
C i L T : 9 YASAMA YILI : 1 

• _ • 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

I. -

II. -

142 inci Birleşim 

3 Eylül 1982 Cuma 

t Ç İ N D B K İ L B R 

- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

Sayfa 
440 

440 

440:539 

'•»• m>*<* 



Danışma Meclisi B : 142 3 . 9 . 1982 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde

leri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ana
yasa Komisyonundan gelen 45, 60, 77, 78, 81 ve 84 
üncü maddeler ile Tasarının 110, 115, 116, 127 ve 
128 inci maddeleri yapılan görüşmelerden sonra ka
bul edildi. 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125 ve 126 nci maddeleri, değişiklik 
önergeleriyle birlikte Anayasa Komisyonuna verildi. 

3 Eylül 1982 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 19.55'te son verildi. 

Fenrti İSLÎMYELİ 
'Başkan 

(BaşIkanveikiM 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâltip Üye Kâtip Üye 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

*>m« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 142 nci 'Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (11463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarı
sı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Dün 129 uncu maddede kalmıştık; 129 uncu mad
deyi okutuyorum : 

D. Görev ve siyasî sorumluluk 
MADDE 129. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun 

genel siyasetini belirler ve Bakanlarla işbirliği halinde 
yürütür. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesin
den birlikte sorumludur. 

Her Bakan, yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur. 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımın-

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

dan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı du
rumdadır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 4 değişiklik öner
gesi var, önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
129 uncu maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenme

sini arz ve teklif ederim. 
Bekir TÜNAY 

«Başbakan, Bakanlar Kurulunun başı olarak hü
kümetin genel siyasetini belirler. Bakanlıklararası iş
birliğini sağlar ve hükümetin siyasetini yürütür. Bu 
siyasetin yürütülmesinden Bakanlar Kurulu birlikte 
sorumludur. 

Başbakan, Bakanların görevlerinin Anayasa ve 
kanunlara uygun olarak yürütülmesini gözetir ve dü
zenleyici tedbirleri alır. 

Her Bakan, bakanlığının işlerinden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden bizzat ve Başba
kana karşı sorumludur. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 129 uncu maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

«Madde 129. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 
ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gösterir. 
Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden bir
likte sorumludur. 

Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve em
ri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so
rumludur.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 129 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Turhan GÜVEN 

«Madde 129. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
başkanı olarak, hükümetin genel siyasetini belirler, 
yürütülmesini gözetir ve bakanlıklar arasında işbirliği
ni sağlar. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesin
den birlikte sorumludur.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 129 uncu 

maddesine son bir dördüncü fıkranın ilavesini arz 
ve teklif ederim. 

Ender CİNER 
«Dördüncü fıkra : 
Başbakan ve bakanlar, hiçbir şekilde gelir geti

ren resmî, özel ve yarı resmî bir işte çalışamaz ve 
görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek 
yapamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Tünay, ilk önerge sizindir. 
Bir açıklama yapacak mısınız?... 

BEKİR TÜNAY — Yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
129 uncu madde bana bazı eksikliklerin doldu

rulması gereken bir madde gibi gözüktü. Bu nedenle 
evvela Başbakanın, Bakanlar Kurulunun değil, hü
kümetin genel siyasetini düzenlemesi veya belirlemesi 
esasını kabul ettim, maddeye göre. 

tkinci olarak, bakanlıklararası iş ve hizmet bir
liğinin başbakan tarafından sağlanması gereğine ina
nıyorum, onu belirttim. 

— 441 

Üçüncü olarak da, Başbakanın gözetme fonk
siyonunu icra için, düzenlemeler yapmasını, tedbir
ler almasını öngördüğüm için bunu bir fıkra ile be
lirtmeye çalıştım. Ayrıca her bakamn bizzat bakanlığı 
içerisindeki (Maddede de var; ama açık değil) emri 
altındaki kişilere karşı sorumlu olduğu gibi, ayrıca hiz
metin yürütülmesi bakımından da Başbakana karşı 
(Faaliyetleri bakımından) sorumluluğunu belirttim. 
Bu da gerekli bir unsurdu. 

Ayrıca maddeye açıklık ve kesinlik getirmek için 
bu hususları bir tertibe, bir düzene koyarak bu me
selelerin yapılmasında Bakanlar Kurulunun birlikte so
rumlu olduğunu da belirterek, maddeyi bu şekliyle 
şu hale getirmiş bulunuyorum : 

«Başbakan, Bakanlar Kurulunun başı olarak hü
kümetin genel siyasetini belirler, bakanlıklararası işbir
liğini sağlar ve hükümetin siyasetini yürütür. Bu siya
setin yürütülmesinde Bakanlar Kurulu birlikte sorum
ludur. 

Başbakan, bakanların görevlerini Anayasa ve ka
nunlara uygun olarak yürütülmesini gözetir ve düzen
leyici tedbirler alır.» 

işte güçlü Başbakan diyebilmemiz için, bu tedbir
leri alırsa, gücü de burada belirmiş olacaktır. 

Her bakan bakanlığının işlerinden ve emri altında
ki (Biraz evvel arz ettiğim gibi) işlerin düzenli yü
rümesinden bizzat sorumlu ve Başbakana karşı sorum
ludur. Maddenin bu şekilde düzenlenmesinin daha 
açık, daha kesin, daha uygun olacağı kanaatini taşı
yorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Tünay'ın önergesi üzerinde lehte, aleyhte 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyondan görüş rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın Bekir Tünay'ın fikirlerine katılıyoruz; ama 
bunların hepsi bizim maddenin içinde var gibi geliyor 
bize. Deminden beri arkadaşımla müzakere ediyorum, 
diyorum, «Ne fark var?...» Bulamıyoruz farkı. 

Bilmiyorum eğer Yüksek Heyet uygun görürse oy
lasın; ama bizim maddede bunların hepsi var efen
dim. 

Takdir Yüksek Kurulundur, isterse bu maddeyi ko
yarız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Anayasa Ko

misyonu Başkanımız, Sayın Tünay'ın önergesindeki 
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bütün hususlar maddede mevcuttur, derler ve takdiri 
Yüce Heyetinize bırakırlar. Bu itibarla katılmadıkla
rını dolaylı yoldan ifade etmiş oldular. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler., önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tututm, bir açıklama yapacak mısınız?... 
CAHİT TUTUM — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkanım, değer

li üyeler; 
1961 Anayasasıyla 1982 Anayasa Tasarısı arasın

da temel farkların ne olduğunu açıklarken Sayın Ko
misyon Başkanımız, «Biz 129 uncu maddede Başba
kanın durumunu, konumunu güçleştirici bir ifade 
tarzı kullandık ve böylelikle Başbakanın durumunu ' 
1961 Anayasasından daha belirgin, daha ağırlıklı bir 
konuma getirdik» dediler ve bunun gerekçesi olarak da, 
Başbakanın Bakanlar Kurulunun genel siyasetini belir
leyeceğini apaçık söylemiş olmalarını gösterdiler. 

Burada benim ileri sürdüğüm tez, Başbakanın Ba
kanlar Kurulunun genel siyasetini tek başına belirleyen 
bir mevki, bir makam, bir güç olmadığı doğrultusun
dadır. Başbakan Bakanlar Kurulu ile birlikte bir an
lam ifade eder. Bakanlar Kurulu bir yanda, Başbakan 
öteki yanda yer almaz. 

Nedir Bakanlar Kurulunun Türk idare geleneğin
de rolü ve statüsü?.. 

1 5 - 2 0 yıl evvel bir bilimsel komisyonun tespit 
ettiği şu satırları okuyacağım : (İdareyi ve İdarî Me
totları Yeniden Düzenleme Komisyonunun, Bakan
lar Kurulu statüsü için belirlediği şu önemli yargıya 
birlikte bakalım) 

«Devletin yüksek ve kollektif organı olan Bakan
lar Kurulu, yüksek yönetimle ilgili prensip sorunla
rıyla Başbakanın gerek gördüğü durumlarda bakan
lıklar arasında koordinasyon sağlama ve yürütmeyi 
gözetmek görevleriyle yükümlüdür.» 

Bundan şu sonuç çıkarılabilir : Bakanlar kurulu 
iki ana temel işlevi yerine getirir Türk sisteminde; 

1. Hükümetin ortak siyasî sorununa giren ve bu 
bakımdan bütün hükümet üyelerinin katılmalarıyla 
karara bağlanması gereken yüksek politika işleri. 

2. Birden çok bakanlık arasındaki anlaşmazlık 
konusu haline gelen ve Bakanlar Kurulunun hakem-
liğiyle çözülmesi gereken sorunlara bir çözüm getir
mek. 

Şimdi burada burada değerli arkadaşlar; 1924 
Anayasasıyla, 1961 Anayasasındaki temel bir ayrıma 
dikkati çekmek istiyorum. 
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1924 Anayasasında büyük ölçüde icra kudreti de
diğimiz yürütme, yani Bakanlar Kurulunun üstlen
diği icra kudreti Türkiye Büyük Millet Meclisinde. 
tecelli ve temerküz etmekteydi. Meclis bu yetkiyi İcra 
Vekilleri Heyeti eliyle kullandırırdı. Dikkat buyuru-
lursa, ismi üstünde. «İcra Vekilleri»dir. Yani Meclis
te temerküz eden gücü, vekâleten kendi adına kulla
nan bir heyetti. O dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi açısından önemli olan tek şey Meclis adına 
İcra Vekilleri Heyeti olarak adlandırılan Kurulun 
görevlendirilmesiydi ve nitekim 1924 Anayasasının 
açtığı bu gelenek öylesine bir gelişme gösterdi ki de
ğerli arkadaşlar; giderek bir bakanlığın görev alanına 
giren konular da Bakanlar Kuruluna gelmeye ve ora
da kararlaştırılmaya başlandı ve çok önce işaret et
tiğim gibi, bugün mevzuatımızda 961 adet kanunla 
Bakanlar Kuruluna devasa birtakım sorumluluklar 
ve karar alma yükümlülükleri yüklenmiştir. 

Halbuki 1961 Anayasası, gayet açık seçik olarak 
Bakanlar Kurulunun ve Başbakanın görevlerini daha 
üst düzeyde düşünmüş ve isabetli olarak üst düzeyde 
bazı politika kararlarının kararlaştırılması biçiminde 
düşünmüştü. 

Şimdi Bakanlar Kurulu, genel siyasetin oluşturul
duğu ve siyasetin yürütüldüğü bir yerdir. Yani, siya
seti belirleyen bir başka makam, onu yürüten başka 
bir makam yoktur. Birlikte sorumluluk ilkesinin de 
doğal sonucu budur. Başbakanın tek başına Bakanlar 
Kurulu siyasetini belirlemesi zaten fiilen de olanak
sızdır. ' 

O halde, birlikte gelen siyaset belirlenir, birlikte 
yürütülmesi asıldır. Başbakan bu yürütme ve gözet
me işinde takım lideri ve kaptanı rolündedir, yetki
leri, büyük ölçüde o ölçüyle sınırlıdır. Ortak sorum
luluk çizgisi içinde işlerin yürütülmesini gözetir ve 
Başbakanın gücü, kanımca resmî yetkilerinden çok 
daha fazla kişiliğinden, sevk ve idare yeteneğinden 
doğar; otoritesi biçimsel olmaktan çok büyük ölçü
de işlevsel ve kişiseldir. 

Bu açıdan 1961 Anayasasındaki ifadenin benim
senmesinde sayısız yararlar vardır. Başbakan ve Ba
kanlar Kurulu birlikte hükümetin genel siyasetini be
lirleyen ortak bir kurul olduğu fikrini belirttiğimi bu 
öneride apaçık ortaya koymaktayım. 

Yüksek takdirlerinize saygı ile sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesi üzerinde lehte, aleyhte 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yoktur. 
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Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tutum'un, Bakanlar Kurulunun görev ve I 

yetkileri hakkındaki görüşlerini 1961 Anayasasına I 
dönülmesi şeklinde özetleyebiliriz. Bunu teyit için de I 
1924 Anayasasından yola çıkmaktadır. Biz de dün I 
buradan yola çıktık ve 1924 Anayasasındaki Meclis I 
hükümeti sisteminden nasıl parlamenter rejime doğ- I 
ru geliştiğimizi anlatmaya çalıştık. 1961 Anayasasın- I 
•da parlamenter rejime daha fazla yaklaşıldığını be- I 
lirttik ve Sayın Tutum, 15 yıl evvel yapılan bir bi- I 
iimsel toplantıda varılan sonuçları bize açıkladı. Bu I 
açıklamalara tamamen katıllıyoruz. 1961 Anayasasın- I 
daki düzende Bakanlar Kurulu bir yüksek politikayı I 
tayin eden merkezdi ve sonra Başbakan da bakan- I 
lar arasındaki koordinasyonu sağlayan bir üyeydi. I 

Biz, sizlere sunduğumuz Tasarıda daha ileri gidi- I 
yoruz; modern devlette görülen hükümet sistemini, I 
gerçekte bütün devlet faaliyetinin beyni olması ge- I 
reken Bakanlar Kurulunda Başbakanın yerini tayin I 
ediyoruz ve diyoruz iki; Başbakan, paırlamenter re- I 
jürilerde olduğu gibi hükümetin beynidir, politikasını I 
tayin eden kişidir. Mesai arkadaşlarını seçer ve bu I 
politikanın uygulanmasını, bakanlar arasında koor- I 
dinasyonu temin eder ve yürütür. Bu şekiHde yetki- I 
leri artırılan bir Başbakanın Ortaçağın bir müstebiti I 
olmayacağı aşikârdır; çünkü bu Bakanlar Kurulu, I 
her şeyden evvel başbakan, isterseniz tespit edeceği I 
politika, parlamento önünde güvenlik oyu almak zo- I 
rundadır. İcraat parlamento önünde siyasî sorumlu- I 
luk müessesesiyle denetlenmektedir. Yaptıkları idarî I 
tasarruflar Danıştay aracılığıyla, yargı gücü vasıta- I 
sıyla denetlenmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulunun, I 
yani bu kadar yüksek, motor durumunda, fonksiyo- I 
nunda olan Bakanlar Kurulunun Meclise sunup, I 
Mecliste kendisine bağlı çoğunlukla çıkartacağı ka- I 
nunlar da Anayasa Mahkemesi tarafından, kanun- I 
ların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi yoluyla I 
denetlenmektedir. I 

Binaenaleyh, esasen bütün bunlardan dolayıdır I 
Jci, modern çağda devlet 'iktidarının (böyle 'parçalan- I 
ması yolu terk edilmiş, 1961 Anayasasına yöneltilen I 
tenkitlerin ruhu burada toplanmıştır. Çünkü artık I 
hukukun oluşturduğu müesseselerle bir kişinin tek I 
başına, bu müesseseler işlediği zaman, mekanizma I 
oturduğu zaman, diktatör olması mümkün değildir. I 
Bundan dolayıdır ki, gerçek anlamda bir başbakan, I 
parlamenter rejimin başbakanı, sık sık örnek veriyo- I 
ram yine tekrarladım, bir İngiliz Başbakanı şeklin- \ 
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de devlet faaliyetlerini düzenleyen bir başbakan 
statüsü getirdik ve sizlere sunduk. 

Bumdan dolayıdır iki Tasarımızın benimsenmesi
ni ve arkadaşımızın önergesinin kabul edilmemesini 
rica ediyoruz efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı 
Değerli üyeler; 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, soru sora

bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorunuz. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Değerli Komisyon Başkanımız İngiliz sisteminden 

sık sık söz etmekte ve İngiliz Başbakanını örnek 
olarak göstermektedir. Kuşkusuz böyle mukayeseler 
bizi çok değişik yorumlara sürükleyeceği için böyle 
bir tartışmaya girmek istemiyorum; ama küçük bir 
şeyi sormak istiyorum. 

Aslında İngiliz Başbakan, ismi «Prime ministir» 
(Eşitler arası birinci) büyük ölçüde literatürde bu 
sekide anılan Ibir şey. Bir yerden okuyorum: 

^Başbakanın pozisyonu İngiltere'de esas itibariyle 
gelenekseldir.» 

Böyle bir «Post»un, mevkinin resmen tanınması 
1937'lerde olmuştur bir yasayla ve ödenek tespiti ve
silesiyle Hazine Birinci Lortluğu sıfatını da iktisap 
etmesi nedeniyle bir ödenek tespitine gerek görül
müş, 1937'lerde resmen böyle bir pozisyon tanın
mıştır; ama başbakan her zaman vardır. Başbakana 
böyle birtakım olağanüstü yazılı metinlerle belli bir 
Pozisyon verme yolundaki çabalar pek revaçta olan 
çabalar değil. Bakanlar Kurulunda hakikaten baş
bakanın. etkinliği vardır; ama benim üzerinde durdu
ğum, 1961'deki ifade tarzı bence ihtiyaçlara en uy
gun olan ifade tarzıdır, Çünkü Bakanlar Kurulunu 
bölemezsiniz. Siyaseti bir kişi saptayacak, onu o yü
rütecek. O vardır; Amerikan sisteminde «Sekreter» 
denilir; bütün bakanlar sekreteryadır. Başkan bu po
litikayı saptar, öbürleri de yürütür. Böyle bir du
rum yoktur. Bunu belirtmek istedim. Acaba bu ko
nuda düşünceleri yine eskisi gibi midir? 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkanım; 
İngiltere'de Başbakanlık görevi, gerçekten başlan

gıçta bakanlar arasında birinci; fakat daima Maliye-
Bakanı bu görevi yapardı. Sonra Maliye (Bakanlı-
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ğı ayrılmış ve Başbakanlık kurulmuştur. 1937'den çok 
önce Lloyd George İngiliz Başbakanı olarak tanı
nır. ıBütün hepsi başbakan olarak görev yapmışlar
dır. ve bunların da -gücü meydandadır, bilinmiştir 
tarihte. Bunun geleneksel kaidelerle sağlandığı da tar
tışılmaz. 

Biz, memleketimizde geleneksel kaidelerin işleme
yeceğini bildiğimiz için bunu hukuk düzeni haline ge
tirmeye, yazılı hukuk kuralları haline getirmeyi dü
şündük, yararlı gördük ve bunu bu şekilde arkadaşla
rımıza ve Yüce Meclise sunduk efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ISayın Tünay, soru mu efendim?.. 
BEKİR TÜNAY — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 'Sayın Ha-

mitağulları Sayın Tünay'dan sonra. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Anayasa Komisyonu 

Başkanımız birçok maddelerde, «Hükümet progra
mı, hükümet siyaseti, hükümet icraatı» olarak kul
landığı terimleri, acaba bu maddede ne maksatla «Ba
kanlar Kurulu siyaseti» olarak nazarı itibare almıştır? 
Bunu öğrenmek istiyorum, bir. 

İki: Hükümetin güvenoyu isteminde Bakanlar 
kurulu toplanıp evvela görüşüyor, ki, çok haklı; is
tenmeyen veya kendiliğinden ayrılacak varsa veya 
bilahara toplandığı zaman «Benim bundan habe
rim yoktu» demesin diye herhangi bir bakan, bu isti
şareyi yapıyor, haklı; ondan sonra güvenoyuna gidi
yor. O halde buna dayanarak Başbakan Bakanlıklar 
arası iş ve hizmet birliğinden nazım rolünü, yani dü
zenleyici rolünü, tedbirler rolünü bu şeyde nazarı iti
bara almıyor mu veya hangi fıkrasından bu manayı 
çıkarıyor?.. Bunu anlamak istiyorum. 

Üçüncü sorum da; her bakan ayrı ayrı başbakana 
karşı sorumlu değil midir 'hükümetin başı olarak?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Hamitoğulları'nın da so

rusunu alalım ikisine birden cevap lütfedersiniz. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın (Başkanım, 

129 uncu madde hükümetin politikasının belirlenme
sini Başbakana bağlamaktadır. Güçlü başbakan yarat
ma bakımından bunda isabet vardır ve bir ölçüde 
yerindedir. Yalnız güçlü hükümet demek sadece güç
lü Başbakan demek midir?.. Bakanların da güçlü ol
ması gerekli değil midir?.. 

İkinci ve son sorum: Hazırığına fikren ve inanç 
olarak katılınmayan bir yerde, bir bakan,tespit edi

len o pilitikayı aynı inançla nasıl uygulayabilir? Bir 
bakan gibi uygulayabilir mi?.. Yoksa bu madde ba
kanları sade bir memur düzeyine indirgemiyor mu 
efendim?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, (Sayın Tünay'a teşekkür 
ederim. Yalnız biz. (Belki sehven bir yerde bulunabi
lir) bu Tasarıda «Hükümet» kelimesini kullanmama
ya gayret ettik. Varsa eğer '(Bilmiyorum neresinde 
var, olmadığı kanısındayım) bir yanlışlık olmuştur. 
Onu da Bakanlar 'Kurulu olarak düzeltiriz 

Yalnız gerçekte, hükümet kelimesini kullanmadıy-
sak bu, hükümet terimine karşı olduğumuzdan değil, 
Bakanlar Kurulunun sadece bakanlardan oluşan bir 
birlik, bir heyet olarak mütalaa ettiğimizdendir. Yok
sa hükümet deyince, mesela başka memleketlerde 
bakanvekilleri de, teşkilatlar da, bazı müsteşarlar da 
işin içine girerler, 50-60 kişilik bir hükümet meydana 
gelebilir. Bizim sorunumuz o değil. Biz burada sa
dece Bakanlar 'Kurulunu, yani Dışişleri Bakanı, İç
işleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı vesaire diye mü
talaa ettik, aldık ve değerlendirdik. 

Şimdi, maddenin birinci fıkrası «Başbakan, Ba
kanlar Kurulunun genel siyasetini belirler ve (Ba
kanlarla işbirliği halinde yürütür.» demek ki, siyase
ti belirledikten sonra bakanı tek başına bırakmaz, 
onunla beraber bu politikanın gerçekleşmesini sağ
lar. Bu suretle bir işbirliği oluşur hem Başbakanla 
bakan arasında, hem bütün bakanlarla Başbakan ara
sında ve Bakanlar Kurulu da bu siyasetin yürtülme-
sinden birlikte sorumludur. Genel olarak, tespit edi
len genel siyasetin, Sayın Tutum'un biraz evvel söy
lediği gibi, yüksek politikanın yürütülmesinden de 
bütün bakanların hepsi birlikte sorumludur; müşte
rek aldıkları kararlardan dolayı. 

Sayın Hamitoğulları'nın sorusu yanılmıyorsam 
üç tane idi. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İki tane idi. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Birincisine katılıyorum, yani güçlü 
bir hükümet yaratmak istedik ve amacımız da buy
du. Gerçekten bir liderin başkanlığında bir hü
kümet, Bakanlar Kurulu; fakat bu Bakanlar Ku
rulu sandığınız ölçüde sekreterlerden oluşmaz; 
Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gi-

l 
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bi. En nihayet Başbakan arkadaşlarıyla görüş teati- j 
sinde bulunur, bunları yapmak istiyoruz derler. 

Esasen unutulmaması gereken çok temelli bir nok- j 
ta da vardır. Şimdi söyleyeceklerim ağzımdan kaç
mıyor, bilerek söylüyorum, yanlış değil: Hükümet 
programı da vardır, partinin programı da vardır, par
ti kongresinde kabul edilen bir program da vardır; 
Başbakan bu programla da bir lider olarak bağlıdır. J 
Bunun içinden gerçekleştirilmesini uygun gördükle
rini alır, tespit eder, kendisiyle aynı fikirde olan ar
kadaşlarla beraber Bakanlar IKurulunu kurarak yürü
tür. Nasıl yürütür?., tşte, dediğimiz şekilde, birinci 
fıkrada olduğu gibi, bakanı da görür, işlerin nasıl 
yürütüleceğini araştırırlar, kararlar alırlar; fakat 
burada bakan (Başbakana bağlı bir kimse değildir ve 
eğer sanıldığı gibi, dün de tartışmalar sırasında ileri 
sürüldüğü gibi, bakanı keyfi istediği şekilde azletme
ye kalkarsa o liderliğini kaybeder, Başbakanlık li
derliğini kaybeder ve çöker, yıkılır; ama bir günde 
yıkılmaz, beş ayda yıkılır, altı ayda yıkılır; fakat yı
kılır. IBütün mesele demokrasinin içerisinde karşılıklı 
saygı düzeni, karşılıklı düşüncelere saygı göstererek 
Başbakanın parti programına uygun olarak tespit ede
ceği program, tespit edeceği yüksek politika işlerinin 
hep beraber düzenlenmesi sorunudur. Madde de bu 
amaca yöneliktir. 

Saygılarımla. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler.. 
AKİF EROİN AY — Sayın Başkan, bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — iSayın Erginay buyurun efendim; 

Sayın Peköz bilahara da zatıâlinize. I 
Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF BRGÎNAY — Sayın Başkan, dün Anaya
sa Komisyonumuzun değerli Başkanı, 126'ncı madde 
dolayısıyla Cumhurbaşkanınca azlinin yahut vazife
sine son verilmesinin büyük müdafii idi. Bugün ise 
Başbakanı kuvvetli yapmak arzusundadırlar. Pek 
kuvvetli olması gereken bir Başbakanın, Cumhurbaş
kanınca böyle kolaylıkla diyebileceğimiz şekilde az
ledilmesi, vazifesine son verilmesi nasıl bağdaşır?. 
Ben bunu öğrenmek istiyorum. 

Bu itibarla ya onun düzeltilmesi ya bunun.. Böy
le Başbakana çok büyük bir görev, bir otorite verme
sine ters düştüğüne inanıyorum. 

Arz ederim. I 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Peköz, siz de lütfeder misiniz sorunuzu?.. J 
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ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, ben iki nok
ta üzerinde, boşluk olarak niteleyebileceğim iki konu
ya değinmek istiyorum. 

Birincisi, «Başbakanın, Bakanlar Kurulunun ge
nel siyasetini belirleyeceği ve bu siyaseti Bakanlarla 
işbirliği halinde yürüteceği» yazılılır. Siyasetin ba
kanlarla işbirliği halinde yürütülmesi başka bana gö
re, bir de Bakanlar Kurulunun aslî görevlerinin yü
rütülmesi başkadır. Hal böyle olunca Başbakan, Ba
kanlar 'Kurulunun aslî görevlerinin yürütülmesi sıra
sında, bakanlar arasında değil bakanlıklar arasında 
bir koordinasyonun sağlanmasıyla yükümlüdür. Bu 
noktada maddede bir boşluk seziyorum. Bu hususta 
değerli Komisyonun görüşünü almak ve konuyu dik
katine sunmak istedim, bu bir. 

İkincisi, Bakanlar Kuruluna Türkiye Büyük 'Mil
let Meclisi üyeleri dışından atamalar da yapmak müm
kün. Malum olduğu üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olan bakanlar önceden yemin etmiş ola
caklardır; ancak dışarıdan atanan bakanların hangi 
şekil ve şartlar altında yemin etmeleri icap ettiği (ki, 
bu zaruret vardır, yemin etmek zorundadırlar.) bu 
konuda bir açıklık göremedim. Bunu da Komisyonu
muzun dikkatine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Aldıkaçtı buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün akşam buradan ayrılırken artık bir soru bit
ti diyordum. îade edildi, Komisyonda yeniden dü
zenlenecek.. Bu .soru Devlet Başkanının Başbakanı 
azil sorusuydu. Bilmiyorum dün kaç arkadaşım bu 
soruyu yönelttiler Anayasa Komisyonuna ve Anaya
sa Komisyonu adına daima aynı sevabı tekrarladım. 
Anayasanın tümü üzerinde müzakereler yapılırken 
de Devlet 'Başkanının Başbakanı azlinin ne anlama 
geldiğini burada açıkladım. Herhalde bütün bu açık
lamalarım sırasında Sayın Akif Erginay arkadaşımız 
burada bulunmadığından.. 

AKİF BRGÎNAY — İBuradayJım efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Soruyu tekrar sordu. 
Kendisinden bir hukukçu olarak rica ediyorum. 

Bu soruyu hukukçu olmayan arkadaşlarımın sorma
sını gayet rahatlıkla karşılıyorum, kabul ediyorum; 
ama kendisi bir hukukçudur, lütfen 126 ncı madde
nin gerekçesini okusun. 
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Şimdi, bugün ümit ediyorum ki, artık son defa 
bu 126 ncı maddenin gerekçesini burada okuyorum 
ve Sayın Başkan, eğer bu konuda bir sual daha so
rulursa cevap vermeyeceğim, açıkça söylüyorum. 

ISayın Erginay, 126 ncı maddenin gerekçesini oku
yorum: 

«Bakanlar 'Kurulu Başbakan ve bakanlardan oluş
maktadır. Başbakan, milletvekili seçilme yeterliğine 
sahip olanlar arasından atanabilir; yani Başbakan ol
mak için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma 
koşulu aranmamaktadır. Bakanlar için de durum ay
nıdır. Cumhurbaşkanı, gereğinde Başbakanın ve ba
kanların görevine usulüne uygun olarak son verir. 
Hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı parlamenter rejim 
gereği Türkiye Büyük Millet Meclisinin güvenini 
haiz olan bir Başbakanı azledemez, o zaman çoğun
lukla ihtilafa düşmüş olur, tarafsızlık niteliğini yiti
rir. Hükümet ender de olsa...» 

Dün burada Fransız profesörünün görüşünü de 
açıkladım. 

«Hüküm ender de olsa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 105 ve U2İ8 inci maddeler uyarınca güven
sizlik oyu alan...» 

105 inci madde Bakanlar Kurulunun bizzat ken
disinin güvenoyu istemesidir. 

128 inci madde ise, gensoru neticesinde güven
sizlik oyu verilmesidir. 

«... 105 ve 128 inci maddeler uyarınca güven
sizlik oyu alan ve 132/1 maddesinin uygulanmasını 
istemeyen..» 

132 nci maddenin birinci fıkrası ise, Başbakanın 
Devlet Başkanından Meclisin seçimlerinin yenilen
mesini istemektir ve altını çiziyorum; «..ve istifa da 
etmeyen bir Başbakan düşünülerek konmuştur. Bu 
anda krizin tek çözüm yolu Cumhurbaşkanının Baş
bakanın görevine son vermesidir.» 

Binaenaleyh, bir tarafta kuvvetli 'bir Başbakan 
yaratmaya çalışıyoruz, statüsünü oluşturmaya çalışı
yoruz, diğer taraftan Cumhurbaşkanı bu Başbakanı 
dilediği gibi azledemez. Bu azil keyfiyeti birçok ko
şulların bir araya gelmesini gerektiriyor. Her şeyden 
önce Başbakanın Meclisten güvenoyu almamasını 
gerektiriyor. Bunu bir aydır burada tekrarladık, çok 
üzülüyorum ve yoruldum ve bunun üzerine Anaya
sanın tümü üzerinde müzakereler yapılırken, bu ge
rekçeyi okuyarak dedim ki: Arkadaşlarım, yanlış yaz
dığımızı anlıyorum, bunu esas maddenin içine koyaca
ğız dedim ve lütfen birkaç arkadaşın tasvibiyle, al-
kışıyla karşılaştık. Bunu dün de söyledim. Gerekçe

yi buradan alıp anamaddenin içine koyacağız. Bu 
suretle her türlü şüphe dağılacak; fakat yeniden yine 
aynı sorun ortaya getiriliyor. Gerçekten yorucu.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Peköz'ün de soruları var. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

Sayın Başkanın bu havasıyla hiç sual sormamamız 
gerekecek. •*% 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, çok rica ederim bütün so
rulara açığım; fakat bir soru otuz defa sorulursa in
san yorulur. Ben burada benimle eşit arkadaşlar ara
sında bir görev yerine getiriyorum Sayın Başkanım. 
Eğer bir soruyu bir arkadaşım sorarsa ve ona aynı 
cevabı verirsem, öbürleri lütfen dinlemezlerse, aynı 
soruyu tekrar sorarlarsa, bu durum 15-20 defa te
kerrür ederse yorucu olur ve bir engelleme haline dö
nüşür. 

Burada böyle bir şey bahis konusu değil. Yalnız 
arkadaşlarımdan rica ediyorum, lütfen beni dinle
meye çalışsınlar. Belki kötü konuşuyorum. Kötü ko
nuşuyorsam iSayın Doğu söyleyin çekileyim buradan, 
siz gelin yapın buyurun, başka bir arkadaş yapsın; 
ama mütemadiyen beni burada sizin sorularınıza, her 
sorunuza hedef teşkil edecek bir kişi olarak mütalaa 
etmeyin. Ben de sizin gibi bir arkadaşınızım. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Aldıkaçtı.. 
Rica edeyim Sayın Peköz'ün sorusuna lütfen cevap 
verelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi, Sayın Peköz'ün soruları: 
önce yeminle ilgili olanıyla başlayayım. 

Yemin, yasama hizmetine ilişkindir. Bakanlar 
Kurulunun hizmetine ilişkin değildir; yani burada 
toplanırken yaptığımız yemin, bizim Danışma Mec
lisi üyesi sıfatıyla Danışma Meclisinin fonksiyonla
rına ilişkin olarak yaptığımız bir yemindir. Devlet 
Başkanı da, Devlet Başkanı sıfatıyla Anayasaya say
gı göstereceğine, Anayasayı koruyacağına, fert hak 
ve hürriyetlerini koruyacağına dair bir yemin eder. 

Dün Bakanlar Kurulunun da göreve başlarken 
yemin etmesi hususu görüşüldü. 

Demagojiden daima kaçmaya çalıştım; ama bir 
Bakanlar (Kurulunun yemin etmesi, daha ziyade Ka
tolik memleketlerde görülen bir usuldür. Papazlar 
önünde yemin ederler. Devlet Başkanının yanında 
papaz bulunur; gelir yemin ederler, görevlerini ya
parlar. 
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'Bununla katiyen demek istemiyorum ki, Katolik 
kilisesinin kurallarını memleketimize getirmek isti
yorsunuz.. iBöyle bayağı bir şey söyleyecek değilim; 
fakat bunun menşeini anlatmak istiyorum. Sorumlu 
olan Devlet Başkanının bakanlarıdır, o bakanlar mec
lis önünde sorumludur; görevlerini Anayasa gereğin
ce yapacaklardır. Laik Tüfkiye'de böyle bir sistem 
şimdiye kadar uygulanmamıştır. Onun için, bunun 
konmasını düşünmedik dahi. Bu konuyu tartışmadık. 
Düşünmedik; ama Yüksek Kurul emrederse koruz; 
fakat Yüksek Kurul dün reddetti, kabul etmedi. 

Simdi bu soruyu dün akşamdan bu sabaha aynı 
şekilde yöneltmenizi aynı şekilde cevaplıyorum. 24 
saatte fikirlerimin değişmesi, mümkün değil Sayın 
Atalay Peköz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMÎSYONÜ BAŞİKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleriyle ilgili bir soru daha vardı. Onu 
lütfen tekrarlar mısınız, notumu iyi alamamışım ora
da. 

ATALAY PEKÖZ — Bakanlıklar arasındaki 
koordinasyonun sağlanması hususunda bir boşluk 
seziyorum. 

ANAYASA KOMÎSYONÜ BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, orada hiçbir boşluk yok
tur. Bakanlar Kurulu tüm halde faaliyettedir. Bir 
bakan eğer kalkıp, mesela; diyelim Keban Barajını 
kurmak isterse, Keban'da bir baraj yaptırmak ister
se, bu hükümetin genel politikası içerisine girer, ba
kanlıkların, bakanlar kurulunun görüşünü almak is
ter. Bu karar bütün hepsini sorumlu kılar, siyasî so
rumluluk ilkesi gereğince. Bundan dolayıdır ki, bir 
Başbakanın tespit ^ettikleri politikanın nasıl uygulan
dığını, nasıl geliştiğini bir bakandan sorup öğrenme
si ve onu bu şekilde gözetim altına alması doğaldır. 
Yoksa Millî Savunma Bakanı, görevi gereği Bayın
dırlık Bakanından böyle bir suali ancak hükümet 
içinde sorar; Bakanlar Kurulu toplantı halindeyken 
sorar; fakat başka türlü soramaz. Sorar; dostane, ar
kadaş olarak sorar, o başka; ama resmen hükümet gö
revi olarak ancak Bakanlar Kurulu toplandığı zaman 
her bakanın faaliyeti diğerinin kontrolü altındadır ve 
bütün bu kontrolün başında da Başbakan bulunur. 
Başbakan bu kontrolü her zaman yapabilir. 'Arz et
mek istediğimiz budur; genel denetim ve gözetim de
diğimiz zaman. 

Başka bir soru var mı Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Yok. Cevaplandırılmıştır, teşekkür 
ederim ıSayın Aldıkaçtı. 

Değerli üyeler; 
Sayın Tutum'un önergesine Anayasa Komisyo

nu katılmamaktadır. 
ALÎ' MAZHAfR HAZNEDAR — Müsaade eder

seniz ben de bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim sual sormak için lütfen da
ha çok evvelden işaret etmeniz lazımdı. Müsaade
nizle bundan sonraki önergeler görüşülürken mutla
ka yine soru sorulacaktır, o zaman sorunuz, öner
geyi dikkate sunmak üzereyken, çok istirham ediyo
rum, daha evvel geniş zaman var, pek çok sayın üye 
işaret buyurdular. Bu tarzda hareket edilirse müza
kereleri daha süratle yapma imkânını buluruz. 

Sayın Tutum'un önergesine Sayın Anayasa Ko
misyonu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güven'in önergesine gelmiş bulunuyoruz. 
Sayın Güven?.. Buyurunuz efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bazı önergelerin bir talihsizliği vardır. Daha ev
vel aynı biçimde; fakat değişik bazı fikirleri yansıtan 
önergelere karşı Anayasa Komisyonu belirli bir tutum 
içine girmiş görünmektedir. Oysa biz, önergemizde 
mevcut maddenin, Tasarıdaki maddenin birinci fık
rasını, masumane ve dün ve daha evvelden burada 
sarfedilen bazı cümleler üzerine yeniden düzenlemiş 
bulunmaktayız. 

'Mesele şudur: Sayın Komisyon Başkanı Aldıkaç
tı, müteaddit beyanlannda, «Hükümetin başı» deyi
mini kullanmıştır. Oysa biraz evvelki beyanlannda 
da «Biz bu deyimden mümkün mertebe uzakta kal
maya ve Bakanlar Kurulu olarak bunu söylemekte 
ısrar ettik» dediler; doğrudur. Tasarı içinde pek hü
kümet lafı geçmemekteyse de konuşurken Başbakan 
hakkında devamlı olarak «Hükümetin başı» denildi
ğine göre, biz de düzenlememizi, Başbakanın Bakan
lar Kurulunun başkanı olarak diye, üzerine vura vu
ra, Sayın Siyami Ersek'in dediği gibi, altını kaim hat
larla çize çize anlaşılır hale getirmekte yarar gördük. 

Mesele şudur: Başbakan mevcut kurulan hüküme
tin başıdır. Bu nedenle, bakanlarla işbirliği halinde 
bulunması halinde, aynı seviyede görünür. Halbuki, 
Bakanlar Kuruluna, hükümetin daha doğrusu Ba
kanlar Kurulunun genel siyasetini kendisi belirlediği
ne göre, onlara görev verir ve o görevleri de, yine 
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Komisyon Başkanı «(Başbakanın durumunu daha 
açık bale getirdik, daha fazla yük verdik» dedikleri
ne göre, işbirliği balinde yürütmez. Onlara verdiği 
görevin yürütülüp yürütülmediğini gözetir. (Bunlar 
farklı şeylerdir. Aynı seviyede görülnjesi, cümlede 
zannederim düzenleme bakımından bir hata olduğun
dandır. İşbirliği halinde değildir. Başbakan, Başba
kan, Bakanlar Kurulunun genel siyasetini belirler; 
fakat onun yürütülmesini de gözeten kişi olur. Bu 
bakımdan, birinci fıkra içindir zaten bütün söyleye
ceklerimiz. 

Birinci fıkra bizim önergemiz doğrultusunda dü
zenlendiği takdirde, çok açık, gayet net, anlaşılır ha
le getirilmiş olacaktır. Bu nedenle Yüce (Komisyonun 
biraz evvelki tutum ve davranışı içinde olmasını dile
miyorum; daha dikkatli bir izlemeyle zannediyorum 
katılacakları umudu içindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın 

Haznedar... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Ben soru sor

mak istiyorum, müsaade ederseniz sorayım. 
BAŞKAN — Sorulara sıra gelecek Sayın Haz

nedar. 
Buyurunuz 'Sayın (Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Ben Sayın Güven'in önergesine biraz daha fazla 
açıklık getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Hakikatte maddenin manasını ne Güven, ne de 
ben değiştirmek için söz almadım. 

Şimdi, bu maddenin birinci kısmında, (hükümetin 
bir siyaseti, Bakanlar Kurulunun bir siyaseti var ve 
Başbakanın bu siyasetin yürütülmesinde bakanlarla 
işbirliği var. 

Şimdi, Başbakan bakanlarla işbirliği yapmaz- ba
kanlar birbiriyle işbirliği yapar, Başbakan bu işbirli
ğini düzenler. Mesela bir bakanlıkta genel müdür
lükler arasında işbirliği olur, fakat hiçbir zaman bir 
bakan bir genel müdürüyle işbirliği yapmaz. Bunu 
bir siyasetle vurgulamak istersek, hükümetin, Bakan
lar Kurulunun bir malî politikası vardır Malî politi
ka için maliye bakanı, ticaret bakanıyla işbirliği ya
par; ama maliye bakanı maliye konusunda başba
kanla işbirliği yapmaz; ama malî konudaki iki bakan 
arasında cereyan eden bu işbirliğinin düzenleyicisi 
başbakandır. İki bakan arasında bir sürtüşme olur
sa, bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık olursa, hangi ta

rafın ağır basması gerektiğini düzenleyen, başbakan
dır. 

Hakikatte, bu birinci cümlenin ikinci kısmında 
koordinasyon kelimesinin kullanılması ideal olurdu. 
Başbakan bu siyasetin yürütülmesinde bakanlıklar 
arasında koordinasyonu sağlar denilseydi, hem mana 
daha geniş, hem daha tutarlı olurdu; fakat hiç değil
se burada, bu siyasetin yürütülmesinde bakanlıklar 
arasında işbirlişi yapar şekfinde değiştirirsek, mana 
daha bütün olur kanısındayım. 

Bir de aynı maddenin ikinci fıkrasında, «Bakan
lar kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte so
rumludur» denilmektedir ki, birlikte sorumluluk bir
kaç unsur arasında olur. Eğer bakanlar kurulu bu si
yaseti meclisle birlikte yürütseydi birlikte sorumlu 
olurdu. İBurada, başbakan ve bakanlar diye faili dü
zenlersek daha anlaşılır olur. Başbakan ve bakanlar 
bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur 
denilirse daha anlaşılabilir olur, daha manalı olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Buyurunuz Sayın 

Koran; lehinde. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Sayın Güven'in vermiş oldukları takriri aynen be

nimsiyorum. Buna ilaveten Sayın Anayasa Komisyon 
nu Başkanının affına sığınarak zeylen bir şeyi arz et
mek istiyorum. 

Son fıkrada «Bakanlar, dokunulmazlık ve yasak
lamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleriyle aynı durumdadır» deniliyor. 

Çok muhterem Kurul üyeleri; 
Meclisin muhterem üyeleri, başkanıyla, üyesiyle 

bir yemin içmiştir. Dışarıdan atanan bir bakan veya 
bir başbakan yemin içmemiştir. Biz Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetleri için 1961 Anayasasıyla dışarıdan 
bakan tayin edilmesini kabul ettik. Burada da bunu 
benimsiyoruz; ama müsaade buyurun, dokunulmaz
lık gibi teşrii hizmetinden dolayı kendisine tanınan 
bir hakkı, yemin içmeyen, dışarıdan tayin edilmiş 
olan bir kişiye tanımayalım. Dışarıdan tayin edilen 
başbakan veya bakan bu Meclisin huzurunda millet
vekilinin içmiş olduğu yemini içmesi şarttır. Dışarı
dan tayin edilir, ona sözüm yok, ama bir paralellik 
getirmek lazım. Hem dışarıdan alıyorsunuz, hem de 
hiç bir yemin içirmeden bu adamdan, millî menfaat
lere muvazi, Atatürk ilkelerine sadakat, memleketin 
yüksek menfaatlerini en üst düzeyde tutmak ilkeleri-
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ni onun şahsında temerküz ettirmek istiyorsunuz.. 
Teminatınız nedir? Yemindir arkadaşlar. 

Sayın Başkandan tekrar tekrar özür diliyorum, 
aynı noktaya dönmüyorum, kendilerini kızdırmak da 
istemiyorum, haddim de değil, hakkımda değil, say
gı duyarım; emek vermişlerdir bir Anayasa hazırla
mışlardır, bir ilim ve irfan insanıdır, saygıdan başka 
bir şey duymam; ama bu Meclisin çatısı altına gelen 
kişilere karşı, icra organında vazife gören kimselerin 
de onların paralelinde mutlak surette yemin içmek 
mecburiyeti tutulmalıdır. Olmaz yoksa. 

Bu çelişkiyi geliştirmek lazım, biz Bakanlar (Ku
rulu tümü çıksın, buraya gelsin yemin içsin demiyo
ruz; hayır, haşa böyle bir düşüncemiz yok, bugü
ne kadar da bizim anayasalarımızda böyle bir sistem 
geliştirilmemiştir, ama dışarıdan gelen arkadaşlara 
lütfen yemin içtikten sonra itimat oyuna gidilip gidil
memesi münakaşası mevzuu bahis olmalıdır. 

Saygılar sunarım. l(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Söz isteyen yoktur. Sayın Aldıkaçtı önerge üze

rindeki görüşünüzü rica ediyorum, sonra da biriki ar
kadaşımızın soruları var. 

(Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞIKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Velid iKöran'ın tenkit ettiği husus, 1961 
Anayasasından aynen alınmıştır. Hiç bir problem de 
yaratmamıştır, şimdiye kadar muntazam uygulana-
gelmiştir, bu arada Meclis dışından bakanlar da alın
mıştır. Meclise seçilen bir üyenin yaptığı yemin, üye
lik sıfatıyla ilgilidir, Meclis üyesi olduğu için yemin 
etmektedir. Halbuki, bakan, bakanlar kurulu üyesi
dir ve görevi, (Meclis üyesi gibi bir seçim dönemi için 
değil, Bakanlar Kurulunun görevde kaldığı sürece
dir. Her halde bundan dolayıdır ki, 1961 Anayasası
nı yapan Kurucu 'Meclis, yemin müessesesini 'benim
sememiş ve 1924'de de yapılan Anayasada yemin mü
essesesi yoktur. 

Buna mukabil, yemin etmeyen bir bakana niçin 
dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye 
'Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumda ol
mak niteliği verilmiştir? Niçin kendisi yasama doku
nulmazlıklarından yararlanmaktadır? Sebebi gayet 
açık; kürsüden görüşülerini serbestçe açıklayabilsin 
diye. Bir Meclis üyesi, nasıl kürsüden bütün tenkit
lerini ilerisi için hiç bir korkuya kapılmadan yapıyor
sa, bakanın da tam bir serbestlik içerisinde, hiç bir 

sınırlamaya tabi kalmadan Meclis üyesi gibi çalışa
bilmesi ve parlamento fonksiyonu içerisinde kendi 
payına düşeni gerçekleştirebilmesi amacıyla konmuş
tur. 

Eğer bakanın yasama dokunulmazlığı ve yasakla
malar olmasa, burada söyleyeceği bir sözden dolayı 
dışarıda aleyhine cezai takibat açılabilir ve başı der
de girebilir, mahkemelerde siürünebilir; bu da onun 
hürriyetini alır, hürriyetini sınırlar. Bundan dolayıdır 
ki, bakana da, tıpkı Medis üyeleri gibi bu imkânlar 
sağlanmıştır 1961 Anayasasında. Eğer bakanlar dı
şarıdan alınmasaydı, dışarıdan bakan alınma imkânı 
olmasaydı, elbetteki bu hükme gerek yoktu; fakat 
Bakanlar Kurulunun yemin etmesi sorunu kabul edil
meyince, benimsenmeyince, elbetteki bu şekilde ba
kanı teminat altına almak zorunluluğu ortaya çıkmış
tır. 

Sanıyorum ki Sayın (Köran'ın sorusunu cevaplan
dırdım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Size hitap eden kişinin de bir insan olduğunu 

unutmamanızı isterim. Benim de hatalarım olabilir, 
sinirlenebilirim; fakat arkadaşlarımın, benim ve ar
kadaşlarımın, Anayasa Komisyonunun ne güç şart
lar altında çalıştığını size açıklamama imkân yok. 
Çalıştık ve bugün incelemekte olduğunuz Tasarıyı 
sizlere sunduk. Bizim de sizden asgarî bir bekleyişi
miz vardır, o da, soruların; elbetteki her türlü soru 
sorulacaktır, ama soruların mütemadiyen tekrarlan-
mamasıdır. IBundan dolayıdır ki, biraz, evvel belki 
hızlı konuştum, ondan dolayı özür dilerim; fakat Sa
yın Turan Güven'in dediği gibi, talihsiz bir ana gelmiş 
değil, çünkü önergesinin büyük bir kısmına katılıyo
rum, gerçekten «(Bakanlar Kurulunun başkanı ola
rak» deyimini maddenin içine yerleştirmek lazım; 
çünkü belki tereddütlere yol açabilir. 

Bunun dışında başka bir şey söyleyecek değilim; 
onun için «Bakanlar arasında politikanın yürütülme 
sini gözetir.» sözü de daha uygundur, onu da kabul 
ediyoruz. Yani 129 uncu maddeyi, eğer Yüksek Heye
tiniz uygun görürse, dikkate almak üzere ele alaca
ğız ve bunu değerlendirmeye çalışacağız. 

Bu hususta bir şey daha söylemek istiyorum aziz 
arkadaşlarım, 1*29 uncu maddeye geldik, bunun 25-30 
maddesini kendiliğimizden geriye aldık, çünkü sistem 
değişecek vesaire; fakat bunun dışında Yüksek Ku
rulun verdiği önergelerin birçoğuna katıldık, yalnız 
Yüksek (Kuruldaki arkadaşlarımızın her biri, verdik
leri her önergenin dikkate alınmasını istiyor. Müm-
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kün değil bu. 'Bunun mümkün olmayacağını arka
daşlarımızın takdir buyurmalarını uca ederim. Yine 
takdir buyurmalarını rica ederim ki, sunulan öner
geler içerisinde elbetteki bizim görüşümüze yakın 
olanlar yaihutta paylaştığımız ilkeler üzerine oturtu
lan önergeleri dikkate alacağız. Bu hususun da bun
dan sonra hatırlanmasını ve Komisyonumuz hakkın
da biraz evvel yapılan tenkitlerin şiddetli olduğunu 
da arkadaşlarımın kendi kendilerine değerlendirme
lerini rica ederim. 

Hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Haznedar, sorunuzu sorabilirsiniz. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben, Sayın Komisyon Başkanını hiç yormayacak 

bir sual soracağım. Bu ana kadar da üzerinde durul
mamış bir nokta olduğu için, tahmin ederim tekrar 
mahiyetinde de olmayacaktır. 

Efendim, bu 129 uncu maddenin 2 nci fıkrası. Bu 
2 nci fıkra 1961 Anayasasında da aynen vardı ve son 
20 yıl içinde çeşitli çevrelerde bunun münakaşası da 
yapılmıştır. Açıklığa kavuşması bakımından ifade edi
yorum; İSayın Komisyonun bu fıkraya vermiş oldu
ğu manayı bir defa daha tekrar ettirmek ve zabıtla
ra geçirmek için soruyorum. 

ıBu fıkra aynen şöyle; «Her bakan, yetkisi içinde
ki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle
rinden ayrıca sorumludur.» 

Maddenin başlığı «Görev ve siyasî sorumluluk» 
şeklinde. Benim anladığım, bir bakanın emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerimden sorumluluğumun, 
siyasî mahiyette ıbir sorumluluk olması iktiza eder. 
Yani, 'bk Bayındırlık Bakanının, Karayolları Genel 
Müdürünün bir istihkakı fazla tediye etmiş olma
sından dolayı bir malî sorumluluk altına düşmeme
si gerekir. Acaba doğru mu düşünüyorum, bu yo
rum doğru mudur? Tek bir kelime ile cevap verile
bilir, 

Teşekkür ederim, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, buradaki sorumluluk 
hususumda şu ek bilgiyi vermem belki yararlı ola
cak. 

Bir 'hükümetin sorumluluğu iki türlüdür. Biri, 
şahsî sorumluluk, diğeri de, taolletkıtiıf sorumluluk, 
Kollektif sorumluluk; Sayın Tutum arkadaşımızın 
15 sene evvel yapılan seminerde varıldığını söylediği 

sonuçlardan birisi ile, hükümetin genel politikası ile 
ilgilidir. Hükümet, genel politika tespit eder, Mesela; 
ıhükümıet, (herhangi 'bir yerde baraj yapılmasını kabul 
eder. Bu, hükümetin genel kararıdır. Bundan dolayı 
kollektif ve siyasî bir sorumluluk meydana gelir ve 
eğer hükümet bu sorunu Meclis önüne getirilirse, 
şu veyalhuıt bu şekilde güvenoyu alamazsa, işte kol
lektif bir sorumluluğun sonucu olarak düşer, istifa
sını Devlet Başkanına sunması gerekir yahut da yeni 
Tasarıya göre Meclisin yenilenmesini ister. 

'Buna mukabil, 'her (bakan kendi alanına giren 
işlerden sorumludur; yani, o barajın yapılmasıyla il
gili işlerden sorumlu olan bakandır. Elbette 'ki, 
balkan, bakanlık içerisinde bir işbölümü yapacaktır. 
Herkesin kendi yetki alanı vardır; her memurun, her 
müsteşarın, her genel müdürün kendi alanları vardır. 
Eğer bakan, bu faaliyetlerden halberdarsa, balkanın 
onayı varsa, elbette ki, o genel müdürle birlikte; eğer 
cezaî bir sorumluluk ortaya çıkarsa, bakan mesuldür; 
fakat bunun dişında, siyasî sorumluluk bahsinde ba
kan sadece ferden mesuldür; bakanlığının işlerinin 
kötü yönetilmesinden yahut gerekli denetimin yapıl-
mamasından dolayı balkanın sorumluluğu ferdidir ve 
sadece gensoru açıldığı zaman bakanın kendisi dü
şer, Bakanlar Kuruluna birşey olmaz. 

/Bilmiyorum Sayın Haznedar; sorunuzu cevaplan
dır abildim mi?.. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz sonumu daha açık olarak 
tekrarlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Açık olsun di

ye tekrarlıyorum, biraz evvel de vermiş olduğum mi
salde olduğu gibi, bakam, haberi olmadan Karayol
ları Genel Müdürü tarafından imza edilmiş fazla bir 
istihkakın malî sorumluluğumu da yüklenecek midir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, katiyen yüMenmeyecektir. 
Haberi olmadan yapılan bir işiten dolayı nasıl so
rumlu tutabiliriz bir insanı?..ı 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Yalnız, çok tar
tışıldığı için sordum. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMlîlSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Yalnız, tabiî denetim salahiyeti var
dır, denetimi yapması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı; teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Güven'in önergesine Ana

yasa Komisyonu katılmaktadır, dikkate alınmasını 
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oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul et- » 
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir., , 

Sırada Sayın Ciner'in önergesi var. 
İSayın Ciner; bir açılklama yapacak mısınız? 
ENDER CİNER — Sayın Balkanım; gömül ar-

v zu ederdi ki, bu konu 914 ünoü madde 'konuşulurken 
halledilmiş olsun; önerge gayet açıktır, nedenleri ma-
liimdur. O nedenle 'konuşmaktan vazgeçiyorum, Yük
sek Korulun takdirlerine arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Evet, Sayın Ciner'in önergesini kı
sa olduğu için okuyorum : I 

IDördünoü fıkra olarak «Başjbakan ve bakanlar, 
hiçibir şekilde gelir getiren resmî, özel ve yarı resmî I 
'bir işte çalışamaz ve ıgörev alamaz, ticaret ile uğ
raşamaz, seribest meslek yapamaz.» diyorlar. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. Sayın Komisyonun görüşünü rica I 
ediyorum, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; değerli Ciner ar-
kadaşınun önerisini durumla bağdaştırmak mümkün 
değil. 'Bu hususta hağdaşamayan hükümler var; yani I 
üyelik sıfatı ile 'bağdaşaımayan Balkan, dışarıdan da 
(gelse, !bu statünün içine girecektir. «Hem bakan olup, I 
İham de Ibir özel şirketin yöneticisi olabilir mi, ola
maz mı?.» sorununu halledecek yer, bizim Komis
yonumuz değildir ve »bunun için arkadaşımız diyor 
ki «Ticaretle uğraşıp, seribest meslek yapamaz...» I 
Balkan her halde doktorluk yapamaz; vakti olur mu 
olmaz mı?.. Ama 'bu gibi yasaklamalar, bizim ka
nunumuzda sadece milletvekilleri için vardır; millet- I 
vekilleri dolayısıyla 'balkanlara da uygulanır. Bunun 
dçin aynı yasaklamalar onlara da tabidir. Zaten di
yor, 'biraz evvel okuduk maddeyi, onların statüsüne J 
tabidir yasaklamalar, sınırlamalar (bakımından. 

(Binaenaleyh, yemi ibirşey getirmiş olmuyor arka- I 
Idaşımızın metni. Biraz evvel son fakra olarak tartış
tık, hatırlıyorsunuzdu'r 'efendim; ama belki yeni mes
lekler araştırılır, yeni hususlar vardır; onu incelemiş 
değiliz. Bu hususta arkadaşımız eğer tamamlayıcı 
bilgi verirse, örnekler gösterirse, dikkate alır ince
leriz.-

BAŞKAN — 'Evet, katılmıyorsunuz bu hali ile?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDJKAÇTI — Evet, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Anayasa Ko
misyonu, Sayın Ciner'in önergesine katılmamaktadır. 
Bu itibarla dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : | 

ı Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir,. 

1129 uncu maddeyi dikkate alınan önerge ile bir
likte Komisyona veriyorum. 130 uncu maddeyi oku
tuyorum : 

'E. Bakanlıkların kurulması ive hakanlar 
MADDE 13IÖ.. — Bakanlıklar, kanunun koydu

ğu esaslara göre kanunla kurulur ve kaldırılır. 
Açık olan hakanlıklarla izinli veya özürlü olan 

'bir hakana, diğer 'bir Ibakan geçici olarak vekillik 
eder. Ancak, ıbir balkan 'binden fazlasına vekillik ede-

I mez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce 

Divana verilen bir bakan, hakanlıktan düşer. 
Herhangi 'bir sebeple 'boşalan bakanlığa en geç 

onbeş gün içinde atama yapılır. 
İBAŞKAN — Bu madde ile ilgili dört önerge var; 

I okutuyorum : 

I Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
I Anayasa Tasarısının 130 uncu maddesinin birinci 
I fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıla

rımla arz ve teklif ederim. 
Mehmet PAMAK 

I '«Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, 
yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
ıl!30 uncu maddenin Ibirinoi fıkrasının «Bakanlık

ların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve 
I teşkilatı kanunla düzenlenir» şeklinde düzenlenmesi 

müsaadelerinize arz olunur. 
ismail ŞENGÜN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Anayasa Tasarısınım 130 uncu maddesinin üçüncü 
I fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıla-
I rımla arz ve teklif ederim.: 

Mehmet PAMAK 
(«Türkiye Büyük Millet Mıeclıisi kararı ile Yüce 

Divana verilen bir Bakan Bakanlıktan düşer. Başba
kanın Yüce Divana şevki halinde Hükümet istifa 
etmiş sayılır. 

Sayın Başkanlığa 
130 uncu madde üçüncü fıkrasına; «Başbakanın 

Yüce Divana şevki halinde Hükümet istifa eıtmiş sa
yılır» cümlesinin dklenrnesi müsaadelerinize arz olu
nur. 

İsmail ŞENGÜN 
{Hükümet — Bakanlar Kurulu) 
İBAŞKAN — Değerli üyeler; bu dört önergeden 

I ikisi Sayın Pamak ile Sayın Şengün'e ve diğer ikisi 
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de yine iSayın Pamaık ite Sayın Şenıgün'ün olup, bir
birinin aynıdır. Sayın Pamak Divandadır; 

Sayın Şengün önergenizle ilgili bir açıklama ya-
pacaik mısınız? 

İSMABL ŞENGÜN — Evdt efendim, 'kısaca. 
IBAŞKAIN — İSayın Şanıgün; her iki önerge üze

ninde görüşünüzü alayım. Ona göre Sayın Komis
yondan görüş rica edeyim ve G&nel Kurula sunayım. 

iBuyurun Sayın Şenıgün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlar; 
130 uncu maddenin birinci fıkrası «Bakanlıklar, 

kanunun koyduğu esaslara göre kanunla kurulur ve 
•kaldırılır» şeklindedir. Eğer Anayasa Komisyonumuz 
ve Sayın Başkanı, burada «Kanunla kurulur» iba
resi içinde bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşki
latı da söz konusudur diyorlarsa, o zaman önerge
miz aynen Tasarının birinci fıkrasına uymaktadır, 
uygun düşmektedir. Biz burada «Kurulması» ibare
sinden sonra görevleri, yetkileri ve teşkilatının da ka
nunla düzenleneceği hükmünü, maddeye bir açıklık 
getirsin diye ilave etmiş bulunuyoruz. Eğer verecek
leri görüş, kurulma, sadece bundan önceki birtakım 
hükümet deneylerinde olduğu gibi, söz gelimi; «Çev
re Bakanlığı kurulmuştur» şeklinde ise, tabiî bizim 
önergemizin bir anlamı oluyor, bir açıklık getirmiş 
oluyor «Kurulma» kelimesine. Bu konuda ifade ede
ceğim bundan ibarettir. 

îkiınci önergemiz Yüce Divanla ilgilidir. Burada 
tedir. Bunun yanı sıra, eğer Başbakan Yüce Divana 
na verilen bir Bakan, Bakanlıktan düşer» denilmek
tedir. IBunun yanı sıra, eğer Başbakan Yüce Divana 
verilirse, tabiî olarak hükümetin de istifa etmiş sayıl
ması gerekir. Yine bir açıklık önergesidir bu. Eğer 
Sayın Komisyonumuz «Bakanlar içinde Başbakan da 
vardır» diyorlarsa, o takdirde bizim de söyleyeceği
miz fazla bir şey olmaz, ilave etmek istediğimiz; Baş
bakan, bakanlardan birisi ise, sadece o bakanın de
ğil; fakat hükümetin düşeceği sökündedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Bu iki önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

Sayım Tutum, Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Öneride, görev, yetki ve teşkilatın da kanunla be

lirtilmesi istenmektedir. Yalnız, madde okunduğun
da öyle sanıyorum ki, çok önemli bir değişiklik, sis
tem değişikliği önerilmektedir 1961'e göre. 

1961 Anayasasında, bakanlıkların, kanunun koy
duğu esaslara göre kurulacağı hükmü yer almıştı. Bu
rada dikkat buyurlursa «Bakanlıklar, kanunun koy
duğu esaslara göre kanunla kurulur ve kaldırılır» de
niyor. Türkçe bakımından son derece zorlayıcı ol
makla beraber, bir başka biçimde de ifade edilebilir 
bu. Ama kulağa çok ters gelen bir cümle olmakla be
raber, burada çok önemli bir noktaya değiniyor : 
«Kanunun koyduğu esaslar» ibaresi var, bir de «Ka
nunla kurulur» var. Demek ki, 1982 Anayasa Tasa
rısı, 1961'den bu yönden ayrılmakta VP varsaymakta
yım ki bu ifadeden, evvela bir çerçeve yasası çıkarıl
ması öngörülüyor. En azından bu işaret var, bu me
saj var. Yani, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilikleri
nin nasıl kurulacağını bir çerçeve yasasında; hangi 
esasların bu çerçeve yasasına göre hangi esasların gö
zetileceğini tespit edileceği varsayılıyor, daha sonra 
bu çerçeve yasasına uygun olarak, eğer bir bakanlık 
kurulacaksa veya bir kamu tüzelkişiliği kurulacaksa, 
ayrı bir kanun da sevk etmek gerekecektir. 

Sanıyorum; eğer benim bu yaptığım yorum doğ
ru ise, arkadaşlarımızın ileri sürdükleri hususları kap
samaktadır, ayrıca onları belirtmeye gerek yok. Çün
kü kanunla kurulurken iki şey gözetilecektir: Biri, 
çerçeve yasasında belirtilen bütün temel unsurlar 
mutlaka yer alacaktır; amaç, görev, yetki ve sorum
luluk sınırları üst düzeyde ne, hatta anabirimler bü
yük bir ihtimalle gösterilecektir; kanun daha da ay
rıntıya gidebilecektir, sadece «filan Bakanlık kurul
muştur» diyemeyecektir. Yani maddenin tedvin tar
zı, eğer benim yorumladığım biçimdeyse, Sayın Şen
gün ve arkadaşlarının verdiği hususlar kapsanmakta-
dır, ayrıca böyle bir ibareye gerek yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Bu madde, bakanlıkların, daha doğrusu bakan
lıkların alt kademelerinin kurulmasıyla ilgili olması 
gereken yerdir herhalde. 

idarenin kuruluşuna ait 150 ve 154 üncü madde
lerde de, teşkilatın tam manasıyla oturmasına, kurul
masına ait hiç bir hüküm yok. Bundan evvelki Ana
yasamızda da yoktu. Bakanlıklar daha ziyade 4951 
sayılı Kanuna göre Başbakan tarafından kuruluyor, 
ondan sonra altındaki kademeler, hatta kanunsuz ola
rak teşkil ediliyorlardı. Şimdi, buradaki önerge bir 
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nebze bunu getiriyor ve ben o bakımdan önergeyi 
destekliyorum. 

Birinci fıkrayı okuduğumuz zaman «Bakanlıklar, 
kanunum koyduğu esaslara göre...» diyor. Hangi ka
nun?.. 4951 sayılı Kanun mu, Anayasa mı, yoksa ne
dir?.. Bu, bir defa açık değil. Şöyle olsaydı «Bakan
lıklar kanunla kurulur ve kaldırılır» denseydi, belki 
daha iyi olurdu. Ama bu da yetmez; önergelerin ge
tirdiği biraz daha geniş. O bakanlıkları yalnız bakanlık 
olarak değil, aynı zamanda yukarıdan aşağı teşkilatını 
da bir zapturapta almak lazımdır Anayasada. Aksi hal
de, Bütçenin hiç haberi olmadan Bakanlıklar kurulur, 
ondan sonra karşınıza milyonlar, milyarlar çıkıverir. 
O bakımdan, Anayasada bunun bir zapturapta alın
ması lazım ve Sayın Komisyonun, bu önergeler ışığı 
altında çok güzel bir fıkrayı düzenlemesi mümkün
dür zannediyorum. O bakımdan, birinci fıkra hakkın
daki önergeleri destekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, ben de 

önergemle ilgili söz rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin değerli üyeleri; 
Birinci fıkrada «Bakanlıkların kurulması, kaldırıl

ması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzen
lenir» şeklinde bir değişiklik yapılmasını teklif etmiş 
bulunuyoruz. Bunu, daha önce arkadaşlarımızın açık
ladığı gerekçelerle teklif etmiş oluyoruz. Bugün hali 
hazırda kanunla kurulmamış ve teşkilat kanunları bu
lunmayan bakanlıkların da bulunduğu dikkate alınır
sa, bu şekilde bir açıklığın getirilmesinde büyük fay
da olduğu kanaatindeyim. 

Ayrıca, 130 uncu maddenin yine üçüncü fıkrasın
da «Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Di
vana verilen bir Bakan, Bakanlıktan düşer» denilmek
tedir. Başbakan, kanaatimce diğer bakanlardan 
farklıdır, dolayısıyla muhakkak bir ilave yapılarak, 
Başbakanın Yücce Divana şevki halinde hükümetin 
istifa etmiş sayılması gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli Komisyonumuzun ve Yüce Meclisimizin 
takdirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan, açıklama yapmak üzere, buyurun efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TURGUT 

TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Pamak ve Sayın Şengün tarafından verilen 

önergeler aşağı yukarı aynı ifadeleri taşımaktadır ve 

«Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yet
kileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir,» denilmektedir. 
Tasarının birinci fıkrasında da, Bakanlıkların, kanu
nun koyduğu esaslara göre kanunla kurulacağı belir
tilmektedir. 

Şimdi, eski uygulamadan farklı olarak Komisyo
numuz çoğunluğunun getirmiş olduğu «Kanunla ku
rulur» ifadesi, eski uygulamadan değişik bir hüküm 
niteliğindedir. 

Bilindiği gibi, daha önce konuşan arkadaşlarımız
dan biri de değindiler, 1946 yılında çıkarılmış olan 
4951 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu Hakkında Ka
nun vardır ve buna göre devlet daireleri, Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onaylamasıyla Bakanlık
lara ayrılır. 

Binaenaleyh, bir hükümet kurulacağı zaman, 
başbakan diyelim ki, «x» bakanlığından filan filan 
dairenin, «y» bakanlığından da şu şu dairelerin alın
masıyla şu bakanlık kurulmuştur, diye tezkereyle 
Cumhurbaşkanına bildirmekteydi; Cumhurbaşkanı da 
uygun gördüğü takdirde bu yeni bakanlık kurulmuş 
olmaktaydı. Bu uygulama Türkiye'de zaman zaman 
çok kolay kullanılabilmiştir ve bu çok kolay kullan
manın sonucu olarak da, ömürleri bir yılı bile dol
durmayan bakanlıklar görülmüştür. Yani, kurulmuş
tur bakanlıklar, daha bir yıl geçmeden yeni bir hü
kümet kurulurken ortadan kaldırılmıştır. Tabi bu 
uygulamalar, gerek yeni bakanlıkları oluşturan dev
let dairelerini kendi esas bağlı oldukları bakanlık
lara olan ilişkileri ve biraz da işlerin yürümesi açı
sından birtakım sakıncalar yaratmıştır. 

Aslında, 1961 Anayasasının sözkonusu maddesin
de öngörülen, «Kanunun koyduğu esaslar» deyimi
ne dayanarak bakanlıkların kurulması hakkında bir 
kanun çıkarılmamıştır 1961 Anayasasından sonra. O 
kanunun yerine, 1946'da çıkarılmış olan 4951 sayılı 
Kanun uygulamaya devam edilmiştir. Oysa, demin 
söylediğim gibi, 1946 yılında çıkarılmış olan 4951 
sayılı Kanunda, esas diye birşey yoktur. Yani, «Ba
kanlıklar şu şu esaslara uyularak kurulur» şeklinde 
bir esas getirilmiş değildir. Sadece usul getirilmiştir. 
«Başbakanın tezkeresiyle Cumhurbaşkanının da uygun 
görmesiyle kurulabileceği». Yerinde, kolay bir sistem 
getirilmiştir. 

Şimdi, kısmen Sayın Tutum'un da konuşması sı
rasında belirttiği gibi, yeni getirilen Tasanda aslın
da, bakanlıklar kurulmasında bir standart uygulama
ya varabilmek için, yani bakanlıkların teşkilatları 
ve yetkileri arasında bir uyumlu uygulamayı sağla-
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yabilmek açısından, bir çerçeve kanun getirilebilmesi 
mümkündür bu tasarıdaki hükme göre, Yani, ba
kanlıkların kurulmasında uyulacak esaslar tüm ba
kanlıklar için geçerli anailkeler belirlenmek sure
tiyle bir temel kanunla düzenlenebilir. Ondan sonra, 
yeni getirilen unsur tasarıdaki maddede; her bakan
lığın da ayrıca kanunla kurulması yönündedir. 

Şimdi, sayın Şengün ve Sayın Pamak'ın vermiş 
olduğu önergelerde, «görevleri, yetkileri ve teşkilatı» 
diyor. Elbette ki, «Kanunla kurulur» hükmü getiril
diğine göre, bu bakanlık kurulması için getirilecek, 
çıkarılacak olan kanunda belirtilecek olanlar da za
ten bunlardır. Dolayısıyla zımnen, «Kanunla kuru
lur» deyiminin içerisinde, bu ifadelerin; görev, yet
ki ve teşkilat unsurlarının yer alması kaçınılmaz ola
caktır. Ama, eğer Yüce Kurulunuz bu unsurların 
daha açıklığa kavuşturulması bakımından, sözkonu-
su maddenin birinci fıkrasının gerek Sayın Şengün, 
gerekse Sayın Pamak'ın önergeleri doğrultusunda da
ha iyi, ayrıntılı bir şekilde yazılmasının uygun ola
cağı görüşündeyse, o takdirde, biz maddeyi bu şekil
de ayrıntılı düzenlemek üzere o fıkrasını geri alabi
liriz. Bu durumda takdir Yüce Heyetinize aittir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
İkinci önergeyle ilgili açıklamayı, onu da rica ede

yim.' Ondan sonra önergeleri oylarız. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Yüce Divana sevk 
kararı verilen başbakanın istifa etmesi doğaldır. Ken
diliğinden olması lazımdır. Ama, arkadaşlarımız is
tiyorlarsa, metne koyarız. Dikkate alınmak üzere 
önergeye katlıyoruz ve dikkate alınmak üzere oylan
masını rica ediyoruz Sayın Başkan. Çünkü, doğal
dır yani. Bunlar artık, yazılı olmayan kurallardır. Yü
ce Divana sevkediliyor; suçlu görülmüş, ceza mah
kemesine sevkediliyor. 

BAŞKAN — Genel Kurula bırakıyorsunuz. Her 
iki önerge üzerindeki görüşünüz budur. 

Değerli üyeler, evvela Sayın Pamak'la, Sayın 
Şcngün'ün birinci önergelerini... 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, bir maru
zatta bulunabilirmiyim, soru şeklinde? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Dikmen, Sayın Şahin, size de söz veri

rim efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, acaba 

Anayasa Komisyonumuz, bir çerçeve kanun, ayrıca 
yeni bir kanun mu Düşünmektedir buradaki fıkray

la? Bizim getirdiğimiz önergeyle bir çerçeve kanuna 
olan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve meclislerin yeniden 
oturup bir kapsamlı çerçeve kanun yapmaları ihti
yacı tamamen ortadan kalkmış oluyor. 

Bu nedenle, sanıyorum önergemiz bizi yeniden 
bir kanun yapmaktan da kurtarmış olacaktır. Acaba, 
Anayasa Komisyonumuz aynı görüşe katılır mı? 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim Sayın Şen
gün. 

Bunun cevabını alalım, ondan sonra da diğer sa
yın üyelere söz vereyim. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Arkadaşım da kürsüden açıkladı; bu karar ço
ğunlukla alınmıştır. Komisyonda. Fakat, bir kanun 
koymak ve bu kanunun bir genel ilkeleri ihtiva et
mesi, kurulması gereken genel müdürlükleri bir öl
çü içerisinde sayması, yani çerçeve kanundan öteye 
gitmesi ve başbakanın gerek gördüğü zaman bu ka
nuna dayanarak bakanlıklar ihdas etmesi uygun olur; 
yani bu fikirde. Bu fikir etrafında meseleyi mütalaa 
etmek, kanunu kabul etmek gerekir. Çünkü, gerçek
ten Turgut Tan arkadaşımın da belirttiği gibi, de
vamlı suretle memleketimizde bu suistimal edilmiştir; 
ama bir parlamenter düzen içerisinde bakanlıkların 
sık sık değiştiği ve 15 kişilik bakanlar kurulundan 50 
kişilik bakanlar kuruluna varan hükümetler kurul
duğu, Avrupa siyasî tarihini inceleyenlerce bilinir; 
görülür. Gayet doğal bir olaydır. Bu husus, başbaka
nın içinde bulunduğu siyasî durumun doğal bir neti
cesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı koalisyon kurar; 
bizde görüldüğü gibi çok tenkit edildi ama; yok altı 
tine devlet bakanlığı kuruldu yahut beş tane bilmi
yorum, tenkit edildi. Bu gibi olaylar parlamenter 
rejimin gereği olarak yaşanması zorunlu olan olay
lardır. Ama, Komisyonumuzun çoğunluğu bir kanun 
konmasını, bunu mümkün olduğu kadar sınırlamayı 
uygun gördü. Yüce Meclis de tensip ederse, bu şe
kilde bir kanun yapılır, bu kanunun içeriği geniş olur 
ve başbakan da bundan yararlanarak, bakanlığı kur
duğu zaman bakanlığın teşkilatı da aynı zamanda 
bu kanuna göre kurulur, yeniden yerine getirilir. 

Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sayın Şengün ar
kadaşımız bilmiyorum tatmin oldular mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şenocak, buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Efendim, 130 uncu 

maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili bir sorum var. 
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Burada «Açık olan bakanlıklarla veya izinli olan J 
bir bakana diğer bir bakan geçici olarak vekillik 
eder» deniyor. Acaba, burada bir süre tahdidi düşü
nülüyor mu? üç ay, beş ay bu vekalet devam edebi
lir mi? Bakanlar program bütçenin en yüksek ita 
amiri olduklarına göre, acaba bu bakanın dışında I 
uzun süre bir bakanlık kurulabilecek midir?. Keza 
son fıkra, «Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa 
en geç 15 gün içinde atama yapılır.» diyor. Acaba 
son fıkranın bu ikinci fıkrayla bir ilişkisi var mıdır? 
Yani, bu 15 gün olarak kabul edilebilir mi? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
'Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet efendim, 15 gün olarak ka
bul etmek gerekir. 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Sayın Şahin, buyurun. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkanım, soraca

ğım soruya Anayasa Komisyonu Başkanımız lütfe
dip de bu soruya cevaplarında cevap verdiler; ancak 
ben tekrar, tasdikinde yarar görüyorum. 

Kanunla kurulacak bakanlıklar arasında devlet 
bakanlıkları da var mıdır? Yani, devlet bakanlıkları 
da kanunla mı kurulup, kanunla mı kaldırılacaktır, 
yoksa başbakanın kontrolünde ayrı bir salahiyeti mi 
olacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bunu kanunun içeriği tespit eder 
efendim. Gerekli görürse, kanunu koyacak Meclis 
bunları ayrı ayrı sayar ve tespit eder efendim. Sade
ce Komisyonumuzun çoğunluğu, bunun keyfî bir 
düzen olmasını önlemek istedik ve kanunlara göre 
bakanlıkların kurulmasını sağlamak istedik. Belki 
doğru, belki yanlış efendim; bilmiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. I 
Sayın Tutum, sizin de sorunuz var, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, Sayın Şen-

gün'ün sorusu üzerine verilen cevap, sanıyorum ki 
bir noktada açıklığa kavuşmadı. Biz yıllardır ülke
mizde teşkilat kanunlarına sokuşturulmuş, serpiştiril
miş korsan hükümlerden yakındık. Her bir teşkilat 
kanunu kamufle edilmiş korsan hükümlerle doludur. 
İdarenin vahdeti bu hükümler yüzünden bozulmuş
tur ve bu hiçbir yerde tevhîd edilemez, edilememek- I 
tedir, 

» $imdi getirilen hüküm, Sayın Komisyon Başka- I 
nının açıkladığı gibi «Bir çerçeve yasasına gerek gös- I 

— 455 

3 . 9 . 1982 O : 1 ., 

termeyecek» dediler Sayın Şengün, halbuki bir çer
çeve yasası gerekiyor ve sanıyorum ki şimdi getiri
len hüküm bunu öngörüyor. Bu olmadığı takdirde, 
eski keşmekeştik yine devam edebilir. Onun için bu
nun zapta geçirilmesi bakımından, bu getirilen hük
mün kesinlikle bir çerçeve yasasını öngörebildiğim 
yani engel olmadığını, böyle bir yasaya belki de bü
yük ölçüde yeşil ışık yaktığını belirtmesi gerekir. 
Çünkü biz, bundan birkaç ay evvel kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisini verdik, idarî reform 
için Hükümetimize. Hükümetin zaten şu anda bir 
çerçeve kararnameyle yürürlüğe koyduğu, bir çerçeve 
taslak, bir çerçeve yasası biçiminde yahut kararname 
biçiminde yürürlüğe koyduğu bir esaslar kararna
mesi vardır. 

Orada bir mertebeler hiyerarşisi tespit edilmekte
dir, anabirim, destek birim ve yardımcı birimler 
standart hale getirilmektedir. Eksiktir, beğenmedik 
biz onu; ama çerçeve yasası çok daha ciddî olarak 
bu Parlamentoda tartışılarak, sanıyorum ki esasları 
belirtilebilir, çok daha iyi bir çerçeve yasasına ka
vuşabilir ülkemiz ve ona dayanarak diğer kanunlar 
çıkabilir, 

Binaenaleyh, sorumu tekrarlıyorum : Acaba şu 
anda getirdiğimiz 'hüküm biir çerçeve yasasına açık
ça cevaz vermekte midir?.. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
bunu anlatmaya çalıştık, bir çerçeve yasası İçerisin
de başbakana imkânlar veren bir sistem düşündük. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, ilk iki önerge birinci fıkra ile il

gili idi, bu önergelere Sayın Anayasa Komisyonu 
katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Dikkate 
alınmasını kabul etmeyenler... 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Komisyon ka
tılıyorlar Sayın Başkan yanlış oldu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kendi fıkralarında 
Genel Kurulun kararına bırakıyorlar, katılmadılar, 
Genel Kurulun kararına bırakıyorlar. 

İSMAİL ŞENGÜN — Katılmadık demediler ki... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, «Genel Kurulun 

kararına bırakıyoruz» demek, katılmamak demektir. 
Binaenaleyh, ben oylarınızı tespit ediyorum, lütfen. 

Kabul etmeyenler... İki önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 
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Bundan sonraki önerge, başbakanların Yüce Di
vana şevki ile ilgili idi. Bu önergeye de Sayın Ana
yasa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, katılıyoruz efen
dim; konulsun Anayasaya, kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. Deminki ifade
lerinde biliyorsunuz katılmamışlardı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Gerek olmadığını düşünüyordum; 
ama madem ki gerek görüyorlar katılıyoruz, zararı 
yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, mütemadiyen öner
gelerle maddeleri Komisyonunuza göndermek size 
mutlaka daha fazla çalışma zamanına ihtiyaç hisset
tirmektedir. O itibarla, bu katıldığınız kısmı süratle 
belirtirseniz bir kelime veya cümle olarak, maddeyi 
oylatmış olurum. Çünkü değerli üyeler bugüne ka
dar Komisyona gönderdiğimiz madde adedi 35'tir. 
Biz halen 130 uncu maddedeyiz; ama 35 madde
miz Komisyondadır. Bu bakımdan zaman kazanma
mız gerekiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, 130 uncu maddenin üçün
cü fıkrası; «Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 
Yüce Divana verilen bir bakan, bakanlıktan düşer.» 
diyor ve devam ediyoruz «Başbakanın Yüce Divana 
şevki halinde Bakanlar Kurulu istifa, etmiş sayılır.» 
şeklinde, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, Komisyonun teklif ettiği bu fık

rayı okuyorum, üçüncü fıkradır, «Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir 
bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana 
şevki halinde Bakanlar Kurulu istifa etmiş sayılır.» 

Evvela bu, şüphesiz Anayasa Komisyonunun bu 
önergeleri kesin olarak kabul etmeleri dolayısıyla 
konmuş bir cümledir. O nedenle önce bu ilaveyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

130 uncu maddeyi bu ilave ile oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 130 uncu 
madde kabul edilmiştir, teşekkür ederim. 

131 inci maddeyi okutuyorum : 
F. Tüzükler 
MADDE 131. — Bakanlar Kurulu, kanunun uy

gulamasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek 
üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın in
celemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 

Danıştay, bu incelemesini iki ay İçinde tamamla
mak zorundadır. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve ka
nunlar gibi. yayımlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
beş değişiklik önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 131 inci maddesinde yer alan ve tü

züklerin Danıştayca iki ay içinde incelenmesi zorun
luluğunu getiren ikinci fıkranın madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Isa VARDAL 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Abbas Gökçe, Sayın Kamer 
Genç ve Sayın Azmi Eryılmaz'ın önergeleri de aynı 
mahiyettedir. 

Sayın Özer Gürbüz'ün önergesini okutuyorum; 

Sayın Başkanlığa' 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 131 

inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

(«Danıştay, bu incelemesini üç ay içinde (tamam-
lamak zorundadır.» 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, en aykırı 
önerge olmak ve Danıştay mensubu bulunmak ve 
'kürsüyü az işgal eden Ibir üye bulunmam dolayısıy
la ilk sözü ben almak istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkan, acaba hangi öner
ge hakkında konuşacaklar? Çünkü, «Danıştay bu 
incelemesini ilki ay içinde tamamlamak zorundadır.» 
cümlesinin çıkartılmasını istiyoruz. 

'BAŞKAN — Hayır, kendi önerigeleri hakkında. 
Sayın Eryılmaz'ın çıkarılması ile ilgili Ibir teklifleri 
var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kabul ediyoruz elendim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Eryılmaz. 
ISÜLEYMAN ISIRRI KIRGALI — Kabul edi

yorlar efendim. 
RIFAT BAYAZIT — «Kabul ediyoruz» diyor

lar efendim, lüzum yok. 
ANAYASA KÖMIİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALİDlKAlÇTI — Sayın Başkan; kabul ediyoruz de
dim efendim. 

İBAIŞKAİN — ıSaym Eryjlmaz, kabul ediyorlar
mış.; 
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AZMIÎ ERYILMAZ — Ben de teşekkür ediyo
rum efendim. 

IBAlŞKAN — Teşekkürü ettiniz, iben ileteyim. 
Çolk teşekkür ©derim Sayın Eryılmaz. 

RIFAT BAYAZIT — Başka önerge yok mu 
efendim?.-. 

ÖZER GÜRBÜZ — Ben de katılıyorum Sayın 
Başkan. Diğer önergelere katılıyorum, 

İBlAiŞKlAıN — Efendim, ikinci fıkranın çıkarılma
sını Anayasa Komisyonu kabul ediyor. 

ŞBRAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ne
yin kabul edildiğini anlayamadık efendim. 

iBAŞRAN — Sizler ide bunu istemiştiniz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın 'Başkan, ben üç aylık 

bir değişiklik 'getiriyordum; ikinci fıkranın çıkarıl
ması önergelerine katılıyorum, 
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leri arasında saymıştır. Tüzüklerin de; bu madde 
metninden anladığımız mana, Danıştayın tistişarî mü
talaaları ne ise, 'tüzükler hakkımda da hüküm aynı
dır; »«Danıştayın incelemesinden igeçirilir.» der. Bina
enaleyh, buradaki yetki, nihaî olarak Bakanlar Ku
rulunundur. Bu balkımdan, istişarî mütalaalar iile bun
ların arasında bir fark yoktur. Yalnız, Danıştayda 
şimdiye kadar yapılan uygulamalarda, tüzüklerin, 
Anayasanın maddesinde olduğu gibi değil, daha baş
ka, yapıcı rol, kaide koyucu bir şekilde düzenlen
mektedir 've Bakanlar Kurulu, Hükümet şimdiye (ka
dar Damştaya tüzükler hususunda ıgeniş bir derece
de itimat etmektedir ve tüzüklerden dolayı da Da
nıştayın hiçbir şikâyeti olmamaktadır. 

ıNazariyatla uygulama arasındaki bu farkı Yüce 
Kurul huzurunda belirtir, saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
IBuyurum Sayı» Erginay. 
AKİF ERÖtNAY — Sayın Başkan, «üzüklerin 

Danıştaydan geçirilmesinin nedeni, kanunlara aykırı 
olup olmadığının tespiti içindir,; Hukukî bir ifade
dir. Danıştay, malûm, «Tüzükler, kanunlara; yönet
melikler tüzüklere ve kanuna aykırı olamaz.» der. 
Bunun tespiti için tüzükler Danıştaydan geçer. Bu 
itibarla oradan geçen şekliyle eğer, kanuna aykırılık 
görülmezse, mesele kalmaz; ama onun verdiği mü
talaalara aykırı olarak Bakanlar Kurulu yine deği
şiklik yapıp da tüzüğü Resmî Gazetede ilan ederse 
bu, şu maddeye aykırı olur zannediyorum. Sayın Ko
misyonun bu husustaki düşüncesine gerçekten ihtiya
cımız var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, Danıştayın mütalaasını 
sorduktan sonra, Damştayın mütalaası ile bağlı ol
ması lazım Bakanlar Kurulunun. 

MEHMET HAZER — Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Tüzük yapma görevi, Ba

kanlar Kurulunun, Hükümetindir. Hükümet, Bakan
lar Kurulu sadece mütalaa alır Danıştaydan. Hükü
met bu mütalaayı değiştirebilir, bir mani hüküm yok
tur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Madde bu şekliyle «Bakan

lar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek ve em
rettiği işleri belirtmek üzere» diyor. Halbuki, «Kanu-

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
FUAT AZGUR — Sorum var sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur, 
FUAT AZGUR — Sayın 'Başkan, değerli arka

daşlarım; 
iBu maiddenin uygulanması ile ilgili bazı tereddüt

ler, tatbikatta (görüldüğü için, zabıtlara geçmesini te
min bakımından müsaade ©derseniz bir soru soraca
ğım. 

Danıştaydan, 'tüzüklerle ilgili olarak alman bilgi, 
mütalaa, daha doğrusu Danıştayın incelemesi, alın
ması zorunlu ve uyulması zorunlu olan mütalaalar
dan mıdır?., Başka bir deyimle, hukukta, aıvis im-
pera'tif denilen, o cins bir mütalaa mıdır, yoksa alın
ması zorunlu; fakat uyulması zorunlu olmayan bir 
mütalaa mıdır?,. 

İzin verirseniz açıklayalım : Danıştaydan müta
laa geldikten sonra Bakanlar Kuruluna veya Başba
kana, bu ıtüzük üzerinde bir kelime değiştirirse, yani 
Balkanlar Kurulu hir veya iki kelimeyi değiştirmek 
ihtiyacını duysa, bunu yeni baştan Danıştaya gönder
mek mecburiyetinde midir?., Yoksa, Danıştayın mü
talaasından geçtikten sonra, hükümet veya Başba-
kanlik veya ilgili bakanlık, birkaç kelimeyi değiştir
mek hakkına sahip midir?.. IBu husus açıklanırsa, 
'bundan sonra tüzüklerin tatbikatında, yorumlanma
sında bir sıkıntı çıkmayacaktır. 

Teşekkür ederim ©fendim. 
AZMİ ERYILMAZ — iBenim de bir sualim ola

cak Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — hayhay, sorunuzu sorun; zaten Ko

misyon konuyu düşünmektedir. 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Turhan Güneş, 

tüzükler dahil, bunlar idarenin düzenleyici işlem-
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nun uygulanmasını göstermek veya kanunun emret
tiği işleri belirtmek üzere» şeklinde olması gerekir. Bu 
konuda bir önerge vermiştik, önerge okunmadı. Sayın 
Komisyon belki de nazarı itibare almıştır. Ben o ba
kımdan arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayaztt. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, biraz evvel 

Sayın Azgur, Yüce Komisyonumuza bir soru yönelt
tiler. Bu soruya cevaben Komisyonumuzun Muhte
rem Başkanı, Danıştayın hazırladığı tüzük metnine 
hükümetin uymak zorunluluğunun bulunduğunu ifade 
ettiler. Bu beni tatmin etmedi. Uygulamada ve ger
çekten hukuk literatüründe (Beni Hocam bağışla
sın) bunun yeri yok gibi geliyor bana. Bakanlar Ku
rulu, kanunun uygulanmasını göstermekle ve emretti
ği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak 
üzere Danıştayın incelemesinden geçirilmek suretiyle 
tüzükler çıkarır. Bu tüzükler de Danıştayın diğer mü
talaaları gibi istişarî niteliktedir. Aksi halde, Bakan
lar Kurulunun eli kolu bağlanmış olur. Lütfen muh
terem Komisyon Başkanımız buna bir açıklık getir
sinler. Bu, ileride uygulamayı çok müşkül duruma 
düşürebilecek bir cevaptır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan. Bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın, madem ki, di

ğer üyelere açıklama imkânı verdik, size de verece
ğiz. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla, bu 
incelemeye Bakanlar Kurulunun mutlaka uymasını, 
zannediyorum birbirinden ayırmak lazım gelir. El
bette ki, Danıştayın incelemesinden geçirilen bir tü
zükte, Danıştayın mütalaasına, görüşlerine hükümet 
genellikle belki de tamamen uymaktadır; ama böyle 
bir zorunluluk hukuken mümkün değildir. Çünkü, 
uymayabilir. Uysa da uymasa da, Danıştayın tdarî İş
ler Kurulundan geçen bir tüzük, bütün hükümleriyle 
veya herhangi bir hükmüyle yürürlüğe girdikten sonra 
her zaman zaten Danıştayda iptal davasına konu ola
bilmektedir. Yani, bunu kapatan bir şey değildir. Bi
rinci Daireden sonra, İdarî İşler Kurulunun çıkardığı 
bir karardır. Bu, istişarî nitelikte bir karardır. Uyul
ması uygun olabilir; ancak zorunluluk hali yoktur. 
Arz ettiğim gibi, bu konu her zaman davaya da açık
tır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, bir hususu ilave et
mek istiyorum arkadaşlarımıza cevaben. 

Kanunların tatbiki için tüzükler çıkarılır ve Da
nıştayın incelemesine sunulur. Danıştayın görüşüne 
uygun olmayan bir tüzük yahut Danıştayın hazırladı
ğı bir tüzük eğer Bakanlar Kurulunda değiştirilirse, 
Danıştayın önüne geldiği zaman, elbetteki Danıştay 
bu tüzük aleyhine karar verecektir. Bu tüzüğe uyula
rak yapılan işlemlerin aleyhine karar verecektir. Bun
dan daha doğal bir şey olamaz. Bu nedenle, dolaylı 
bir surette Bakanlar Kurulunun Danıştayın yaptığı 
tüzükle bağlı olması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uyguner, sizin daha evvel verilmiş bir öner

geniz var. «Tasarının 131 inci maddesinin birinci sa
tırındaki (göstermek) kelimesinden sonra (ve) bağlacı 
kaldırılarak, yerine (veya kanunun) deyiminin yazıl
masını arz ve teklif ederim.» şeklindedir teklifiniz. 
Bunu açıklar mısınız?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Önergeyi Sayın Baya-
zıt ile beraber vermiştik. Kendileri açıklayacaklar Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, önergeyi müş
terek vermiştik. 131 inci maddede «Bakanlar Kuru
lu, kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği iş
leri belirtmek üzere.» denmiştir. Biz buraya daha açık
lık getirmek için, «Kanunun uygulanmasını göster
mek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere» 
diyoruz. Çünkü, kanunun emrettiği işlerin de tüzükte 
belirtilmesi gerekir. O bakımdan bu ilaveyi yaptık. 
Komisyonumuzun dikkatine arz ederiz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, demin de arz ettiğim gibi, 
maddeyi geri vermemek için, Sayın Aldıkaçtı, lütfen 
bu kelimelerin konulduğu yerleri sarih olarak belirtin. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim, bunu halle
delim, sonra Sayın Kırcalı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bakanlar Kurulu, kanunun uygula
masını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üze
re» diye, öyle okuduk efendim. 
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ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, «ka
nun» deyiminin tekrarlanmasına lüzum yok. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bence de lüzum yok efendim; ama 
söylüyorlar. 

«Bakanlar Kurulu, kanunun uygulamasını göster
mek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara 
aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçir
mek şartıyla tüzükler çıkarabilir...» aynı şeye devam 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, soru sormak iste
yen sayın üyelere de söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım; bir hususu açıklamada yarar görüyorum, bir 
gerçek ortaya çıksın diye. Danıştay Genel Kurulu
nun ve İdarî Daireler Kurulunun vermiş olduğu bu 
kararlar bir inceleme kararlarıdır ve idarî kararlar
dır. Bu, bir dava halinde Danıştayın aynı istikamette 
ilgili dairesince veyahut Dava Daireleri Kurulunca ka
rar vereceği anlamına gelmez. Bu hususta son derece 
pek çok emsal vardır Danıştayda çıkmış, bu hususun 
belirtilmesini Anayasa görüşülürken faydalı olduğu 
kanısıyla arz etmek durumunda kaldım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — İkinci fıkranın ke

sin olarak çıkarılması için oylama yapılmasını arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Yapacağım efendim. 
Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim; madde

nin birinci cümlesi ile ilgili, «Kanunun uygulanma
sını göstermek» şeklindeki ibareyi, Sayın Komisyon, 
«uygulaması» şeklinde aynen okudular. Başkanlık Di
vanı, gayet doğru ve uygun olarak, «kanunun uygu
lanması» şeklinde düzelttiler. Ben bu hususa temas 
edecektim. «Uygulanması» daha doğru olur, (n) harfi 
konması lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, «uygulanması». 
«Veya» kelimesi yerine «ve». («O doğru» sesleri) 
Evet Sayın Aldıkaçtı, son bir hatırlatma oldu so

ru şeklinde Sayın Uzunoğlu'nun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim; 1961 Anayasasında da 
öyle efendim, katılıyoruz, bir baskı hatası olmuş. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu 131 inci madde
nin birinci fıkrasında yapılması istenilen değişiklikle 

I ilgili Sayın Uyguner ve Sayın Bayazıt'ın önergelerine 
Sayın Anayasa Komisyonu katılıyor. Bu önergeyi ke
sin olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci fıkranın çıkartılmasına dair Sayın Yarkın, 
Sayın Uzunoğlu, Sayın Eryılmaz, Sayın Genç ve Sa
yın Gökçe'nin önergelerine yine Sayın Anayasa Ko
misyonu katılmıştır. Bu önergeleri de kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu önergeler istikametinde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 131 inci mad
de kabul edilmiştir. 

132 nci maddeyi okutuyorum. 
G. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 

Cumhurbaşkanınca yenilenmesi 

MADDE 132. — Anayasanın yüzbeş ve yüzyir-
misekizinci maddeleri uyarınca verilen güvensizlik 
oyu ile Bakanlar Kurulu düşmüşse, Başbakan, Cum
hurbaşkanından Meclis seçimlerinin yenilenmesini is
teyebilir. 

Düşürülen Başbakanın birinci fıkra uyarınca se
çimlerin yenilenmesini istememesi ve yeni Bakanlar 
Kurulunun otuz gün içinde kurulamaması halinde ise, 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı ve Devlet Danışma Konseyi Başkanına danışa
rak seçimlerin yenilenmesini isteyebilir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve 
hemen seçime gidilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, buradan bir cümle 
çıkacak efendim : «ve Devlet Danışma Konseyi Baş
kanına» cümlesi çıkacak efendim. 

Dördüncü satırdan itibaren okuyorum Sayın Baş
kanım; «Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesini iste
yebilir.» O kadar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgili 
üç değişiklik önergesi var. önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 132 nci maddesinin aşağıdaki 

tarzda düzenlenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 
«Genel seçimlerden sonra toplanan Türkiye Bü

yük Millet Meclisinde Bakanlar Kurulunun otuz gün 
içinde kurulamaması veya Anayasanın 105 ve 128 inci 
maddeleri uyarınca düşürülen Bakanlar Kurulu ye
rine yeni Bakanlar Kurulunun otuz gün içinde kuru
lup güvenoyu alamaması hallerinde, Cumhurbaşkanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Devlet Da-

459 — 



Danışma Meclisi B : 142 3 . 9 . 1982 O : 1 

nışma Konseyi Başkanına danışarak, seçimlerin yeni
lenmesini isteyebilir. 

Yenileme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve 
hemen seçime gidilir. 

Feyzi FEYZtOĞLU 

Gerekçe : Anayasa Tasarısının 89 uncu sayfasın
da (166/1 Ek) yer alan (karşı oy yazımda) açıklan
mıştır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 132 nci maddesinin ikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

«Düşürülen Başbakanın birinci fıkra uyarınca se
çimlerin yenilenmesini istememesi ve yeni Bakanlar 
Kurulunun 30 gün içinde kurulamaması halinde ise, 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına danışarak seçimlerin yenilenmesini isteyebilir.» 

Mehmet PAMAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 132 nci 
maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN ibrahim GÖKTEPE 
Halil Erdoğan GÜREL Abdurrahman YILMAZ 

Mehmet Velid KORAN 

«Madde 132. — Anayasanın 105 veya 128 inci 
maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu ile Bakan
lar Kurulu düşürülmüş ise Başbakan Cumhurbaşka
nından, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ye
nilenmesini isteyebilir. 

Bu istek üzerine veya düşürülen Başbakanın böyle 
bir istekte bulunmaması halinde güvensizlik oyunun 
verildiği veya herhangi bir nedenle Başbakanlığın bo
şaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, yeni Bakanlar 
Kurulu kuralamadığı takdirde Cumhurbaşkanı seçim
lerin yenilenmesine karar verebilir. 

Cumhurbaşkanı, bu kararı vermeden önce, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Mecliste grubu 
bulunan siyasî parti yöneticilerine danışır. 

Yenileme kararının Resmî Gazetede yayınlanma
sından itibaren 60 gün içinde seçimler yapılır.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili 
değişiklik önergelerinden bir tanesi Sayın Pamak'ın. 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının da demin ifa
de ettikleri gibi «... ve Devlet Danışma Konseyi Baş
kanına» ibaresinin çıkarılmasıyla ilgilidir. 

Bu itibarla, 132 nci madde gayet tabiî bu «Devlet 
Danışma Konseyi Başkanlığı» ibaresini de taşıdığı için 
bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmaktadır. 

Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

ikinci önerge Sayın Feyzioğlu'nundur; buyurun 
Sayın Feyzioğlu. 

FEYZt FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar
kadaşlar; 

Dün Tasarının 126 nci maddesi görüşülürken be
nim de bir önergem var idi. Bu önergem aynı zaman
da karşı oy yazımı da aksettirmekteydi; fakat maale
sef gerek önergemi, gerek karşı oy yazımı huzuru
nuzda izah etmek imkânını bulamadım. Eğer bul
muş olsaydım, o zaman 126 nci madde ile şimdi mü
zakeresini yaptığımız 132 nci madde arasındaki bağ-

• lantıyı mutlaka dikkatlerinize sunmak durumuna ge
çebilecek idim. 

126 nci maddede, uzun müzakereler sonunda Sa
yın Hazer'in önergesi doğrultusunda Anayasa Komis
yonumuz usulüne göre Başbakanı Cumhurbaşkanının 
görevinden alabileceği, yani azledebileceği fıkrasının 
dikkate alınmasını oylarınızla kabul ettiler. Onu izle
yen önergemizde hem bu dikkate alınan kısım mev
cut idi, hem de dışarıdan Başbakanın atanması hük
münün kaldırılması hususu teklifi de vardı; o kabul 
edilmedi. Böylece 132 nci maddeye geldiğimizde hem 
Meclis içinden, hem de dışarıdan Başbakan atanma 
imkânı mevcut olarak huzurunuza çıkmış oluyor. 

132 nci maddenin birinci fıkrası dikkatle okunur
sa orada gensoru neticesinde veyahut güvenoyu iste
nip de güvensizlik oyu almış olması sonunda düşürü
len Başbakanın Cumhurbaşkanından Meclisin feshini 
istemek ve seçimlerin yenilenmesini talep etmek im
kânı tanınmaktadır. 

Bir kere düşürülen Başbakanın bu şekilde seçim
lerin yenilenmesini istemek imkânıyla teçhiz edilmesi, 
üyelerin iradelerini rahatlıkla kullanmasını engelleyi
ci bir hükümdür. Düşürülmesi gereken durumda olan 
bir Başbakan için dahi oylarını düşürme şeklinde 
kullanmak kararında olan milletvekili, bu hüküm kar
şısında şu düşünceye kapılacaktır : Ben Başbakanı dü-
şürürsem, Başbakan da seçimlerin yenilenmesini is
ter; seçimlerin yenilenmesini istemesi benim istikbali
min ne olacağının bilinmemesi demektir. O halde, 
korkulu rüya görmektense uyanık durmak daha iyi
dir. Ben Başbakanı düşürmem, Başbakan da seçimle
rin yenilenmesini istemez, böylece milletvekilliğimi sü
re sonuna kadar sürdürebilirim. 
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Bunun ne ölçüde millî iradedeki serbestiyi bağla
yıcı nitelikte olduğunu takdirlerinize bırakıyorum ve 
esasen bunun üzerinde parlamenter bir sistemin gereği 
olarak başka memleketlerde de örnekler bulunduğu 
için tartışmayı yapmak istemiyorum; ama asıl tartış
masını istediğim nokta şuradadır : 

ifade gayet kesin ve mutlaktır. İster Meclis üye
leri içinden seçilmiş olsun, ister dışarıdan atanmış bir 
Başbakan olsun; eğer bu şekilde gensoru yahut gü
vensizlik oyu neticesinde düşürülmüş olursa, 132 nci 
maddedeki mutlak ifadeye göre Meclisin feshini Cum
hurbaşkanından talep edebilecek, isteyebilecektir. Bu
nun ise, parlamenter sistemle ve millî iradeyle bağ
daşması ihtimalini ve derecesini çok güç görüyorum; 
hatta mümkün olmadığını söylüyorum. 

«Dışarıdan gelen Başbakan Meclisin güvenoyunu 
almıştır; bu itibarla artık içeriden gelen Başbakanla 
dışarıdan gelen Başbakan arasında fark kalmamıştır» 
denecektir; ama kalmıştır, dışarıdan gelen Başbakan 
Meclisin güvenoyunu alarak görevini ifa etmekte iken, 
yine o Meclisin güvensizlik oyuyla düşürülmüştür. 
Böylece Meclisle olan bağlantısı kopmuştur, o tama
men dışarıdan gelen bir kişi durumundadır ve dışa
rıdan gelen, güvensizlik oyuyla da düşürülen o kişi 
Meclisin feshini istemek imkânına kavuşturulacaktır. 
Bunun kabule şayan olduğunu ben gönül rahatlığıyla 
ifade edemiyorum. 

Bu itibarla, önergem doğrultusunda, ya kesin ola
rak ifade edilmiş olan bu ifadenin değiştirilmesi, eğer 
mutlaka güvensizlik oyu almış Başbakana da Meclisi 
fesih yetkisi verilmek isteniyorsa, o zaman dışarıdan 
gelen Başbakan için bu yetkinin her halükârda esir
genmesi, verilmemesi icabediyor; fakat bendenizin gö
rüşüm daha genel bir şekilde, Başbakana bu şekilde 
bir fesih yetkisinin tanınmamasının daha yerinde ola
cağı tarzındadır. Takdir Yüksek Kurulundur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Bu önerge üzerinde lehte - aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Anayasa Komisyonunun görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTf — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Önerge sahibi Feyzioğlu arkadaşımız, açıklama
sında sanıyorum ki şunu belirttiler : Fesih müessesesi 
parlamenter rejimin bir gereğini, bir parçasını, parla
menter rejimin mekanizmasının bir dalını teşkil edi
yor. 

Konuya dün de kısmen değinmiştim, burada bir 
noktayı dikkatlerinize, özellikle sunmak istiyorum : 
«Fesih» kelimesiyle «Meclisin yenilenmesi» kelimesi, 
kavramları birbirinden farklıdır. Fesihte milletvekille
ri bu sıfatlarını kaybederler, yani feshe uğrayan bir 
parlamento ortadan silinir. Milletvekillerinin milletve
killik sıfatları kalmaz. Halbuki bizim sistemimiz Mec
lisin yenilenmesi şeklinde 1961 Anayasasında kabul 
edilmiştir. Millî egemenlik ilkesinin bir devamı ola
rak ve özellikle bizde meclisin istimrarı, meclisin de
vamlılığı, meclisin daima var olduğu felsefesine da
yanarak, yeni meclis toplanıncaya kadar eskisi göre
vine devam eder. Onun için bizde meclisin yenilen
mesi ismi altında müessese 1961'de düzenlenmişti; biz 
de aynı tabiri, aynı sistemi muhafaza etmeyi uygun 
bulduk. Yani, meclisin yenilenmesi dendiği zaman, Ba
tıdaki fesih müessesesinin bir türü anlaşılmalıdır. Fe
sih de, biraz evvel arz ettiğim gibi, milletvekillikleri 
sıfatlarını kaybetmektedirler. Halbuki bizim sistemi
mizde meclis, yeni meclis toplanıncaya kadar göre
vine devam etmekte; fakat seçimler erken bir tarihe 
alınmaktadır. 

Böyle olunca, sorunun şimdi ikinci yanına geliyo
rum : Sayın Feyzioğlu arkadaşımız meclis dışından 
seçilecek bir başbakanın, sanıyorum ki, zamanın öne
mi yok, herhangi bir durumda mecliste güvensizlik 
oyuyla karşılaşınca meclisin seçimlerinin yenilenme
sini talep etmesinin mümkün olmadığını, çünkü mec
lisle bağlarının koptuğunu söyledi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dün de arz etmeye çalıştığım gibi, meclis hükü

meti sisteminde Bakanlar Kurulu Meclisin içinden 
çıkar, meclise bağlıdır; fakat parlamenter hükümet 
sisteminde Bakanlar Kurulu Devlet Başkanına bağlı
dır. Onun içindir ki, istifasını Devlet Başkanına ve
rir; onun içindir ki, güvensizlik oyuyla karşılaştığı 
zaman derhal düşmez; istifasını Devlet Başkanına ver-
mesi gerekir. 

Bundan sonra da egemenliğin sahibi olan halk,-
eğer meclisin yenilenmesine karar verilmişse, sorunu 
çözer. Yani milletvekillerine, siz Bakanlar Kuruluna 
güvensizlik oyu vermekle iyi veyahut kötü yaptınız 
sorununu çözümletir. Seçimlerin sonunda, eğer Ba
kanlar Kuruluna güvensizlik oyu veren çoğunluk ye
niden oluşursa, artık o Bakanlar Kurulu için gitmek
ten başka çare yoktur, gidecektir ve millet sorunu 
meclis lehine çözmüş demektir; fakat eğer seçimler
den Bakanlar Kurulunu destekleyen bir çoğunluk çı
karsa, o zaman Bakanlar Kurulu görevine devam 
edecektir. 
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Mesele budur. Böyle olduğu için de millî egemen
lik ilkesiyle yahut da meclisten çıkıp çıkmamak so
runuyla Bakanlar Kurulunun kuruluşunun bir ilgisi 
olmadığı anlaşılır. Bundan dolayıdır ki, parlamenter 
sistemin gelişmesinde, 1961 yılında bizde dışarıdan da 
bakanlar alınması ilkesi kabul edilmişti; biz de buna 
bir yenisini ilave ettik, normal hale, sistemin klasik 
haline getirdik sorunu. 

Bundan dolayıdır ki, arkadaşımızın önerisine ka
tılamıyoruz; ama dün de izah etmeye çalıştığım gibi, 
üzerinde uzun boylu durarak, aslında bu durum ger
çekleşmez. Mecliste çoğunluklar vardır, liderler var
dır ve bu liderlerin rızasıyla Devlet Başkanı dışarı
dan, şartlara bağlı olarak bir «Gentleman agreement»ı 
şeklinde o başbakanı tayin etmiştir. O başbakan hiçbir 
zaman güvensizlik oyuyla düşmez. O başbakan za
manı gelince liderler söyler, çekilir, istifa eder gider. 

Mesele budur. Sistemin uygulaması bu şekilde ge
lişir. Bundan da hiçbir şekilde gocunmamak, yani en
dişe duymamak lazımdır. Dışarıdan seçilen, meclis
teki çoğunluklara rağmen, dışarıdan seçilen bir baş
bakanın bu şekildeki bir statü, bir durum içerisine gir
mesi parlamenter rejimin mekanizması icabı mümkün 
değildir. 

önergeye katılmıyorum efendim, takdir sizlerin
dir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Anayasa Ko
misyonu Sayın Feyzioğlu'nun önergesine katılmamak
tadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Değerli üyeler, bu arada bir kararınızı almak zo-
runluğundayım. Biliyorsunuz daha evvelki görüşmele
rimizde değişiklik önergelerinin bir gün evvelinden, 
saat 18.00'e kadar verilmesi kararlaştırılmıştı. Dün 
on küsur madde birden Komisyonca geri alındığı 
için, bugünkü Birleşimimizde istisnaî olarak, kararla
rınıza müracaat etmek durumundayım. Bugün hangi 
maddelerin görüşüleceğini sayın üyeler daha evvelden 
bilmedikleri için değişiklik önergesi vermek imkânına 
sahip olamamışlardır. Bu itibarla bugün görüşeceği
miz maddeler üzerinde verilecek önergelerin kabulü
nü oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 

Sayın Güven, Sayın Göktepe, Sayın Gürel, Sayın 
Yılmaz ve Sayın Köran'ın önergeleri. 

Sayın Güven?.. Buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Dünkü müzakereler esnasında, Sayın Başkanımın 
da biraz evvel bildirdiği gibi, Devlet Danışma Kon
seyine ait maddelerin ve bazı maddelerin Komisyon
ca geri çekilmesi üzerine, bugün daha sonra görüşül
mesi sözkonusu edilen maddeler huzurunuza gelmiş
tir. Bu nedenle, bendeniz de dahil bazı arkadaşlarımız 
önergeleri süresi içinde, yani bugün vermemiz gere
kirken, bugün verdik; ama anında huzurunuza gel
diği için belki Komisyonun da eline metin biraz ev
vel geçmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, özellikle eli
mizde olmayan bu nedenlerlen ötürü özür dilerim. 

Ancak, görüşülmekte olan 132 nci maddede Tür
kiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaş
kanınca yenilenmesi gerekli olan bir madde olarak 
düzenlenmiştir; fakat bize göre yeterli değildir. 

Evvela birinci fıkrada 105 ve 128 inci maddeler 
uyarınca denilince, kanun yapma tekniğine göre ara
daki «ve» den ötürü bir başbakanın cumhurbaşka
nından meclis seçimlerini yenileme isteminde buluna
bilmesi için iki maddenin birlikte yan yana gelmesi 
sözkonusudur. Bu nedenle bunun «veya» olması ev
vela bir redaksiyon bakımından, kanun yapma tekni
ğine uygunluğu bakımından sözkonusudur. Çünkü ma
lum olduğu üzere, gerek gensoru müessesesiyle geıek 
hükümetin kendisinin güvenoyu istemesi sonucu gü
vensizlik oyu almasıyla başbakan bu seçimlerin ye
nilenmesini isteme hakkına sahip olmaktadır. Bu ba
kımdan bunun «veya» olarak düzeltilmesi zannede
rim bu fıkrayı anlaşılır ve kanun yapma tekniğine uy
gun hale getirecektir. Zaten bizim de önergemizde bu 
sadece «veya» olarak düzenlenmiştir. 

Ancak ikinci fıkrada, bize göre noksan olan hu
sus şudur : Başbakan bu iki şart içinde bir istekte bu
lunursa, ikinci fıkra bulunmamayı düzenlemiştir, biz 
«bulunursa» diye başlıyoruz; veya bulunmadığı tak
dirde ve bir de biraz evvel kabul ettiğiniz maddelere 
göre Başbakanın hakkında meclis soruşturması açıl
mış veya diğer ahvalde Yüce Divana şevki halinde 
hükümet düşmüş sayılacağına göre, burada başbakan
lığın boşalması tarihi diye getiriyoruz; başbakanlığın 
boşalma tarihinden itibaren 30 gün içinde cumhurbaş
kanı üç şartla seçimlerin yenilenmesine karar verme
lidir veya verebilmelidir. 

Bunlar, bir kere daha tekrarlıyorum; ya başbaka
nın isteği üzerine, 105 ve 108'e göre veya istememesi 
üzerine yine bu ahvalde veya başbakanlığın herhangi 
bir nedenle boşalması halinden itibaren, o süreden 
itibaren 30 gün içinde cumhurbaşkanı seçimlerin ye
nilenmesini istemelidir. Bu, maddeye açıklık getirecek
tir. 
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Ancak, biraz evvel Sayın Başkan da söylediler ve 
Genel Kurulunuz da buna karar verdi, biz de yine 
bu madde içinden Devlet Danışma Konseyi Başka
nını çıkartmış bulunmaktayız. Bunun yerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi başkanı ile birlikte Mecliste 
grubu bulunan siyasî parti yöneticilerini dayanışma
ya birlikte götürmektedir. Bir hükümet kurulamadı
ğına göre, yalnız Millet Meclisi başkanına danışma
nın pek yarar sağlamayacağını, Mecliste grubu bu
lunan partilerin yöneticileriyle birlikte bir görüşme so
nucunun daha sağlıklı ve sonuca daha rahat ulaşa
bilmesinde biz bir isabet kaydettiğimiz kanaatindeyiz. 

Ayrıca, «Yenileme kararı Resmî Gazetede yayın
lanacaktır ve hemen seçime .gidilecektir» deniliyor. 
Oysa buna bir süre vermek gerekmektedir. Yeniden 
düzenlenmiş fıkra ile de, yenileme kararının Resmî 
Gazetede yayınlanması tarihinden itibaren 60 gün için
de (Bu sürenin belirtilmesinde yarar vardır) seçimle
re gidilmesi keyfiyetini öngörmekteyiz. Böylece bu 
maddede yaptığımız düzenleme ile madde metni zan
nederim cumhurbaşkanına daha rahat hareket etme 
imkânı sağlayacağı gibi, seçimlerin de belirli süre 
içerisinde yapılmasını da birlikte getirecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Geçmişte yaşadığımız olaylar vardır. 1973 seçim
leri yapılmış gelmiştir, Meclis açılmıştır, Sayın Talu 
(O zamanki Başbakan) istifasını vermiştir, yeni hü
kümet uzun zaman kurulamamıştır. Ekimden Şubata 
kadar hükümet teşkil edilememiştir. Şubatta CHP -
MSP Koalisyonu kurulmuştur, 10 ay görev yapmıştır, 
Kıbrıs hadiselerinden sonra bu Hükümet de istifasını 

vermiştir; düşürülmemiştir, Hükümet kendisi istifa 
etmiştir. Sayın Irmak Hocamız bir Hükümet teşkil 
etmiştir ve güvenoyu alamamıştır. Güvenoyu alama
mış bir Hükümetle Türkiye 4,5 ay idare edilmiştir, 4,5 
ay içerisinde Meclis bünyesinden hükümet çıkarama
mıştır. 

Şimdi bu durumlar yeniden ortaya çıkarsa ne ola
caktır?.. Komisyon metninde bir sarahat yok. Bura
da bir boşluk bırakıldığı kanaatindeyim. Başbakan 
istifa etti veya başbakan öldü, başbakan Yüce Di
vana sevkedildi, hükümet boşluğu ortaya çıktı, Meclis 
hükümeti kuramıyor. Ortada gensoru ile düşürme 
yok; güvenoyu isteyip, güvensizlik oyu alma da yok; 
ama hükümet boşluğu var. Ne yapılacaktır? Mec
lis hükümet çıkaramıyor. Meclisin birinci vazifesi Cum
hurbaşkanını seçmek, kanun yapmak olduğu kadar, 
bünyesinden hükümet çıkarmaktır. Çıkaramıyor, ne ya
pacağız?.. Şu veya bu şekilde, Komisyon ne düşünür 
bilemiyorum, Sayın Güven arkadaşımız bu konuyu 
da fesih müessesesi içerisine alalım diye teklifte bu
lunmuştur. Bu bir yoldur; ama başka yol varsa, her
hangi bir suretle bu boşluğu doldurmak zorundayız. 

İkinci bir konu, Cumhurbaşkanı seçimlerin yeni
lenmesine karar verdi. Kaç gün içinde seçim yapıla
caktır?.. Komisyon metninde yoktur. Geçmişte bizim 
uygulamamızda bu seçim yenileme kararlan üze
rinde 60 gün içinde (Seçimlerin öne alınması halle
rinde) yapılır diye bir uygulama vardır. Herhalde 
Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar ver
diği zaman da, bu 60 gün gibi veya başka bir süre 
de tespit edilebilir; ama her halükârda buraya bir 
süre koymakta da yarar vardır. 

Bir diğer konu değerli arkadaşlarım, feshedilecek 
olan parlamentodur. Parlamentoda siyasî parti grup
ları vardır, siyasî partilerin yöneticileri vardır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışılıyor; ama 
parti yöneticilerine danışılmıyor. Bu siyasette en azın
dan bir eksikliktir. Parti yöneticilerine danışılması 
halinde belki yeni bir kombinezon ortaya çıkabilir, 
yeni bir hükümet kurulabilir; ama hiç danışılmazsa 
ne olacaktır?.. Danışılmaması iki yönden eksikliktir : 
Niçin danışılmıyor veyahut da belki istişare ile yeni 
bir kombinezon kurmaları imkânı ve zemini hazırla
nacaktır; bu zeminden niçin kaçınılıyor?.. Bu nokta
da da bir boşluk görüyorum ve sanırım ki önümüz
deki problem, Meclis aritmetiğinin bozukluğu yüzün
den hükümet çıkarılamaması problemidir. Yoksa, gen
soru ile düşürme halinde (Daha evvel de arz ettiğim 
gibi) önceden bir kombinezon zaten vardır genellikle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Göktepe lehte söz istediniz, buyurun. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Belli hallerde Devlet Başkanına parlamentoyu fe

sih yetkisinin verilmesi, iki gündür Sayın Komisyon 
Başkanından da gayet vuzuhla dinlediğimiz gibi, 
parlamenter sistemin gereğidir. Hükümet bir gensoru 
ile düşürülmüşse veya hükümet görev başında iken, 
güvenoyu isteyip de güvenoyunu alamamışsa, Cum
hurbaşkanı Başbakanın isteği üzerine veyahut da Baş
bakanın istememesi halinde 30 gün zarfında yeni hü
kümetin teşkil edilememesi halinde seçimleri yenile
me kararı alacaktır. 

Buraya kadar normal. Yalnız, tümü üzerindeki 
görüşlerimi arz ederken de ifade etmiştim, bu parla
menter sistemin genel bir gereği olmakla beraber, 
Türkiye şartlarında gene bir boşluk kalmaktadır. 
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1965'de İsmet Paşa Hükümeti düşürülmüştür ve he
men akabinde kurulmuştur. Gensoru ile düşürülmüş
tür, bütçede düşürülmüştür; ama önceden kombinezon 
hazırlandığı için Türkiye hükümetsiz kalmamıştır. 1977 
sonunda hükümet gensoru ile düşürülmüştür; ama hü
kümetsiz kalınmamıştır. Çünkü, gensoru ile düşürül
meden evvel siyasî kombinezon, hükümet çıkaracak 
kombinezon esasen hazırlanmıştır. Parlamenter siste
min genel bir gereği olmasına rağmen, Türkiye yö
nünden bu konu problem teşkil etmemektedir. Asıl 
problem, parlamentonun aritmetik bozukluğu dolayı
sıyla hükümet çıkaramaması halidir. Buna bir çare 
getirmeye mecburuz. İleride parlamento aritmetiği her 
zaman düzgün olmayabilir, aynı aritmetik bozukluk
ları devam edebilir, ortaya çıkabilir. Bu hallerde ne 
yapılacaktır?.. Herhalde Manş'ı geçip İngiltere'yi keş
fetmekten veya İngiltere'yi keşfettiğimizi zannetmek
ten, Türkiye'nin gerçeklerine göz atmak daha uygun 
olacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
132 nci madde dolayısıyla Sayın Turhan Güven, 

İbrahim Göktepe ve arkadaşlarının verdikleri öner
geye teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli sorun
lara değinmektedir ve bu önemli sorunlar hiç olmaz
sa tutanağa geçerek, bazı gerçeklerin ortaya çıkması
na yol açacaktır. 

Evvela derhal belirtelim ki, «veya» kelimesine ka
tılıyoruz, yanlışlık olmuş, yoksa anlamı yok. Çünkü, 
«Anayasanın 105 veya 128 inci maddeleri uyarınca 
verilen güvensiz oyu» denmezse, burada «veya» kul
lanılmazsa, ikisi birbirinden ayrı iki kavram, ikisi 
birbirinden ayrı iki güvensizlik müessesesi var; bir 
anlamı yoktur, «veya» kelimesinin kullanılması lazım, 
bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim, bu sefer 
sehven atlamış filan değil, kaçmıştır gözümüzden, dik
kat edilmemiştir. 

Şimdi, diğer hususlara gelince : 
Başbakanlığın boşalması; Başbakanlığın boşalma

sı sorunu gayet sabit, başbakan istifa verdiği tarihte 
Başbakanlık boşalır. Biraz evvel kabul ettiğiniz kural 
gereğince başbakan Yüce Divana sevk edildiği anda 
Başbakanlık boşalır ve bir de başbakan vefat ettiği 
zaman Başbakanlık boşalır. 

30 günlük süreden amaç Başbakanlığın boşalma
sı, hükümetin olmaması halleridir. Bunlar doğaldır. 
Onun için maddeye konmamıştır. Yoksa belki açık

lanması gerekirdi; fakat «Başbakan istifa eder» den
diği anda 30 günlük süre işlemeye başlar, başbakan 
vefat ettiği anda 30 günlük süre işlemeye başlar, baş
bakan Yüce Divana Meclis kararıyla verilirse 30 gün
lük süre işlemeye başlar. Binaenaleyh, bu kelimeyi 
burada gerekli görmüyoruz. 

Şimdi bence asıl önemli iki soruna geliyoruz. 
Mecliste grubu bulunan siyasî partilere, «Cumhur
başkanı karar vermeden önce danışır» deniyor. Yani, 
«105 ve 128 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuy
la karşılaşan başbakan Meclisin seçimlerinin yenilen
mesini Devlet Başkanından isteyince Mecliste grubu 
bulunan siyasî partilerine danışır.» deniyor. 

Arkadaşlarım; 
Bu, sistemin mantığı ile bağdaşmaz; çünkü siyasî 

parti liderleri hükümete güven oyu vermemişlerdir, 
yani çoğunluk hükümete güven oyu vermemiştir ve 
hükümet düşmüştür. Hükümetin düşmesinden dolayı 
Meclisle hükümet arasında bir ihtilaf çıkmıştır, bir 
anlaşmazlık çıkmıştır. Bu anlaşmazlığın sözümü hal
ka aittir parlamenter sistemde. Halk hakemlik ede
cek, millî egemenliğin sahibi halk hakemlik edecek; 
hükümeti deviren kendi seçtiği Meclisin haklı olup 
olmadığına karar verecektir. 

Binaenaleyh, siyasî parti liderleri zaten kararını 
vermiştir. Burada hükümetin kurulmaması sorunu 
bahis konusu değildir, hükümetin düşürülmesi so
runu bahis konusudur ve siz arkadaşlarıma bu konuda 
en son, böyle çok belirli bir örnek, klasik örnek ola
rak 1962 yılında Fransa'da yapılan feshi göstermiştim. 
Debre Hükümetine güven oyu vermediler, De Gaull 
Debre'nin talebi üzerine Meclisi feshetti ve hüküme
te güvensizlik oyu veren 160 milletvekili seçimleri 
kaybetti. «Çünkü hükümete güvensizlik oyu vermek
le hata ettik» dediler. 

İşte fesih müessesesinin, yahut da bizim kabul et
tiğimiz şekilde Meclisin yenilenmesi sorununun öne
mi buradadır. Bu sorun, Sayın Feyzioğlu Arkadaşı
mızın biraz evvel açıklarken bir kusur olarak gös
termeye çalıştığı gibi, milletvekili korkacak, tereddüt 
edecektir. Evet, gerçekten milletvekili korksun, tered
düt etsin, kamuoyuyla ters düşüp düşmediğini değer
lendirsin ona göre oyunu versin diye fesih müessesesi 
bu şekilde işlenmiş ve düzenlenmiştir. 

Şimdi burada bir ikinci soruyla karşılaşıyoruz. 
Acaba 30 günlük süre içerisinde hükümet kurulama
ması halinde Meclisin seçimlerinin yenilenmesine ka
rar verildiği zaman Mecliste bulunan siyasî parti grup 
liderlerine Devlet Başkanı danışması gerekir mi? Za-

— 464 — 



Danışma Meclisi B : 142 3 . 9 . 1982 O : 1 

ten bu 30 gün içerisinde Devlet Başkanı devamlı su
rette bu liderlerle temas halindedir. Devamlı surette 
bir ortak müşterekler aramaktadır, ortak noktalar 
aramaktadır ve bu ortak noktalar etrafında bir baş
bakan bulup hükümeti kurmak çabası içindedir. 30 
gün sonunda çabalarının boşa gittiğini görünce zaten 
evvelce görüşmüş olduğu siyasî parti liderlerine tek
rar danışmasına lüzum yoktur. Zaten bilinecektir ki; 
30 gün içerisinde eğer hükümet kurulmazsa eğer kar
şılıklı tavizler verip müşterek bir program etrafında 
anlaşılmazsa ve hükümetin kurulması bu şekilde so
nuçlandırılmazsa meclisin yenilenmesine karar veril
mek ihtimali vardır. Bunu siyasî parti liderleri bile
cektir yahut mecliste grubu bulunan parti liderleri 
bilecektir. Onun için ayrıca onlara bir danışmaya 
lüzum yoktur. Onlarla danışmaları ve araştırmaları 
sonunda bu sonuca varılmıştır. 

Süreye gelince; arkadaşlarımıza tamamen katılı
yorum. Biz de süre koymadık. Koymamamızın tek 
sebebi seçim kütükleriydi. Böyle bir süre koyarsak 
seçim kütüklerinin hazır olmaması halinde ne olaca
ğı sorunu vardı. Anayasayla bir ihtilaf bahis konu
suydu. Şimdi Sayın İbrahim Göktepe arkadaşımız
dan öğreniyorum ki, böyle bir 60 günlük süre bahis 
konusu olabilirmiş. Eğer 60 günlük bir süre, Sayın 
Rıfat Bay azıt Arkadaşımız da bizi aydınlatırsa, 60 
günlük bir sürede seçim kütüklerinin düzenlenmesi 
mümkünse o zaman biz 60 günlük süreye elbette ka
tılırız. Biz, 60 günlük süre demedik, «Hemen seçime 
gidilir» dedik. Mümkün olduğu kadar çabuk seçim
lerin yapılması gereğine inandık; çünkü ne olursa ol
sun, arkadaşlarım sistemi size savundum, anlatmaya 
çalıştım; fakat ne olursa olsun, sistemde şu anda, 
yani Meclisin seçimlerinin yenilenmesine karar veril
diği anda güvenoyu almamış bir Bakanlar Kurulu iş 
başındadır. Bunun süresinin mümkün olduğu kadar kı
sa sürmesi lazımdır. İngiltere'de bu 20 gün içinde hal
ledilir; çünkü orada seçim kütükleri sabittir, bellidir. 
Bir insan bir yerden bir yere giderken kütükteki fişi de 
beraber gider; hiçbir problem olmaz. Biz, onun için 
«Hemen seçime gidilir» tabirini kullandık. Eğer Yük
sek Kurulunuz emrederse bunu 60 gün olarak yapa
biliriz; ama seçim kurulu bunu daha önce hazırlaya
bilire elbette ki çok daha iyi olur. Bu husustaki gö
rüşümüz de bundan ibarettir. 

Çok çok teşekkür ederim. Demek ki, biz önergede
ki «Veya» yi değiştiriyoruz, yani kabul ediyoruz. Baş
bakanlığın boşalması halinin normal, doğal olduğunu, 
hukukî izahının bulunduğunu; lüzum olmadığını; ama 

arkadaşlarımız gerekli görürlerse, Yüksek Kurul, Yü
ce Meclis gerekli görürse onu da koyarız, hiçbir za
rarı yok, faydası da yok; kendiliğinden meydanda. 

Siyasî parti yöneticileriyle danışır; bu sistemin 
içinde bulunmamaktadır, yani güvensizlik oyuyla kar
şılaşan bir başbakan... 

TURHAN GÜVEN — Sadece Cumhurbaşkanı, 
Başbakan için söz konusu değil. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Cumhurbaşkanına danışır ama za
ten başbakan güvensizlik oyuyla karşılaşmıştır, ta
lep ondan gelmektedir. Insiyatif, teşebbüs Devlet Baş
kanında değildir. Teşebbüs başbakandadır ve kendisi
nin hesabına göre millet nazarında güvenoyu taşıdı
ğı faraziyesine dayanmaktadır bütün sistem. Cum
hurbaşkanına demektedir ki; milletin nazarında be
nim hükümetin güveni vardır, onlar beni haksız yere 
düşürdüler; millet hakemlik etsin, gitsin. Bundan do
layıdır ki ona başvurmuştur; fakat isterseniz 60 günü 
koyalım, isterseniz «Hemen» diyelim. Nasıl uygun gö
rürlerse. Bu hususta teknik bilgimiz yok. Anayasa 
Komisyonunda düşündük, danıştık; «Hemen» diye
lim dedik. Mümkün olduğu kadar çabuk olsun. Belki 
60 günden de daha erken olabilir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aldıkaçtı ben rica edeyim, isterseniz bura

da durabilirsiniz; sorularını soracak sayın üyeler için. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hay hay efendim, bekleyeyim. 

BAŞKAN — Evvela Sayın Bayazıt, sonra Sayın 
Karal, sonra Sayın Azgur, Sayın Baturalp ve Ergin-
ay soru soracaklar. 

Sayın Bayazıt bir açıklama yapacaklar. Sayın Haz
nedar da var. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet. 
RIFAT BAYAZIT — Belediye seçiminin, bir köy 

seçiminin boşalması halinde belediye reisi üyeliklerinin, 
belediye başkanlığı üyeliklerinin boşalması halinde bu 
60 gün olabilir; fakat bir Meclisin seçiminin yenilen
mesi halinde 60 gün bir sürenin konması sakıncalı
dır. Yurt çapında bir seçim yapılacaktır. Çünkü seç
men kütüklerinin yoklamaları ve onların ayrıca liste
lere ayrılması ve seçim kütüklerinin noksanlarının ik
mali yani seçmen kütükleri var; ama memleket içeri
sinde bir taraftan bir tarafa nüfus akımı var. Buna 
göre bir seçim kütüğünün yeniden yoklaması lazım
dır. Bu 60 gün içinde yoklama imkânı yoktur. Yük-
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sek Komisyonun getirdiği «Hemen» demekle derhal 
harekete geçecektir ve bu imzalanıp üç ay içerisinde 
zaten üç ayda görev yapmamn imkânı yoktur. 

Yüksek Seçim Kurulu vazifesini müdirktir, geçmiş 
seçimlerde bunu üç ay içerisinde yerine getirmiştir 
bazen dört ay içinde olmuştur. Yüksek Seçim Kurulu
na verdiğimiz yetki maddesinde seçim sürelerinde de 
kendisi ilke kararları alır, müddetlerini kısaltır. 

O bakımdan, böyle bir müddetin burada bulun
ması sakıncalıdır, takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karal buyurun, sorunuzu sorunuz. 
HALÎL İBRAHİM KARAL — Parlamenter sis

temin gereği, murakabenin mutlaka parlamento ta
rafından yürütülmesi esastır; bundan vazgeçilemez. Bu 
belki de parlamenter rejimin, bazı yazarlara göre en 
büyük özelliğidir. Çünkü yürütme organı yalnız vex 

yalnız parlamentoya sorar. Bu murakebenin esas va
sıta aracı güvensizlik oyudur, bunda da hiç şüphe yok. 

Şimdi, Türk siyasetinde ne olmuştur?... Sorusu, 
yani teşhis çok önemlidir. Türk siyasetinde güvensiz
lik oyu çok olmuş bir olay mıdır?... Bunu nasıl anlaya
cağız, çok, az ne demektir?... Bu ancak mukayeseli 
hukukta anlaşılabilir, mukayeseli anayasa hukukunda 
anlaşılabilir. Türk siyasetinde güvensizlik oyu vermek 
suretiyle düşürülmüş bakanlar kurulu çok olmuş bir 
olay mıdır?... Birinci sorum bu. 

İkinci büyük teşhis Türk Parlamentosu, Batılıların 
imobilizm dedikleri, bizim terimimizle siyasî kilitlen
me dediğimiz olaya, hastalığa uğramıştır. Seçim yap
mayan, karar veremeyen, kanun yapamayan, hatta 
kanun teklifi yapmayan parlamentolar olmuştur. Ya
ni parlamento bir meclis olarak çalışamamıştır; buna 
kısaca siyasî kilitlenme diyoruz. 

Şimdi, güvensizlik oyu vermeye cüret eden bir par
lamentonun çok tabiî hakkı olduğu halde, hatta va
zifesi olduğu halde, derhal yenilenmeyle veyahut fe
sihle cezalandırırsak bu kilitlenme artar mı, eksilir 
mi?... Bütün bunlarda endişelerim var. 

Evvela birinci sorumda denetlemeyi yapar mı böy
le bir parlamento, yoksa «Aman, sakın ha güvensizlik 
oyu vermem mi» der. 

İkincisi de, bu siyasî kilitlenmede parlamentoların 
çalışmamasına bir çözüm getirir mi bu tür eylemler?.. 

Kanımca getirilen tedbirler, gerçek teşhislere uy
mamaktadır; tam tersine bu hastalıkları artırıcı ma
hiyettedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Aldıkaçtı, bütün soruları sordurayım mı, 

yoksa; yalnız bütün sorular sorulursa cevap öğleden 
sonraya kalır. İsterseniz tek tek cevap verelim zaten 
ancak bir sayın üye daha soru sorabilecektir, diğer 
sorular öğleden sonraya kalacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, teşekkür ederim Sayın Baş
kan, Karal arkadaşımıza da teşekkür ederim. 

Türk siyasî hayatında güvensizlik oyu ile düşürü
len Bakanlar Kurulu 1961 Anayasası süresince sanı
yorum ki iki veyahut üçtür, fazla değil herhalde beş 
değil kesinlikle biliyorum iki veya üçtür. Bir İnönü 
Hükümeti düşürüldü, bir kere Demirel Hükümeti dü
şürüldü, Ecevit Hükümeti düşürüldü vesaire iki, üç
tür; dört, beş değildir. 

Hükümetlerin düşürülmesinin az olması bu siste
min işlemesiyle doğrudan orantılı değildir. Çünkü o 
hükümetler düşürüldüğü zaman bizdeki sistem 1946 
Fransız Anayasasının işlemeyen sistemiydi. 18 aylık 
süre içerisinde iki defa düşürülecek ve 18 aylık süre 
içerisinde üçüncü defa hükümet düşürüldüğü zaman, 
ancak seçim yenilenebilecekti. Fransa'da bu, Ana
yasa zorlanarak 1955 yılında bir kere feshedilebilmişti. 

Fransızlar, bu sistemin işlemediğini görünce 1958 
Anayasasıyla zaten bütün sistemi temelinden değiştir
diler; fakat klasik parlamenter sistemin fesih müesse
sesini yeniden klasik şeklinde, bizim düzenlediğimiz 
şekilde aldılar. 

Şimdi, bunu korsak yeniden kilitlenme olur mu?.. 
Bizde kilitlenme olması; bakın bütün bu kilitlenmele
re rağmen, hükümetler devam etmiştir ve eğer bir se
çim yapılabilse idi ve seçimin meclisin kararıyla ya
pılması teklif edilmiş; fakat o da bloke edilmiştir ne 
olacak?... Bu hususta cevap vermek mümkün değil
dir. 

Muhakkak ki, seçim sonuçları farklı olacaktı, mu
hakkak ki bir seferinde meclisteki aritmetik değişecek
ti ve belki rejim işlemeye girecekti. Asıl fesih müesse
sesinin hiç işlememesi dolayısıyla rejimin bloke oldu
ğu ve milletvekillerinin bu şekilde biraz serbestçe 
hareket ettikleri sonucuna varabiliriz. 

Onun içindir ki, biz seçimlerin yenilenmesi mües
sesesinin sistemi donduracağını, kilitleyeceğini değil, 
harekete geçireceğini ve milletvekilleri üzerinde olum
lu bir etki yapacağı inancındayız. 

Esasen, bu sistemi kabul eden bütün ülkelerde, 
(Arkadaşım da onu benden daha iyi biliyor) bu sistem 
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uygulanmaktadır. Sistem uygulanmaktadır, yabancısı 
değildir. Biz, henüz bu sistemi bütün gereği ile uygu
lamış değiliz. 1961'de bunu topal bir şekilde, işlemez 
bir şekilde kabul ettik, Çünkü sebebi, 1946 Fransız 
Anayasasından esinlendik. 1946 Fransız Anayasasında 
ise, hükümetler mütemadiyen düşürülüyordu. İşte on
da millî egemenlik ilkesinin katı anlayışına bağlı ka
lınmak istenmişti ve o sistem oluşturulmuştu; ama 
vazgeçtiler. Fransa dışında hiçbir Batı Avrupa ülkesin
de, bu sefer Manş'ı aşmıyorum (Sayın İbrahim Gök-
tepe arkadaşımıza söylüyorum) Manş'ı aşmadan hiçbir 

Batı Avrupa ülkesinde bu sistem bırakılmamıştır, 
mevcuttur ve uygulanmaktadır. 

Onun için bizde de entegral bir şekilde ilkelerine 
uygun olarak uygulanmasının yararlı olacağı kanaa
tindedir Komisyonumuz. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Vaktimiz dolmuştur, saat 14.00'de toplanmak üze

re Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 13.00 

» • • < « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaskanvekM M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
H4l2'nci . Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerinde

ki görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Güven'in değişiklik 'önergesi üzerinde soru 

sormak isteyen sayın üye?.. 
İFUAT AZGUR — Ben varım Sayın Başkanım. 

HALİL EVLİYA — Ben de soru sormak istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayhay iSayın Evliya. Sırada Sayın 
Azgur var, (bilahare «ize soru sorma 'imkânı verece
ğim. 

IBuyurunuz Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, ben iki »ko
nuda soracağım sorulara aracı 'olmanızı istirham ede
ceğim. 

Efendim 1'312'nci maddede, sınırlı alarak 10(5'inci 
veya Ili28'inci maddedeki 'haller öngörülmüş, Ancak, 
bu iki maddeye ıgiren hususlarda seçimlerin yenilen
mesi söz konusu oluyor. Halbuki bir de metnin l!27 
nci maddesi vardır. .'Il2l7'nci madde «Göreve «başlama 
ve ıgüvenıoyu» adını taşıyor. Burada seçimlerden son
ra 'başbakan olara'k Igörevlendirilen 'kişinin kuraca
ğı, mesela bir koalisyon hükümetinin ıgüıvenoyu ala

maması halinde, cumhurbaşkanı 'bir ikinci kişiyi 'baş
bakanlıkla görevlendirebilir, onun da güvenoyu ala
mama ihtimali her zaman variıt olabilir, hatta bir 
üçüncü hükümet dahi iyine (güvenoyu alamayabilir. 
Bu hallerde de seçimlerin yenilenmesi tehdidinin bu
lunması, sanırım tnilletovekilleri üzerindö kurulacak 
hükümetlerle ıgüıvenoyu verme konusunda müessir 
olabilir. 

|Bir ikinci husus da; maddenin birindi fıkrasında, 
«Başbakanın, Cumhurbaşkanından seçimlerin yenilen
mesini isteyebileceği» öngörülmüş. İkinci fıkrada da, 
Cumhurbaşkanının re'sen bu konuda karar vermesi 
kap eder; «Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilen
mesini isteyebileceği» öngörülmüş. Kimden isteye
cek?.. Bence bu «isteyebilir» kelimesinin «Karar ve
rebilir» olarak düzeltilmesi gerekir. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
İBAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Azgur. 
IBütün soruları mı alalım, yoksa... Hangisi sizi 

daha az yoracaksa Sayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teker teker daha az yoracak Sayın 
Başkanım. 

İBAŞKAN — Hayhay buyurun. 
AlNAYAjSA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Fuat Azgjur'a >te-
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şek'kür ederiz. (Bir kere evvela ikinci paragraftaki 
değişikliği derlhal kalbul ediyoruz; 'bir yanlışlık olmuş 
efendim, ı«Seçimlerin yenilenmesine karar verebilir» 
diye düzeltilmesi gerekir, 

ISayın Arkadaşımız, toplantıdan evvel Ibeni gördü, 
'bu göreve ibaşlar'ken güvenoyu sorununu anlaıttı, 'ben 
sorunu birdenbire pek kavrayamadım, kendisine evet 
dedim. IBunu sadece seçimlerden sonra bir ay içeri
sinde hükümet kurulamaması şeddinde düzenlerse, 
teklif ederse kabul ederiz efend'im. Yoksa, Cumhur
başkanı için lalettayin 'birini başbakan tayin ettirip, 
onun güvenoyu almamasını sağlamak çok kolay 'bir 
yol olur ve seçimler yenilenir o zaman, 'kendi eğili
mine göre; ama seçimler yapılııp, seçimlerden sonra 
bir ay süreyle, ikinci fıkrada olduğu gibi, seçimlerden' 
sonra da 'bir ay içerisinde hükümet kuruiamazsa, o 
zaman Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini, yine 
aynı prosedüre, usule uyaralk, «Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi Başkanına danışarak yenilenmesine karar ve
rir.» şeklinde kalbul ediyorum efendim teklifini. 'Bu
nun için muhakkak Meclisten güvensizlik oyu alması 
şart değil efendim. Yani bir çoğunluk meydana gele
miyor, 'bir koalisyon kurulamıyor. Zaten çoğunluk 
varsa mesele yok. 'Bir parti çoğunluğa salhipse onun 
lideri gelecek. Bunun 'bir tartışması yok. Mesele bir 
koalisyonun kuralımasında. 

Eğer bir ay içerisinde koalisyon kuruiamazsa, 
çoğunluğu sağlayacak 'bir koalisyon kuruiamazsa, o 
zaman Cumhurbaşkanı aynen bir satır evvel olduğu 
gibi, Meclisin yenilenmesini isteyebilir şeklinde anla
mıştım ive evet demiştim size., 

(FUAT AZGOR — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz 'efendim?.,. Düşündüğüm tarzdaki fıkrayı arz 
etmek istiyorum. iBenim düşündüğüm tarzdaki ikinci 
fıkra şöyle idi : «Düşürülen Başbakanın birinci 
uyarınca seçimlerin yenilenmesini istememesi ve ye
ni Bakanlar Kurulunun otuz gün içinde kurulamama
sı veya seçimlerden sonra yine otuz gün içinde yeni 
hükümetin teşkil olunamaması halinde...» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kabul; bunu kabul ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Rica edeyim, lütfen yazılı olarak 
bunu Komisyona gönderirseniz, öyle tahmin ediyo
rum ki, bu kürsüde devamlı maddeyi yeniden düzen
lemek her zaman mümkün olmayacak. Madde Ko
misyona giderse o tarzda düzenlenip gelebilir. 

FUAT AZGUR — Göndereyim efendim hay 
hay. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp, buyurunuz efendim. 
RECAÎ BATURALP — Efendim, diyelim ki «se

çime karar verildi ve 60 ilâ 90 güne kadar gidebilir 
yapılması» denildi. Bu süre içerisinde hükümet gö
revlerini eski hükümet yürütecekse bir karışıklık olur 
gibi geliyor bana. Bu sırada hükümet işini kim de
ruhte edecek? 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan bu sorun çok klasiktir. 
Düşen hükümete, yeni hükümet kuruluncaya kadar 
görevine devam etmesi Devlet Başkanı tarafından 
emredilir efendim. Eski hükümet göreve devam eder 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay?.. 
AKİF ERGİNAY — Ben vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Haznedar buyurunuz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
132 nci maddeye göre, 105 ve 128 nci maddeler 

uyarınca, verilen güvensizlik oyu neticesinde hükü
met düşüyor. Hükümet düştükten sonra ne olur? Şu
nun bir tahlilini yapmamız gerektiği kanısındayım. 
Sorumu ondan sonra arz edeceğim. 

Hükümet düştükten sonra başbakanın bir hakkı 
var; bu hak seçimlerin yenilenmesi hakkıdır. Evvela 
belirli değil; başbakan bu seçimlerin yenilenmesi ta
lebini Cumhurbaşkanından ne zaman isteyecek, kaç 
gün içinde isteyecek? Çünkü kendi partisine danışma
sı ihtiyacını duyabilir. Yetkili organlarının kararını 
müteakip sayın Cumhurbaşkanına bunu arz edebilir. 
Böyle bir açıklık mevcut değil; fakat bir zaman ala
cağı muhakkaktır; bir gün, iki gün, en kısa zaman 
olarak mütalaa etseniz bile. 

İkincisi, eğer seçimlerin yenilenmesi şeklinde bir 
talepte bulunursa problem yok. Muayyen bir süre 
geçti bulunmadı... O zaman Cumhurbaşkanı yeni bir 
başbakan tayin edecektir; fakat yeni bir başbakan 
tayin edebilmesi için mutlaka istişarede bulunması, 
zemin yoklaması ve kararını vermesi iktiza eder. 
Bu da bir zaman alır. Bu da iki gün, üç gün... Bu, 
tespitin, kararlaştırmanın yürüyüşüne ve o günkü 
şartlara bağlı olan bir husus. 

Yeni başbakanı tayin etti : Başbakanın hükümeti 
kurabilmek için özellikle koalisyon dönemlerinde çok 
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geniş kapsamlı müzakerelere girişmesi iktiza eder, ze
min yoklaması iktiza eder, istişarede bulunması ik
tiza eder, çeşitli pazarlıklar olur, koalisyon kuracağı 
partilerin kendi organlarıyla, hükümet programıyla 
ilişkili olarak birtakım kararlar geliştirmesi iktiza 
eder; bunlar da bir zaman alacaktır. 

Karar verildi, bir koalisyon hükümeti kurulması 
bahis konusu oldu, imkânı belirdi : O zaman hükü
metin programının hazırlanması, bakanların tayini 
hadisesi geliyor. «Hükümetin programının okunma
sı bir hafta içinde» diyor. Arkasından, iki gün geç
tikten sonra müzakereye geçilecek, müzakere kaç gün 
devam edecek? tki gün, üç gün diye telakki ediniz, 
hatta bir gün. Arkasından, 24 saat geçtikten sonra 
güven oylaması hadisesi geliyor. Bunları toplarsanız, 
bir defa yalnız hükümetin kurulması 12 günlük fa
lan bir süre alıyor, öbür safhayı, hükümet kurulu
şundan evvelki dönemi nazarı itibara alırsanız bu, 20 
günü aşıyor. 

Bu şu demektir : O takdirde bir hükümetin düş
mesi halinde Cumhurbaşkanının tek bir hükümeti 
denemesi ihtimali vardır. Onun dışında ikinci bir de
nemeye vakit kalmıyor. 

Şimdi sualimi arz ediyorum. Bu şartlar muvace
hesinde Sayın Komisyon 30 günlük süreyi yeterli gö
rüyor mu? Bunu artırmayı düşünür mü? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz. 
ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Haznedar arkadaşımızın, hükümetin kuru

luşuna ilişkin proseste, usulde bazı noktaları düzeltil
meye muhtaç. Onları düzelttikten sonra otuz günün 
yetişip yetişmediği üzerinde karar verebiliriz. 

Evvela birincisi; güvensizlik oyuyla hükümet kar
şılaştı; birinci sorunumuz bu. Hükümet ne yapacak? 
Ya istifa edecek yahutta Devlet Başkanından se
çimlerin yenilenmesini talep edecek. Bu hususta ka
rar yetkisi başbakana mı aittir, yoksa kendi partisi
nin Meclis grubuna mı aittir sorusu sorulabilir. An
cak, unutulmaması gereken bir husus var evvela. O 
da, güven oylamasından önce müzakereler yapılacak, 
gensoru müzakeresi veyahutta bakanlar kurulunun 
bizzat kendisi güven oyu talebinde bulunacak; iki - üç 
günlük bir süre var. Bu iki - üç günlük süre içerisin
de başbakanın partisi, azınlıkta kalırsak ne yapaca
ğız diye kararını vermesi lazım. Bundan dolayıdır ki, 
aslında bu karar Anayasa açısından kimseyi bağla

maz ve beklenmez de. Buna hazırlıklı olması lazım
dır başbakanın. Güvensizlik oyuyla karşılaştığı za
man, derhal gidecek Devlet Başkanına, ya hüküme
tinin, bakanlar kurulunun istifasını verecektir veya
hutta seçimlerin yenilenmesini isteyecektir. 

Eğer istifa ederse işte 30 günlük süre o andan 
itibaren başlayacaktır efendim. Meclisin yenilenme
sini isterse, yeni seçimler yapılıp yeni meclis topla-
nıncaya kadar görevde kalacak; tartışması yok bu
nun. 

Bakanlar kurulu istifa ettikten sonra Devlet Baş
kanı yeni bir çoğunluk arayacak. Genel olarak par
lamenter sistemde, bu görev evvela hükümeti devi
ren muhalefetin başkanına yapılan müracaat şeklin
de ortaya çıkar. «Mademki sen bir çoğunluk oluş
turdun, hükümeti devirdin, gel şimdi hükümeti 
kur...» Fakat söylüyorum, sabahleyin de Turhan Gü
ven ve arkadaşlarının verdikleri önerge dolayısıyla 
açıklamıştım, boşalma istifayla beraber başlar. 

Şimdi burada gerçekten koalisyonun kurulması 
sorunu var. îşte Anayasamız, bu istifa tarihinden iti
baren koalisyonun kurulup 30 gün içerisinde oluş
masını emretmektedir; fakat hükümetin kurulması 
ne demektir? 

Hükümetin kurulması, Sayın Haznedar arkadaşı
mızın dediği gibi, Meclisten güvenoyu almasına bağ
lı değildir. Hükümetin kurulması; Devlet Başkanı ta
rafından başbakanın ve bakanların atanmasının Res
mî Gazetede yayınlanmasıyladır. Bu nasıl mümkün 
olur? Devlet Başkanının bizzat kendisi siyasî parti 
liderleriyle istişare eder, eğer bir çoğunluk varsa is
tişareye de lüzum yoktur o çoğunluğun liderine doğ
rudan doğruya görevi verir, eğer bir çoğunluk yok
sa bir koalisyon hazırlanması için kendisinin de ka
tıldığı, memur ettiği bir liderle beraber bu koalis
yonun oluşmasına çalışırlar ve bir çoğunluk meyda
na geldiğine vicdanen kanaat getirdiği zaman o ço
ğunluğa bir lider tayin eder ve onun seçeceği bakan
ları da atar, Resmî Gazetede ilan edildiği anda Ba
kanlar Kurulu kurulmuş olur. İşte 30 günlük süre 
bunun içindedir. 

Yoksa 7 gün içinde programı verecek, o program 
tartışılacak, aradan iki gün geçer; bu günler bu 30 
günün içine dahil değildir. Çünkü Bakanlar Kurulu 
Devlet Başkanı tarafından atandıktan sonra kurul
muş olur ve her türlü faaliyette bulunabilir, savaşı 
bile idare edebilir gerekirse. 

Bunu açıkladıktan sonra, 30 günlük süre yeter 
mi, yetmez mi; yani bütün bu sorunları da berta
raf etsek bile? Yani dediğim mekanizma içerisinde 
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30 gün yeter mi, yetmez mi? Arkadaşlar, biz 30 gün
lük süreyi koyduk, daha da uzun süre olabilir; ama 
30 günlük bir sürenin biz makul bir süre olduğu ka
naatindeyiz. Gerçekten 'Danimarka'da, Hollanda'da 
6 - 7 ay süren hükümet krizleri görülmüştür ve fe-
sihe gidilmemiştir; ama bizde 30 günlük bir süre ile 
bu işin halledilebileceğini sanıyoruz. 30 günü aşan 
krizler çok nadirdir, tarihte sayılıdır. Eğer siyasî 
partiler aralarında anlaşmak istiyorlarsa anlaşırlar, 
anlaşamazlarsa seçimlerin yenilenmesine karar veri
lir, 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Evliya söz istediler. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, be

nim sualim noksan kaldı onun için. 

BAŞKAN — Buyurun, 
HALİL 'EVLİYA — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben bu seçimin günü, tarihi konusunda bir şey 

sormak istiyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla Sayın 
Güven iki aylık bir müddet tanıyor. Benim kanaa
timce bu mevsimlere bağlı, aralık ayında yahutta 
ocak ayında, şubat ayında, mart ayında bu memle
kette seçim yapılamaz. Kanaatimce bunu, hemen se
çimlere gidilir; fakat 6 ayı geçemez, gibi bir zaman 
koymakta yarar görür mü Sayın Komisyon? Bunu 
soruyordum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Aldıkaçtı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bu hususta vereceğim, cevap çok 
kişisel olacak. Artık, sanıyorum ki, memleketimiz
de yavaş yavaş, kışın seçimler yapılmaz diye bir 
kavram 2 - 3 sene sonra ortadan kalkacak. Bir, iki 
senelik bir sıkıntı devresi var; çünkü yollarımız ya
pılmaktadır, yollar açılmaktadır ve ileride kış olan, 
kışın şiddetli olduğu memleketlerde dahi seçimler ya
pılmaktadır. Şimdiye kadar yapılamıyordu; çünkü 
mesela, Hakkâri ilinde 9 ay bir köy tecrit edilmiş va
ziyette kalıyordu, ama şimdi yollar yapılıyor, kara
yolları iki günde açılıyor. Bunlar halledilebilir so
runlar gibi geliyor bana. 6 aylık bir süre, bence isti
fa etmiş bir Bakanlar Kurulunun 6 ay süre ile işba
şında kalması da hoş değil efendim. O zaman gerçek
ten millî egemenlik ilkesine karşı olan arkadaşla
rın tenkitleri düşündürmeye başlar efendim. 

Bunun için «'Derhal yapılır» sözü bence yeterli
dir ve bir emir şeklinde hükümete, organlara hitap 

eder ve onlar da ellerinden geleni yaparlar, çabuk 
seçimi sonuçlandırırlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Güven ve arkadaşlarının 

önergelerine yalnız, zannederim 1 inci fıkradaki 105, 
128 maddeler arasındaki «ve» yerine «veya» konma
sı. Onun dışında?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 60 günlük süre var efendim. Dedi
ğimiz gibi biz «hemen» diye tercih ediyoruz; ama 
eğer Yüce Kurul 60 günü mümkün görürse, 60 gün 
derse ona da katılırız, dikkate alırız onu da efendim. 
Dikkate alırız dediğimiz zaman, Kurul 60 günü dik
kate alırsa 60 gün diye yazarız metne, tartışmadan 
yazarız efendim. 

Sonra efendim, siyasî parti liderleriyle temas so
rununa değindim. Bu tabiî bir şeydir. Zaten o temas 
olmadan bu işler yapılamaz. 

Başbakanın boşaldığı... Bunun da tabiî bir şey ol
duğunu anlatmaya çalıştım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; Sa

yın Anayasa Komisyonu Başkanının son yaptığı açık
lamaya göre, gensoru neticesinde ve ikincisi de 128 
inci madde yani görev sırasında güvenoyu alamama
sı Sonucunda, yani gensoru sonu güvensizlik ve gö
rev sırasında güvenoyu isteme sonunda güvensizlik 
halinde hükümet düştükten sonra bir hükümet için 
en tabiî hal ve hatta zorunlu hal hemen istifa et
mesidir. Şimdi anladığıma göre, iki şıktan birisini ter
cih edecek, ya istifa edecek veya istifa etmeyerek 
Cumhurbaşkanından seçimlerin yenilenmesini isteye
cek, 

Şimdi sanıyorum sorun hep düşürülen bir hükü
metin başbakanın hemen, derhal seçimlerin yenilen
mesini isteme hakkının varlığından doğuyor. Evve
la bir hükümetin düşürülmesi demek hemen hemen 
yeni bir hükümetin kurulabilmesi olanaklarının bü
yük bir ihtimalle varlığına karine teşkil eder demek
tir. Dolayısıyla, daha birinci defa düşen bir hüküme
tin hemen seçimlerin yenilenmesini isteme hakkının 
varlığı fevkalade büyük bir çelişkidir. 

Seçimlerin yenilenmesini ancak Cumhurbaşkanı 
hükümet düştükten sonra; hükümet istifa eder, Cum
hurbaşkanı yeni hükümet kuruluncaya kadar göre
vine devam etmesini ister, normal parlamenter sis
temde usul, prosedür budur. BuMevam sırasında ye
ni hükümetin kurulması 30 gün içinde, bir alttaki fık
raya göre kurulması mümkün olmadığı takdirde se-
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çimlerin yenilenmesine karar verme yetkisini o za
man Cumhurbaşkanı Meclis Başkanına danışarak 
kullanır. 

Yani düşen bir hükümetin sanki başka hiç bir 
alternatifi yokmuş gibi, hemen seçimlerin yenilenme
sini istemesini bu fıkradan çıkarmadığımız takdirde, 
sorun hiç bir surette çözülemez. 

Bir yanlışlık olduğu kanısındayım arz ederim. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı tek tek mi cevap lütfedeceksi

niz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Haznedar'da açıklasınlar so
rusunu, ondan sonra efendim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkanının biraz evvel vermiş 

olduğu izahat bende birtakım tereddütler uyandırdı 
yeniden onu arz etmeye çalışacağım. 

Evvela hükümetin kurulması hadisesini ben de 
kendileri gibi düşündüm; acaba hükümetin kurulma
sı nedir diye. Yani Sayın Cumhurbaşkanının bir Baş
bakanı tayin etmesi, onun da Bakanlar Kurulunu 
tespit edip tasdik edilmesi hadisesi midir, yoksa gü
venoyu alma hadisesi midir diye düşündüm? Fakat 
buradaki ifadeden bunun güvenoyu alınması mana
sına geleceği gibi bir sonuca vardım. Nedenini arz 
edeceğim : 

Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, hükümet ku
rulması... Hükümetin kendilerinin demiş olduğu tarz
da kurulduğunu kabul edelim ve bu hükümet gü
venoyu alma ihtimali, yani o hükümetin o şekilde 
kurulması imkânı kalmadı istifa etti Başbakan. O za
man o tarihten itibaren tekrar 30 günlük bir sürenin 
başlaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hü
kümet kurulmuştu ondan sonra olmadı, istifa etti, 
o zaman Cumhurbaşkanının yeni bir Başbakan tayin 
etmesi iktiza eder, ondan itibaren de tekrar 30 gün
lük bir süre başlar. Bu mu kastediliyor acaba onu 
arz - ediyorum? 

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

ALDIKAÇTI — Şimdi efendim, tabii Sayın Haz
nedarca teşekkür ederim bir soruna değindi. Bir hü
kümet kuruldu, Meclise müracaat etti, güvenoyu ala
madı, düştü. O zaman 30 günlük süre yeniden baş
lar efendim gayet tabii. 
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Sayın Şerafettin Yarkın'ın açıklamalarıyla bizim 
metnin bir alakası yok efendim. Biz Meclisin yeni
lenmesi sistemini başka türlü anlıyoruz, o başka tür
lü anlıyor. Tartışmamızın hangi alanda geliştirilmesi 
hususunda ciddî tereddütlerim var. Biz anlatmaya 
çalıştık ki, bir hükümet güvensizlik oyu ile karşılaş
tığı zaman veyahut da kendi talebi üzerine güvenoyu 
isteyip, güvensizlik oyu ile karşılaştığı zaman yapa
cağı iki şey vardır; ya istifa etmek veyahut da Mec
lisin yenilenmesini istemek. İki şıktan birini Başba
kan tercih eder usulüne uygun olarak, tekrar ediyo
rum; usulüne uygun olarak yapar. Sistem budur efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; Sayın Güven'in ve arkadaşlarının 

önergesine Sayın Komisyon, birinci fıkradaki «ve» 
nin «veya» şeklinde değiştirilmesini kabul ediyorlar. 
Bunu kesin oylarınıza sunacağım. Bir de son fıkra
daki 60 gün konusunu Genel Kurulun takdirine bı
rakıyorlar. 

Bu «veya» şeklinde tek bir kelimesini kesin oylan
ması pek usullerimizden değil; ama Komisyon katı
lıyor. «Veya» kelimesini, önergedeki teklif veçhile, 
önergenin bu kısmını kesin oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. , 

Komisyon önergenin diğer kısımlarına katılmıyor. 
Yalnız, 60 gün konusunda Genel Kurulun dikkatine 
sunmamızı takdire bırakıyorlar. O itibarla, önerge
nin o kısmını da dikkate alınmak üzere oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım; tamam 
mı?.. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi Komisyona verece
ğim. 

Değerli üyeler; 
132 nci maddeyi, Sayın Pamak'ın kesin oylattığı-

mız «Devlet Danışma Konseyinin çıkarılması» na 
dair önergesi ve bu arada Sayın Azgur'un teklifine 
katılarak bir ilave yapmak suretiyle getireceklerini 
beyan, ettiler Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız; 
onun düzenlenmesi ve bu dikkate alınan önerge ile 
birlikte, Komisyona veriyorum. 

Yalnız, Sayın Aldıkaçtı; Komisyondan bu gece 
getirilebilirse uzun süre kalmaması bakımından sü
ratle oylamış oluruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; elimizden geleni 
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yapacağız; ama zamanımız yok, devamlı çalışıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hay hay, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 133 üncü maddeden evvel yeni 

bir madde teklifi var. Bu konuda iki önerge mevcut. 
Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 132 nci maddesinden sonra 

133 üncü madde olarak aşağıdaki metnin görüşmeye 
alınmasını saygıyla arz ve teklif ederim. 

«H. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 
Madde 133. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge

nel Seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştır
ma Bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden 
üç gün önce, seçim dönemi bitmeden seçimin yeni
lenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan 
başlayarak beş gün içinde, Başbakanca Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bağımsız üyeleri arasından ve
ya Meclis dışındaki tarafsızlardan yeni Adalet, İçiş
leri ve Ulaştırma Bakanları atanır. 

132 nci madde gereğince seçimlerin yenilenmesi
ne karar verildiğinde, geçici bir Bakanlar Kurulu 
oluşturulur. Geçici Bakanlar Kurulu, Adalet, İçişleri 
ve Ulaştırma Bakanlıklarına yapılacak atamalarda 
da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının 
Resmî Gazetede ilanından itibaren beş gün içinde 
kurulur. 

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvu
rulmaz. 

Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni 
Meclis toplanıncaya kadar görevinde kalır.» 

Feyzi FEYZİOĞLU 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 132 nci 

maddesinden sonra aşağıda yazılı maddenin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
«Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 

Madde 133. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ge
nel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
Bakanları çekilir. Seçimlerin başlangıç tarihinden üç 
gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilen
mesine karar verilmesi halinde ise bu karardan baş
layarak beş gün içinde, Başbakan tarafından Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyeleri arasın
dan veva dışarıdan milletvekili seçilme niteliğini haiz 
olanlardan yeni Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakan
ları atanır. 

Seçimlerin yenilenmesine Cumhurbaşkanınca ka
rar verildiğine, Hükümet çekilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanacak Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurar. 
Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanınca onaylandıktan 
sonr göreve başlar. Bu şekilde kurulan Bakanlar Ku
rulu güvenoyuna başvurmaz. 

Geçici Bakanlar Kurullu yeni Meclis toplanıp yeni 
Hükümet kuruluncaya kadar görev yapar.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; iki önerge ifade 
farklılıkları dışında, birbirinin aynıdır. 

Önerge sahiplerinden hangi sayın üye açıklama 
yapmak istiyor?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Açıklama yapmak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Teklifimizde sözü edilen madde, aslında 1961 
Anayasasında ıkısmen mevcut olup, yeni Ana
yasamıza, öyle zannediyorum ki, gözden kaçtığı 
için alınmamış bir metindir. Geçmiş seçim uygula
malarında, önerimizin birinci kısmını teşkil eden, se
çim dönemlerinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Ba
kanlarının tarafsız Meclis üyesi kimseler arasından 
veya Meclis dışından, Meclis üyesi seçilme yeterliğini 
haiz tarafsız kimseler arasından seçilmesi çok müspet, 
çok iyi tesirler yapmıştır. Çünkü, bu üç bakanlık ha
kikaten çok hassas .bölgeler, seçimin icrası ve sela
metle sonuçlanması bakımından çok kritik mevkiler-
dir bu bakanlıklar. Bu, aşağı yukarı 20 yıla yakın; 
yani 1961 Anayasasıyla beraber uygulama görmüştür 
ve arz ettiğim gibi çok müspet sonuçlar alınmıştır. 

Önerimizin ikinci kısmı, Sayın Feyzioğlu'nun 
önergesinden biraz farklıdır. Bu kısımda da, «Cum
hurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar veril
mesi halinde ne olacak?» meselesini hallediyor. Çün
kü, 1961 Anayasasında seçimlerin yenilenmesi söz 
konusu değildi. Cumhurbaşkanı böyle bir karar ve
remiyordu. Bu, Anayasamıza yeni girmiş bir hüküm
dür. Onun için, seçimlerin Cumhurbaşkanınca yeni
lenmesine karar verilmesi halinde yeni seçimler ya
pılıncaya kadar bir boşluk olacaktır. Çünkü, Hükü
met güvenoyu alamamıştır, düşmüştür. Düştüğüne 
göre, o zaman memleket yeni seçimler yapılıncaya 
kadar Hükümetsiz kalmak tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabilecektir. Çünkü Hükümetin güvenoyu alama
ması ciddî bir sorundur. Yani Cumhurbaşkanı, siz 
yeni seçimler yapılıncaya ve yeni hükümet kurulun
caya kadar lütfen göreve devam ©din, şeklinde idare 
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edilecek, geçiştirilecek bir dönem değildir. Bu dö
nem iki veya üç, belki daha fazla zaman alabilecek 
birşeydir yeni seçimlerin yapılması. 

Bu bakımdan, bu dönemin Hükümetsiz bırakılma
ması gerekir. Bu dönemin hükümetsiz bırakılmaması 
için de, önerimizin ikinci kısmında, Cumhurbaşkanına 
yine geçici bir zaman için bir Başbakan atamak yet
kisi veriliyor ve atanacak bu başbakan, Bakanlar 
Kurulunu kuracak ve kurduğu Bakanlar Kurulu, 
Cumhurbaşkanınca tasvip gördükten sonra göreve baş
layacak. Bu Bakanlar Kurulu, geçici olmanın ver
diği bir atmosfer içerisinde güvenoyuna başvurma
yacak, sadece görev yapacak; yeni seçimler yapı
lıp, yeni Bakanlar Kurulu tayin edilinceye kadar, teş
kil edilinceye kadar. Yeni Bakanlar Kurulu teşkil 
edilince, o zaman onun görevi, geçici hükümetin gö
revi de sona erecek. 

Özetlersek, burada amacımız; önergemizin birin
ci kısmı, ilk fıkrası, normal seçimlerde seçimler ya
pıldığı sırada, seçim öncesi tarafsız üç bakanın gö
rev başına getirilmesi. Bunlar, 1961 Anayasasında 
olduğu gibi Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakan
lıklarıdır ve seçimlerin bu üç tarafsız Bakanın neza
retinde yürütülmesi* 

İkincisi; hükümetin güvenoyu allamaması hallinde, 
yeni seçimler yapılıncaya kadar ve yeni hükümet 
teşkil edilinceye kadar yeni seçimler sonunda, Cum
hurbaşkanınca yeni bir Başbakan atanması ve o Baş
bakanın başkanlığında bir hükümet kurulmasını ve 
bu hükümetin güvenoyuna başvurmadan geçici bir 
zaman için, yani seçim sonuna kadar görev yapmasını 
öngörmektedir. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Feyzioğlu, siz de önergeniz üzerinde görüş

mek istiyorsunuz. Buyurun. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar

kadaşlar; 
Biraz önce Sayın Uyguner'in açıkladığı kendi öner

geleriyle benim sunduğum önerge arasında esas iti
bariyle bir fark yoktur. İkinci kısımda fark olarak 
ifade ettikleri husus benim önergemde, «132 nci 
madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar ve
rildiğinde» şeklinde ifade, edilmiştir. Bunun anlamı, 
(132 nci madde, biraz önce görüşülen maddedir) ge
rek düşürülen Başbakanın istemi üzerine, gerekse 
Cumhurbaşkanına tanınan o 132 nci maddedeki 
imkân sonunda seçimlerin yenilenmesine karar ve
rilmesi halinde, bir geçici Bakanlar Kuruluna ihti
yaç bulunduğu hususunu vurgulamaktadır. 
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Böyle bir geçici Bakanlar Kuruluna ihtiyaç, bil
hassa şu 132 nci maddenin kabulü halinde daha da 
ağırlık kazanmaktadır. Çünkü güvensizlik oyu alan 
ve böylece düşürülen Başbakan, Cumhurbaşkanından 
seçimlerin yenilenmesini istediği takdirde, hem yeni 
seçimler süresince de yine görevine devam edebile
cektir, hem de düşürülmüş bir Başbakan olmanın 
ibrarını da taşıyacaktır. Oysa burada tamamen ta
rafsız geçioi bir Bakanlar Kurulunun oluşturulması, 
onun oynayabileceği herhangi bir hoş olmayan durumu 
ve taktiği de önleyebilecek niteliktedir. Burada da 
yine Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının tarafsız 
kişilerden olması esastır. 

Bir noktayı daha arz etmek isterim. Sayın Uy
guner, bu maddenin Anayasa Komisyonunca Tasa
rıya alınmamasının bir nisyan, bir unutma eseri ola
bileceğini ifade buyurdular. Değil. Aksine, biz Ana
yasa Komisyonunda bunun tartışmasını yaptık. Özel
likle üç tarafsız Bakanın; adalet, içişleri ve Ulaştır
ma Bakanlarının seçimine ilişkin hükme karşı Ko
misyon çoğunluğu, tarafsız Bakanın Meclis içinden çok 
vakit bulunamadığını, bulunanların da pasif, maksa
da hizmet edici nitelikte olmayan kişilerden ibaret 
olduğunu, bu nedenle bunun yararı değil, belki de 
zararı olabileceğini düşündüler ve o düşünce içinde 
almadılar. Halbuki bu düşünceyi de (Haklı veya hak
sız, tartışmasına girmiyorum) bertaraf edici bir ila
ve cümlemiz var; gerek bendenizinkinde, gerekse 
Sayın Bayazıt ve Uyguner'in tekliflerinde. O da, bu 
üç tarafsız Bakanın mutlaka Meclis içinden seçilmesi 
mecburiyetini kaldıran hükümdür. Meclis dışından da, 
yine tarafsızlığı müsellem alan kişilerden Başbaka
nın, bu üç Bakanı ataması imkânı önergelerde mev
cuttur. 

Bu itibarla, böyle bir maddenin Anayasaya girmiş 
olmasında büyük fayda bulunduğu kanısındayım. 
Esasen iki önerge de birbirini tamamlayıcı nitelikte
dir. Bu itibarla, birisine verilecek oy, diğerine de 
verilmiş sayılacaktır. Takdir Yüce Kurulundur. 

Teşekkürler ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Söz isteyen sayın üyeler?.. 

TURHAN GÜVEN — Aleyhte efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Lehinde efendim. 
BEKİR TÜNAY — Efendim, iki önergeye de 

katılıyorum, yalnız bir eksikliği işaret etmek için ben 
de lehinde rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka sayın üye?.. Yok. 
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Buyurun Sayın Güven 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Yüce Kurula sunulan iki önergeyi dikkatle izle

dim. Çok değerli ve kendilerine sonsuz saygım olan 
arkadaşlarım tarafından verilmiş olması gönlümü o 
tarafa çeker. Ancak ne var ki, hukuk düzeni içinde, 
bir Anayasa Tasarısı espirisi içinde bu düzenleme
nin yeni önergelerle değiştirilmesinin mümkün olma
dığı görüşündeyim. ! 

Bir sistem oluşturulmuştur. Komisyonun değerli 
Başkanı devamlı olarak bu sistemi önümüze getir
miş ve önemini de belirtmiştir. Şimdi bu sistemden 
vazgeçiliyor. 

Getirilen önergeler iki hususu ihtiva ediyor; Bir; 
1961 Anayasasında mevcut olan, seçim öncesinde ba
zı Bakanlıkların bağımsız kişilere verilmesi keyfiyeti, 
ikincisi; bir geçici hükümet kurulması keyfiyeti. Bun
ları tabiî ayrı ayrı incelemekte yarar var. 

Ulaştırma, İçişleri ve Adalet Bakanları, seçim 
öncesi muayyen bir süre içinde ayrılacak, yerine, 1961 
Anayasasına göre, parlamento içinden bağımsız olan 
Kişiler getirilecek idi. Önerge bunu ortadan kaldırmış. 
Ancak ne var ki, geçen dönem içinde Türkiye'de si
yasî bir partinin hükümet ettiği dönemde bir. arıza mı 
ortaya çıkmıştır ki, şimdi bundan tamamen vaz
geçilecek, yeni yeni sistemler aranacaktır?.. Böyle bir 
şey olmamıştır. 

Kaldı ki, Ulaştırma Bakanlığının bir bağımsız ki
şi tarafından yönetilmesinin ne yararı vardır artık?.. 
Onun yanında, kurulan hükümetler içinde çok daha 
önem arz ©den Bakanlıklar vardır. İçinde bir Top
rak - Su'yu, bir YSE Genel Müdürlüğünü barındıran 
bir Bakanlık daha mı az önemlidir de, onu hükümet 
içinde bulunan bir bakana tevdi ediyorsunuz da ba
ğımsız kişi aramıyorsunuz?. Bu geçmiştir. 

Adalet Bakanı.... Kime tesir edebilecektir?. Ya
nında eskiden, karşısında olan bir Yüksek Hâkimler 
Kurulu vardı, bugün Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
kurulmuştur. Çoğunluğu yargı içinden gelen kişilerdir. 
Adalet Bakanının hangi savcı ve hâkimin üzerinde 
bir tesiri olacaktır da, illa da bağımsız olsun denil
mektedir?. Bunlar, bugünün koşulları içinde pek ge
çerli olan nedenler değildir. Daha önem kazanan 
Bakanlıklar vardır; bugün İçişleri yanında bir başka 
bakanlık, bir Enerji Bakanlığı daha az önemlidir de
mek mümkün değildir. Bir köyün, bir kentin elektrik 
işi, daha değişik işleri daha az önemlidir diye bir 
tefrik yapmaya bence gerek yoktur. 

— 474 

Bu nedenlerle Komisyon çok isabetli bir davra
nışla, seçimlerde böyle bağımsız bakan arama keyfi
yetinden vazgeçmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmelerde de bunu sizlere sun
maya çalışmıştım; bundan vazgeçilmesi yerinde ol
muştur. Neden?.. Bu Tasarının espirisi içinde bu
gün Meclisten bir bağımsız milletvekilini bakan ola
rak atamanız da mümkün değildir sayın üyeler. Da
ha evvel madde kabul ettiniz. Ne dediniz? Partisin
den ayrılmış olan bir milletvekili bağımsızlığı de
vam ederken bakan olursa, üyeliği düşer. E, şimdi 
hem bağımsız oldu, tam seçimlere yaklaştınız, bunu 
bakan yaptınız mı milletvekilliğini elinden alacaksınız. 
Daha evvel kabul ettiğiniz 96 ncı maddeye göre, bir 
bağımsız kişinin, bir üyenin bakan olması artık söz 
konusu olamaz. Oldumu milletvekilliğini de kaybediyor. 
Bu bir. 
. Bağımsız seçilen kişiler için; umumiyetle bağım

sız seçilen kişilerin uygulamada görülmüştür ki, bi
raz evvel Sayın Feyzioğlu dâ bir nebze bu noktaya 
değindiler, Türkiye'de belirli bir tahsili taşımayan; 
fakat umumiyetle Batıdan gelmeyen, (Dikkatle izler
seniz göreceksiniz ki, bağımsız milletvekilleri içinde 
Batıdan geleni pek yoktur.) Doğudan veya Güney 
Doğudan gelmiştir, oy potansiyeli vardır, bağımsız 
koymuştur; Sayın Hamitoğulları bunu çok iyi bilir
ler; kendi yöresinden gelen kişilerdir umumiyetle, 
hep oradan bağımsız gelen kişilerin belirli bir tahsil 
düzeyi de yoktur. 

Bu nedenle, o dönem içinde bir bağımsız bakan 
olmasının da pek yerinde olacağı görüşünde değilim. 

Bunun yanında ikinci husus. Yargının teminatı 
altında götürülen seçimlerin siyasî İktidarlarca bozu
lacağı, arızaya uğratılacağı hususuna da katılmak 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Güven, süreniz dolmuştur; 
rica ediyorum. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bağlı
yorum. 

Bu bakımdan, Türkiye'de 1961'den bu tarafa ya
pılan seçimlerde yargının tam teminatı altına verilmiş 
olan seçimlerin, geçici bir hükümetle yürütülmesinin 
pek yararı da olmayacaktır. Çünkü, siyasî iktidarlar 
tarafından, açıkçası bir partinin hükümeti tarafından 
yürütülen seçimlerde engelleme yapılmamıştır, seçim
ler tam bir sükûnet içinde ve mümkün olduğu kadar 
demiyorum; tam anlamıyla hukuk çerçevesi içinde 
kalmış, böyle yürütülegdmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 
Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim lehte. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 
1961 Anayasasının 109 uncu maddesinde seçimler 

sırasında geçici bakanların alınması öngörülmüş ve 
Meclisin feshedilmesi gibi bir halde de, seçimlerin ye-
nienmesi halinde de yine bir geçici hükümetin kurul
masına cevaz verilmiştir. 

1961'le 1980 arasında dört,' beş defa seçim ya
pılmıştır. Bu seçimler geçici Adalet Bakanı, İçişleri 
Bakanı ve Ulaştırma Bakanı getirilmek suretiyle dü
rüst bir seçim yapılmış ve bütün basın ve partiler se
çimlerin yapılmasından sonra, bu dürüst seçimlerden 
dolayı seçimi yapan yargı organlarına teşekkür et
miştir. Bunun da muvaffakiyeti; Ulaştırma Bakan
lığının, seçim araçlarını ve gereçlerini zamanında 
mahalline yetiştirmesi, seçim muhaberatını aksatma
ması, İçişleri Bakanının seçimi emniyet altında yap
tırması ve Adalet Bakanının da en küçük kazalardan 
en büyük vilayetlere kadar seçimi yapacak hâkimleri 
yerinde oturtması ve kaldırmaması ve hâkimler üze
rinde en ufak bir değişiklik yapmaması yüzünden bu 
seçimler muntazam yapılmış; üzerine tek bir gölge 
düşürülmemiştir. 

Geçmiş devirlerde en muvaffak olan müessese bu 
olmuştur ve bunun üzerinde tek bir dedikodu yapıl
mamıştır. Böyle olmasına rağmen, yeni Anayasamız
da bu müessesenin getirilmemesini ben üzüntüyle 
karşıladım. 

Ufak bir misal vereceğim. 1974 senesindeki koa
lisyon sırasında, koalisyonlara bağlı bakanlar Ada
let Bakanlığını işgal etmiştir. İki bakan arka arkaya 
gelmiştir. Biri; hepimizin kalbinde ilelebet yaşaya
cak olan Atatürk'ün büstünü, Adalet Bakanlığının 
kapısından girişte, iç kapısından girişte, o büstü kal
dırmış yerine bir halı asmıştır. Arkasından gelen 
ikinci bakan o halıyı kaldırmış orası bomboş kal
mıştır. Seçim dönemi gelmiştir, Sayın Zeyyad Baykara. 
şimdi halen Başbakan Yardımcısıdır, Zeyyad Bayka
ra Adalet Bakanı olduğu zaman, biz bunu üzülerek 
Adalet Bakanına duyurduk. Adalet Bakanı bunu tah
kik etti, hakikaten böyle bir iş olduğunu öğrendi. İşte 
seçim zamanında gelen bakan o tahribatı derhal izale 
etmiş, oraya bir mermerden kaide yaptırmış, üzerine 
de Atatürk'ün büstünü, o seçim zamanı tarafsız ola
rak bakanlık yapan zat yapmıştır. Kendisine bu kür
süden -yine sonsuz şükranlarımı sunarım. 

Görüyorsunuz arkadaşlar; seçim sırasında par
tizan bir bakanın bakanlıkta bulunması; gerek lç-
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işlerinde, gerek Adalet Bakanlığında, gerek Ulaştır
ma Bakanlığında; çünkü Ulaştırma Bakanlığı bütün 
seçim sonuçlarını toplayacak, ulaştırma yönünde se
çime tesir edecektir. İçişleri bakanı seçimin emniyeti 
bakımından en büyük vazifeyi yapacaktır. E, seçimin 
yönetim ve denetimi hâkimlerin altındadır. Hâkimlerin 
tayini ve onların muvakkatanda olsa yerlerinin de
ğiştirilmesi yine Adalet Bakanlığı yetkisinde vardır; 
üç gün dört gün değiştirir. Bu bakımdan oralara 
tarafsız birer bakanın getirilmesi zorunludur. 

Cumhurbaşkanının Meclisi feshetmesi, seçimleri 
yenilemesi hükmünü getirdik; ama burada bir boş
luk vardır. Partiler dağıldı gitti, seçime gidecekler. 
Meclis dağıjdı. E, şimdi, dağılan bir Meclisin bakan
ları bu seçimi nasıl idare eder? Rica ederim bunu bir 
defa düşünelim, mantığımıza vuralım. Herbiri bir 
partiden, koalisyondan gelmişler. Bu adamlar biri bir 
tarafa çekecektir, biri bir tarafa çekecektir. E, seçimi, 
nizam ve intizam içinde yürütmelerine imkân yoktur. 

Tarafsız bir Başbakanın başkanlığı altında yine 
tarafsız Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştır
ma Bakanı ve diğer bakanlar da Meclisden alınmak 
suretiyle bir hükümet kurulup da seçimi selametle 
yürütmesi ve sonunda da Mealisin toplanmasından 
itibaren bir ay içerisinde «buyurun» deyip hükümeti 
teslim etmesi ve hükümeti de yeni gelen Meclisin 
kurması pek tabiîdir. 

Artık bu durumu sizlerin takdirine bırakıyorum. 
Hadise meydandadır. Herhalde oylarınızı önergemiz 
istikâmetinde vereceksiniz, Takdir sizlerindir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Tünay, buyurun. 
RECAt BATURALP — Sayın Başkan, söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Baturalp, iki lehte, iki aleyh

te tamamlandı; çünkü Sayın Gökçe sizden evvel is
temişlerdi, özür dilerim. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu tarafsız üç bakan, bundan önceki seçimlerde 
en güzel işleyen bir mekanizmayı getirmişlerdi. Bir 
an düşünelim: Bu memlekette gördük ve yaşadık; kal
kacak bir uçağı üç saat geç kaldıran bir bakan seçim 
için lazım olan dokümanları veya konuşmaları vak
tinde yerine ulaştırmamış olacaktır. 

Savcılara seçimlerde büyük iş düşecektir. Suç iş
leyenlerin savcı derhal en seri yoldan tahkikatını yap
ması gerekir. Tarafsız olmayan bir Adalet Bakanının 
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elinde bu mekanizmanın nasıl işleyeceğini gene idrak
lerinize bırakırım. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı da. 

«Tarafsız bakan olamaz Meclisten» dediler. Da
ha evvel kabul ettiğimiz maddeyle, dışardan bakan 
almak imkânı her zaman mevcuttur. 

Bir de burada değinmek istediğim nokta; bunun 
süresi. Zannediyorum Sayın Uyguner'in önergesin
de, «Seçimlerin başlangıç tarihinden itibaren üç gün 
önce» diyor ve bu bir karışıklığa meydan verebilir; 
ama gerçekte bir gün tespit etmekte de yarar vardır. 
Bunun hangi tarihte, nasıl olacağını, şayet Komisyon 
bu güzel önergeyi benimserse, kendilerinin takdirine 
bırakırız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Baturalp, Sayın Gökçe'nin söz isteğini aleyh

te olarak kaydetmiştim; fakat lehte olduğunu bila
hare ifade ettiler. 

O itibarla, bir aleyhte konuşma imkânı var. Leh
te midir, aleyhte midir?.. 

RECAİ BATURALP — Lehte efendim. 

BAŞKAN — Lehte görüşüldü, aleyhte zannederim 
Sayın Şahin.... 

RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, soru d ğii-
de, bir hususu açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Ona sıra gelir öyleyse; hay hay rica 
ederim. 

A. AVNl ŞAHİN — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şahin buyurun efendim, 
aleyhte istediyseniz, verebilirim. 

A. AVNİ ŞAHİN — Aleyhte efendim* 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Burada verilen çeşitli önergelerde bir husus özel

likle dikkatimi çekiyor. Bu husus, seçimlerden sonra 
teşekkül edecek Meclis üyelerinin ve bu üyeler için
den çıkacak bakanların peşin bir yargı ile suiniyetle 
çalışacakları intibaını bırakacak bir anlayış. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demokrasiye gönül vermiş insanlar olarak, de

mokrasinin faziletine inanıyorsak, millî hâkimiyete 
inanıyorsak ve millî iradenin sonucu buraya gire
cek arkadaşlarımıza güveneoeksek ve bu rejimi be
nimsiyorsak, bu, peşin olarak suiniyet veya kötüye 
kullanma düşüncesinden nihayet vazgeçmek mecbu
riyetindeyiz. Ya bu sisteme geçeriz, bu sistemi bütün 
gerekleri ile işletiriz veyahutta daha başka şeyler dü
şünmek gerekir. 

Şimdi, üç tane bakanı değiştireceğiz; farzımuhal 
Ulaştırma Bakanını değiştirdik, değiştirmesek ne odur-
du?.. 

Değerli arkadaşlarım burada dediler ki, «Bu üç 
bakan değiştiği için seçimler iyi yapıldı» Değişmeseler 
kötü yapılacağına dair bir karine var mıdır?... Bir Ulaş
tırma Bakanı, haberleri ileten PTT müdürlerine, şu
belerine; eğer partili bir bakan ise «Sen şu partinin 
haberlerini ilet, bu partinin haberlerini iletme.» diye 
emir mi verecektir?... Yani bundan mı çekiniyoruz?... 
Veyahutta bir Adalet Bakanı savcılarına emir verip 
«Sen şu partinin mitinglerini sabote et, efendim şu 
partinin mitinglerine izin ver, buna kolaylık göster»mi 
diyecektir,?... Endişe buradan mı neşet etmektedir?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben burada daha evvel konuşan Turhan Güven 

arkadaşıma katılıyorum. Burada üç bakanlıktan daha 
mühim bakanlıklar vardır. Bir Köy İşleri Bakanlığı 
buna misaldir, bir Maliye Bakanlığı buna misaldir, 
bir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı buna misal
dir, Sanayi Bakanlığı buna misaldir. Eğer istismar 
edecekse bu Bakanlar Kurulu, o zaman küllîyyen de
ğiştirmek lazım, ya hepsini değiştirelim veyahutta gö
rev başında olan bakanlar kuruluna güvenelim; çün
kü 1961 Anayasasından farklı olarak, 1982 Anayasa 
Tasarısında daha başka mekanizmalar vardır, daha 
başka hükümler vardır. 

Bu itibarla, çok değerli arkadaşlarımızın verdikleri 
önergelerin her ikisine de katılamadığımı burada Yük
sek Heyetinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Baturalp, size küçük açıklamanız için Sa

yın Anayasa Komisyonu Başkanından sonra mı söz 
vereyim, şimdi mi söz vereyim?... 

RECAİ BATURALP — Farketmez efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz sonra vereyim; 
çünkü iki lehte, iki aleyhte konuşulduktan sonra, mut
laka bu önergeler üzerindeki Sayın Anayasa Komis
yonu Başkanımızın görüşlerini almak zorundayım. 

ABBAS GÖKÇE — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, size de sonra vereyim, 

teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Eski Anayasamızın 109 uncu maddesinde bulunan 

«Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu» müessesesini, ar
kadaşım Feyzioğlu'nun açıkladığı gibi, bir unutkan
lık eseri olarak değil, yararlı görmediğimiz için Ana-
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yasaya almadık ve bu kararı da Anayasa Komisyo
nu, kendisinin de açıkladığı gibi, çoğunlukla aldı. 

Önerge, bu sistemin yahut önergeler bu sistemin 
yeniden benimsenmesini ve Anayasa Tasarısına kon
masını istemektedir. Niçin biz bu sistemleri geçerli 
görmedik ve niçin bunlardan bir fayda ummadık; 
şimdi kısaca sizlere bunları arz etmeye çalışacağım. 

1961 Anayasası düzenlenirken, bildiğiniz gibi 27 
Mayıs Devrimi olmuştu ve 27 Mayıs Devriminden 
önce ortaya çıkan şayialar yahut olaylar, Ulaştırma 
Bakanlığının araçlarını iktidarda bulunan siyasî parti
nin emrine verdiğini, içişleri Bakanlığının memurlan 
ile iktidardaki parti lehine çalıştığını ve Adalet Ba
kanlığının da hâkimler, yargıçlar ve savcılar üzerine 
baskılar yaptığı merkezinde idi. Bundan dolayıdır ki, 
dünyanın hiçbir anayasasında görülmeyen bir mües
sese meydana getirildi. Seçim döneminde üç bakanlık 
bağımsızlara verildi. Bilmiyorum Kurucu Meclisi oluş
turan arkadaşlarımızdan burada bulunanlar o zaman 
ne düşünüyorlardı... 

Bu, başlangıçta hakikaten çok çekici bir yöntem 
olarak ortaya çıktı. Bu yöntemin yararları üzerinde ya
hut zararları, üzerinde uzun boylu duracak değilim; 
çünkü çok saygı duyduğum Fevzi Uyguner ve Rıfat 
Bayazıt arkadaşlarımız bunların yararlı olduklarını 
söylediler. Halbuki, bizim görüşümüz aksi idi, onun 
için tartışmayı bu açıdan yürütmek istemiyorum; fa
kat bu sistem nasıl gerçekleşir, bunu araştırmak isti
yorum. 

Bilhassa bunu «Millî egemenlik» ilkesine sıkı sı
kıya bağlı olan arkadaşlarla beraber tartışmak isti
yorum. İki günden beri «millî egemenlik» ilkesine 
sıkı sıkıya bağlı olan arkadaşlarla karşı karşıya gel
dik, şimdi onların desteğim rica edeceğim, bu öner
gelerin kabul edilmemesi için. 

Bir Meclis seçilmiş, bu Meclis içerisinde bir hü
kümet kurulmuş ve seçim zamanı gelmiş, birden bire 
iktidardaki üç bakan; Meclisin çoğunluğuna dayanan, 
Meclisin çoğunluğuna sahip bir hükümetin üç bakanı 
görevden uzaklaştırılıyor ve yerine üç bağımsız geli
yor. 

Birinci sorun, bu üç bağımsızın bu Mecliste bu
lunup bulunmayacağı sorunu. Bu sorun, gerçekten or
taya çözülmesi zor meseleler atmıştı, araştırmalar ya
pılmıştı kimler bağımsızdır diye. Gerçekten bir Mec
liste bağımsız insan bulunur mu; o ayrı bir sorun. 
Sonra arkadaşlarımız bu yeni önergelerinde, yeni ge
tirdiğimiz sistemden yararlanarak, dışarıdan bakanla
rın da bağımsız olarak görev yapabileceklerini ileri 
sürmekteler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Evvelâ Cumhurbaşkanlığı müessesesi ile dolaylı 

surette yahutta Anayasanın tümü üzerindeki görüşme
lerde açıkladığımız gibi, bağımsız bir adamın ger
çekten bulunacağına inanmak çok zordur. Herkesin 
bir yanı vardır, herkes az veyahut çok bir fikre bağ
lıdır. Mesele, dürüst olmaktır; dürüst olabilmektir ve 
dünyada bugün dürüst seçimler yapılmaktadır ve dü
rüst seçimlerin yapıldığı demokratik ülkelerde böyle 
bağımsız bakanlar yoktur. Hukuk düzeni içerisinde, 
hukukla bağlı devlet düzeni içerisinde herkes kanuna 
uymak ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorun
dadır. Bunun içindir ki, seçim zamanı gelince; hele 
2 aylık, 3 aylık bir süre için, eğer bir politik geçmişi 
yoksa, herhangi bir kimsenin, kabiliyetli bir kimsenin 
kalkıp, görevini bırakacağı ve bakanlığa geleceğini um
mak da zor olur. Sayın Zeyyad Baykara'yı örnek 
olarak verdiler, Sayın Zeyyad Baykara eskiden beri 
bir politikacıdır, bakınız bugün hâlâ yine politika yap
maktadır. Binaenaleyh, tarafsız bir insan karinesi, ta
mamen bir faraziyeden ibarettir, temeli olmayan bir 
faraziyedir. 

Bunun dışında, Sayın Turhan Güven arkadaşı
mızın ve Avni Şahin arkadaşımızın söylediklerine ta
mamen katılıyorum. Sözü daha fazla uzatmak iste
miyorum. Önergeler, bir devrin havası içerisinde ca
zip görünebilen; fakat uygulamada önemini yitirmiş 
teklifler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve Sayın Tur
han Güven'in de belirttiği gibi, bağımsızların, bağım
sızlık kavramının, mümkün olduğu kadar silindiği 
Anayasa Tasarımızda, bu gibi sorunlara dönüş, yeni 
yeni sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilir; fa
kat bu sorunlar nedir diye şimdi sorsanız cevap ve
remem; çünkü, bu konu üzerinde spekülatif bir ça
lışma yapmış değilim. Sadece, dediğim gibi, bir za
manın ihtiyacına cevap vereceği sanılan hükümler
dir, önemini yitirmişlerdir, tatbik kabiliyetlerini yitir
mişlerdir ve getirdiğimiz hukuka bağlı devlet düzeni 
içerisinde seçimlerin tarafsız, dürüst ve adil bir şekil
de yapılabileceğine inanıyoruz. 

Çok çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aldıkaçtı sorulara cevap için kürsüden ayrılma
yınız lütfen. 

Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, bu gibi 

durumların meydana geldiği, geçmişteki zamanlarda 
üç bakanın da değiştirilmesiyle problemin halledilme-
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diği ve o kısa süreler içerisinde astlık, üstlük müna
sebetleri unutularak ne emirler verildiği ve ne emir
lerin yapılmadığına hizmet verdiğim sürede şahit ol
muşumdur. Acaba, üç bakan yerine, tarafsız bir Baş
bakan ve tarafsız bir Bakanlar Kuruluyla hizmetin 
idaresini düşünmezler mi?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Bâturalp'a teşekkür ederim; 
evvelâ birinci kısmında bizim değirmenimize su ge
tirdiği için. Unuttum, ben bunu da açıklayacaktım; 
çünkü çok önemli idi. Bu seçim dönemi içerisinde ge
len bakanlara, bakanlık mensupları uymamaktadırlar. 
Onun emirlerine, geçici bir kişi olarak gördüklerin
den; «ciddiye almama» sözü belki biraz kuvvetli, 
abartma; ama yerine getirmemektedirler, bakanlıklar
da disiplin bozulmaktadır. Bir kere bu bir gerçek. 

Diğer taraftan, bütün seçim süresince, bir taraf
sız Bakanlar Kurulu sorunu, biraz evvel arz etme
ye çalıştığım gibi, bizim Anayasa sistemimizle, ço
ğunluğun iktidar olacağı bir sistemle bağdaşmayan 
bir tekliftir. Geçici, kısa bir süredir, hiç şüphesiz ge
çici bir dönem olacaktır; belki 45 gün kabul edile
cektir, 60 gün kabul edilecektir seçim kanununda, ayrı 
bir sorun; fakat ne olursa olsun, çoğunluk sistemi ile 
bağdaşmayan ve üstelik de üç bağımsız bakan bul
makta güçlük çeken, gerçek bağımsızlık kavramı ile 
birlikte bağdaşmayan bir yola, bir yönteme başvuru
lacak ve bu sefer bağımsız kişiler aranmaya başlana
caktır. Bu da işin ciddiyetini daha fazla haleldar ede-
:ektir. Görüşüm budur efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisimizin değerli üyesi arkadaşlarımızın hepsi Türkiye 
gerçeklerinin ve seçim gerçeklerinin içerisinden gelen 
kıymetli arkadaşlarımızdır. Bunlar birçok seçim ya
şadılar ve bu seçim içerisinde görev alan arkadaşları
mız var; Yüksek Seçim Kurulundan tutun da il seçim 
kurulu ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına varıncaya 
dek. Bu seçimlerde müşahade edilmiştir ki, gerçekten 
1961 Anayasasının 109 uncu maddesi, Türkiye'ye bü
yük inşirah getirmiştir. Adalet Bakanının, Ulaştırma 
Bakanının ve İçişleri Bakanının bağımsız kişilerden 
oluşması; birisi de uygulayıcı olan ben, bu oluşumu 
daima şükranla karşılamışızdır. Çünkü, içişleri Baka
nı bağımsız olunca, siyasî bir harekete sebep olma
mış, bunu büyük ölçüde önleyebilmiştir. Ulaştırma 
Bakanı, bağımsız olunca, kendi sahası içerisinde aynı 

gerçeği sergileyebilmiştir. Adalet Bakanı için de ay
nı şeyi söylüyorum ve özellikle bugünkü durumdan 
endişe duyuyorum. 

Bugün, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanı ile bera
ber bu Kurulda; Müsteşar, ve özlük işleri Genel Mü
dürü, Kurula katılıyor. Kurulda kararlar, 4 oy ile 
alınmaktadır. Adalet Bakanının cebinde hazır üç 
oyu vardır. Bir.oy da temin ettiği takdirde (Ben, bu
günkü Adalet Bakanımızı demiyorum, ileride siyasî 
hüviyete bürünecek bakanları kastediyorum.) Bunla
rın bitaraflılığından söz edilebilecek mi?... Bunlar, is
tediği yerde bir il seçim kurulu veya ilçe seçim ku
rulu başkan ve üyelerini rahatlıkla alıp, istedikleri ki
şileri getirme imkânını bulacaklardır. 

Muhterem Hocamız buyurdular ki, «Efendim, dı
şarıdan bakan almayı, biz millî egemenlik kavramına 
aykırı görüyoruz.» Yine muhterem Hocamız, bir yan
dan böyle derken, diğer yandan dışarıdan Başbakan 
alınmasını şiddetle savunmuştur. Bu, millî hâkimiyet 
ilkesine aykırı olmaz mı?... Ve soruya dönüştürüyo
rum; 

Bu üç bakanın, tarafsız kişiler yerine, hükümet 
eden kişiler tarafından yürütülmesi, tarafsızlığı ve se
çimin emniyetini zedeleyecek midir?... 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
bunun bir soru mu, yoksa bir görüş mü olduğu hu
susunu, tabiî Başkanımız soru şeklinde değerlendirdi
ler, saygı ile karşılıyorum. 

Sayın Gökçe'ye, aziz dostuma şunu arz etmek iste
rim ki, bir latife yapmak istedim; ama başarılı olma
dı, ciddiye aldınız. Ben millî egemenlik ilkesini savu
nanların beni desteklemesini istediğimi söylediğim za
man. Yani, ben demek istedim ki, onların görüşüne 
daha yatkın olabilir bu durum. Sadece bunu söylemek 
istedim. Yoksa, «Millî egemenlik ilkesine bu durum 
aykırıdır.» demedim. Aynı felsefeden yürünürse, des
teklenebileceğim söyledim; zevksiz, başarısız olduğu 
anlaşılıyor, zatıâliniz de anlamadığınıza göre, artık 
bunun üzerinde ısrar etmiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Turhan Güven ve Avni Şahin arkadaşlarım 

da arz ettiler, ben de arz ettim, tekrarlamaya lüzum 
yok; bağımsız olmayan bu üç bakanlıkla da başka ül
kelerde seçimler yapılmaktadır, Türkiye'de de yapıla-
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bilir ve bağımsız olmalan bir teminat değildir. Bilakis, 
bağımsızlık müessesesi, seçim devresinde bakanlıklarda 
(Bizim görüşümüz budur, tespitimiz budur.) gevşeme
lere, düzensizliklere ve disiplin bozulmalarına yol aç
maktadır. Çünkü geçici bakam kimse ciddiye alma
maktadır. Bizim asıl tenkidimizin özü budur ve bu ger
çekten hareket ederek, bu sistemi bir tarafa bırak
tık. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Saym Başkan, sorum 
kısa olacak. 

1960 öncesinde siyasî tarihimize geçen bir olay 
oldu; ismet Paşa'yı Kayseri'ye getiren tren, Himmet-
dede'de saatlerce alıkonuldu. Bunu alıkoyan güç ne
dir?.. 

ikinci sorum; Hükümetin güvenoyu alamaması 
nedeni ile hükümetin düşmesi halinde bir seçim ya
pılacaktır. Bu seçim de belki üç, dört ay gibi bir za
man alabilecek. Bu zaman zarfında memleketi kim 
idare edecektir?. 

ÖAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Şimdi, Sayın Fevzi Uyguner arka
daşımıza çok çok teşekkür ederim. 

Kayseri olayı hepimizin hatırında, burada olan-
iarın hepsinin hatırında, hepimiz yaşadık. Bu olay, 
Yassıada Mahkemesinde yargılandı ve sanıyorum ki, 
bu olayda bulunan bir yüzbaşı da şimdi içişleri Ba
kanlığımızda görevli bulunmaktadır. Bu emri kim 
verdi?, işte çıktı meydana o zamanki Başbakan em
ri vermiş; Yassıada da çıktı. Bunun Ulaştırma Baka
nı ile, Başbakan olmasıyla, görüyorsunuz ki hiç bir 
farkı yok; yani sorunu değiştirmez. Bağımsız sandı
ğınız bir Ulaştırma Bakanı da belki aynı emri vere
bilir; ama bunun üzerinde değinmek istiyordum, bu
nu belirtmek istiyordum; bugünün Türkiye'si -Bir 
kere daha da söyledim- 1960'ın Türkiye'si değil. Bu
gün Türkiye'de 1960 olaylarının tekrarına imkân yok 
ve ona da eminim ki, 1987'lerin, 1988'lerin Türkiye' 
sinde de, 1977, 1978 olayının tekrarına imkân yok. 
Herkes yetişmektedir, kültürlerden gereken dersleri 
almaktadır .Onun içindir ki, böyle geçmiş devrin az 
görülen, belki dünyada hiç görülmeyen sistemlerin
den yararlanmak yerine, kendimizi disiplin altına ala
rak, kendi kültürümüzle sorunlarımızı çözmemiz da
ha yararlı olur ve biraz evvel de söylediğim gibi, ba-
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kanlıklarda disiplinsizliklere yol açan bir sistemi bı
rakırız. 

Biz böyle düşündük, takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılarımla selamlarım ve teşekkür ederim efen

dim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
RECAl BATURALP — Sayın Başkanım, bir so

rum daha olacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAl BATURALP — Ben, «Bakanlar Kurulu

nun tamamının değiştirilmesi tarafsızlardan» diye 
arz etmiştim; «üç taneyi bulamıyoruz, bulunamıyor» 
diye buyurdular. Buradaki 160 kişi namzet olamaz 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Baturalp, çok teşekkür ede
rim; ama bu 160 kişinin de tamamen tarafsız oldu-' 
ğunu sanmıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, bu aynı mahiyetteki iki önergeye 

Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Dikka

te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

133 üncü maddeyi okutuyorum : 
III. Millî Savunma 

A. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
MADDE 133. — Başkomutanlık, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve 
Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuv
vetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur. 

Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komu
tanıdır. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi 
üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev 
ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlikla-
rıyla ilişkileri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
dört değişiklik önergesi var; önergeleri okutuyorum: 

Saym Başkanlığa 
133 üncü maddenin üçüncü fıkrasına «Genelkur

may Başkanı, savaşta Başkomutanlık görevlerini 
Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir» cümlesinin 
eklenmesi müsaadelerinize arz olunur. 

ismail ŞENGÜN 
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Yüksek Başkanlığa ı 
Tasarının 133 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fıkra 5. — 
Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Baş

kanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile görev ilişkileri 
ve yetki alanı kanunla düzenlenir. 

Fevzi UYGUNER A. Fehmi Kuzuoğlu 
Adnan OREL Muhsin Zekâi BAYER 

Rıfat BAYAZIT Turgut KUNTER | 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 133 üncü maddesinin ikinci fıkrasında- } 

ki «savaşa» deyiminin «yurt savunmasına» şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. I 
Saygılarımızla. 

Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Adnan OREL 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 133 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fıkra 3 : 
Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin komu

tanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cum
hurbaşkanlığı namına yerine getirir. 

Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Adnan OREL 

BAŞKAN — Sayın Şengün'ün önergesiyle başlı
yoruz. 

Buyurun Sayın Şengün. I 

ÎSMAtL ŞENGÜN — Sayın Başkaınım, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

«Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı» 
maddesini görüşmekteyiz. Maddenin birinci fıkrası, 
«Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ma
nevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tara- I 
fından temsil olunur.» şeklinde tedvin edilmiştir. 

Bunun anlamı; Cumhurbaşkanı Başkomutandır, 
bu Başkomutanlık hem savaşta, hem de barıştadır; 
eğer iyi tefsir ediyorsam. I 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise; «Genelkurmay 
Başkanının Silahlı Kuvvetlerin komutanı» olduğu I 
ifade edilmektedir. Bizim önergemizde; «Genelkur
may Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır. Buna 
ilaveten Genelkurmay Başkanı, savaşta Başkomutan
lık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine ge
tirir.» şeklinde bir ek cümle eklenmesi şeklindedir. 

Eğer Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin 
komutanı ise, Başkomutan olan, savaşta ve barışta | 
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Başkomutan olan Cumhurbaşkanının bu yetkilerini 
Genelkurmay Başkanının savaşta onun adına dev
ralması gerekir. 

Sanıyorum bu suretle maddenin üçüncü fıkrasına 
bir açıklık getirmiş ve bir tamamlama yapmış olmak
tayız; «Genelkurmay Başkanı, Başkomutanlık göre
vini Cumhurbaşkanı adına savaşta yerine getirir.» 
îlave edilecek kısım bundan ibarettir. 

Bu noktanın, bu cümlenin Sayın Komisyonca ve 
tarafınızdan yerinde mütalaa edileceği kanısı ile say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler. Sayın Bayazıt, Sayın Uyguner ve 

Sayın Orel tarafından verilen yine bir önergede de 
aynı konu «Savaşta Genelkurmay Başkanının Cumhur
başkanı namuna Silahlı Kuvvetlerin komutanı olduğu» 
hususundaki konu üçüncü fıkraya konmak istenmek
tedir. Bu itibarla bu iki önergeyi birlikte görüşece
ğiz. 

İkinci önergenin sahibi olan üyelerden Sayın Orel, 
görüşmek istiyorsunuz. 

Buyurun. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar; 
Ben, önce Sayın Şengün arkadaşımın teklifi le

hinde konuşmak istiyorum. 
Bu teklifi hararetle desteklediğimi ifade etmek is

terim. Gerçekten, büyük bir eksikliği gideren ve boş
luğu dolduran bir teklifte bulundu. Kendisine asker
lik dersinden on numara veriyorum. İlaveten, fahrî 
erkân-ı harpliğini de ilan edebilirim; kabul ederseniz. 

Efendim, hakikaten bir boşluk var; Muhterem 
Hocam lütfedip kabul buyursun, izah edince herhal
de hak verecekler. Her ne kadar bu maddenin üçün
cü fıkrasında Genelkurmay Başkanının Silahlı Kuv
vetlerin komutanı olduğu kaydı varsa da, bu, daha 
ziyade barış zamanına ait bir hükümdür. Nitekim 
ikinci fıkrayı takiben gelmesi de onu ifham eder. 
Ben, sayın arkadaşımdan farklı olarak, bu teklif et
tikleri fıkranın aynen birinci fıkrayı takip eden bir 
fıkra olmasını teklif ediyorum. 

88 inci madde Cumhurbaşkanına, ülkenin ani si
lahlı bir saldırıya uğraması ihtimali bulunduğu hal
lerde Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar verme 
yetkisi veriyor; ancak orada Silahlı Kuvvetlerin bu 
kararın tatbikatı olarak şevki idaresinin, yani fiilî 
güdümünün nasıl yapılacağına ait bir hüküm koy
muyor. 

Diğer taraftan, bugünün harplerinin, hepinizce 
malum olan ve bütün devletlerce kabul edilen, üyesi 
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bulunduğumuz NATO'nun da kabul ettiği iki esası 
var : Bunlardan bir tanesi, harbin hiçbir ikaz süresi 
vermeden olacağı, vukua geleceği ve bir baskın tar
zında olacağıdır. Bütün planlarımız da (NATO plan
ları ve millî planlarımız) bu esasa göre yapılmış ve 
adına «Baskın - Savunma Planı» demişizdir. Bu Bas
kın - Savunma Planlarının altında Genelkurmay Baş
kanının barıştaki hüviyetiyle Silahlı Kuvvetlerin baş
komutanı olarak imzası vardır; ama bu planlar, ikaz 
vermeden, yani ani baskın halinde bir numaralı ha
rekât emri olacaktır. O harekât emrini tatbik edecek 
kimsenin başkomutan olması lazım. Bu Sakarya Har
bi zamanındaki gibi değil, Meclis meşveret etsin; 
«Başkumandan kim olsun?..» diye... Bu bakımdan 
Genelkurmay Başkanının, arkadaşımızın da teklifin
de olduğu gibi, savaşta başkumandanlık görevlerini 
Cumhurbaşkanı adına yapması lazımdır, öyle olması 
gerekir. Aksi takdirde, o ani baskın halinde Silahlı 
Kuvvetlerin başkomutanlığı bir nevi muallel kalır, 
sahipsiz kalır. Bu bakımdan bu hükmün (Birinci fık
ranın devamına daha münasiptir) konulması hakika
ten lazımdır, hatta elzemdir. 

Bu arada redaksiyon mahiyetinde bir teklifim 
olacak. Diğer teklifimizde de var; onu da desteklemiş 
olayım; «Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması» 
ibaresinin «Yurt savunmasına hazırlanması» şeklinde 
değiştirilmesi. 

Efendim, biz Atatürk'ten tevarüs ettiğimiz «Yurt
ta sulh cihanda sulh» prensibine bağlı bir milletiz. 
Biz, mütecaviz değiliz, biz kimseyle savaş etmek is
temiyoruz. Biz, silaha ancak mecbur kalırsak savun
mak için sarılırız ve o silahı kullanmasını da iyice 
beceririz. O halde, buraya gerçekten «Yurt savunma
sına hazırlanması» ibaresinin konulması, tecavüzi 
bir mana ifade etmemesi itibariyle prensiplerimize de 
uygundur. 

Muhterem Hocam herhalde «Reddediyoruz» de
yip de beni boynu bükük çevirmez buradan. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeler üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. 
HALİL GELENDOST — Başkomutanlıkla ilgili 

önergenin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
RECAt BATURALP — Ben de lehinde söz isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Benim kanaatime göre, madde gayet düzgün ola
rak düzenlenmiştir. Şöyle ki : Başkomutanlık, hiçbir 
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
şahsiyetinden ayrılmamıştır. Bilhassa İstiklal Savaşı 
sırasında da Başkomutanlık daima Meclisin manevî 
şahsiyetinde tecelli etmiş ve ancak bu yetkiyi niya'be-
ten Mustafa Kemal Paşa,, Atatürk kullanmıştır ve İs
tiklal Savaşı sırasında da çekmiş olduğu telgraflarda 
«Türkiye Büyük iM illet Meclisi Orduları» sıfatını 
kullanmıştır, başkomutan sıfatını kullanmamıştır. 
«Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Orduları şu hedefe 
varmışlardır, şu zaferi kazanmışlardır» diye adım 
adım telgraf çekmiştir ve Başkomutanlıktan bahset
memiştir. 

Bu yetki Genelkurmay Başkanı tarafından da tem
sil edilemez ve kullanılamaz. Genelkurmay Başkanı 
Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır, Başkomutan değil
dir, hiçbir zaman da Başkomutan olamaz. Çünkü, 
Istaklal Savaşında da Başkomutanlık Büyük Millet 
Meclisine niyabeten Atatürk tarafından kullanıl
mıştır; fakat başkomutanlık Meclisin manevî şahsi
yetinde kalmıştır. O zaman Genelkurmay Başkanı 
Fevzi Çakmak'tı; ama hiçbir zaman Başkomutan de
ğildi. Başkomutanlık Atatürk tarafından kullanılmış
tır ve madde de bu şekilde düzenlenmiştir. Genelkur
may Başkanı, hazarda Silaıhlı (Kuvvetlerin komutanı
dır; fakat hiçbir zaman Başkomutan değildir, sefer
de Başkomutanlık Meclisin yetki vereceği komutan 
tarafından kullanılır. 

Arz ederim. 

BAlŞfKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp, buyurunuz efendim. 
REOAİ BATURALP — Efendim, teklifler şu 

malhiyettedir: Savaşta.. Savaş kararı verilmiş, savaş 
başlamış. 'Bundan sonraki icraat, bugün için süratli 
karar vermeyi ister. Askerliği bazı kumandanlarımız 
bize şöyle tarif «ettiler: Zamanında ve yerinde karar 
verme mesleğidir. Diğer bir tabirle, geciken çok iyi 
bir karar, yeterli bir kararın önüne geçemez. 

Durumlar bir karar vermeyi tazammun ettirdiği 
zaman Başkumandan olmadan karar veremez kimse. 
O zaman soralım, meşveret yapalım, ondan sonra 
karar verelim.. O zamana kadar atı alan Üsküdar'ı 
geçer. Onun için, zamanında, yeterli kararı verebil
mek için hazardaki Silahlı 'KuvvsUer (Kumandanına 
Cumhurbaşkanı adına icra-i ahenk etmek üzere sa
vaşta Silahlı Kuvvetlerin Başkumandanı demek şart
tır. Aksi halde, şevki idare sahipsiz kalır, ne yapa
cağını kimse bilmez. Bugün bir tabur komutam, ken-
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dişine verilen yetki ve sınırlar içerisinde alay komu
tanından emir 'beklemez. Mademki bu hizmetin mesu
liyeti Genelkurmay Başkanına verilmiştir, savaşın 
muvaffakiyetle sonuçlanması için ona yetki de ver
mek lazım. «Bunu böyle mi yapayım?..» diye sorma 
bahis konusu olamaz. 

Hâkim arkadaşımız, hâlâ 1914'lerin savaşı gibi 
savaşların 'bugün cereyan edeceğini mütalâa ediyor
lar gibi geliyor bana. özür dilerim, yanlış anladım-
sa da düzeltirim. 

Saygılarımla. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öaturalp. 
Sayın Anayasa Komisyonundan bu konuda gö

rüş rica ediyorum. 
Sayın Alpaslan, buyurun. 

' ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

önce sözlerime, Sayın General Orel, General Ba-
turalp ve Gelendost'a teşekkürle başlamak isterim. 
Hakikaten konuları bir komisyon sözcüsüne yer bı
rakmayacak şekilde güzel izah ettiler. Ben de buraya 
çıkmışken bir hususa işaret etmek isterim: Efendim, 
şimdiye kadar hep «Komisyonun Anayasa Tasarısı» 
diye konuşuyoruz. Bilmem kabul buyurur musunuz, 
133 üncü maddeye geldik ve aşıyoruz; başlangıçta da 
büyük bir ekseriyetimizle onayladık, o bakımdan şah
si bir fikir olarak ileriye sürüyorum, acaba «Danış
ma 'Meclisimizin Anayasa Tasarısı» diyebilir miyiz? 
Çünkü yolun yarısını aşmış ve onaylamış durumda
yız. 

Efendim, şunu arz etmek isterim ki, 1961 Anaya
sasının 110 uncu maddesini biz Komisyon olarak, 
üzerinde bazı tartışmalar yaparak aynıyla kabul et
tik. Bunun kısa bir tarihçesini belirtecek olursak: 1924 
Anayasasından gelmektedir; sonra ihtiyaçlar dolayı
sıyla 1-2 fıkra eklenmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasıyla harbin idaresi
ni belirttikten sonra, tabirlerinizi daha iyi bir surette 
kullanabiliriz. ISavaş, bir milletin kendi istek ve ar
zularının, 'her türlü maddî ve manevî gücünü kulla
narak karşı tarafa kabul ettirilmesidir. ıBu savaş, ül
kenin bütün güçleriyle yerine getirilir. Bu güçler, ön
celikle siyasî güç dediğimiz güçtür; yani diplomatik 
güçtür. IBunu İçişleri Bakanlığımız kullanır. Ondan 
sonra, sanayi ve ekonomik, sosyal ve kültürel ve en 
sonunda da askerî güç; Silahlı Kuvvetlerin bünyesin
de toplanır. İşte Genelkurmay Başkanımız yahut 
(Başkomutan bu Silahlı Kuvvetleri kullanır. Savaşı 

ise yürütme gücü; başta Başkomutan, Cumhurbaşkanı 
olmak üzere, bu yürütür. 

önergede Sayın İsmail Şengün aynı hususlara 
temas etmiş; eğer müsaade ederlerse, ikinci önerge
de üçüncü fıkraya bir ilave yapmak suretiyle, aynı 
anlama gelecektir, o bakımdan ikinci önergeyi kabul 
edelim. ıBenim önümde var, her ikisi birbirine çok 
yakın; «Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin 
komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevlerini 
Cumhurbaşkanlığı namına yönetir.» şekliyle üçüncü 
fıkraya yapılacak ilave konuyu karşılayacak, öner
geyi Komisyon adına kabul ediyoruz. 

Benim bu konuda arz edeceğim hususlar budur; * 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, Saym Sözcü be

nim, diğer arkadaşların önergesine :lti'hak edip etme
yeceğimi sordular. Koydukları cümle gayet yerinde
dir. Ben 2 cümle halinde ifade etmiştim, kendileri 
tek cümle haline getirdiler. Ancak, «Cumhurbaşkan
lığı namına yönetir.» dediler galiba. O noktada ken
dileriyle aynı görüşte değilim. «Yerine getirir.» der
lerse memnuniyetle katılırım. 

ANAYASA KOMtSYONU ADINA TEVFİK 
ALPASLAN — Efendim, o halde ben yanlış oku
dum, özür dilerim. «Yerine getirir.» Doğrudur. (Al
kışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli üyeler, Sayın Şengün'ün ve Sayın Uy-

guner'le Sayın Orel ve Bayazıt'ın önergelerine Ana
yasa Komisyonu katılmaktadır. Bu önergeleri kesin 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yine, Sayın Orel, Sayın Uyguner, Sayın Baya
zıt'ın ikinci önergeleri, ki Sayın Orel demin açıkladı
lar. Maddenin ikinci fıkrasında «Savaşa» kelimesi
nin «Yurt savunmasına» şeklinde konmasını teklif 
ettiler. Bu konuda söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon «Savaşa» kelimesinin yerine 
«Yurt savunmasına» kelimelerinin konmasını kabul 
ediyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMtSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Kabul ediyoruz Sayın 
Başkan. 

'BAŞKAN —•• Değerli üyeler, bu önergeye de Sa
yın Anayasa Komisyonu katılmaktalar. Bu itibarla 
önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

— 482 — 
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Üçüncü önerge, yine Sayın Orel, Sayın Uyguner, , 
Sayın Kuzuoğlu, Sayın Bayazıt, Sayın Kunter ve Sa
yın Bayer'in. Beşinci fıkranın değiştirilmesiyle ilgili
dir. Bu önerge kısa, okuyorum : «Millî Savunma 
Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet 
komutanlıklarıyla görev ilişkileri ve yetki alanı ka
nunla düzenlenir.» 

Bu önerge üzerinde önerge sahiplerinden bir açık
lama yapmak isteyen sayın üye var mı?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Redaksiyon mahi
yetinde zaten Sayın Başkan, gerek yok. 

'BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon, bu beşinci fıkranın bu şekilde 

düzenlenmesine katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, eğer mü
saade ederlerse bir önceki fıkrayı da okumak iste
rim : «Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun 
teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve 
yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, 
bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı so
rumludur.» 

'Bunu söyledikten sonra, «Millî Savunma Bakan
lığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komu
tanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla 
düzenlenir.» şekli uygun; kabul ediyoruz. 

•BAŞKAN — Değerli üyeler, beşinci fıkranın da 
bu önergede teklif edildiği şekilde değiştirilmesini 
Anayasa Komisyonu kabul etmektedir. Kesin oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi oylatmadan evvel Sayın Şengün'ün bi
rinci fıkraya ilave edilmesini, Sayın Uyguner, Sayın 
Bayazıt ve Sayın Orel'in de üçüncü fıkranın sonuna 
eklenmesini teklif ettikleri cümle, Anayasa Komis
yonunca üçüncü fıkraya ilavesi şeklinde mi kabul 
ediliyor? Önergeyi kesin oylattım, sayın üyeler kabul 
ettiler; fakat üçüncü fıkraya mı, yoksa birinci fıkra
ya mı eklenmesi konusu kalıyor. Sayın Şengül katı
lıyor Sayın Orel, Sayın Uyguner ve Sayın Bayazıt'a. 
Sizin görüşünüzü alayım, maddeyi oylatacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, üçüncü fık
raya diyo belirtmiştik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Değerli üyeler 133 üncü maddeyi kesin olarak I 

kabul edilen bu Önergeler istikametinde oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 133 üncü 
madde kabul edilmiştir. J 
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134 üncü maddeyi okutuyorum : 
B, Millî Güvenlik Kurulu 
MADDE 134. — Millî Güvenlik Kurulu, Cum

hurbaşkanının başkanlığında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, Devlet Danışma Konseyi Başkanı, 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri 'Bakanları, Kuvvet Komutanlıkla
rı ile her toplantı için ilgisine göre Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecek Bakanlardan oluşur. 

Millî Güvenlik Kurulunun gündemi, Cumhurbaş
kanınca belirlenir. Kurulun aldığı kararlar, Bakan
lar Kuruluna bildirilir. Devletin varlığı, bağımsızlı
ğı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği ve toplumun 
huzur ve güvenliğinin korunması için alınacak ka
rarlar, Bakanlar Kurulu için, uyulması gereken tav-
siyo niteliğindedir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
14 değişiklik önergesi var. Bu önergeleri okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 134 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Mehmet PAMAK 

«Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının baş
kanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Bakanları; kuvvet komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanı ile her toplantı için ilgi
sine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek ba
kanlardan oluşur.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 134 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Mehmet HAZER A. Fehmi KUZUOĞLU 

Turgut KUNTER 

«B. Millî Güvenlik Kurulu : 
Madde 134. — Millî Güvenlik Kurulu, Cumhur

başkanının başkanlığında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Konseyi Başkanı, Baş
bakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Bakanları, kuvvet komutanları ile bu 
toplantı için ilgisine göre Cumhurbaşkanınca belirle
necek bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanının bulun
maması halinde kurula Başbakan başkanlık eder. 

Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin huzur ve 
güvenliğinin korunması hakkında Kurulca alınacak 
kararları hükümet öncelikle ele alır.» 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 134 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan «Devlet Da
nışma Konseyi Başkanı» ibaresinin çıkarılmasını, aşa
ğıdaki fıkranın madde metnine ikinci fıkra olarak 
eklenmesi ile ikinci fıkranın bu biçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 134. — 
İkinci fıkra : Millî Güvenlik Kuruluna Cumhur

başkanının bulunmadığı zaman Başbakan başkanlık 
yapar. Kurulun aldığı kararlar Bakanlar Kuruluna 
bildirilir. Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bü
tünlüğü ve bölünmezliği ve toplumun huzur ve gü
venliğinin korunması için alınacak tavsiye niteliğin
deki kararlar, Bakanlar Kurulunca göz önünde bulun
durulun 

Turhan GÜVEN Mehmet PAMAK 
1. Doğan GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 134 üncü maddesinin ikin

ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Millî Güvenlik Kurulunun gündemi, Cumhur
başkanınca belirlenir. Kurulun aldığı kararlar, Ba
kanlar Kuruluna bildirilir. Devletin varlığı, bağımsız
lığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği ve toplumun 
huzur ve güvenliğinin korunması için alınacak tav
siye niteliğindeki kararlar Bakanlar Kurulunca dik
kate alınır.» 

Fahri ÖZTÜRK 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, müsaade 
buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Malumunuz, Komisyonu
muz daha önce «Devlet Danışma Konseyi» ibaresi
ni geri almıştı. O bakımdan önergelerde «Devlet 
Danışma Konseyi Başkanının» ibaresinin çıkarılma
sını ileri sürenler mevcut. Dolayısıyla biz kabul edi
yoruz. Çıkarmayı kabul ediyoruz. 

IBAŞKAN — Sırf bu konuyu açıklamak için mi 
söz aldınız? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Evet. 

BAŞKAN — Yani devam ediyoruz önergeleri 
okumaya^ 

Buyurun* 

| Sayın Başkanlığa 
i 134 üncü maddenin ikinci fıkrasında «huzur ve 

güvenliğin korunması için» ibaresinden sonra «alın
ması zorunlu görülen tedbirlere ait kararlar, Bakan
lar Kurulunca en kısa zamanda sonuçlandırılır.» iba
resinin konulması müsaadelerinize arz olunur. 

İsmail ŞENGÜN 
Sayın Başkanlığa 

j Anayasa Tasarısının 134 üncü maddesine, son fık
ra olarak, aşağıdaki cümlenin eklenmesini saygıyla 
arz; ve teklif ederim. 

«Cumhurbaşkanı, ikinci fıkrada sayılan konula
rın görüşülmesinde, ana muhalefet partisi başkanı
nı da Kurul toplantılarına çağırabilir». 

Feyzi FEYZÎOĞLU 
I Gerekçe : Millî Güvenlik Kurulunun «Devletin 

varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölün
mezliği ve toplumun huzur ve güvenliğinin korun
ması için alınacak kararlar»ın müzakeresinde ana 
muhalefet partisi liderinin de bulunması ve alınacak 
kararlarda görüşünü bildirmesinde büyük yararlar 
vardır. Yakın tarihimizde bu uygulamanın olumlu 
örnekleri görülmüştür. Yani Anayasamızda da böyle 
bir hükmün bulunmasında isabet olacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 134 üncü maddesi birinci fık

rasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
«Bu Kurula, gerektiğinde Cumhurbaşkanının da

veti üzerine ana muhalefet partisi lideri de katılır.» 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

134 üncü maddenin birinci fıkrasındaki «Devlet 
Danışma Konseyi Başkanı» kelimelerinin çıkarılma
sını arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
Sayın Başkanlığa 

I 134 üncü maddeye ikinci fıkra olarak : 
«Millî Güvenlik Kuruluna Anayasanın öngördü

ğü hallerde Cumhurbaşkanvekili başkanlık eder.» 
Üçüncü fıkra olarak; 
Tasarıdaki ikinci fıkranın birinci satırının ilk 

I cümlesinden sonra : 
«Millî Güvenlik Kurulunun Devletin varlığı ve 

bağımsızlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğü, kamu dü
zeni ve toplumun huzurunun korunması için aldığı 

| kararlar, bakanlıklar arası iş ve hizmet birliğini sağ-
! lamak maksadıyla Bakanlar Kuruluna bildirilir. Bu 
} temel kararlar icraidir.» 
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Son fıkra olarak da; 
«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 

kadro ve kuruluşu kanunla düzenlenir...» 
Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
T. C. Anayasa Tasarısının 134 üncü maddesinin 

ikinci fıkra son satırındaki «Uygulaması gereken» 
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 134 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasındaki son cümlenin aşağı
daki şekilde düzenlenmesi hususunu emirlerinize say
gılarımla arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 
«Madde 134. 
İkinci fıkra son cümle : Bakanlar Kurulu için 

tavsiye niteliğindedir.» 
Sayın Başkanlığa 

134 üncü maddenin birinci fıkrasının üçüncü sa
tırındaki «Kuvvet Komutanlarından sonra; 

«Jandarma Genel Komutanı»nın da eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 
Sayın Başkanlığa 

134 üncü maddeye son fıkra olarak; 
«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teş

kilatı ve Kurul ile Genel Sekreterliğin çalışma usul
leri kanunla düzenlenir»in eklenmesi müsaadelerinize 
arz olunur. 

İsmail ŞENGÜN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
134 üncü maddeden sonra aşağıdaki gibi bir giz

lilik maddesinin Anayasaya konması hususunu arz 
ederim. 

Hidayet UĞUR 
«Devlet Teşkilatında, kamu ve iktisadî devlet te

şekküllerinde, gizlilik konuları ve süreleri kanunla 
düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 134 üncü maddesinin son fıkrasında 

yer alan, «uyulması gereken tavsiye niteliğindedir» 
ibaresinin çıkarılarak fıkranın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

«Millî Güvenlik Kurulunun gündemi Cumhurbaş
kanınca belirlenir. Kurul, Devletin varlığı, bağımsız-

ı lığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği ve toplumun 
huzur ve güvenliğinin korunması için gerekli temel 

I görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder.» 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 134 üncü madde son fıkrasının aşağı -
I daki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
I «Millî Güvenlik Kurulunun gündemi, Başbakan-
I ca belirlenir. Kurulun yaptığı değerlendirme ve tes

pit ettiği temel görüşler Bakanlar Kuruluna bildirilir. 
Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü 

ve bölünmezliği ve toplumun huzur ve güvenliğinin 
korunması için alınacak kararlarda ve koordinasyo-

I nun sağlanmasında Bakanlar Kurulunca dikkate alı-
I nacak bu bildiriler tavsiye niteliğindedir.» 

Sayın Başkanlığa 
Millî Güvenlik Kuruluyla ilgili 134 üncü mad

deye Kurul üyesi olarak Jandarma Genel Komutanı-
I nm eklenmesi müsaadelerinize arz olunur. 

İsmail ŞENGÜN 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkanım, usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın Şen-
ocak. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Komisyonun 
I getirdiği 134 üncü maddenin ikinci satırında, «Cum

huriyet Konseyi Başkanı» terimi var. Halbuki 118 
inci madde üzerinde «Danışma Konseyi»'den bahse
diliyor 

Aslında böyle bir konsey yoktur. Çıkarılsa dahi 
Cumhuriyet Konseyi diye bir konsey yoktur. Bu, Ana
yasada geçmiyor. 

Gerek bu nedenle, gerekse önergelerin çokluğu 
nedeniyle Komisyonun bu önergelerle birlikte tekli
fini geri almasını arz ederim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım. 
(BAŞKAN — Sayın Şengün usul hakkında mı söz 

istiyorsunuz? 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, usul de

ğil. 
I BAŞKAN — Buyurun. 
j İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 

134 üncü maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili olarak 
bendenizin verdiğim önergeler vardı. Üç önergem 

1 olacak. İşitmedim; belki de okunmadı. 
BAŞKAN — Okundu efendim. 
Sayın Anayasa Komisyonuna, usulle ilgili Sayın 

Şenocak'ın teklifini arz etmek isterim. 
Sayın Şenooak derler ki; çok Önerge verildi, bu 

ı maddenin müzakeresinin kolaylaştırılması bakımın-
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dan önergelerle birlikte maddeyi Komisyonun geri 
almasını teklif ederim derler. 

Komisyonun görüşü nedir? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Ülkenin iç ve dış güvenli
ğine karşı bütün Danışma Meclisimizin gösterdiği 
ilgi her şeyin üzerindedir. Bunun için de büyük gay
retler sarf ediyorlar. O bakımdan, önergelerin fazla 
olmasını da Komisyonumuz normal karşılamaktadır; 
fakat tartışmalar esnasında birçok hususlar açıklığa 
çıkacak ve madde yine önerilerin katkısıyla son şek
li almış olacaktır. 

Sayın Komutanımız Şenocak'ın yapmış oluğu tek
lif, eğer müsaade ederlerse, tartışmalar devam eder
ken fikirlerin ortaya çıkması yönünden Komisyonu
muza büyük fayda sağlayacaktır. Kendilerine de bu 
güzel tekliflerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim Sayın Alp
aslan. 

Değerli üyeler; 
Önergeler okunurken Sayın Komisyon Sözcüsü

nün Devlet Danışma Konseyi Başkanlığı Kuruluşu
nun bu maddeden çıkarılmasını ve «önergelerde de 
bu teklif vardır» şeklinde ifadeleri üzerine, yalnız 
Sayın Cebeci'nin bu konuda bir önergesi var; bina
enaleyh, Sayın Cebeci'nin önergesini ilk başa alıyo
rum, 

Sayın Anayasa Komisyonu bu önergeye katılmak
tadır. 

Bu itibarla önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

, Devlet Danışma Konseyi Müessesesini maddeden 
çıkarmış oluyoruz. 

Değerli üyeler; 
Yine önergelerin okunulması sırasında bir araya 

getirme imkânını bulmaya çalıştığım üç önerge var: 
Sayın Tünay'm, Sayın Şengün'ün, Sayın Pamak'ın. 

Bu önergelerde kuvvet komutanlarından son
ra «Jandarma Genel Komutanı»'nın da maddeye 
konması istenmektedir. Üçünde müşterek olan konu
dur. 

Sayın Şengün, Sayın Tünay, Sayın Pamak, öyle
dir değil mi efendim? 

ÎSMAtL ŞENGÜN — Evet. 
BEKÎR TÜNAY — Evet. 
MEHMET PAMAK — Evet., 
BAŞKAN — Bu üç önergeye Sayın Komisyon 

katılıyor mu Kuvvet komutanlarından sonra «Jan
darma Genel Komutanı»'nın da maddeye konması 
konusundaki görüşünüz nedir? 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFÎK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Kıymetli arkadaşlarıma şu açıklamayı yapmak is
terim. «Kuvvet» tabiri bir güç tabirinden gelir. Bu 
yönüyle kuvvet olarak tarihî geliş sırasına ve ülke
mizdeki önemine göre de söylüyorum; ama havacı 
olarak da üzüldüğümü belirtmek isterim özel olarak, 
kara gücümüz vardır, deniz gücümüz vardır ve hava 
gücümüz vardır. Jandarma Genel Komutanlığımız 
vardır ve bir güç değildir, Kara Kuvvetlerimizin için
de mütalaa edilir. Barışta da iç güvenliğimizi temin 
eder. Bu yönüyle önergelerin ileri sürdüğü Jandar
ma Genel Komutanlığının da katılması durumuna 
Komisyon olarak katılmadığımızı belirtmek iste
rim. Başlangıçta belirttiğim gerekçelerden dolayı söy
lüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

Değerli üyeler; 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, küçük 

bir sorum var. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Ben tabiî öner

geler hakkında söz vermeden Komisyondan sormuş 
oldum. Katılmış olsalardı derhal oylatacaktım. 

Efendim, tabiî önerge sahiplerine söz vereceğim. 
Sayın Şengün'e, Sayın Tünay'a sırayla söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Şengün; bu taraftan başlayalım. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Komisyonumuza küçük bir sualim olacak. 

Millî Güvenlik Konseyi elemanları kimlerden teşek
kül etmektedir. 

Teşekkür ederim. 
ıBEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım; müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN -̂ - Sayın Tünay, cevap versinler, size 

de söz vereceğim. 
'Buyurun Sayın Komisyon, 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sayın İsmail Şengün arkadaşımıza kıymetli fikir
lerinden dolayı şu hususu belirtmek isterim. Millî 
Güvenlik Kurulu... 

İSMAİL ŞENGÜN — Konseyi sormuştum. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Efendim; 

Konumuz Konsey değil. 
İSMAÎL ŞENGÜN — Bir sual sordum Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Bir soru sordular Sayın Alpaslan. 
ANAYASA KOMtSYONU ADINA TEVFİK 

FÎKRET ALPASLAN — Evet, Millî Güvenlik Kon
seyimiz, sizce de çok iyi şekilde bilindiği üzere, baş
ta Genelkurmay Başkanımız, Kara Kuvvetleri Komu
tanımız, Deniz Kuvvetleri Komutanıımız, Hava Kuv
vetleri Komutanımız ve Jandarma Genel Komutanı
mızdan teşekkül etmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, cevap verilmiştir Sayın Alp

aslan. 
Sayın Tünay, soru mu soracaksınız?,, 
BEKİR TÜNAY — Kısa bir soru Sayın Başka

nım; 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay, 

BEKİR TÜNAY — Sayın Komisyon Sözcüsü 
beni bağışlasınlar zannediyorum Anayasa konuşma
ları başlamadan az bir süre önce Jandarma Genel 
Komutanlığı hakkında bir Kanun çıkarttık. O Kanun 
buradan geçerken Jandarma Genel Komutanlığının asa
yiş görevi zikredilirken ayrıca savaş görevi de zikre
dildi. Üstelik, yine hatırlayacaklardır ki, 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtına bilfiil Jandarma Komando Tugayı 
iştirak etmiştir, bir savaş gücüdür. «Güç değildir» 
ifadesine katılmıyorum. Jandarma Genel Komutan
lığı bir güçtür; içte asayiş ve yurt savunmasında.güç 
olarak görev alacaktır. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
ANAYASA KOMtSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Saym Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Sayın Tünay, mutlaka konuları benden çok da
ha iyi bilirler; fakat soruyu cevaplandırmak maksa
dıyla arz ediyorum. 

Kuvvet olarak üç güç vardır : Kara gücü, deniz 
gücü ve hava gücü. Gene İç Hizmet Kanunumuza gö
re üç kuvvet vardır : Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvet
leri ve Hava Kuvvetleri. 

Jandarma Genel Komutanlığımız Kara Kuvvet
lerimizin içerisinde mütalaa edilir ve bir kuvvet gö
rülmez, yani kara gücünün içerisinde ifade edilir. 

Gene kendileri çok önemli bir hususa dokundu
lar. Kıbrıs Harekâtı esnasında Jandarma Genel Ko

mutanlığımıza mensup bir birlik çok üstün başarılar 
göstermiştir; ama Kara Kuvvetlerimizin bir unsuru
dur ve ondan ayrılmaz. 

Kabul ediyorum ve başlangıçta da belirttim, ken
dilerinin görevi barışta ve bilhassa kırsal bölgede iç 
güvenliğin temini, sınırlarımızın korunması ve diğer 
birçok hususlar Kanunda yazılı olan savaşta ise, ge
ne Kara Kuvvetlerimizin bünyesinde görev alarak, 
yapılmış olan planlara göre kendilerine düşen vazife
leri yaparlar. 

[Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Döğerli üyeler; 
Bu önergeler üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üyelere söz vereceğim. Saym Barangil, işaret 
ettiniz, lehte mi efendim?., 

İBRAHİM BARANGİL — Lehte efendim, 
BAŞKAN — Sayın Pamak lehte, aleyhte?., 
MEHMET PAMAK — Efendim önergem var za

ten. 
A, AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz istiyorum. , 
BAŞKAN — Sayın Barangil, sizin usul hakkında 

mı idi?.. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, Sayın Söz

cünün açıklamasına bir ilave yapmak istiyorum, öner
geler hakkında konuşmayacağım; müsaade ederse
niz bir cümleyle. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun rica ederim. 
İBRAHİM BARANGİL — Efendim, Türk Si

lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1 inci mad
desine göre, «Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara (Bunun 
içerisine Jandarma dahil) Deniz ve Hava Kuvvetlerin
den ve diğer teferruattan teşekkül eder» diye bir mad
de vardır. Ben, arkadaşların görüşlerine bir açıklık 
getirmek için Kanunun bu maddesini dikkatlerine 
sunmak istedim, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Orel, buyurun efendim. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan ve sayın arka

daşlar; 
Sayın Tünay'ın önergesinin lehinde konuşmak is

tiyorum. 
Dünya askerî teşkilat edebiyatında «Army for-

ce» deyim; silahlı kuvvetler deyince umumiyetle ka
ra, deniz, hava kuvvetleri anılır. Amerika gibi memle
ketlerde diğer bir kuvvet vardır, 

Bizim teşkilatımıza gelince, gittikçe bir kuvvet 
olarak taazzuv eden bir Jandarma Genel Komutan-
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lığı vardır, bir kuvvettir; başında karargâhıyla, ko- I 
mutanıyla ve komutanın yetkileriyle bir komutanlık
tır, ayrı bir komutanlıktır^ 

Demin Sayın Şengün arkadaşımızın da ifade etti
ği gibi, nitekim, Millî Güvenlik Konseyinin bünyesin
de de yine dördüncü kuvvetin komutanı olarak, o 
Kuvvetin Komutanı vardır. 

Her ne kadar Sayın Alpaslan arkadaşımız, bu kuv
vetin Kara Kuvvetlerinin bir parçası olduğu, sefer
de Kara Kuvvetleri emrinde vazife alacağını ifade 
etmişse de. Kara Kuvvetlerine bağlı olması, eğitim, 
silah ve teçhizat temini bakımındandır; görevi müs
takildir. Sefer de ise, yine çift başlı görev yapar bu 
kuvvet. Bir kısmı, Kara Kuvvetlerimizin savunma 
planlarındaki vazifesini yaparken, bir kısmı yine iç 
emniyetle ilgili görevi yapar. j 

Şimdi Anayasamızda «Kuvvet Komutanları» ta
birini sade kullanırsak bir beynelmilel tabir bakımın
dan bir iltibas olur, bir noksanlık olur, bir eksiklik 
olur. O bakımdan orada gerçekten... Silahlı Kuvvet
ler, onların üç kuvvetine tekabül ediyor; bizim dör
düncü kuvvetimiz de var, hakikaten ayrı vazifesi var, 
Komutanlığı var, sadece emniyet görevi bakımından 
bir Bakanlığa bağlı; fakat sefer görevi bakımından 
Genelkurmay Başkanlığına bağlı demektir. Bu tak
dirde, iltibasa mani olmak bakımından, buraya O 
Kuvvetin Komutanını da zikretmek lazım. Bu saye
de bugünkü duruma da paralel bir hal alır, yani bir 
tavzihten ibaret olacaktır konulması, fiilî bir durumun 
tescili mahiyetinde olacaktır. İltibası, değişik anlama
yı, yanlış arılamayı önleyecektir., I 

Arz ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Buyurun Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Sayın Orel, meseleyi çok 
güzel izah ettiler. Gerçekten Türkiye'nin iç güvenli
ği giderek çok büyük önem arz etmektedir ve bu iç 
güvenlik meselesiyle de en çok haşır neşir olan Jan
darma Genel Komutanlığıdır. 

Ben bir tek sualle bitirmek istiyorum, Sayın Söz
cü acaba ne derler. Bu kadar önemli bir görevi ifa 
eden, ayrı bir Komutanlık olan ve iç güvenlikle de
vamlı haşır neşir olan ve dış güvenlikle de ilgilenen 
böyle bir. Komutanın Millî Güvenlik Kuruluna gir
mesinde fayda mı vardır, zarar mı vardır?., 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKtF ERGİNAY — Bir sorum var Sayın Baş

kan, I 

BAŞKAN — Evet, efendim soruya sıra gelmedi. 
Şimdi sırada üç sayın üyemiz var : Sayın Cebeci, Sa
yın Kantarcıoğlu, Sayın Akdemir... 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Vazgeçtim efendim. 
IBAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Kantarcıoğlu 

aleyhte, Sayın Akdemir?.. 
MEHMET AKDEMİR — Lehte efendim, 
BAŞKAN — Lehte görüşemeyeceksiniz; iki sayın 

üye görüştü. Sayın Müftüoğlu?., 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte. O halde Sayın Kantarcı

oğlu ile Sayın Müftüoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu.) 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

il 960 İhtilali yapıldığı zaman yüzbaşıdan albaya 
kadar subaylarımız Konseyde görev almışlardı. Eğer 
onların sınıflarını düşünürsek, bununla mukayese 
edersek, o kişilerin de veya sınıfların da böyle bir 
Konseyde görev almaları düşünülebilirdi. Bu böyle 
düşünülmediğine göre, getirilen düzenleme bu ba
kımdan bir kere yerindedir. 

İkincisi; illerdeki jandarma komutanları, her gün 
sabahın erken saatlerinde illerin valilerine asayişle 
ilgili gerekli bilgileri verirler ve mülkî amirler bunla
rı İçişleri Bakanlığı yoluyla Jandarma Genel Komu
tanlığına iletir. Fevkalade hallerde de direkt temas
ları vardır. Şu halde Jandarma Genel Komutanlığı
nın durumu, Kara Kuvvetlerinin içerisinde yer aldı
ğı da açıkça ortadadır. Neden MİT Müsteşarlığını 
toplantıya katmıyoruz da, gerekirse belki isteyebilir
ler; ama neden Emniyet Genel Müdürlüğünü sokmu
yoruz da Jandarma Genel Komutanlığını millî gü
venliğe sokuyoruz? Bu, doğrudan doğruya başbaka
nın, bakanların ve Reisicumhurun başkanlığında olan 
bir toplantıdır. Bugün Jandarma Genel Komutanı 
orgeneral rütbesindedir; ama dün bir korgeneral rüt
besinde idi. Bunu da böyle düşünmek gerekir. Sade
ce üç kuvvet kumandanının olmasında fayda görü
rüm. Bu bakımdan, önergenin laleyhindeyim. 

Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Müftüoğlu buyurun, 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Sayın Komisyon Sözcüsünün de ifade ettiği üze

re, Jandarma Genel Komutanlığı, savaş zamanında 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının emrine girer. Ba
rışta ise, hepimizin bildiği üzere, İçişleri Bakanlığı 
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bünyesinde hizmet ifa etmektedir, güvenlik hizmeti 
ifa etmektedir. Bu güvenlik hizmetini ifa ettiğinden 
dolayı eğer Millî Güvenlik Kuruluna katılması dü
şünülüyorsa, o zaman belki Emniyet Genel Müdür
lüğü de düşünülecektir, hatta eğer bir askerî teşkilat 
olarak düşünülüyorsa geçenlerde kabul etmiş oldu
ğumuz Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkacaktır orta 
yere. Sahil Güvenlik Komutanlığı, malumunuz ol
duğu üzere, önce Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı olarak kurulacak, 1985 yılında müstakil bir ge
nel komutanlık olacaktır. O zaman öyle bir sıkıntı 
doğacaktır ki, o zaman Sahil Güvenlik Komutanlı
ğını da katmak gerekir. Halbuki, Millî Güvenlik Ku
rulunda İçişleri Bakanı, iç güvenlik yönünden zaten 
orada bulunmaktadır. Gerek kırsal alanda görevli 
olan jandarmanın, gerekse şehirlerdeki emniyetin 
temsilcisi olarak o sorunları götürebilecek durumda
dır. Bu bakımdan, bendeniz önergenin aleyhindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler?.. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKtF ERGÎNAY — Sayın Başkanım, öğren

mek istediğim husus şu : Jandarma Genel Komutan
lığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının enirinde midir?.. 
Ayrıdır. Doğrudan doğruya her kuvvet Genelkur
maya bağlı olduğuna göre, bu da ayrı bir kuvvet ola
rak Genelkurmaya bağlıdır. Bu itibarla, birinin di
ğerinin emrinde olmaması onun şu memleketteki bü
yük fonksiyonu dolayısıyla millî güvenlik işleri ba
kımından ortaya çıkan büyük vazife dolayısıyla onun 
da bizzat müstakil olarak burada temsil edilmesi ye
rinde olur kanaatindeyim. Bağlı olmaması anlamın
da acaba Millî Güvenlik Kuruluna girmesi faydalı 
olmaz mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 

üye?.. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin açıklaması Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Jandarmanın Konseye 

girip giremeyeceğine dair. 
BAŞKAN — Soru şeklinde tevcih edin dinleye

lim. Buyurun. 
HALİL GELENDOST — Efendim, Jandarma 

Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş bakımından 

İçişleri Bakanlığına; eğitim ve öğretim bakımından, 
seferde silahların ikmali bakımından Genelkurmay 
Başkanlığına ve hizmet bakımından da Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Kara Kuvvetlerine bağlıdır ve daima 
iç hizmette Kara Kuvvetleri içerisinde piyade sayı
lır. Jandarma dahil, ifadesi kullanılır. 

Binaenaleyh, Jandarma Genel Komutanlığının 
kuvvet komutanlığında bir hüviyeti yoktur. Eğer, Gü
venlik Konseyinden bir talebi olacak olursa, bağlı 
olduğu İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla bu Kurula iste
ğini. intikal ettirebilir. 

(BAŞKAN — Efendim, bu konuları, Sayın Alp
aslan açıklamışlardı. Mamafih tekrarı oldu. 

İTeşekür ederim. 
Buyurunuz Sayın Alpaslan.: 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Gerek öneride bulunan arkadaşlarımız, gerekse 
soru soran kıymetli arkadaşlarımız çok önemli nok
talara dokundular. Yalnız şu iki hususun birbirinden 
ayrılmasında başlangıçta ihtiyaç var, Halihazırda 
içinde bulunduğumuz durum, bir Millî Güvenlik 
Konseyimiz, onun bir başkanı ve üyeleri vardır. Baş
kanı Genelkurmay Başkanımız, üyeleri Kara Kuv
vetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı
dır. Bu durum, halihazırdaki durumdur. Normal du
ruma geçtiğimizde değişebilecek olan bir durumdur. 
Bu durumu bir Anayasa maddeleri haline getirmek 
ne derece uygun olur Danışma Meclisimizin takdiri
ne mutlaka bağlı olacaktır. 

İç Hizmet Kanunumuz gayet sarihtir, açıktır ve 
bugün yürürlüktedir. İç Hizmet Kanunumuzda kuv
vet olarak üç kuvvet gösterilir. Kara Kuvvetleri de
nirken Jandarma dahil olarak belirtilir. Bir gücün 
kuvvet olabilmesi için başlıbaşına muharebe yapa
bilmiş olması lazımdır. Bu husus, henüz jandarma gü
cümüzde mevcut değildir, kendi şartları altında ya
par. Daha önce de arkadaşlarımız onun çok güzel 
örneklerini verdiler ve başarılarım da Meclis zabıt
larımıza geçirmiş oldular. 

Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı olan bir
likler, hudut birliklerimizle beraber, bulundukları böl
gedeki kendileriyle ilgili planları uygularlar. Müsta
kil bir kuvvet olarak sevk idare edilmez bu kuvvet. 

Gene, normal zamanlarda Jandarma Genel Ko
mutanlığımız İçişleri Bakanlığıyla yakın bir işbirliği, 
Emniyet Genel Müdürlüğü gibi, halinde çalışır. 

Benim arz edeceklerim bunlar. 
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Sayın Profesör Erginay'ın sorusuna şu anda Ka
ra Kuvvetleri emrinde değildir. Arz ettiğim gibi, şu 
andaki durumla normal durumlar ayrı ayrı olduğunu 
belirtmek istedim. Normal durumların ne olduğunu da 
biraz önce arz ettim. Bütün bu izahatları arz etmekle 
beraber, son takdirin Danışma Meclisimizin Genel 
Kuruluna ait olduğunu ve Komisyon olarak, kuvvet 
komutanı olarak buraya katılmasının uygun olmadı
ğını arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim. 

Değerli üyeler; 
Sayın Tünay, Sayın Pamak ve Sayın Şengün'ün 

önergelerine Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum, 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güven, Sayın Pamak, Sayın Gürbüz'ün 
önergeleri. 

Sayın Güven?.. Siz açıklayacaksınız, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

134 üncü maddenin birinci fıkrası üzerinde, biraz 
evvel Yüce Komisyonun da kabul ettiği üzere, Dev
let Danışma Konseyi Başkanı metinden çıkarılmış 
bulunmaktadır. Bu nedenle önergemizin bu kısmı ta
hakkuk etmiştir. 

Ancak, ikinci fıkrada bizi tereddüde sevk eden 
bir durum vardır. «Millî Güvenlik Kurulunun gün
demi Cumhurbaşkanınca belirlenir» şeklinde bir iba
re bulunmaktadır. 

Daha evvel de arz etmeye çalıştım; Türkiye Dev
let ve Hükümetinin Başkanı olan Cumhurbaşkanı
nın, böyle gündem tespiti gibi, bir işlevle görevlendi
rilmesi, Anayasa ile mümkün olmamakta ve bağdaş
mamaktadır. Cumhurbaşkanına burada bir görev 
veriliyor. Ne görevi veriliyor? Millî Güvenlik Kuru
lunun gündemini de sen düzenle diyorlar. Bir cum
hurbaşkanı bu işlerle meşgul olmaz. Bu nedenle me
tindeki bu ifade önergemizde çıkarılmıştır. 

ikinci konu, Cumhurbaşkanının herhangi bir ne
denle bulunmadığı zaman, çok önemli bir iş için 
Millî Güvenlik Kurulunun toplanıp toplanmaması 
hususu burada tereddütlere sevkedecek şekilde bir 
düzenleme göstermektedir. Millî Güvenlik Kurulu
nun Başkanı Cumhurbaşkanıdır; fakat Cumhurbaş
kanının herhangi bir nedenle yurt dışında bulunması, 
rahatsız olması halinde yerine vekâlet eden kişinin 

veya bir başka şahsın başkanlığında toplanması söz 
konusu değildir. Yani açıkça, Millî Güvenlik Kurulu 
sadece Cumhurbaşkanının çağırması ve gündem tes
pitine bağlı tutulmuş; bunun dışında çok önemli olan 
olaylar için herhangi bir tespit veya düzenleme söz 
konusu edilmemiştir. 

Bu bakımdan, Cumhurbaşkanının bulunmadığı 
zaman kimin başkanlık edeceği hususu tarafımızdan 
düzenlenmiş ve böylece Millî Güvenlik Kurulunun 
belirli dönemlerde devamlı olarak toplanması sağlan
mıştır. Yoksa, bugün için söz konusu olmayan bir 
durum ilerideki tarihlerde; örnek, bir beş sene, altı 
sene, yedi sene, on sene sonra daha değişik bir durum 
arz edebilir. Bir Cumhurbaşkanı çağırmadığı sürece, 
bir Cumhurbaşkanı gündemi tespit etmediği sürece 
Millî Güvenlik Kurulu üç sene, beş sene, on sene 
toplanamaz. Tabiî yedi sene kaydedilirse yedi sene 
toplanmayabilir. 

Bu bakımdan, Millî Güvenlik Kurulunun, günün 
koşullarına, uygun olarak toplanmasını sağlamak is
tiyorsak, burada kendisinin bulunmadığı ahvalde ki
min başkanlık edeceğini ve devamlı olar&k toplanma
sını da sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Bir başka konu da, uyulması gereken tavsiye ni
teliğindeki kararlara dokunulmuştur. Bu daha uygun 
bir hale getirilmiş, yani uyulması gereken tavsiyenin, 
direktif, emir, daha doğrusu emir olma niteliğinden 
çıkartılmış ve daha yumuşak ve hükümetin mutlaka 
gözönünde tutulması lazım gelecek şekilde bir biçi
me sokulmak suretiyle size sunulmuştur. 

Arz ederim efendim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Önergenin aleyhinde, Sayın Başbuğ buyurunuz. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Millî Güvenlik Kurulu gündeminin Cumhurbaş

kanı tarafından tespit edilmesi bana göre, hayatî 
önemi haizdir. Çünkü, hükümet bir partiyi temsil et
mektedir, parti görüşünü temsil etmektedir ve dola
yısıyla gündem gelirken de hükümetin görüşüne, 
partinin görüşüne göre gelecektir. Yani hükümet, is
tediği gibi bir gündem getirir, dolayısıyla Millî Gü
venlik Kurulu hükümetin istediği yöne kanalize edi
lebilir. 

Halbuki bu yönlendirmeden Kurulu kurtarmak 
için, gündem hayatî önem taşır ve bizzat Cumhur
başkanı tarafından tespit edilmesi lazım gelir kanaa
tindeyim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görüşünü 
rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFtK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Kıymetli arkadaşımız Turhan Güven ve Mehmet 
Pamak, önerilerinde gündem konusuna dokundular. 

Gündem, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 
tarafından tanzim edilir; Cumhurbaşkanının altında-

* ki bütün yürütme kademeleriyle koordine edilir ve 
en son Cumhurbaşkanına sunulur. Gündem son şek
lini alır ve o şekliyle yayınlanır. 

Her halde bu izahatım, gündemin nasıl tanzim 
edildiği konusunda kendilerini de mutlaka tatmin 
etmiş olacaktır. 

önergelerinin ikinci kısmında, Cumhurbaşkanının 
olmadığı anda yürütmede ondan sonra gelen başba
kanın vekalet edeceği hususuna Komisyon olarak ka
tılıyoruz. Biz o kısmı atlayıp hata yapmışız. Kendi
lerinin önergeleri uygundur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Cebeci sorunuz mu var?.. Buyurunuz. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, Kurul

da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vardır. 
Başbakan nasıl Başkanlık eder Kurulda?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Akkılıç buyurunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, aynı soruyu 

ben de soracaktım; ama değişik açıdan sorayım. Cum
hurbaşkanı bulunmadığı zamanlarda, yani görevde ol
madığı zamanlarda Millet Meclisi Başkanı vekalet 
ediyor. Vekalet eden kişi, bütün yetkilerine sahip ol
duğuna göre, onun bu görevini yürütmesi lazım ge
lir diye düşünüyorum. Acaba bu hususta ne düşünür
ler?.... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Sayın Cebeci'nin sorulan çok önemli. Çok önemli 
bir konuya dokundular. 

Şu hususu belirtmek isterim : Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Başkanı yasamanın başkanıdır. Millî 
Güvenlik Kurulu yürütmeyle ilgili kararlar alacak
tır. Bu yönüyle, Cumhurbaşkanının bulunmadığı an
larda, tüm konulara vakıf ve yürütmenin en büyük 
sorumluluğu, yani genel siyaseti yürütme sorumluluğu 
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olan Başbakanın bu Kurula Başkanlık yapması şekli 
uygundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Yalnız şu konuyu sormak istiyorum Sayın Alpas

lan, Sayın Güven'in ve arkadaşlarının önergelerine 
katılıyorsunuz. Bu maddenin 2 nci fıkrasının tamamen 
değiştirilmesi şeklinde olan kısma mı katılıyorsunuz. 
Yoksa Cumhurbaşkanının bulunmadığı zaman Başba
kanın başkanlık yapar kısmına mı; çünkü bu 2 nci 
fıkrayı tamamen değiştiriyorlar. Tümüne mi katılıyor
sunuz, yoksa sırf başlangıç kısmına mı?... Bunu öğ
renmek istiyorum Genel Kurulun kararını almak için?. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

İkinci kısmına, yani Cumhurbaşkanının bulunma
dığı anlarda Başbakan vekâlet eder şekline. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Anayasa Komis

yonu Başkanından sorum var; Sayın Başkan Anaya
sayı ve maddeleri bize takdim edereken, biz bir sistem 
getiriyoruz diye buyurmuşlardı, doğrudur katılıyorum, 
Bu sistemin içerisinde Cumhurbaşkanına Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı vekalet ettiği zamanlarda 
bütün kararnameleri imzalamaları ve aynı zamanda 
gündemi de Cumhurbaşkanı yaptığına göre, gündemi 
yaptıktan sonra neden acaba Başbakan vekâlet eder, 
bu hususu açıklarlar mı?... 

BAŞKAN — Sayın Tünay buyurun. 
BEKİR TÜNAY — Cumhurbaşkanının bazı hal

lerde yerine Meclis Başkanı vekâlet ediyor. Meclis 
Başkanı her halükârda protokolda Başbakandan önde 
olan bir kişidir. Aynı Kurulun üyesi olarak o kuru
lun içerisinde Başbakanın vekâlet etmesini acaba na
sıl tefsir ederler?... 

BAŞKAN — Sayın Barangil buyurun. 
İBRAHİM BARANGİL — Aynı soruyu sora

caktım, Millî Güvenlik Kurulunun içinde Cumhur
başkanına zamanında vekâlet etme yetkisini haiz bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dururken, Baş
bakana bu yetki nasıl veriliyor bunu sormak istedim?. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkanım, Cum

hurbaşkanı memleket dışında olmak, hastalık ve di
ğer sebeplerle bulunamaması halinde zaten ona Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı vekâlet eder. Binaena
leyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhur-
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başkanından sonra en yüksek makamı işgal ederken, 
Başbakanın başkanlığında bir toplantıya katılamaz, 
yeri yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran sorunuz mu var efendim?... 
MEHMET VEL1D KORAN — Daha başka öner

geler var mı efendim?... 
BAŞKAN — Var, var tabiî var. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten çok önemli bir soruya değindik. Yal

nız, bizim kendi görüşümüze göre, Anayasanın 116 ncı 
maddesini okuduğumuz zaman şunu görüyoruz; 
«Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi 
sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hal
lerinde, görevline dönmesine kadar; ölüm, çekilme 
veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının 
boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkan
lığına vekillik eder.» Demek ki, bu vekillik etme so
runu hastalık ve yurtdışına çıkma gibi görevini ya
pamayacak olduğu hallerdedir. 

Eğer Cumhurbaşkanı sağlıklı bir durumda bulu
nur da, Millî Güvenlik Kuruluna katılmak istemezse 
o zaman ona Başbakan vekâlet edebilir, hiçbir prob
lem yoktur. Mesele budur, yani Cumhurbaşkanlığına 
vekâlet hastalık ye yurt dışına çıkma gibi hallerde de
vamlı olarak olursa, bahis konusuysa vardır. Yoksa, 
Cumhurbaşkanı Ankara'da bulunurken yahutta İz
mir'deyken Cumhurbaşkanına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı vekâlet etmez, yurt içindedir, göre
vindedir. 

Şimdi sorun her şeyden önce bir hükümet sorunu
dur, Bakanlar Kurulu sorunudur, yürütme kuvvetine 
ait bir yetkinin yahutta yürütme kuvvetine ait ted
birlerin alınması ve yerine getirilmesi sorunudur. Bun
dan dolayı da Cumhurbaşkanı eğer Ankara'da bulu
nuyor, yurt içinde bulunuyor Millî Güvenlik Kuru
luna Başkanlık edemiyorsa ona Başbakanın vekâle: 
etmesi, yani Başbakanın onun yerine maddede be
lirtilecek bir fıkra ile vekâlet etmesi gayet doğrudur 
kanaatindeyiz, bu bizim görüşümüzdür, takdir Yük
sek Kurulundur saygılarımızla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akdemir buyur efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, ma

lumlarınız olduğu üzere, hiyararşik bir düzen var
dır, hatta bu bahsedilen büyük zevatlarımızın araba 
plakalarında bile bir hiyerarşi vardır, düzen vardır. 

Şimdi bu durumda, Millî Güvenlik Kurulu üç başlı 
bir Kurul haline geliyor. Cumhurbaşkanı olduğu za
man Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Cumhurbaş
kanı yurt dışında veya bir raporlu olduğu zaman ye
rine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı girecek, 
bu zamanlarda Başbakan bunun emrinde çalışmış ola
cak; ama bunun dışında herhangi bir nedenle gelme
diği zamanlar amir-memur statüsüyle üst makamda 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Baş
bakanın emrindeymiş gibi bir Kurulun Başbakanın • 
emrinde olmuş olacak. Bence bu çok büyük bir yan
lışlıktır; yürütme ile ilgili olmuş olsa bile büyük bir 
yanlışlık yapıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsmail Hakkı Demirel. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkanım, 

Komisyon Başkanımız ifade buyurdular ki, bu yürüt
menin işidir, yürütmeye ait bir görevdir. O halde, yü
rütmeye ait olan görevde Yasama Meclisinin Baş
kanının işi olmaması lazım, bu maddeden Yasama 
Meclisi Başkanının çıkması gerekir, bunu arz ederim. 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Sayın Velid Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Maddenin 1 inci fıkrasıyla 2 nci fıkrasını kar

şılıklı eğer nazarı dikkate alırsak tahmin ederim ki 
daha iyi bir neticeye varmış oluruz. 1 inci fıkra şöy-; 
le : «Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının 
başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı, Cumhuriyet Konseyi Başkanı, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Bakanları, Kuvvet Komutanları ile her toplan
tı için ilgisine göre, Cumhurbaşkanı tarafından belirle
necek Bakanlardan oluşur.» Bu statükoyu belli ediyor. 

2 nci fıkra; «Millî Güvenlik Kurulunun gündemi 
Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun aldığı karar
lar, Bakanlar Kuruluna bildirilir.» Bakanlar Kuru
luna bildirilir. Kimin aldığı kararlar? Kurulun al
dığı kararlar: «Devletin varlığı bağımsızlığı, ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği ve toplumun huzur ve 
güvenliğinin korunması için alınacak kararlar, Ba
kanlar Kurulu için, uyulması gereken tavsiye niteli
ğindedir.» Esasında tavsiye niteliğindedir diyor, ama 
bu redaksiyon hatasıdır tahminime göre, Bakanlar Ku
rulu tarafından uygulanır denmesi lazımdır. 

Burada icraya yol veriyor, icraya yön veriyor. 
İcranın Başkanı her ne kadar Başbakansa Millî 
Güvenlik Kurulunun alacağı kararlar, Başbakanıyla 
bakanlarıyla beraber hepsini sağlayan kararlardır. 
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Bu bakımdan, Başbakanın bu Kurulu başkanlık 
yapması mümkün değildir. O zaman Millî Güvenlik 
Kurulunun hikmeti vücudunun manası kalmaz. Ba
kanlar Kurullu, eğer ülkenin bütünlüğü, bölünmezliği, 
toplumun huzur ve güvenliğinin korunması için ka
rarları; eğer Hükümet alabilmişse, Millî Güvenlik 
Kurulu toplamaya ihtiyaç duymaz ki; mümkün de
ğildir, bunun ikisini birbirinden ayırmamız lazımdır. 

İcraya yön veriyor. Tavsiye değildir, bu bir emir
dir, uygulaması mecburî olan emirdir; ne için?.. Mil
letin, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun 
huzur ve güvenliğinin korunması için alınması icap 
eden emirlerdir, direktiflerdir; Başbakanın başkanlı
ğında toplanması mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 

BALKAN — Teşekkür ederim. 
Tekrar aynı konu üzerinde sanıyorum; Komisyo

nun görüşünü rica ediyorum. Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Daha önce de (1961 Anayasasında olduğu gibi) 
biz Devlet Danışma Konseyi Başkanını geri çekmiş
tik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını da geri 
alıyoruz. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı olarak devam ediyor. 

Teşekkür ederim. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Tamam.... 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Anayasa Komisyo
nunun bu önerisini oylarınıza sunuyorum. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının da Millî Güvenlik 
Kurulunda üye olarak bulunmaması hususunda bir 
önerileri var. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Sayın Güven ve arkadaşlarının 
önergelerini Anayasa Komisyonu kabul etmiştir. 
«Millî Güvenlik Kuruluna, Cumhurbaşkanının bu
lunmadığı zaman Başbakan Başkanlık yapar.» kısmına, 
önergelerdeki bu kısma katılıyorlar. 

Sayın Anayasa Komisyonunun katıldığı bu kıs
mı kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir; teşekkür 
ederim. 

Değerli üyeler; yorulduğunuzu ve yorgunluğunuzu 
anlıyorum. Bu itibarla; bir kısım sayın üyelerin öner
geleri var çalışmalarımız hakkında, bu gece ve Cu
martesi günü için. 

Değerli üyeler; defaatle (Sırf bilgi vermek için 
arz ediyorum.) haftanın bütün günleri ve gecelerinin, 
sırf Pazar gecesi hariç, çalışmamız gerektiğini ve 
buna dair bir kararımız olduğunu defaatla sizlere arz 
ettim. Yapmamız gereken bu önemli hizmet için çok 
zamana ihtiyacımız vardır. İleride çok sıkışık duruma 
düşeriz, bunu da bilgilerinize arz ettikten sonra, şüp
hesiz karar Yüce Heyetinizindir. Verilen önergeyi 
okutuyorum; oylarınızı alacağım ve ondan sonra ara 
vereceğim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Komisyonumuzca geri alınan Devlet Da

nışma Konseyi ile ilgili sekiz madde nedeniyle bir gün 
sonra gelecek maddelere atlanmış ve bu konuda ar

kadaşlarımızın hem maddeler üzerinde hazırlıklarını 
derinleştirmek ve hem de bir gün önceden verilmesi 
gereken önergelerini hazırlamak imkânını bulama
dıkları görülmektedir. 

Bu arada, Sayın Komisyonumuza 36 madde iade 
edilmiş bulunmaktadır. Bu durum karşısında gerek 
arkadaşlarımızın hazırlanmasına, gerekse Komisyonu
muzun maddeleri gözden geçirebilmesine imkân ver
mek ve görüşülen maddelerin daha isabetle karara 
bağlanabilmesi için, bu akşam ve yarınki; 4 Eylül 
1982 Cumartesi günü müzakerelerinin yapılmasının 
ertelenmesine karar verilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN Talât SARAÇOĞLU 

Recai BATURALP Nuri ÖZGÖKER 
Lütfullah TOSYALI Aydın TUĞ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeyi Sayın 
Anayasa Komisyonuna gönderdim, tetkik ettiler, 
okudular ve bana cevap olarak «Biz, bu gece de ça
lışmayı, yarın da bütün gün çalışmayı arzu ediyoruz.» 
dediler. 

Bu itibarla önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler.... Önerge kabul edilme
miştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 16.55 

• > • • « 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK - Melımet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
142 nci Birleşimimizin Üçüncü Oturumunu açı

yorum. 
Görüşmekte olduğumuz 134 üncü madde üzerinde

ki değişiklik önergelerinin görüşülmesine devam edi
yoruz. 

Sıra Sayın Fahri öztürk'ün önergesinde. 
Sayın öztürk, bir açıklama yapacak mısınız?... 

FAHRİ ÖZTÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Tasarının 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 

devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve 
bölünmezliği ve toplumun huzur ve güvenliğinin ko
runması için Millî Güvenlik Kurulunca alınacak ka
rarların Bakanlar Kurulu için uyması gerekli tavsi
ye niteliğinde olduğu belirtilmektedir. Oysa tavsiye, 
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütleme 
anlamına gelir. Öğütte cebir unsuru yoktur. Doğru 
yolu gösteren söz söylenir. Nasihate uyup uymama, 
dinleyenin iradesine bırakılmıştır. Tasarı, Millî Gü
venlik Kurulunun tavsiyelerinin, Bakanlar Kurulunu 
bağladığını kabul etmekle, hükümetin elinden takdir 
yetkisini, takdir hakkını almaktadır, örneğin; Millî 
Güvenlik Kurulunun olağanüstü hal ilanı yerine sıkı
yönetim ilanını öngören bir tavsiye kararı hükümet
leri güç durumda bırakabilir ve politikalarına ters 
düşen bir uygulamaya zorlayabilir. 

Bu nedenle, ikinci fıkranın son cümlesinin «Millî 
Güvenlik Kurulunca alınacak tavsiye niteliğindeki ka
rarlar, Bakanlar Kurulunca dikkate alınır» biçiminde 
değiştirilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyim. 

Takdir ve tasviyelerinize arz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Değerli üyeler; 
Sayın Şengün'ün de aynı mahiyette; fakat başka 

ifadelerle açıklanan bir önergeleri var. Sayın Şengün 
de şöyle diyorlar : «Bu kararlar Bakanlar Kurulunca 
en kısa zamanda sonuçlandırılır.» Birbirine çok ya
kın. İki değerli üyemizden iki önergenin birlikte gö

rüşülmesi konusuna müsaade etmelerini rica ediyo
rum. 

Sayın Şengün, siz de önergeniz üzerinde bir açık
lama yapacak mısınız?... 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, siz okudu
nuz, açıklamayı da yapmış oldunuz, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Değerli üyeler; 
Bu iki önerge üzerinde lehte, aleyhte konuşmak is

teyen sayın üye?... 
AKİF ERG1NAY — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım, gerçekten, 

«Uyulması gereken tavsiye» deyimi Türkçe bakımın
dan sakattır. Zannederim Anayasa Komisyonumuzun, 
bu kelimeyi ortadan kaldıracak bir düzenlemeyle bu 
hatayı düzeltmesi gerekiyor. «Uyulması gereken tav
siye» diye bir şey olamaz. Ya doğrudan doğruya 
«uyar» diyelim veyahutta «Tavsiye mahiyetinde bil
dirir» diyelim; nazarı dikkate alınmak üzere. Bu iti
barla, Sayın öztürk'ün önergesine katılıyorum. Dü
zeltilmesi şarttır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
CAHİT TUTUM — Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sanıyorum 134 üncü maddeye getirilen bu ilave 

kayıt, geçmişte geçirilen bazı tecrübelerin etkisiyle; 
biraz fazlaca etkisiyle kaleme alındığı anlaşılıyor. As
lında bu madde geçmiş dönemde bir kez değişti; ge
rek terekküp tarzı itibariyle, gerekse sadece alınan 
kararların Bakanlar Kuruluna bildirilmesiyle sınırlı 
olan fonksiyonu değişti. Son değişiklik te, bu, Ba
kanlar Kuruluna tavsiye edebileceği ilkece benimsen
di. Şimdi bu yeterli görülmedi, bir adım daha ileri gi
dilerek bu yapılan tavsiyelerin bağlayıcı olduğu söy
leniyor. 

Şimdi iki açıdan buna karşı koymak gerekir : 
Bir kez, millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı 
kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından Bakanlar Kuru-
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lu sorumludur. Tekrar ediyorum; Büyük Millet Mec
lisine karşı tek sorumlu olan Bakanlar Kuruludur. Ba
kanlar Kuruluna kimse bağlayıcı, onun iradesini yok 
edici bir tavsiyede! bulunamaz. Yürütmenin içerisinde 
katlı bir vesayet sistemi kurulamaz. Bu nedenle, öner
gede belirtilen bağlayıcı tavsiye niteliğindeki hükmün 
değiştirilmesi yolundaki öneriye katılmamak müm
kün değil, hatta bunun bütünüyle çıkarılması ve 1961' 
deki gibi alınan kararları «Tavsiye eder» şeklinde ka
leme alınmasında sayısız yararlar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeler üzerinde Sayın Komisyonun görüşünü 

rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Millî Güvenlik Kurulu, yurt savunmasının genel 
prensiplerini ve siyasetini tespit etmek için Cumhur
başkanının Başkanlığında toplanır; Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, (Atlıyorum Genelkurmay Başkanını) Mil
lî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı 
ve Cumhurbaşkanının lüzum göstereceği Bakanlardan 
teşekkül eder. Yani bu kanat üyelerini alacak olur
sak, büyük kısmıyla Bakanlar Kurulunun; yani yü
rütmenin üyeleridir. 

Diğer taraftan, buraya katılmış olan Genelkurmay 
Başkanı ve Kuvvet Komutanları mevcuttur. Bunlar da 
ülkenin lüzum olduğu anda (Ki, bütün temennimiz 
bu lüzumlu anları ortadan kaldırmaktır, onun için ça
lışıyoruz) iç güvenliği ve genel anlamda da ve aslî gö
rev alam olarak da dış güvenliği temin etmek için. Ben 
bilhassa sayın arkadaşlarımdan da bunu bu şekilde 
anlamalarını istirham ediyorum. Hep gözlerimizi biz 
içe dikmiş durumdayız. Türkiye'ye tehlike yalnız içten 
gelmez. Dıştan da büyük tehlike gelir. Bölgemizde 
birçok durumlar olduğu, sınırlarımıza yakın yerlerde 
harplerin devam ettiği bizce de biliniyor. 

Şimdi acaba neden, 1961 Anayasasındaki sonu
cu «tavsiye» değil de diğer şekliyle aldık?... «Tavsiye» 
olarak alındığı anda, birçok zamanlar gördük ki, neş
redilen tebliğlerle yapılan icra arasında farklar olu
yor. Bunun olmaması, o kuruldan çıkan kararların 
uygulanması için, bu şekliyle bir ifade kullanıyoruz. 
Olayların fazlaca etkisinde kalınmadı; yalnız alınma
sı lazım gelen kadar etkisinde kalındı ve onlar için ted
birler alındı. 

Bu bakımdan, «Uyjulması gereken tavsiye» şekli 
belirtilmiştir. Daha kuvjvetli bir şekilde «dikkat» veya 
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«direktif» kelimeleri kullanılmamıştır. Çünkü, yürüt
menin üzerine çıkmak mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür derim. 
Sayın Sanoğlu, buyurun efendim sorunuzu so

run. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, ifadeye 
bakıldığı zaman, «Uyulması gereken tavsiye niteliğin
dedir.» Şimdi, hem «tavsiye» hem «gereken» bir ara
ya geldiği zaman, bunun tavsiye niteliğinden çıktığı ra
hatça görülmektedir. Benim sorum şudur : Uyulmaz
sa müeyyidesi nedir?... Çünkü, biraz evvel söylediler... 
(«Duyulmuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, ya biraz yüksek ses
le veyahut şu ara mikrofonlardan faydalanalım. 

PAŞA SARIOĞLU — Benim kısaca söylemek is
tediğim : «Uyulması gereken tavsiye niteliğindedir.» 
Şimdi «Uyulması gereken» deyince; «tavsiye» ile 
«uyulması gereken» bir araya geldiği zaman mahiyeti 
değişiyor. Yani tavsiye anlamından çıkıyor. Tavsiye 
başkadır, «Gerekli tavsiye niteliğinde» demek başka 
şeydir. 

O itibarla benim sorum şu idi : Acaba uyulmazsa, 
uyulmaması halinde (öyle diyelim yumuşatmak sure
tiyle) bunun müeyyidesi nedir, bu ne gibi bir yoruma 
tabi tutulabilir, sonuç ne olabilir?... Onu sormak is
tiyorum : 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Sanoğlu çok önemli bir hususa dokundu
lar. Ben kendilerini şu şekilde cevaplandıracağım. 

Millî Güvenlik Kurulunun beş üyesi, en asgarî 
hadde toplandığı anda, başta Cumhurbaşkanı olmak 
üzere, Başbakan, beş üyesi yürütmenin içinden geli
yor, diğer dört üyesi de Genelkurmay Başkanı ve 
kuvvet komutanlan olarak geliyor. Hatta bu miktar, 
Cumhurbaşkanının tespit edeceği ve ilgiye göre daha 
fazla da artabilir. Bu bakımdan, burada alınan karar
lar bir yönüyle hükümeti bağlayacaktır. Çünkü, bura
daki yürütmeye mensup üyeler bu karan almaktadır. 
Sonuç; siyasî sorumluluk çıkacaktır. 

PAŞA SARIOĞLU — Bir kelime ilave edebilir 
miyim?... 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
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PAŞA SARIOĞLU — Efendim, tabiî burada | 
üyelerin iştirak etetiğini görürüz; ama bu hükümeti I 
teşkil eden bakanların tümünü kapsamadığı ve ıBa- j 
kanlar Kuruluna götürdüğü zaman Ja, sayısal olarak j 
bu üstünlük burada temsil edilmediği için, kabul edil- I 
mediği zaman doğacak olan siyasal sonuç nedir? Asıl 
mühim olan bu. I 

ANANASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Sarıoğlu'na çok te
şekkür ederim. Zannediyorum birkaç madde önce, 
«Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesi» diye bir I 
husus kabul etmiştik ve bunun tespitinin de büyük I 
şekliyle Başbakana ait olduğunu belirtmiştik. Gene, 
Sayın Komisyon Başkanımız izahat verirken, bu baş- I 
bakanın kim olacağı hususunu da belirtmişti. Bura
da da başbakan bu kararı aldığına göre, konu gayet 
açık bir şekilde ortaya çıkıyor; hem yürütme yönüy- I 
le, hem sorumluluk yönüyle. Bilmiyorum sizi tatmin I 
edebildim mi? 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Erginay, buyurun. I 
AKİF ERGtfNAY ~ Sayın Başkan, ben iç ne

ticesi bakımından değil; fakat kelimesi bakımından 
soruyorum. I 

«Uyulması gereken tavsiye» deyince akla «Uyul
maması gereken tavsiye» de olabilecek veya «(Uyul
ması gerekmeyen tavsiye de olabilecekmiş gibi bir- I 
şey geliyor. Kusura bakmasınlar Sayın Alpaslan, 
Sözcü arkadaşımız; fakat bu deyim Türkçe değil. 
Tavsiye demek; çünkü insanın ihtiyarına bırakılması 
demektir; yaparım veya yapamam... «Uyulması ge- I 
reken tavsiye» deyince tezat oluyor; kelime karşısın
da, «Tenafür-ü elfaz» gibi. Bu itibarla, şunu lütfen 
daha Türkçe bir hale getirelim. «Uygulaması gere
kir» diyelim; kabul, oldu. Ama niye «Tavsiye» olu
yor? Yahutta yalnız «Tavsiye» diyelim. O zaman is
temiyorlarsa, bir emir mahiyetindeyse, doğrudan 
doğruya «Uyulması gerekir, şarttır» diyelim. (Bunu 
istiyor zaten Sayın Sözcü. I 

Bu itibarla, «Uyulması gereken tavsiye», «Uyul
maması gereken tavsiye» gi'bi böyle anormal tezat 
halindeki sözler ortaya çıkmasın. 

Teşekkür ederim. I 
'BAŞKAN — Evet. 
Buyurun ISayın Alpaslan. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Ben kendilerine çok te
şekkür ederim. Mutlaka gene aynı şeyi söyleyeceğim, i 
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Bu hususları benden daha iyi bilirler; fakat Komi*. 
yon Sözcüsü olarak bunu bana yürttüler. 

Malumunuz bir yasama vardır, diğeri yürütme 
ve yargı. Mevzubahis olan, Millî Güvenlik Kurulu 
yürütme için bir anlamda istişari; herşeyiyle böyle 
bir kurulun tavsiyelerinin yerine getirilmesi lazım. 
Yani, uyulması gereken tavsiyelerdir. Çünkü, içinde 
kimler olduğunu biliyoruz. Onlar bu kararı aldığına 
göre, onların sorumluluklarının ne olduğunu 
biliyoruz. Biraz evvel Anayasa maddele
rini de onayladık. Bu yönüyle bu kelime
yi kullandık. Üzerinde biz de Komisyonda çok 
tartıştık. Misal olarak; «(Direktif» deseydik tabiî 
herkes itiraz edecekti; «Nasıl direktif verilir, bir ku
rula, bir yürütmeye?» diye. O halde onu da kullana
mayız. «Tavsiye» deseydik, hiç kimse tatmin olma
yacaktı. Bir mazimiz var ve ondan alınması lazım 
geldiği kadar ders almalıyız. Fazlası değil. 

©enim cevaplarım Sayın Hocamızı bilmiyorum 
tatmin edebildi mi? Dinlediğiniz için çok teşekkür 
ederim. 

AKİF ERGİNAY — Maalesef... 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 

REMZİ İBANAZ — Sayın Başkanım; Millî Gü
venlik Kurulu karar aldı, hükümet de uydu; fakat 
aksak bir sonuç verdiği zaman bu uygulamanın so
rumluluğu kime ait olacaktır?. Millî Güvenlik Ku
rulu üyelerine mi, hükümete mi? Birinci sorum bu. 

İkincisi; Sayın Sarıoğlu'nun sorusuna dediler ki, 
«Uymazsa siyasî sorumluluk doğar.» Bu hükümetin 
istifası anlamına gelir mi; eğer hükümet uymazsa?.. 

Bir başka konu: (Başbakan Millî Güvenlik Kuru
lunda alınan karara muhalefet etmiş ise; yani Baş
bakana rağmen Millî Güvenlik Kurulu bir karar al
mışsa hükümetin durumu ne olacaktır?.. 

Bu üç konuda aydınlatırlarsa memnun olurum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 

FİKRET ALPASLAN — Sayın Banaz, sorularınız 
için çok teşekkür ederim. 

Herhalde burada Bakanlar Kurulunun güvenoyu
nu nasıl alacağı hususu belirtildi; istifasının nasıl ola
cağı gene belirtildi. Gene görev ve sorumlulukları 
Anayasa maddelerimizde yer almış durumda. Eğer 
bu sorumlulukları tespit edilir ve bu husus da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından tespit edilirse, 
yapılan işlemler de gene Anayasamızın maddelerin
de mevcuttur. 
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REMZİ BANAZ — Sorumuza cevap değil efen- | 
dim 'bu. Şimdi, 'Millî Güvenlik Kurulu karar aldı, I 
hükümet uydu ve uygulama ters sonuç verdi. Hükü- I 
met uymak zorunda. Şimdi bu uygulamadan Millî I 
Güvenlik Kurulu mu sorumlu, hükümet mi sorum- I 
lu?.. Benim sorum buydu I 

BAŞKAN — Sayın Banaz, bakın ben size söz I 
vermedim. Karşılıklı konuşma olmasın rica edeyim. I 
Sayın Alpaslan tam cevapları versinler. I 

(Buyurun Sayın Alpaslan. 
ANAYASA (KOMİSYONU ADINA TEVFÎK I 

FtKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; I 

Sayın Banaz, kendileri sorup bir anlamda kendi
leri de istikamet vermek istiyorlar. O yönüyle şunu 
ifade etmek isterim: 

Bu Kurulun ne anlamda olduğunu belirtmiştik. 
Bir istişari mahiyette ve uyulması gereken tavsiye ni
teliğindedir. Bununla da ifâde ettik. Yoksa biraz ev
vel belirttiğim gibi, tartışmasını yaptığımız birçok 
kelimeler vardır. «Direktif verir» demedik veya da
ha başka kelimeler kullanmadık. 

Çok teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Evet. 
(Sayın IBayazıt, buyurun. I 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım; 
«İÜlkenin bütünlüğü ve 'bölünmezliği, toplumun 

huzuru ve güvenliğinin korunması için Millî Güven
lik (Kurulunun kararlarına uyulması gerekir.» şeklin
de bir hüküm getirmeyi acaba Yüksek (Komisyonu
muz düşünmez mi?.. Ben böyle bir kesin hüküm ge
tirilmesini arzu ediyorum; çünkü geçmiş günlerde J 
öyle hadiseler olmuştur ki, Millî Güvenlik Kurulu 
karar almıştır; bilhassa Barzani meselesinde, hatırlar- I 
siniz, Barzani kuvvetleri bizim sınırlarımızdan tran'a 
geçmek istedi, Hükümet bunu geçirmek istemedi, I 
millî güvenlik mülahazasıyla geçirilmek istenmedi, o I 
ilde sıkıyönetim kurulmasına (Hatırımda kaldığına 
göre) IMillî Güvenlik Kurulu karar verdi, bu karar I 
yerine gerilimedi, çok tehlikeli günler geçirdik. Bun- I 
lardan ders alalım. Bizim kesin olarak ifade etmemiz I 
lazım bu maddeyi. I 

Bu konuyu acaba Yüksek Komisyonumuz naza- I 
ra almaz mı? I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — ISayın Bayazıt, esasen iki sayın üye- I 
mizin verdikleri önergelerde bu kesinlik ifade edilmiş- I 
tir. O itibarla başka bir soru varsa onlara lütfen Sa- I 
yın Alpaslan, cevap veririz. j 
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Sayın Şengün, sorunuz vardı galiba, buyurun. 
Sayın Bayazıt, ben Sayın Alpaslan'dan şunu rica 

ettim: Sizin temas buyurduğunuz konu iki sayın üye
nin önergelerinde esasen mevcuttur. Bilaihara onu 
açıklayacakları için bir üyenin sorusunu alalım. 

Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Sanıyorum tartışmaların odak noktası buradaki 

Türkçeye biraz ters kaçtığı sanılan ifade dolaylıyla
dır. Eğer Sayın Komisyonumuz bu ifade üzerinde 
mutlak ısrar etmezlerse zannediyorum bir çözüme 
dalha kolaylıkla varılacaktır. 

O nedenle bendeniz, biraz önce konuşmamakla 
beraber şimdi Sayın Komisyonumuz müsaade eder
lerse kendilerine hazırladığım metindeki ifadeyi tek
rarlayacağım. Dikkatle dinlerlerse belki bu redaksi
yon meselesini kısa sürede halledebiliriz. 

«Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlü
ğü ve bölünmezliği ve toplumun huzur ve güvenli
ğinin korunması için (Sayın Alpaslan) alınması zo
runlu görülen tedbirlere ait kararlar Bakanlar Ku
rulunca sonuçlandırılır. «Mesele bundan ibaret. Eğer 
bu önerime katılmak imkânınız varsa, sanıyorum 
konu kısa sürede çözümlenecek. 

Teşekkür ederim. 

ANAYASA KIOMÎSYONU ADINA TEVFtK 
FÜKRIET ALPASLAN — Sayın Şengün, bir öne
rinize de bu sorunuzla bana cevaplandırma imkânı
nı verdiniz. Her şeyden önce şunu ifade etmek iste
rim ki, burada kullanılacak cümle tamamen Genel 
Kurulumuzun tercihine bağlıdır; çünkü, başlangıçta 
da belirttiğim gibi, Anayasa Tasarımız artık Genel 
Kurulumuzun malıdır. Hatalı söylemiyorum, Komis
yonun değil Genel (Kurulumuzun malıdır. 

Zatiâliniz şöyle buyuruyorsunuz. Baş tarafta ted
birlere ait kararlar; «Bakanlar Kurulunca en kısa za
manda sonuçlandırılır» diyorsunuz. Hemen şunu ila
ve etmek isterim ki, tabiî bu hususu siz benden çok 
daha iyi biliyorsunuz, Devlet çapındaki işler öyle en 
kısa zamanda hallediLemeyen işlerdir. En basit şek
liyle kısa, orta ve uzun vadeli planlara bağlanırlar 
birçok defalar. Bu bakımdan «...en kısa zamanda 
sonuçlandırırlar» kelimesine de Komisyon olarak 
katılamadığımızı çok üzülerek ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, buyurun. 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan; 
Millî Güvenlik Kurulunda alınacak kararlara 

uyulma mecburiyeti yürütmenin yetkisine müdaha
le sayılır mı, sayılmaz mı?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFttK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Vardal, benim önce
den tekrarlamış olduğum bir hususa dokundular. 
Eğer biz «Millî Güvenlik Kurulu kararı direktif ma
hiyetindedir» deseydik yürütmeye dokunurdu; fakat 
ıbu ifademizin {Komisyonca) dokunmadığı kanaatin
deyiz. Bir de 'biraz evvel arz ettiğim gibi, zaten bu 
kararı alanlar Bakanlar Kurulunun üyeleridir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — lEvet. 
Sayın Evliya, buyurun efendim. 
HALİL IBVLtYA — Sayın Başkan; 
Şimdi bu ikinci fıkrada, hangi şartlarda böyle bir 

karar, alıyor Millî Güvenlik Kurulu?.. Memleketin 
güvenliğiyle ilgili karar alıyor. Şimdi buraya zaten 
icranın iki başı, yani Cumhurbaşkanı ve başbakan ka
tılıyor, üç tane de bakan var, gerekiyorsa birkaç ba
kan daha çağırır. Bu şartlarda bütün Bakanlar Ku
rulunu çağırsın. Bir de askerî kanat katılıyor, başka 
bir şey yok. O zaman karar mecburî olur zaten. Bu 
hale dönüştürsek olmaz mı?.. 

Efendim, ben Maraş'taki olayları düşünüyorum. 
Şimdi, orada alınacak bir karar; Millî Güvenlik Ku
rulu karar aldı, «Burada örfi idare ilan edilsin.» diye. 
Hükümet uymayacak mı yâni?.. Bu hükümete bir di
rektif şeklinde mütalaa edilmemeli ve orada o ted
biri almazsak Maraş yanıp yıkılıyordu. (Keza Fatsa 
olayları... 

O bakımdan, bu ikinci fıkrayı, ya Bakanlar Ku
rulu tamamen katılsın; Cumhurbaşkanı da var, as
kerî kanat da var; belli bir karar tatbik edilir. Buna 
ne derler, bilmiyorum? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - - Değerli üyeler; 
Görüyorsunuz ki, sorular teklifler haline gelmiş

tir. Soru soruluyor, önerge üzerinde görüşler beyan 
edildi; o zaman bu tarzda konuşulabilirdi 

Bundan sonra söz vereceğim sayın üyeler lütfen 
kısa sorularını sorsunlar. 

Buyurun Sayın Şahin sıra sizde efendim. 
A. AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkanım, daha ön

ce soru soran arkadaşlarımıza 'Komisyon sözcüsü sa
yın Tevfik Fikret Alpaslan!ın verdiği cevaplar be
nim başka bir soru sormama mahal bırakmadı. Ken
dilerine teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Yeğenağa buyurun efendim; soru, rica ede

yim.. 
TURGUT YEĞENAÖA — Saym IBaşkan, mu-

terem arkadaşlarım; 

Özür dilerim, şimdiye kadarki usule biraz da uy
mak zorunda kaldığım için ben bunu soru şekline 
getirmiştim, aynen şöyle ifade etmek isterim: 

Güvenlik (Kurulu teşekkül tarzı itibariyle ve al
dığı kararlan yayınlamayan bir organ. ıBu kararlar 
yayınlanamadığt için, yayınlanıp kesb-i kat'iyyet et
mediği için «....uyulması gereken tavsiye niteliğinde
dir» tabiri aynen uygun düşmektedir kanaatimce. 

Bir tek müeyyide meselesi var. Müeyyide olarak, 
mesela Sayın Rıfat İBayazıt'ın gösterdiği bir sakınca 
var; birde bir arkadaşımız daha işaret etti; 
uyulmazsa bu karara müeyyidesi nedir?.. Böyle bir 
müeyyide konması da zannımca sakıncalıdır. iBunun 
müeyyidesi uyulmayan, uyulması gereken bir kara
ra uyulmadığı zaman hadiseyi Meclise getirecek ve 
bu hadise üzerinde duracak muhalefet partisi lider-
rinin de bu (Kurula katılması ile mümkün olabilir ka
nısındayım. 

Acaba Komisyon buna ne derler efendim?.. 
'BAŞKAN — Demin aynı soru soruldu ve cevap 

verildi. 
Evet, Sayın Tutum buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında yaptığımız tartışma çok fuzulî bir tartış
ma. İstişarî bir organın, icraî bir organın iradesini 
bağlayıp bağlamaması tartışması... Bu hukukta çö
zülmüş bir konu. 

IBu nedenle bu kadar net, bu kadar açık olan bir 
konuyu bu kadar tartışmaya gerek görmüyorum. 
Eğer söylemek isteyip de söyleyemedikleri bir şey 
varsa onları söylesinler Sayın Komisyon Başkanı. 

Biz bu Kurulun aldığı kararları da facto olarak 
hukuken değil, hukuku bırakın bir tarafa, bağlayıcı 
olmasını istiyoruz, onun bir rengidir bu yahut onun 
formülüdür desinler, gayet açık. Böyle derseniz bu 
anlamı taşır. Fazlaca gerekçe aramaya gerek yok. 
Biz, istişarî bir organın kararını tüm, herşeyden so
rumlu olan icrayı bağlayıcı olmasını istiyoruz, bu ka
dar basit. 

Acaba bu fikirdeler mi bunu belirtsinler? Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Saym Alpaslan buyurun efendim. 

ANAYASA (KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Sayın Tutum benim daha önce temas eettiğim ko
nuyu daha ilmî bir surette (Zaten Sayın Hocamız-

— 498 — 



Danışma Meclisi B : 142 3 . 9 . 1982 O : 3 

dan o beklenir) açıkladılar; fakat hemen şunu 'belirt
mek isterim ki, (Komisyon tamamen açıktır. Gördü
nüz, 'Komisyonun her şeyi önünüze bütün açıklığı ile 
dökülmüş olduğu. IBurada biz bu kelimeyi tercih et
tik, bu cümleyi tercih ettik; takdir Yüksek Genel Ku
rulun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Kırcalı buyurun efendim; soru lütfen efen

dim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet Sayın 

Başkan. 
Efendim hususta tereddüt ettim bendeniz. 1961 

Anayasasında ilgili maddenin son fıkrası (Millî Gü
venlik Kurulu ile); «Millî Güvenlik Kurulu, millî gü
venlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinas
yonunun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Ba
kanlar IKuruluna tavsiye eder.» 

ıMillî Güvenlik Kurulunun tek bir görevi var, bu 
olarak görülüyor; fakat bugünkü Anayasa Tasarı
mızın aynı fıkrasına tekabül eden fıkrasında diyor 
ki; «....Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütün
lüğü ve bölünmezliği ve toplumun huzur ve güven
liğinin korunması için alınacak kararlar, (Bakanlar 
Kurulu için, uyulması gereken tavsiye niteliğinde
dir.» 

Peki bunun dışında başka kararlar alıyor da, on
lar başka türlü bir uygulama mı görecek?... O husus
ta ben tereddüt ettim. Yani şu ifade tarzı ile 'Millî 
Güvenlik Kurulu iki türlü karar alıyor anlamı çıkı
yor. Bunlardan bir kısmı buradaki koşullara uygun 
olan kararlar, bir kısmı da bunun dışındaki kararlar. 
Bu koşullara uygun olan kararlar için bunlar uyul
ması gereken tavsiye niteliğinde olacak Bakanlar Ku
rulu için, diğerleri onları bilmiyoruz gibi bir ifade 
tarzı var. Bu zafiyetse düzeltilmesi lazım veyahut 
açıklanmasında yarar mütalaa ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Fırat siz de sorun sorunuzu, ondan sonra 

Sayın Alpaslan'a söz vereyim efendim. 
AYHAN FİRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Efendim maddenin ikinci fıkrasında «...Devletin 

varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve 'bölünmez
liği ve toplumun huzur ve güvenliğinin korunması 
için alınacak kararlar...» deniliyor. Bütün bu sayılan 
şeyler millî güvenliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. 
Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Millî güvenliğin sağlanması görevi kime verilmiş
tir.?.. önce ona bakmak lazım. 
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Madde 193, ikinci fıkrada «Millî güvenliğin sağ
lanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlan
masından, Türkiye 'Büyük Millet Meclisine karşı, 
Bakanlar Kurulu sorumludur.» diyor. Demek ki so
rumlu bellidir, Bakanlar Kurulu. 

O halde, bu maddenin altındaki «...uyulması ge
reken..» tabirinin bence burada yeri olmaması gere
kir. Bu tavsiye mahiyetindedir, sorumluyu yukarıda 
tayin etmişiz, bu böyle olması gerekir. 

Acaba bunun aksi düşünülebilir mi? Bunu Sayın 
Komisyondan öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan bü
tün sorular aynı şekilde efendim. 

BAŞKAN — Evet, bütün sorular aynı oldu. Ben 
baştan sayın üyelerden istirham ettim. Dedim ki, so
rular aynı mahiyette olursa çok som soran sayın üye 
var, lütfen ilk sorudan sonra sorulara devam ©dilme
sin dedim; ama hiçbir sayın üye lütfedip bizim bu 
tavsiyemize uymadılar. 

Usul hakkında söz vereceğim, başka şekilde.. 

HAYRt SEÇKİN — Sayın Başkan, ben tavsiye
nize uymadan soru soracağım. 

BAIŞKAN — Tavsiyeme uymadan soru soracak
sınız, hay hay buyurun efendim. Benim tavsiyem bir 
rica. Sayın üyeler ısrar ederlerse söz veririm tabiî, 
buyurun. 

HAYRt SEÇKİN — Sayın Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; 

Sayın Başkanımın müsamahasına sığınarak aynı 
soruların tekrarı gibi olan maruzatımı belirtmek için 
rahatsız ettim. 

Konuları net konuşmakta fayda var. Ben bu Ana
yasanın bu maddesine gelinceye kadar Anayasayı 
Kitap olarak kabul ediyordum; ama Sayın Sözcünün 
bir cümlesi çok net olarak belirledi ki, bizim bünye
mize uygun bir Anayasa maddesi tedvin edilmiştir. 
Bunu çok açık olarak ortaya koymakta fayda var. 

Millî Güvenlik (Kurulunun bu memlekette yapı
lan icraatın içinde bir yeri olduğu sabit olmuştur; 
ama bu sabit olan yeri Anayasada fam olarak anlam-
landırılmamıştır. 'Bu ihtiyacı gidermek durumunda 
olan bir Komisyon, maalesef hukuk lisanına uyma
yan bir ifade ile «...uyulması gereken tavsiye» tabi
rini kullanmak suretiyle Genel Kurulun dikkatine 
böyle bir madde arz etmiş bulunmaktadır. 

Ben derim ki.. 
BAŞKAN — Sayın Seçkin, biz bu madde üzerin

de, önergeler okunduktan sonra görüşme açtık. 
HAiYIRIt SEÇKİN — Görüşme değil efendim.. 
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BAŞKAN — Fakat, soru sormak üzere geldiniz; 
siz madde üzerinde görüşme yapıyorsunuz. 

HAYRt ISEÇKtN — Hayır Efendim. 
BAŞKAN — Soruya geliyor musunuz?;. 
HAYRt SEÇKİN — Evet Sayın Başkan, izin ve

rirseniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HAYRt SEÇKİN — Millî Güvenlik Kurulunun, 

bu söylediğim arzım içinde, Anayasada yerini net 
olarak belirlemekte İKomisyonumuz acaba ne mahzur 
mütalaa etmiştir veya bu Anayasa düzeni içinde, re
jimle ne çelişki görmüştür de, hukuk lisanına uyma
yan böyle 'bir ifadeye yer verilmiştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun 'Sayın 
Alpaslan. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFtlK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Bu güzel sorusu için Sayın Seçkin'e teşekkür et
mek isterim. Millî Güvenlik Kurulunun yeri, Cum
hurbaşkanına, yani yürütmenin başı olan Cumhur
başkanına bağlı, gene kanuna göre selahiyetleri olan 
ve güvenlik konularını; Devletin varlığını, Devletin 
bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliğini, 
toplumun huzurunun korunmasını ve toplumun gü
venliğinin korunmasını temin eder. 

Ben, tekrar burada cevaplarımı sona erdirirken, 
şu hususun üzerinde bilhassa durmak isterim1: İBiz, 
hemen iç konularımıza büyük nispette gidiyoruz; Mli-
lî Güvenlik Kurulunun görevlerinin büyük bir kısmı
nı da dış konular kapsar. Onun için Dışişleri Ba
kanlığı da en başta yer almıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önergeler üzerinde 
gereği kadar görüşüldü. Sayın Aldıkaçtı, iki önerge 
var; l(Sizden rica ediyorum, çünkü Sayın Alpaslan 
çok yoruldular.) bir önerge de Sayın Fahri Öztürk' 
ün. «Alınacak tavsiye niteliğindeki kararlar, (Bakan
lar Kurulunca dikkate alınır.» demektedir. Diğer 
önerge Sayın Şengün'ün ve «(Kararlar, Bakanlar Ku
rulunca en kısa zamanda sonuçlandırılır.» demekte-
ler. Bunlardan hangisine katılıyorsunuz veya katıl
mıyorsunuz, lütfen belirtin, ona göre dikkate alınıp 
alınmama konusunu oylayacağım. 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, sorunuza kısaca ce
vap vereceğim; fakat ondan evvel, üzerinde çok tartı
şılan ve kolayca yermelere yol açan «Kararlar, Ba

kanlar Kurulu, için uyulması gereken tavsiye niteli
ğindedir.» ibaresi üzerinde durmak istiyorum. 

Bu bir nezaket cümlesi olarak konmuştur. Tavsi
yenin uyulmasına; bir emir olarak verilmek istenme
miştir, bu bir tavsiyedir; ama uyulması şayanı ar
zudur, uyulması gerekir anlamında kullanılmıştır; 
fakat ileri sürülen tenkitler ve açıklanan görüşler mu
vacehesinde maddeyi geri alıyoruz, yeniden düzenle
yeceğiz efendim. 

,BAŞIKAN — Değerli üyeler, daha evvel bu mad
de ile ilgili önergelerden biri kesin oylanmış, kabul 
edilmişti. Diğeri dakkate alınmak üzere oylanmıştı. 
Bu itibarla bütün önergeleri madde ile birlikte Ko
misyona veriyorum. 

135 inci maddeyi okutuyorum: 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, bu madde

den evvel bir madde ilavesi hakkında önergemiz var
dı efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Uğur, şu anda elimize 
geldi önerge. 

Değerli üyeler, '135 inci maddeden evvel bir mad
de eklenmesiyle ilgili bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 134 üncü maddesinden sonra «Gizlilik» 

başlığı altında, aşağıda yazılı '135 inci maddenin yer 
almasını arz ve teklif ederiz. 

Rıfat ıBAYAZIT Fevzi UYGUNER 
«Gizlilik. 
Madde 135. — Bakanlar Kurulu ile İMillî Güven

lik Kurulunun ve bu kurulların kararlarına göre hü
kümet üyelerinin ve temsilcilerinin katılmasıyla olu
şan bütün kurulların görüşmeleri gizlidir. Bu görüş
meler hakkında görevlendirilen resmî görevlilerden 
başkası, sözlü ve yazılı bilgi veremez.» 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama is
teyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Getirdiğimiz önerge, şimdiye kadar uygulamada 

çeşitli yorumlara ve çeşitli ihtilaflara yol açan bir 
boşluğu doldurmak için konulmuş hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Geçmiş zamanlarda yapılan, gerek Bakanlar Ku
rulu toplantıları ve gerekse Bakanlar Kurulu üyeleri
nin veya diğer yetkililerin katıldıkları diğer kurullar
da cereyan eden müzakerelerin açık olup olmadığı 
tartışılmış ve bu tartışmalar sürüp gitmiştir. 

Gene hepinizce malum olduğu üzere, her toplan
tıdan sonra gazeteciler ve bazen kamuoyu toplantı 
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sonuçlarını merakla izlemişler ve toplantıda cereyan 
eden müzakereleri izlemişlerdir, bilgi almak için ça
ba harcamışlardır ve bu konuda da çeşitli tartışmalar 
olmuştur. Bu tartışmaların hepsinin önlenmesi için 
burada bir hüküm lazım geldiğine kanaat getirdik ve 
önergemizi sunduk. 

Burada, gerek Bakanlar Kurulu, gerek Millî Gü
venlik Kurulu gibi kurulların toplantılarının gizli ol
duğu esasını getirdik ve ayrıca bu kurullarda cereyan 
eden müzakereleri ve tartışmaları yetkili bir şahsın, 
sözcünün açıklayabileceği esasını getirdik. Bu şekil
de, uygulamada beliren bir boşluğu doldurmak ama
cını gütmekteyiz. Önergemize olumlu oy vereceğiniz 
ümidiyle hepinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
AYHAN FIRAT — Aleyhinde Sayın Başkan. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, usul ile ilgili 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Bu teklif zarurî olarak ko

nulmalıdır; ancak bunun 134 üncü maddenin son fık
rası olarak konulmasında yarar vardır. Bu bakımdan 
Komisyonun dikkatine arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Millî Güvenlik Kurulunun 1961 Anayasamızda 
mevcut olan Kanununa göre, Anayasadaki madde
sine göre bir kanun mevcuttur ve bu kanunda bu top
lantıların çok gizli ve Devlet sırrı olduğu durum mev
cuttur. Açıklayan olur mu?.. Onun için bir şey söyle
mek mümkün değil, fakat takdir Yüce Meclisin. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Alpaslan, ben, önerge 
üzerinde bir açıklama yapmanızı istemedim. Sayın 
Tünay, şöyle bir usul teklifinde bulundular; ya bu 
teklif edilen yeni maddenin, 134 üncü maddenin so
nuna bir fıkra olarak eklenmesi konusunda bir usul 
teklifi yaptılar. Bu konuya, bu usul hakkındaki tek
life Anayasa Komisyonumuz ne derler?.. Bu madde
nin bir fıkra olarak, 134 üncü maddenin sonuna ek
lenmesi... 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; bu tek
lifin usulü hakkında görüşümü arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Anlayamadım, ama Sayın Akkıhç, 
buyurun. 

I MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi bir kere, Ana
yasa Komisyonu evvela böyle bir prensibi kabul edip 
etmediğini ortaya koymadıktan sonra, nereye koya
cağı hakkında bir görüş bildirmesi bence münasip 
olmaz. 

BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun da, ev
vela bu usul konusunu bir defa esasa bağlayalım; 
müzakere etmeden evvel. 

| ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan; Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; takdir, Yüce Meclisinize 
ait. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; o halde önerge üze
rinde müzakere açıyoruz, bilahara, bunun müstakil 
madde veyahut 134 üncü maddeye eklenmesi konu
sunu ayrıca oylatmış oluruz. 

Sayın Fırat, aleyhte söz aldılar; buyurun Sayın 
Fırat, 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; Yüce Mecli
sin kıymetli üyeleri; 

Efendim, teklif, bence yerinde değildir; zira Mil-
I lî Güvenlik Kurulunun kendi Kanununda gizliliğin 

ê .as olduğu belirtilmiştir. Eğer bu Kurula giren her
hangi bir kurul üyesi, kendi sorumluluğunu müdrik 
olmayıp da, çıktıktan sonra buradaki konuları ifşa 
ediyorsa, öyle bir şahsın zaten böyle bir kurula gire
meyeceği ve vasfının ona uygun olmadığını gösterir. 

Ayrıca, böyle bir maddenin, kaldı ki, ilave edil
mesine gerek yoktur; bu, doğrudan doğruya 134 
üncü maddenin kapsamı içindedir. Dolayısıyla böy
le bir maddeyi eklemeye gerek yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uğur, aynı mahiyette sizin de 

bir önergeniz varmış, fakat şimdi getirdiler. Öner
genizde diyorsunuz ki, «Devlet teşkilatında, Kamu 
ve İktisadî Devlet Teşekküllerinde gizlilik konula
rı ve süreleri kanunla düzenlenir.» Bunun, 134'ten 
sonra bir madde olarak konmasını istiyorsunuz. 

HİDAYET UĞUR — Efendim, o ayrı bir mad-
v de olabilir, ben bunu şümullü olarak düşünüyorum. 

Müsaade ederseniz kısaca açıklayayım. 
BAŞKAN — Siz de buyurun, önergeniz üzerinde 

gerekli açıklamayı yapın. 
Söz vereceğim arkadaşlar, her iki önerge üze

rinde lehte, aleyhte konuşabilirler. 
HİDAYET UĞUR — Efendim; bu gizlilik ko

nusu, memleketin bir derdi olduğu için, ayrı bir 
madde halinde düzenlenmesi üzerinde bir önerge 
sundum, şimdi müsaadelerinizle onun gerekçelerini 
arz edeceğim. 

— 501 — 



Danışma Meclisi B : 142 

Memleketimizde birçok gizli konular dolmuşta, 
kahvede, özellikle içkili lokantalarda konuşulmakta
dır. Diğer taraftan, hiçbir gizliliği olmayan konunun 
başına çifte ay damgası vurulursa, çok gizli mahiyet 
verilebilmektedir. 

Şahısların yaptıklarından Devletin işlerine kadar 
öyle çok gizlilikler vardır ki, saymakla bitmez. Özel
likle, Devletin kurumlarındaki birçok işler devlet 
sırrı sayılır. Kamu hizmeti yapan bir Bakanlığın, 
geçmişte düzenlediği bir festival hazırlıklarının bile 
gizli tutulması, en belirgin bir örnektir. Bu konu ga
zetelere intikal ederek eleştirilince, haber alınmasın 
diye dolapların kilitleri değiştirilmişti. 

Türkiye'de düşmanın bildiği konunun, yetkili ma
kamlarımızdan gizli olduğu örnekleri de vardır. Di
ğer taraftan, gerçek gizlilikler, fısıltı gazetesinin ça
lışması ve çeşitli tahriflerle yayılmakta ve memleket 
zararına kullanılmaktadır. 

Devlet sırrı olan konular, belirli olduğu gibi, hiç- , 
bir sır da sonsuz olamaz. Kamu hizmeti yapan ba
kanlıklarda gizliliklerin çok sınırlı ve belirli süreli ol
ması gerekir. Aksi halde şu sakıncalar doğar : 

1. Her şey veya çok şey gizli olursa, gerçek 
gizli olanların emniyetlerindeki önem azalır. Ger
çek gizli konuların korunması çok önemlidir. 

Burada bir misal arz edeyim : Vaktiyle bir amir 
her şeye, «Çok acele» derdi. Bir gün hakikaten 
acele bir şey geldiği zaman, yazacak bir şey kalma
dı, «Vallah, billah aceledir» demek zorunda kaldı. 
Bugün de memleketimizde gizlilik aynı duruma girdi. 

2. Gizlilik kontrol ve denetimi güçleştirir ve bir
çok hallerde kaldırır. Gizlilik taşıyan konular ço
ğaldıkça, yeterli ve yetenekli denetici bulunamaz. 
Birçok konuların denetiminden kaçınılması da nor
mal hale gelir. 

3. İşlerin nasıl yürütüldüğü saklı kalacağından, 
bazı mahzurlar doğar. Şöyle ki : Yanlış ve zararlı 
tatbikatlar bilinemeyeceğinden, gelecek için dersler 
alınamaz ve tedbirler düşünülmesi mümkün olmaz. 
Kendi çıkarları uğruna memlekete ve topluma zarar 
verenler, görevlerini kötüye kullananlar, gerekli ted
birleri almayanlar, sorumsuz kalırlar ve gizlilikle be-
ra'ber kötülükler de saManmış oluır. Bugüne etkisi 
olan durumların nasıl hazırlandığı saklı kalır ve bu
gün olduğu gibi, suçlar gizli, fakat sonuçlar mem
leketin zararına olarak ortalıkta sahipsiz hale gelir. 
Daha sonra işbaşına gelecekler için de, «E, nasıl ol
sa gizli kalabiliyor» düşüncesiyle sorumsuzluk cesare- I 
ti ve ortamı yaratılmış olur. | 
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Bu bakımlardan gizli konular ve gizlilik süreleri
nin bir kanunla saptanması zorunludur. Bu konu 
demokratik ülkelerde parlamentonun denetim görevi 
için de önem taşır. Parlamento üyeleri devletin iş
lerini şahsen inceleyip, denetim yapacak durumda 
değildirlerj 

Nelerin gizli olduğu ve sürelerinin bilinmesi ve 
bunların kalkması ile meydana çıkan durumlara an
cak denetimlerle yol gösterilebilir. Her görevlinin, 
ilanihaye gizlilik olamayacağını bilmesi ve buna ait 
esas koyan bir Anayasa hükmünün bulunmasına za
ruret vardır. 

'Bunu tasviplerinize arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Değerli üyeler, bu iki önerge, gizlilikle ilgili; fa

kat biri Millî Güvenlik Kuruluyla alâkalı; bu, Sayın 
Uyguner ile Sayın Bayazıt'ın, diğeri, Sayın Uğur'a 
ait olan ve bütün devlet teşkilatı ve Kamu iktisadî 
Teşekküllerindeki gizlilikle ilgili. 

Evvelâ birinci önerge üzerinde bir sayın üye 
aleyhte konuştu. 

Başka sayın üye?.. 
Sayın Kantarcıoğlu lehte mi aleyhte mi söz İsti

yorsunuz? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte efen

dim, 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilk mad-

lerinde hangi kurumların ve hangi devlet memurları
nın bu Kanunun kapsamında olduğu açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. 

Bu Kanunun 6 ncı maddesinde, «Sadakat» bölü
münde devlet memuru bir yemin eder. Bu yemin ye
ni, zamanımızda çıkmış bir yemin şeklidir ve burada 
ayııca «Tarafsızlık ve Devlete bağlılık» diye de ye
ni bir madde getirilmiştir. 

Yeni 31 inci madde «Gizli bilgileri açıklama ya
sağı» diye bir yasak getirmiştir. Bu madde aynen 
şöyledir : 

«Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili 
gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yet
kili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları ya
saktır.» 

Bunlardan sonra da ceza bölümlerinde buna pa
ralel olarak gizli bilgileri açıklayanlar hakkında ce
zalar getirilmiştir. Cezalarla ilgili 125 inci maddenin 
(D - k) fıkrasına göre, bir devlet memurunun «Açık-
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lanması yasaklanan bilgileri açıklamak» durumunda 
bir yıldan üç yıla kadar kademe ilerlemesi durduru
lur. Ayrıca, yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 
devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren 
fiil ve haller arasındadır. 

Bu bakımdan yeniden Anayasaya böyle bir mad
de 'koymaya hiç gerek yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu Millî Güvenlik Kurulu karar
larıyla ilgili değil de, daha ziyade Sayın Uğur'un 
önergesiyle ilgili oldu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Devlet memur
ları katıldığına göre; bunlar devlet memuru değil mi 
efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, her ikisi üzerinde 
de geçerli oldu. 

Sayın Şenocak, önergenin lehinde söz istemişti
niz; buyurun efendim. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Kanımca çok önemli bir madde üzerinde görüş
me yapıyoruz. Maalesef Türkiye'de gizliliğin ne ol
duğu, bu gizliliğin ne kadar süre devam edeceği ve 
dereceleri. tayin edilmiş değildir. Anayasamızın «Dü
şünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü» başlıklı 
26 ncı maddesi kabul edildi. Bu maddenin son fık
rasında «Meslek sırlarının korunması, devlete ait giz
li bilgilerin açıklanmaması.;. Sınırlanabilir» deniyor. 
Acaba sır olan nedir, gizli olan nedir?.. Eğer bunla
rın süresini ve derecesini tayin etmezsek, karşılığı ce
zayı nasıl tayin edeceğiz?.. Biraz önce Sayın Kantar-
cıoğlu arkadaşımız «Muhtelif kanunlarda bunların 
açıklanmasının yasak olduğu belirtilmiştir» dedi. Ev
vela bizim gizliliğin, sırrın ne olduğunu tespit et
memiz lazım. Eğer, sırrı veya gizliliği genişletirsek, 
bunlara riayet imkânı kalmaz. Fazla daraltmanın da 
mahzurları vardır. Öyle ise, mutlaka gizlilikle ilgili 
bir kanunun, bütün devlet teşkilatına şamil olmak 
üzere, yayınlanmasında, çıkarılmasında büyük yarar 
vardır. Bugüh sadece Silahlı Kuvvetlerde bunların 
dereceleri ve süreleri tayin edilmiştir; başka hiçbir 
teşkilatta bu gizliliğe ait bir konu olduğunu tahmin 
etmiyorum, 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
Sayın Baturalp, siz de lehinde söz istemiştiniz 

efendim; buyurunuz. 
RECAÎ BATURALP — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Millî Güvenlik Kurulunda konuşulan kararların 
ehemmiyeti üzerinde söz söylemeyi zait addediyo
rum. Binaenaleyh, burada alınan kararlar gizlidir ve 
yine Anayasamızın kabul edilmiş olan 5 inci madde
sinde, «Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anaya-
sa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.» di
yoruz. Eğer biz burada alınan kararların gizliliğini 
şart koşmazsak, esas almazsak, çeşitli organların ken
di kendilerine yapacakları açıklamalar suç teşkil et
mez. Onun için, biz burada alınan kararların gizli
liğini esas tutalım. Eğer burada tutmazsak böyle 
bir kararı ileride alamayız; 5 inci madde gereği ola
rak ve bu maddeye de bir fıkra olarak bunun kon
masının lazım geleceği aşikârdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 
Bu konuyla şahsen ilk defa karşı karşıya bulunu

yorum. Derhal bir değerlendirme istiyorsunuz. Arka
daşlarımızdan bir kısmı, Millî Güvenlik Kurulu Ka
nununda devlet sırlarının korunmasına ilişkin madde
ler bulunduğunu söyledi. Eğer doğruysa, burada yeri 
yok. Doğru değilse, eksikse, tamamlanması gerekir; 
fakat bir şey arz etmek istiyorum : Bu hükmün Ana
yasaya konması muhakkak bir zaruret değil. Bir dev
let memurunun, devlet memuru olması dolayısıyla 
birtakım nitelikleri haiz olması lazım gelir ve göre
vinin birtakım zorunlulukları vardır. Görevinin zo
runlulukları arasında da, muhakkak £ı görevinde öğ
rendiği bilgilerin hiç olmazsa bir kısmını sır olarak 
telakki edip, dışarıya sızdırmaması bulunur. Bu 
şekilde yapılacak bir kanun için Anayasada mesnet 
aramak lüzumsuz gibi gelir bana. Onun içindir ki, 
ben bunu gerekli görmüyorum; fakat incelenir ve 
incelendiği zaman eğer gerekliliği ortaya çıkarsa, en 
nihayet Anayasaya üç satır daha ilave ederiz; kı
yamet kopmaz yani efendim. Bu konuda hiçbir şey 
söyleyecek değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu bu konuyu 

Genel Kurulun takdirine bırakıyor. Bu itibarla, dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunacağını. Bu 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler.... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeder, Sayın Uğur'un önergesi tamamen 
ayrı bir önergedir; ki bunun üzerinde de sayın üye
ler görüştüler, tekrar bir görüşme açmıyorum. O da 
«Devlet teşkilatında, kamu ve iktisadî devlet teşek-
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küllerinde gizlilik konuları ve süreleri kanunla düzen- 1 
lenir.» diye bir 134 üncü madde teklif etmektedir. 
Bu konuda da tekrar Sayın Aldıkaçtı'nın görüşünü 
allayım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI —? Mademki deminki konuyu inceleye
ceğiz; bunu da inceleyelim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuyu da Sayın Ana
yasa Komisyonu Genel Kurulun takdirine bırakmak
tadır. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza suna
cağım. Dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul et
meyenler.... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

İki önergeyi Komisyona veriyorum. 
135 inci maddeyi okutuyorum: 
IV. Olağanüstü yönetim usulleri 
A. Olağanüstü haller 
1. (Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım neden

leriyle olağanüstü hal ilanı 
MADDE 135. — Tabiî afet veya ağır ekonomik 

bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir yeya\birden 
fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geç
memek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 135, 136 ve 137 nci 
maddelerin birleştirilmesiyle ilgili iki önerge var, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 135, 136 ve 137 nci 

maddelerinin birleştirilerek aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

Madde 135. — Cumhurbaşkanı başkanlığında top
lanan Bakanlar Kurulu, tabiî afet veya ağır eko
nomik bunalım hallerinde 3 ayı; anayasa ile kuru
lan özgür demokratik düzeni veya temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şid
det hareketlerine ait ciddî belirtileri ortaya çıkması 
veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî 
şekilde bozulması hallerinde ise 2 ayı geçmemek üze
re yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bü
tününde olağanüstü hal ilan edebilir. 

Olağanüstü hal kararı Resmî Gazetede yayımla
nır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde 
ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis olağanüstü hal 
süresini kısaltabilir, uzatabilir veya kaldırabilir. 

Olağanüstü halin her defasında iki ayı geçmemek 
üzere uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararına bağlıdır. 

| Şiddet hareketleri ve olayları nedeniyle ilan edi
len olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklere ge
tirilecek sınırlandırmalar ile tabiî afet ve ağır ekono
mik bunalım nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal
lerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve ça
lışma yükümlülüklerix ve olağanüstü hallerde uygula
nacak yönetim usulleri Olağanüstü Hal Kanununda 
düzenlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 135, 136 ve 137 nci madde

lerinin, karşı oy yazısında belirtildiği üzere iki madde 
halinde düzenlenmek kaydıyla, Komisyona iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

BAŞKAN — Önerge sahibi sayın üyelerin açık
lama yapma arzuları var tabiî. Sayın Tutum?.. Bu
yurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, maalesef Sayın Tu-
tum'un önergesi bizde yok efendim. Lütfetsinler bir 
tane efendim oradan. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, üzerindeki işarete 
göre, kopyası verilmiştir şeklinde; özel işaretler ko
yuyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bizde Mahmut Akkılıç'm var, 
Lütfullah Tosyalı, Zeki Özkaya'nın var ve bir de 
Asım İğneciler, Azmi Eryılmaz'ın var. Başka yok 
efendim. 

BAŞKAN — Onlar birleştirme önergesi değil, on
lar doğrudan doğruya 135'le ilgili; fakat bu üç mad
denin birleştirilmesiyle ilgili önergelerin fotokopile
rinin size sunulduğuna dair işaretler bunlar üzerinde 
var 

Sayın Aldıkaçtı, ben bu önergeleri size gönderi
yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim, zaten bir kere 
dinleyeceğiz, herhalde yeter efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkanım ve de

ğerli üyeler; 
Şu anda anayasal sistem içerisinde en fazla tar

tışılan önemli konulardan birini tartışmak üzere hu
zurunuzdayım. 

Olağanüstü haller nedeniyle yapılacak düzenleme
lerin ve olağanüstü hallerde getirilecek olan kısıtla
maların ve nihayet olağanüstü halin unsurlarının na-
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sil [düzenleneceğini ve bunların toplu olarak bir mad
de halinde nasıl derlenebileceğim göstermek maksa
dıyla bir önerge hazırladım. 

Mevcut sistemden oldukça ayrılıyorum. Bir kez, 
olağanüstü hali ilkece kabul ediyoruz. Olağanüstü hal 
ikiye ayrılmış durumda; teklifte de böyle, Tasanda 
da böyle. Biri, tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım, 
diğeri de şiddet olayları. 

Ancak; benim burada incelikle üzerinde durdu
ğum noktalardan biri süreler konusudur; sürelerde 
kısma vardır. «6 ayı geçmeyecek şekilde olağanüstü 

• hal ilan edilebilir» deniyor, ben «Tabiî afetlerde 3 ayı 
geçmeyecek şekilde» dedim. Şiddet olaylarında da 
zaten 2 ay var, 2 ayı geçmemek üzere bunu kabul 
ediyorum. 

Ancak, önemli olarak 137 nci maddede getiri
yorum değişikliği. 137 nci maddede, «Ekonomik ne
denlere dayalı olağanüstü hallerde, vatandaşlar için 
getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 
olağanüstü hallerin her türü için geçerli olmak üze
re, Anayasanın ondördüncü maddesindeki ilkeler doğ
rultusunda temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırla
nacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği 
önlemleri alabileeckler ve bunlara verilecek yetkiler, 
kamu görevlilerinin durumlarında yapılabilecek de
ğişiklikler ve olağanüstü yönetim usulleri, öncelikle 
Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.» deniyor. 

Burada metni basitleştirerek, bu iki olağanüstü 
hali birbirinden ayırt ederek, Olağanüstü Hal Ka
nununda gösterileceğini belirtiyorum; ama nasıl dur
durulacak, halin gerektirdiği önlemler nasıl alınacak, 
bunlara verilecek yetkiler ve kamu görevlilerinin 
durumlarında yapılacak değişiklikler gibi deyimleri 
gerekli bulmuyorum. Bunlar Olağanüstü Hail Ya
sasında gösterilebilir. 

Daha önemlisi, asıl önemlisi önergemde «Olağan
üstü hal süresince, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuru
luyla birlikte, Olağanüstü Hail Kanununa dayanarak, 
durumun gerekli kıldığı konularda, kanun hükmün
de kararname çıkarabilir.» kısmına itiraz ediyorum 
en çok. Bir kez, olağanüstü hal süresince kanun 
hükmünde kararname çıkarabileceğini ilkece kabul 
ediyorum; ama Cumhurbaşkanının Bakanlar Ku
ruluyla birlikte böyle bir şeyi beraber çıkarmasını 
pek hukukî bulmuyorum, fiilen de pek mümkün gö
remiyorum. Çünkü, Cumhurbaşkanının Bakanlar Ku
ruluyla beraber kanun hükmünde kararname çıkar
masını öngörüyor; farzedelim ki, Bakanlar Kuru
luyla aynı fikirde değilse ne olacak? 

Biz yürütme organında Bakanlar Kuruluna bu 
yetkiyi tanıdık ve Cumhurbaşkanına da gerek yok 
aslında böyle bir yetkinin tanınmasına gerek yok. 

Daha önemlisi, burada zikredilen olağanüstü hal
lerden çok daha ağır olan sıkıyönetim halinde, bu tür 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veril
mediğine göre; diyorum en azından, burada Cum
hurbaşkanıyla Bakanlar Kurulunun müştereken böyle 
bir kanun hükmünde kararname çıkarmasının, hem 
fiilî, hem de hukukî yönden fazla pratik olmayacağını 
düşünüyorum. Bakanlar Kurulu kanun hükmünde ka
rarname çıkarabilir; ancak esas tezimiz, kanun hük
münde kararnameyle temel hak ve özgürlüklerin 
kısıtlanamayacağına dair daha evvelki önergemiz 
reddedildiği için, burada tekrar bu arzımı tekrarla
makla, birlikte, daha evvel bu konu reddedildiği için 
tartışmaya girmiyorum. Sadece arkadaşlarıma bu 
konuda, üç maddeyi bir arada nasıl tedvir edilebi
leceğine dair bir tartışma bazı oluşturmak için ha
zırladım, takdirlerinize saygıyla sunarım. 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler, bu üç maddenin birleştirilmesiyle 

ilgili iki önerge üzerinde lehte aleyhte söz almak is
teyen sayın üye? Yok. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Cahit Tutum'un önergesinde olağanüstü hal
lerin tek bir madde halline indirilmesi öngörülmek
tedir. Halbuki, daha önce 1961 Anayasasında ola
ğanüstü haller ikiye bölünmüştü; bir, «Olağanüstü 
haller» diye ekonomik sebepler ele alınmıştı; ikincisi, 
«Sıkıyönetim ve savaş hali» diyerek şiddet olaylarına 
ilişkindi. 

Biz, olağanüstü hallerde yine ekonomik sebep
lere dayanan olağanüstü halleri muhafaza etmek zo
runluluğunu duyduk; çünkü bunların yapısı ve ni
teliği ve bunların üstelerinden gelmek için alınması 
gereken tedbirler, şiddet olaylarının bastırılmasını 
gerektiren tedbirlerden tamamen farklıdırlar. O kadar 
farklıdırlar ki, 1961 Anayasasının 123 üncü maddesi, 
olağanüstü hallerde vatandaşlar için konulabilecek 
para, mal ve çalışma yükümlülüklerinden bahsetmek
tedir, halbuki şiddet olaylarının yaygınlaşmasında ve
yahut sıkıyönetim halinin ilanında alınması gere
ken tedbirlerin başında, fert hak ve hürriyetlerinin 
kısıtlanması, sınırlanması veyahut da askıya alınması 
gelir. Binaenaleyh, 'birbirinden mahiyet itibariyle 
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tamamen farklı, ayrı iki kavramı ekonomik sebepler
le.... (Üyeler arasında konuşmallar) 

BAŞKAN — Rica edeyim, bakın Sayın Anayasa 
Komisyonu Başkanı bu görüşmelere sizin işitilme-
mesi gereken konuşma.... Sayın Orel, Sayın Orel 
rica ediyorum, bakın Anayasa Komisyonu Başkanı 
görüşmelerine devam edemiyor sizin özel konuşma
larınızdan dolayı. Lütfen, yapılacak konuşmalar bi
raz daha sessizce yapılabilir tabiî, 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çok özür dillerim. 

Arz etmeye çalıştığım gibi, tabiî afet ve ağır eko
nomik bunalımlarda allınması gereken tedbirlerden ta
mamen farklı olan sıkıyönetim hallerindeki tedbirle
rin aynı madde içerisinde «toplanılması mümkün de
ğildir. Esasen bundan dolayıdır ki, 1961 Anayasasın
da bunlar iki ayrı madde halinde tedvin edilmişlerdi. 
Fakat 1961 Anayasasında 124 üncü maddede dü
zenlenen sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin düzen 
tek bir amaca yönelikti, o da, sıkıyönetim ilan edil
diği zaman, Devletin idaresinin sıkıyönetim ilan edi-
lan bölgelerde fiilen hukukça tespit edilen sınırlar 
içerisinde Silahlı Kuvvetlere devrolunması idi; yani 
sıkıyönetim ilan edilir edilmez memlekette, o böl
gelerde bir askerî idare kuruluyordu. 

îşte biz, sorunu Anayasa Komisyonu olarak, eli
mize aldığımız zaman, bir ayırım yapmak istedik. 
Olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepleri, tabiî afet 
ve ağır ekonomik buhran dışında ikiye böldük. Bun-, 
ların bir kısmı daha hafif şiddet olaylarına ilişkindi. 
Bunu 136 ncı maddede oluşturduk. Anayasa ile ku
rulan özgür demokratik düzeni ve temel hak ve öz
gürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet 
hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması ve şid
det olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bo
zulması hallerinde Cumhurbaşkanının başkanlığında 
toplanacak bakanlar kurulu yurdun bir veya birden 
fazla bölgesinde veya bütününde, süresi iki ayı geç
memek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Devlet, 
136 ncı maddede tanımlanan sıkıyönetim halini ilan 
ettiği zaman, Silahlı Kuvvetler 'işin içine girmiyor, 
prosesine girmiyor, sadece hükümet yahut bakanlar ku
rulu yahut devlet, kolluk kuvvetleriyle sorunları çözme
ye çalışıyor. Bu suretle, her şiddet olaylarının ortaya 
çıkmasında, belki fert hak ve hürriyetlerinin bir süre 
askıya alınması, kısılması konusu ortaya çıktığında 
Silahlı Kuvvetlerin müdahalesi, işin içine karıştırıl
mışı önlenmek 'istenmiştir ve bu suretle Silahlı Kuv-
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vetlerin siyasî hayata karışması, siyasî hayatın içeri
sinde yoğrulması asgarî 'dereceye indirilmek isten
miştir. 

Bundan sonra, bir üçüncü bölüm olarak; savun
ma hazırlığı, seferberlik ve savaşı gerektirecek bir 
durumun baş göstermesinde ilan edilecek sıkıyönetim 
halinde, bugünkü bildiğiniz gibi, Silahlı Kuvvetler 
devreye girmektedir. 

Bu suretle olağanüstü halleri üçe bölerek, dediği
miz gibi; tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım ne
deniyle olağanüstü hal ilanı dışındaki (Eskiden de 
ayrıydı) bugünkü sıkıyönetim rejimini ikiye böldük, 
daha az şiddetle olan olaylar için olağanüstü hail ilan 
edildiği zaman, burada devletin kolluk kuvvetleriyle 
hükümetin sorunu çözmeye çalışmasını ve en sonun
da, eğer başka çare kalmazsa, tabiî Silahlı Kuvvetle
rin müdahalesini istemesini gerektirecek sıkıyönetim 
'ilanını tedvin etmeyi yararlı ve uygun bulduk. 

Bunun içindir ki, her şeyden önce bu üç madde
nin birleştirilmesini kabul edemiyoruz. Bu sonuca 
biz uzun incelemeler sonunda vardık ve gerçekten de 
Silahlı Kuvvetlerimizi, siyasî hayaltın mümkün ol
duğu kadar dışında ıtutmak amacına yönelik olarak 
ve devletin emniyet kuvvetlerini, kolluk kuvvetlerini, 
çıkan düzensizlikleri bastırmada kullanmak yolunu 
tercih ettik ve bundan dolayıdır ki 135, 136 ve 137 
inci maddeleri oluşturduk. 

Demek oluyor ki, birleşmeye yönelik bütün öner
geleri kabul etmiyoruz Sayın Başkanım, bunu şimdi
den bildiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, müsaade buyu-* 
rursanız evvela, daha derinliğine açıklamayı, eğer 
Genel Kurul kararını belirtirse, diğer maddeler üze
rinde zaten lütfedeceksiniz. Bu itibarla maddelerin 
birleştirilmesi konusunda ben sayın Kurulun bir ka
rarını alayım. Mutabık mıyız efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Nasıl emrederseniz öyle olur Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, 135, 136, 137 nci maddelerin bir

leştirilmesini Sayın Tutum teklif eder; Sayın Tosyalı 
ile Sayın Özkaya da bu üç maddenin iki madde ha
line getirilmesini teklif ederler. Her ikisine de Sa
yın Anayasa Komisyonu Başkanı karşıdırlar, katıl-, 
mıyorlar. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunacağım. Dikkate 
alınmasını kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Her 
iki Önergenin de dikkate alınması kabul edilmemiştir.. 
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v BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, şimdi 135 inci 
maddeden müzakereye başlayacağız; çünkü ilk gö
rüşmemiz sırf bu maddelerin birleştirilmesi ile ilgi
liydi. 

CAHtıT TUTUM — Sayın Başkan, usulle ilgili 
bir şey söylemek 'istiyorum. 

BAŞKAN — Usulle ilgili olarak söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

CAHlT TUTUM — Sayın Başkanım; maddelerin 
birleştirilmesi ilkece kabul edilmedi; ama bunun muh
tevası da reddedilmiş oldu şimdi. 

BAŞKAN — Hayır, maddeler mevcut. Bu mad
deleri teker teker, maddelerde verilen önergeleri okut
mak suretiyle lişlem yapacağım. Sırf birleştirilmesini 
biz reddettik. Siz bu önergenizde 135 inci maddeyle 
ilgili ayrı bir bölüm olarak belirtmişseniz, biz onu 
gayet tabi 135'in müzakeresinde dikkate alacağız. 
Muhteva değildir reddedilen, yalnız birleştirmedir. 

135 inci maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 135 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesine müsaadelerinizi saygılarımız
la arz ederiz. 

Mahmut AKKILIÇ Mehmet AKDEMİR 
Madde 135. — Tabiî afet, tehlikeli insan ve hay

van salgın hastalıkları ve ağır ekonomik bunalım 
hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında topla
nan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla 
bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek 
üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 135 inci maddesinin' aşağı
daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
A. Asım İĞNECÎLER Azmi ERYILMAZ 

Madde 135. — Devletin varlık ve bağımsızlığını, 
ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Devletin 
Anayasada belirtilen temel niteliklerini, kamu düze
nini ve güvenini geniş ölçüde sarsacak tarzda iç ve dış 
etkenlerle iktisadî, siyasî, sosyal ağır şartların doğ
ması yahut büyük tabiî afetlerin meydana gelmesi 
hallerinde yurdun bir bölümünde veya tamamında 
Cumhurbaşkanı tarafından olağanüstü yönetim ilan 
edilebilir. 

Olağanüstü yönetimle ilgili hususlar idareye ve
rilecek görev ve yetkiler, hangi hürriyetlerin sınır
landırılacağı ve durdurulacağı, vatandaşlar için ko
nulacak yükümlülükler kanunla düzenlenir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ufak bir açıklama yap
mak istiyorum. Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, önergeniz üzerinde 
konuşmak üzere buyurunuz. 

MAHMUT AKKTLIÇ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

135 inci maddeye çok ufak bir ekleme yapmak iste
dik arkadaşımla birlikte. 

Bazı arkadaşlar tabiî afetlerin her şeye şamil oldu
ğundan söz ederler; ancak «Tabiî afet», denince, mem
leketimizde sel, deprem ve yangın gibi şeyler genel
likle anlaşılır. Fakat biz buraya özellikle bir deyim 
getirdik; «Tehlikeli salgın hastalıklar.» dedik. Bir
çok salgın hastalık vardır; ama bunların hepsi o de
recede tehlikeli değildir. Fakat, o tehlikeli insan ve 
hayvan hastalıkları Türkiye'ye çok büyük ekonomik 
zararlar verebilir. Geçende bir nebze bahsetmiştim; 
sığır vebası eğer Türkiye'ye girerse, Türkiye'nin bir 
yıllık bütçesini alıp götürecek kadar büyük öneme sa
hiptir. Aynı şekilde şap hastalığı ve at vebası da bu
na benzer tehlikeli hastalıklardır; ama bunların ya
nında, yine salgın olduğu halde bu kadar tehlikeli ol
mayan hastalıklar vardır. Örneğin; şarbon, insanlara 
da geçer, (bilirsiniz «Şirpençe» denen hastalık) çi
çek, malta humması ve buna benzer hastalıklar var 
ki, bunlar, onlar kadar tehlikeli değildir; fakat sal
gındır. O nedenle «tehlikeli» deyimini özellikle bu
raya koyduk ki; bu gibi hallerde memleketin bir ta
rafında çıkan hastalığın kısa zamanda öbür sınırına 
kadar yayılmasını önlemek için yeterli, gerekli ted
birler alınsın diye. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Bu önerge üzerinde, lehte Sayın Akdemir söz is

tedi. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Akdemir, buyurun. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Malumlarınız olduğu üzere XX nci Asrın son çey
reğinde dünyada ulaşım o kadar hızlanmıştır ki, bir 
saat içerisinde artık fezanın belirli yerine gitmek söz-
konusu. Bu nedenle tehlikeli hastalıklar, yani enfek
siyon hastalıkları veya bulaşıcı hastalıklar bir anda 
dünyanın bir bölgesinden bir diğer bölgesine gidebi
lecek kadar vahim durumlar meydana getirebilir. 
Özellikle, pandemik hastalıklar dediğimiz ve dünya
da kısa zamanda yaygın hastalık haline gelebilecek 
tifo, kolera, tifüs ki; Balkan Harbinde bizim Ordu-
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muza neler getirdiği belirli olan hastalıklar ve çiçek 
gibi hastalıkların bir anda bütün dünyaya yayılması 
sözkonusudur. Hele hele, bir ülkede böyle bir hasta
lığın yayılması veya çıkması sözkonusu olduğu zaman, 
hükümetler bile hastalığın gerçekten var olduğunu bil
mesine rağmen, bunu dünyaya ilan etmemek için çe
şitli adlar uydurmaktadırlar, özellikle, malumlarınız 
olduğu üzere, «bağırsak enfeksiyonları» diye bir laf 
çıktığı zaman, orada kolera, tifo veya tifüs mutlaka 
başlamıştır. Onun adı, «Bağırsak enfeksiyonu» adı al
tında ekonomik bunalım yapmasın diye değiştirilir. 
Nitekim, bizim Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Do
ğu Anadoluda zaman zaman görülen kolera, «bağır
sak enfeksiyonları» adı altında gazetelerde yayınlanır. 
Gerçek budur; ama bunun karşılığında, komşularımı
zın herhangi birisinde kolera olduğu intibaı alınırsa, 
hemen hudutlarda tedbir alırız. Nitekim hac mevsi
minde bile vatandaşlarımız yurda girerken karantina 
altına alınırlar. 

O halde, bu kadar önemli bir konu olağanüstü 
hal ilanına yeterlidir, ekonomik yönüyle de yeterli
dir; çünkü yine hatırlarınızdadır, bizim yurt dışına 
ihraç edilen meyve ve sebzemiz, bundan 1,5 sene ev
vel, hatta bir sene önce, 17 TIR'ımız, gazetelerde oku
duğunuz gibi, Suudi Arabistan'dan kabul edilmeye
rek geri dönmüştür. Bu da bir ekonomik bunalıma ne
den olabilir, 

O halde, özellikle pandemik hastalıklarda, yani 
dünyaya yayılabilecek cinste, yayılacak ve tehlikeli 
olan hastalıklarda bölgesel olarak olağanüstü hal ila
nında büyük yararlar vardır; ekonomik bakımdan ya
rarlar vardır, insanlık için yararlar vardır, hatta ül
kemizin, yabancı devletlere karşı prestij ve dışa açıl
ması yönünden yarar vardır. Önergeyi bu nedenle ha
zırlamış olduk ve takdirlerinize arz ederiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 

Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görüşü?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 
^ Sayın Akkılıç'la Mehmet Akdemir arkadaşlarımı
zın önergelerini büyük bir dikkatle okuduk. Bu öner
gede bizimkinden farklı olarak «Tehlikeli insan ve 
hayvan salgın hastalıkları» kavramları getirilmekte
dir. 

Kendileriyle tamamen hemfikiriz. Tehlikeli insan 
ve hayvan salgın hastalıkları olduğu zaman, olağanüs
tü hal ilan edilmesi gerekir o bölgede. Fakat biz bu 
kavramları «Tabiî afet» kavramı içerisinde mütalaa 

ettik arkadaşlarımızla beraber. Eğer, Yüksek Kurul 
bu görüşte değilse, tabiî maddeye «Tehlikeli insan ve 
hayvan salgın hastalıkları» kavramlarını ilave edebi
liriz; fakat tekrar ediyorum; biz konuyu tartıştık ve 
tabiî âfet halinin ve hatta bu hastalıkların doğruaca-
ğı ekonomik bunalımları da dikkate alarak «Tabiî 
âfet ve ekonomik bunalımlar hallerinde» kavramları
nın olağanüstü hal ilan etmeye yeterli olduğu sonu
cuna vardık, bu sözlerimiz tutanaklara da geçti; fa
kat arkadaşlarımız eğer istiyorlarsa oylansın, mad
deye ilave edebiliriz. Önergeye tamamen katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AKİF ERGİNAY — Bir soru sormak istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ekonomik 
bunalımın biraz açıklanması gerekli zannediyorum; 
bu bir kıtlık mıdır, bu bir enflasyon dönemi midir 
yahut bir depresyon hali midir?.. Yani biraz açıklık 
getirsin diye, Sayın Başkandan hiddetlenmemesini de 
rica ederek bunu sormak istiyorum. Bu itibarla eko
nomik ağır bunalımların çeşitleri olabilir, biraz sara
hat verirlerse (Ki, gerekçeye baktım, yok bu sarahat) 
Onun için zabıtlara da geçmesi bakımından, bunu bi
raz açıklamalarını rica ediyorum. Hakikaten ağır 
ekonomik bunalımın tam bir tarifini yapmak biraz 
zor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDTKAÇTI — Sayın Hocamız, saydığınız husus
ların hepsi ekonomik bunalımlara girer efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; iki tane so

rum olacak. Birincisi arkadaşlarımızın verdiği öner-
gayle ilgili; önergeye asla karşı çıkmak açısından sor
muyorum. Yalnız Komisyondan sormak istediğim şu 
Sayın Başkanım. 

Anayasa Tasarısının 12 nci maddesi temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılmasını gerektirecek durum
ları gösterirken, burada genel sağlığın da temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılmasında bir faktör olabile
ceğini göz önüne almıştır. Acaba, temel hak ve öz
gürlükleri sınırlandırabilecek ölçüde bir genel sağ
lık olayı çıktığı takdirde, bu bir olağanüstü hal ilanı
nı da gerektiriyorsa ilan edilemez mi yahut karantinayı 
gerektirecek ölçüde ise, o ölçüde ilan edilemez mi?.. 

— 508 — 



Danışma Meclisi B : 142 

Yani mesele 1'2 nci maddeyle hallolmuş değil mi?.. 
Bir bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi de efendim, Sayın Erginay'ın bahsettik
leri hususa bir ek olarak soruyorum. Gerçi yeri de
ğildir; falkat 135 inci maddedeki «Ağır ekonomik bu
nalımca başlayan bir olay olduğu için burada dile 
getirmek zorunda kalıyorum. 

137 nci maddede ekonomik nedenlerle olağanüs
tü hal ilan edildiğinde, vatandaşlara getirilecek pa
ra yükümlülüklerinin dahi saptanabileceğini söylü
yor. Oysa 139 uncu maddede vergi ve benzeri mü
kellefiyetlerin mutlak kanunla getirileceğini söylüyor. 
Gerçi 137 nci maddede olağanüstü hal kanununun 
çıkarılacağı söyleniyorsa da bu bir genel kanundur ka
naatimce. Burada sözü edilecek olan vergiler genel
dir, oysa belli bir olağansütü halin, yani bir ekono
mik bunalımda, farzımuhal bir varlık vergisi çıkar
mak gerekecektir, onun için ayrı bir kanun söz konu
sudur. 

137 nci maddeye gelince, onu yeniden tekrar tar
tışırız; ama Sayın Erginay'a da katıldığımı ifade ede
rek, ağır ekonomik bunalımın bir miktar ne olduğu
nu, Anayasada bir sınır içerisinde tutulması gerektiğini; 
yoksa her akla gelen olayın ağır ekonomik bunalım
dır diye vasıflandırılarak olağanüstü hale gidip va
tandaşlara çeşitli mükellefiyetler getirme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalınabileceğini ifade etmek isterim. 

Sayın Komisyon bu konuyu acaba bir kere daha 
tezekkür etmeyi düşünürler mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın. Aldıkaçtı. 
ANAYASA fKOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

12 nci maddedeki sağlık kıstası normal haller için
dir .Bizim buradaki durumumuz ağır haller. Mesela 
verdikleri örnekte olduğu gibi, bir veba salgını çık
mış, yahut da geniş ölçüde şap hastalığı çıkmış.. Bu du
rumda hükümetin olağanüstü tedbirler alması gerekir 
ve bu olağanüstü tedbirler meyanına, maddede sayıldığı 
gibi ekonomik tedbirler de girer, diğerleri de girebi
lir. Onun içindir ki, bu iki ölçü birbirinden tamamen 
ayrıdır, tatbik yerleri tamamen ayrıdır. Olağanüstü 
hal ilanı zaten adı üzerinde fevkalade bir düzendir ve 
buradaki getirilecek sınırlamalar 12 nci maddeye da
yanarak değil, 135 inci maddeye dayanarak alınacak
tır efendim. < 
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ikinci soruya gelince, elbetteki Olağanüstü Hal 
Kanununda... Bilhassa arkadaşımızın sorusu ekono
mik sorunlara yönelmişti. Bir memlekette ekonomik 
düzenin nasıl bozulduğu yahut ekonomik düzensiz
liklerin bölgelerde nasıl belirdiği kolayca gözlemle
nir. Esasen bu hususta alınacak karar parlamento
nun kontrolü altında olacaktır, hükümet parlamento 
önünde sorumludur, aldığı tedbirleri açıklayacaktır 
ve güvenoyu isteyecektir. Bu hususta çıkartacağı Ola
ğanüstü Hal Kanununa ilişkin kanun hükmündeki 
kararnameler de geçerli olacak ve bunu düzenleye
cektir. Sanıyorum ki, burada sistemimizde fert hak 
ve hürriyetleriyle bağdaşmayan, devlet fonksiyonla
rıyla bağdaşmayan bir yan yoktur. Biraz evvel de 
arz etmeye çalıştığım gibi, 1961 Anayasasında aynı 
düzenleme vardı; fakat tatbikat kanunları çıkartılma
mıştı ve çıkartılmadığından da başımıza ekonomik 
krizin çözülmesi sırasında birçok dertler geldi. Açık
lamalarım bundan ibarettir. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

Sorulara yine devam ediyoruz; Sayın Akkılıç'ın, 
Sayın Tutum'un sorulan var., 

Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Komis

yon Başkanından bir' şey rica ediyorum. Buyurdular 
ki, «Biz bunu bu şekilde mütalaa ediyoruz;» fakat 
madde 135, 136, 137, 138'in gerekçesine baktım, ora
da hiç böyle bir açıklama yok. Kendileri de gayet 
güzel ifade buyurdular Sayın Öney'e cevap verirken. 

Gerçekten bu gibi hallerde, vatandaşa zarar vere
cek bir şey yok, vatandaşı yardıma çağıracak, Ordu
yu yardıma çağıracak haller olabilir. Bir salgın has
talık veba ya da şap hastalığı çıktığı zaman hayvan
ların imhası ya da bu hastalığın önlenmesi için Or
dunun ya da vatandaşın yardıma çağrılması hali söz 
konusudur. Bu bakımdan korlarsa büyük yarar sağ
lar, bunu arz edecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, sorunuz vardı, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu «Eko
nomik bunalım hali» kuşkusuz kabul edilebilecek bir 
mazeret gibi gözükmekle beraber, olağanüstü hal 
yasasında bunun nasıl tanımlanacağını bilmiyoruz. 
Yalnız, Komisyondan bir sorum var. 

Ekonomik bunalım deyince benim aklıma, (Eko
nomist olmadığım için bağışlasınlar) enflasyonun 
belli bir oranın üzerine çıkması, dış açığın belli ora-
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nın üzerine çıkması, işsizliğin belli bir miktarı aşma
sı gibi kıstaslar aklıma geliyor. 

Acaba şu anda içinde bulunduğumuz da dahil, bu 
bahsettiğim ekonomik kıstaslara göre olağanüstü hal 
içinde miyiz?.. Eğer böyle ise, Türkiye sürekli ola
ğanüstü hal içinde mi kalacaktır?.. Birinci sorum bu. 

İkinci sorum, önergede «Tehlikeli insan ve hay
van hastalıklarının zuhuru halinde« deniyor. Bildi
ğim kadarına göre, bu gibi hallerde mülkî idare amir
lerinin zaten olağanüstü tedbirler alma yetkisi var. 
Acaba bu vaziyette yalnız Bakanlar Kurulu mu ola
ğanüstü hal ilan etmek zorunda kalacak?.. Bu tür 
olaylar pratik olarak hallediliyor bugün bu ülkemizde. 
Eğer tehlikeli hayvan hastalıkları da bir olağanüstü 
hal için yeterli ise, bugün halen alınmakta olan pra
tik ve mülkî idare düzeyinde alınmakta olan olağan
üstü tedbirler yerine, Bakanlar Kurulu mutlaka bir 
kararname ile olağanüstü hal mi ilan edecek; bu iki 
sorumun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkanım bir ar

zım var, lütfeder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akaydın. 

HALİL AKAYDIN — Hem Komisyon bakımın
dan, hem diğer soru soran arkadaşlarım bakımından 
bir arzda bulunmak istiyorum. 

Hıfzıssıhha Kanununda, il hıfzıssıhha meclisleri 
tehlikeli hastalıklarda karar alırlar ve bu kararlar he
men yürürlüğe girer, emredici kararlardır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Akdemir, soru mu?.. 
MEHMET AKDEMİR — Bir nevi cevap oluyor 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yok efendim, rica edeyim; üyelerin 

birbirine cevap verme veya soru sormayı kabul et
miyoruz, Komisyona soracaksanız buyurun. 

MEHMET AKDEMİR — 11 Hıfzıssıhha Kanu
nuna göre, toplanan yerel yönetimlerde alınan tedbir
ler, o yönde mahallidir ve mahalli bir şehri ilgilendi
rir. Oysa, bizim temel hak ve özgürlükleri kısıtlama 
şeklinde bir şey değil netice itibariyle. Halbuki bu, 
aksine temel hak ve özgürlükleri kısıtlamanın ötesin
de bunlara bir yön vermektir. Ben, Sayın Komisyo
numuzdan biraz önceki Sayın Başkanımızın belirttik
leri tabiî afet içerisinde gözledik, dediler. Oysa bu 
nevi hastalıklar, tabiî afetin dışındadır, bulaşıcı has
talıklardır ve ülkemizde büyük ekonomik zarara 

hatta turistik zarara neden olabilir. Bunun olup ol
mayacağını soruyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, sorular çok oldu. Sonra Sayın Aldıkaçtı 

belki hepsini tespit edemez. Müsaade ederseniz şim
diye kadar sorulanların cevaplarını lütfetsinler, bila-
hara diğer sayın üyelere söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Şimdiye kadar sual soran arkadaşlara cevap ver
meye çalışacağım. Eğer sözüm bittiği zaman cevap 
vermediğim sorular varsa, onları hatırlatmanızı rica 
ederim. 

Şimdi, evvela ekonomik bunalım sorununun içi
ne girdik tekrar. Ekonomik bunalımın bir tarifi ne
dir, enflasyon yahutta banka krizleri vs. diye arka
daşımız Cahit Tutum dedi ki : «Biz devamlı surette 
bir ekonomik bunalım içine gireceğiz.» Hayır, bu 
öyle değil. Bu daha ağır bir ekonomik bunalım. Da
ha ağır bir olayla karşı karşıyayız. Karşı karşıya kal
mak ihtimali vardır. Mesela, aynı şekilde tabiî afet
ten dolayı, bir hastalıktan dolayı o bölgeden hemen 
hemen zenginlik kalmamıştır; hayvanların hepsi öl
müştür, birtakım tedbirler almak gerekir. Bu tabiî 
afet hali, ekonomik bunalım bu hallere yönelik bir 
durumdur. Binaenaleyh, bunu, kelimesi kelimesine 
tarif etmek mümkün değildir. Biraz evvel de söyle
diğim gibi, işin vahametine göre; durumun ağırlığı
na göre hükümet kararını verir ve olağanüstü hal 
buralarda ilan edilebilir. 

Tehlikeli hastalıklar da aynı şekilde mütalaa edil
mektedir tarafımızdan; fakat tekrar ediyorum, tabiî 
afetin içine girdiği kanısında olduğumuz bu hastalık
ları, eğer arkadaşlarımız yeter derecede bu açıklama
ların tutanaklara geçmesini yeter derecede bulmu
yorlarsa, maddenin içine Yüce Kurulun vereceği ka
rarla koyabiliriz. 

Ekonomik bunalımda birtakım özel tedbirlerin 
alınması gerekir. Bu 1961 Anayasasının 123 üncü 
maddesinde de bulunmakta idi. Para, mal ve çalışma, 
özellikle çalışma yükümlülükleri getiriyor. Hükümete 
burada birtakım zorlayıcı kuvvet veriliyor, müeyyi
deler veriliyor ve o bölgede insanların bu yükümlülük
ler altına girmesini sağlayarak ekonomik krizin, eko
nomik bunalımın bir an önce çözülmesine fertlerin 
yardımcı olmasını istiyor. Getirdiğimiz 135 inci mad
denin anlamı budur. 
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Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — 135 inci madde ile 
136 ncı madde bir Olağanüstü Hal Kanunu çıkarıla
rak bu hükümlerin tedvin edileceğine dair herhangi 
bir hükmü ihtiva etmiyor, adeta kanunmuş gibi ted
vin edilmiştir, bu şekilde kaleme alınmıştır. Yalnız 
137 inci maddenin son fıkrasında Olağanüstü Hal 
Kanununa dayanarak, durumun gerekli görüldüğü 
konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabi
lir deniyor. Acaba niçin kanuna atfedilmedi 135 ve 
136 ncı maddeler; bu bir. 

İkincisi; 1961 Anayasasının 123 üncü maddesinde 
Olağanüstü Hal Kanunu çıkarılacağını emretmekte
dir; fakat bugüne kadar çıkarılmamıştır. Bir süre ta
yin etmiş midir, etmemişse niçin etmemiştir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bir süre, geçici maddelerde tayin edilecektir. Ana
yasanın öngördüğü ve henüz çıkmamış olan kanun
ların hangi süreler içerisinde çıkartılacağı geçici mad
delere konacaktır; fakat bu hususta fazla hayale ka
pılmaya gerek yoktur. Gelecek iktidar bunun ihti
yacını duyacaktır. 123 üncü madde, Sayın Gelendost' 
un da belirttiği gibi, 1961'de yürürlüğe girmiştir, 
1982'de hâlâ Olağanüstü Hal Kanunu yoktur. 

Bizimkinde ise, herhalde sayın değerli arkada
şımızın gözünden kaçmış olacak 137 nci maddenin 
ikinci fıkrasının sonunda Olağanüstü Hal Kanunu 
ile düzenleneceği hükmü vardır ve Olağanüstü Hal 
Kanununun konmasını dolaylı suretle emretmektedir. 
Çıkartılacak kanun kuvvetindeki kararnameler bu 
Olağanüstü Hal Kanununa uygun olarak çıkartıla
caktır. Bu, arkadaşımızın ileri gibi maddede yok de
ğil, vardır efendim. 

Ayrıca, olağanüstü hallerle ilgili düzenleme, bu 
Olağanüstü Hal Kanunu aynı şekilde 138 inci mad
denin de kapsamına girmektedir. Bunu gayet açık bir 
şekilde göstermiş, söylemiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
BEŞİR HAMITOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
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müsaade ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli Başka
nım, izninizle sorunun amacını çok kısa olarak, so
rum da kısa... Çok değerli Anayasa Komisyonumuza 
aranızda bir iktisatçı olarak bulunuyor olmanın so
rumluluğunu da duyarak, bir molekül kadar katkısı 
olur umuduyla soruyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, ağır ekonomik bunalım derken, bunun sı
nırlan aslında bellidir efendim. Onu belirlemezsek 
zannediyorum ki, bir çok arkadaşımın belirttiği bü
yük sakıncalar belirebilir. Şimdi soruma geçiyorum. 

Gelişmekte olan bir ülkedir Türkiye. Onun için 
bu gelişimin izdeyeceği süreçlerde üretimin değişik 
birimleri arasında, üretimle tüketim arasında gelişme
nin değişik evrelerinde her zaman değişik dengesiz
likler ortaya çıkabilir. Bunları, ağır bunalım diye va
sıflandırmak mümkün değildir. Ağır bunalım diye
bilmek için, bu dengesizliklerden bir kısmı konjonk-
türel olabilir. Şu anda örnek, söz gelimi tekstil da
lında böyle bir konjonktürel bunalım geçiriyoruz. 
Bankalar dalında böyle bir bunalım geçirebiliriz. 
Banker olayında bunu gördük. Bu ülkenin değişik bir 
bölgesinde olabilir, üretimin değişik bir faaliyet da
lında olabilir. Eğer yanlış anlamıyorsam, bunların 
hiçbiri ağır bunalıma girmez. Yoksa bir Kastelli'nin 
kaçışı bile ağır bunalım tarzında değerlendirilerek 
olağanüstü hal ilanına götürülebilir. Ağır bunalım 
derken, bunlar sadece strüktürel bunalım, yani ülke
nin tümünü içeren ve kısa vadede alınacak tedbirler
le giderilmesi mümkün olmayan bunalımlar... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bir şey rica 
edebilir miyim? Sorumu çok kısa soracağım dediniz 
bizi sevindirdiniz; fakat çok uzun oldu rica ederim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım 
araya girmeseydiniz bitmişti efendim. 

Sayın Komisyonumuz bu anlamda alırlar mı efen
dim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İki saat açıkla

ma yapanlar oldu. Rica ederim... 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen Başkan

lığın değerli üyelere ne kadar müsamahakâr davran
dığını bütün üyeler teslim ederler zannederim. 

Lütfen gereksiz tavizde bulunmayın. Aksi halde 
bundan sonra yapacağınız konuşmalarda Başkanlık 
daha titiz davranmak; Genel Kurulun kesin kararla
rını oylamak zorunda kalacaktır. Rica ederim... 
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BEŞIR HAMtTOĞULLARI — Herkese uygula
yın Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hamitoğulları arkadaşımız müsaa
de ederse kendilerine cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Hamitoğulları'nın müsaadesiyle değil, Genel Ku

rulun ve Başkanlığın izniyle lütfedin efendim. (Al
kışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇAI — Sayın arkadaşımız dedi ki : «Ağır 
ekonomik bunalımın kuralları bellidir.» Yanılmıyor
sam böyle söyledi. «Bilimsel olarak bunun tespiti 
mümkündür» dedi. Eh işte biz de bu hilimsel ölçü
lere göre hareket edeceğiz. Hepsi bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Akkılıç ve Sayın Akdemir'in önergelerini 

Sayın Anayasa Komisyonu takdirlerinize bırakmak
tadır. Önergede, (Çok konuşulduğu, çok soru sorul
duğu için küçük bir hatırlatma yaparak dikkatlerini
ze sunacağım) «Tabiî afetle ağır ekonomik bunalım 
arasına tehlikeli insan ve hayvan salgın hastalıkları
nın ilavesini» istemektedirler. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, madde hazır ya
zılmış durumda, okuyayım, oylayalım efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var Sayın Aldıkaç
tı, müsaade ederseniz efendim. 

Sayın Eryılmaz ve Sayın tğneciler'in bir -önergesi 
var, onu müzakereye alıyoruz. 

Sayın Eryılmaz, açıklama yapacak mısınız?.. Bu
yurunuz. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

135 inci maddedeki «Tabiî afet ve ağır ekonomik 
bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilanından» ziyade, 
135, 136 ve 137 nci maddelere yöneltilmiş olarak bir 
önerge hazırlamış bulunmaktaydık. Bu önergede, «Dev
letin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bölünmez bütün
lüğü, Devletin Anayasada belirtilen temel nitelikleri

ni, kamu düzenini ve güvenini geniş ölçüde sarsacak 
tarzda iç ve dış sebeplerle» diye başlamış, sonunda 
da «Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle» 
şeklinde, bir madde halinde toplamış bulunmaktay
dık. 

Daha önce Cahit Tutum arkadaşımızın da belirt
tikleri gibi, biz bir madde halinde sıkıyönetimin ted
vinini öngörmüş bulunmaktaydık. 

Önergemizde ikinci bir değişiklik isteğimiz daha 
var. 1961 Anayasasında Bakanlar Kurulu tarafından 
ilan edilen sıkıyönetim hali, gelen Tasarıda Cumhur
başkanının Başkanlığında bulunan Bakanlar Kurulu 
tarafından ilan edilmekteydi. 

Şimdi biz, geçmişteki hadiseleri göz önüne alarak, 
sıkıyönetimin etkili bir şekilde uygulanması için, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilir diye hüküm 
altına aldık. 

Nedir?.. Hafızamızı tazelediğimiz zaman görece
ğiz. Maraş olayları çıkıncaya kadar memlekette sıkı
yönetim ilan edilsin mi, ilan edilmesin mi diye parti-
lerarası kavgadan, sıkıyönetimin ilanında geç kalın
mıştır. Bugün Kahramanmaraş halkı birbirine düş
müştür. Oraya gelen komutan, sıkıyönetim ilan edil
mediği için, Maraş olaylarına el koyamamıştır. Bun
dan sonra, hangi vilayette sıkıyönetim ilan edilsin 
diye bir münakaşa başlamıştır ve bazı vilayetlerde sı
kıyönetim ilan edilmiştir, diğer bazı vilayetlerde sı
kıyönetim ilan edilmemiştir; partiler arasında bir çe
kişme konusu olmuştur. Bu fevkalade usul olan sıkı
yönetim, Türkiye'de geçmişte normal bir hale gel
miştir; etkinliğini kaybetmiştir. 

Mademki Cumhurbaşkanına geniş yetkiler veril
miştir, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilecek bir 
sıkıyönetimin memlekette, Türkiye'de daha etkili ola
cağını, daha istikrarlı olacağını göz önüne almamız 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilme
sini; bilhassa bu Anayasanın esprisi içerisinde daha 
uygun gördüğümüz için Cumhurbaşkanı tarafından 
ilan edilmesini önerdik. 

İkinci bir husus da, bir tarafta iki ay deniliyor, 
diğer bir tarafta altı ay deniliyor. Bu sıkıyönetim za
ten olağanüstü bir haldir. Bu bakımdan, bunu kanun
lara bırakmanın daha yararlı olacağını düşündük ve 
kanunlara bırakılmasını uygun gördük. 

Bu bakımdan, bütün bunların bir arada düşünül
mesi için önergemizin dikkate alınmasını Yüce Ku
ruldan saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
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Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, biraz evvel arz et
miştik. Biz bu konuyu, olağanüstü halleri üç madde 
halinde düzenledik. Onun için katılmamız mümkün de
ğildir. Yani oylamak da mümkün müdür bunu, zatıâ-
linizin takdirlerinize sunarım. 

BAŞKAN — Katılamadığınıza göre, dikkate alın
masını oylamam gerekiyor. 

Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmıyor. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum, biliyorsunuz sizin önergenizi, «Üç 
maddenin birleştirilmesi» bakımından olan kısmıyla 
Genel Kurul reddetmişti, kabul etmemişti; muhteva 
bakımından bir işaretiniz vardı. 

CAHİT TUTUM — Süre bakımından Saygıdeğer 
Başkanım. Önerim, üç ayı geçmemek üzere biçiminde
dir efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Aldıkaçtı, bu
yurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bir ekonomik krizin, ekonomik bunalımın iki üç 
ayda halledilemeyeceği aşikârdır. Biz, altı aylık sü
reyi dahi bir asgari süre olarak düşündük. Onun için
dir ki, kendi fikrimizde ısrar ediyoruz; altı aylık sü
renin kalmasını talep ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tutum'un üç ayla ilgili önerisinin dikkate 

alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Aldıkaçtı, demin Genel Kurulca dikkate alı
narak oylanan Sayın Akkılıç ile Sayın Akdemir'in 
önergelerini kesin olarak oylatmamı istediniz madde
ye konarak. Maddeyi düzenlediniz mi?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Düzenledik efendim, ancak Sayın 
Akkılıç ve Sayın Akdemir arkadaşlarımız müsaade 
ederlerse, «Tehlikeli insan ve hayvan salgın hastalık
ları» yerine, «Tehlikeli salgın hastalıklar» diyelim efen
dim. Bu surette insan ve hayvan ayrımını koyma
yalım Anayasaya... 

MAHMUT AKKILIÇ — Oldu efendim, tabiî, ta
biî... 

BAŞKAN — Lütfen maddeyi okur musunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Madde 135. — Tabiî âfet, tehlikeli 
salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hal
lerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Ba
kanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölge
sinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere 
olağanüstü hal ilan edebilir.» Buraya «Tehlikeli sal
gın hastalıkları» ilave ettik o kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Dikkate alınan önerge üzerine Sayın Anayasa Ko^ 

misyonu maddeyi bu şekilde düzenlediler, «Tabiî âfet» 
ten sonra «Tehlikeli salgın hastalıklar» ifadesini ila
ve ediyorlar; ondan sonra madde aynen devam edi
yor. 

Bu değişiklikle 135 irici maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 ncı maddeyi okutuyorum. 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulması nedenleriyle olağanüs
tü hal ilanı. 

MADDE 136. — Anayasa ile kurulan özgür de
mokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri or
tadan kaldırmaya yönelik yaygın şjddet hareketlerine 
ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olay
ları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulma
sı hallerinde de, Cumhurbaşkanı başkanlığında top
lanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden faz
la bölgesinde veya bütününde, süresi iki ayı geç
memek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Evvela önerge sahibi; çünkü 135, 136, 137 
ile ilgili Sayın Tutum'un önergesi geçerli. Sayın Tu
tum önergenizle ilgili bir açıklama yapacak mısınız?... 

CAHİT TUTUM — Yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın Evliya buyurun efendim. 
HALİL EVLİYA — Bir tek şey soracağım, bu

rada 2 ayı geçmemek üzere diyor. Şimdi olağanüstü 
halde bundan önceki maddede 6 ayı kabul ettik, bu
rada da 6 ay olarak düzenlenmesini uygun görürler 
mi?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Burada fert hak ve hürriyetlerinin sınırlanması 
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bahis konusudur. Halbuki, öbüründe bir ekonomik 
düzen yaratılacaktır, ekonomik düzen kesin olarak 
altı, ay belki de az bile gelecektir biraz evvel arz et
tiğim gibi, halbuki 2 ayda şiddet olayları bastırılabilir 
ve düzen sağlanabilir, onun için 2 ayı uygun gördük 
efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye yoktur. 
136 ncı madeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 136 ncı madde kabul edilmiştir. 

137 nei maddeyi okutuyorum. 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 
MADDE 137. — Anayasanın yüzotuzbeş ve yüz-

otuzaltuıcı maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına 
karar verilmesi hallerinde, bu karar Resmî Gazetede 
yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil
de ise, derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü 
hal süresini değiştirebilir veya Bakanlar Kurulunun is
temi üzerine, her biri iki ayı geçmemek üzere, süreyi 
uzatabilir. 

Ekonomik nedenlere dayalı olağanüstü hallerde, 
vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yü
kümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ge
çerli olmak üzere, Anayasanın ondörüncü maddesin
deki ilkeler doğrultusunda temel hak ve özgürlüklerin 
nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin ge
rektirdiği önlemleri alabilecekler ve bunlara verile
cek yetkiler, kamu görevlilerinin durumlarında yapıla
bilecek değişiklikler ve olağanüstü yönetim usulleri, ön
celikle Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı Bakan
lar Kurulu ile birlikte, olağanüstü hal kanununa daya
narak, durumun gerekli kıldığı konularda, kanun hük
münde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, 
Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclis
çe onaylanmasına ilişkin özel süre ve usul, İçtüzükte 
belirlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki değişiklik öner
gesi var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 137 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Madde 137. — Fıkra 2 : 
Ekonomik nedenlere dayalı olağanüstü hallerde 

vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yü
kümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ge

çerli olmak üzere, Anayasanın 14 üncü maddesindeki 
ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin na
sıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin ge
rektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, ka
mu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, 
görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapıla
cağı ve olağanüstü yönetim usulleri, öncelikle olağan
üstü hâl kanununda düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 137 nci maddesinin ikinci fıkrasının bi

rinci satırındaki «vatandaşlar» deyiminden sonra «ile 
özel ve tüzelkişiler» kelimelerinin ilavesini arz ve tek
lif ederiz. 

A. Fehmi KUZUOĞLU Rıfat BAYAZIT 
Adnan OREL Turgut KUNTER 

Muhsin Zekâi BAYER 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, önergenizle ilgili 

açıklama, buyurun. Vaktin bir hayli geçmiş olduğu
nu dikkat nazara alarak kısa açıklarsanız memnun olu
ruz. Buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, önergem fık
ranın özüne değil, düzenleme şekline taalluk etmekte
dir. Dikkatlerinize sunmak isterim maddede «Temel 
hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl 
durdurulacağı» dendikten sonra, «Halin gerektirdiği 
önlemleri alabilecekler ve bunlara verilecek yetkiler...» 
şeklinde devam etmektedir. 

Oysa, ben şöyle bir düzenleme getirmiş bulunmak
tayım; «Nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulaca
ğından sonra; «... halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl 
ve ne suretle alınacağı, kamu görevlilerine ne gibi 
yetkiler verileceği, görevlilerin durumunda ne gibi de
ğişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, 
öncelikle olağanüstü hal kanununda düzenlenir.» den
mektedir. Fıkra bu şekilde cümle tertibi kurallarına 
daha uygun hale getirilmek istenmiş ve anlatımı, ma
nayı kolaylaştırmak istenilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 

Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkan, daha açık, 
daha düzgün efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Anayasa Komisyonu bu önergeye katılmak-
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tadır. Kesin oylayabilir miyim, Sayın Aldıkaçtı kesin ı 
oyluyorum. 

RIFAT BAY AZIT — Bizim önergemiz var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergeniz 2 nci fık
rayla mı ilgili?... 

RIFAT BAYAZ1T — 2 nci fıkranın birinci satı-
rıyla ilgili. 

. BAŞKAN — ikinci önergeyi, lütfen örneği sizde- j 
dir, hayır gayet açık Sayın Bayazıt. Katılıyor musu
nuz?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEYİLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; ikinci 
önergede «vatandaşlardan sonra «ile özel ve tüzelki
şiler» denmiş. Bu «vatandaşlar» kelimesini mahsus 
surette kullandık. Bu para ve mal yükümlülükleri yal- I 
nız vatandaşlara yüklenebilecek, yabancılar için bir 
yükümlülük değil. Bunun içine vatandaş kişi olduğu- I 
na göre, özel ve tüzelkişiler de bu tabirin içinde da
hil diye düşündük. Şayet arkadaşlarımızın zihninde bir 
tereddüt varsa bu açıklamamızdan sonra, bu kelime
leri de ilave edebiliriz; fakat o zaman başka bir ka
rışıklığa sebep olmasından korkulur. Bu özel ve tüzel
kişiler yabancı da olabilecek mi, yoksa yalnız vatan
daşlar mıdır diye durumu böylece Genel Kurulumu
zun bilgisine sunmak istedik. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu tereddüdünü 
müsaade ederseniz önerge sahiplerine bir açıklama 
imkânı vermek suretiyle aydınlığa kavuşturalım. 

Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 

Sayın Bayazıt siz mi açıklayacaksınız?... I 
RIFAT BAYAZIT — Efendim, Olağanüstü hal

lerle düzenleme deyince 2 nci fıkrada vatandaşlar den
miş; fakat özel ve tüzelkişiler için istisna getirtir bir 
hal var. Biz bu bakımdan fıkraya özel ve tüzelkişileri 
de dahil ettik, çünkü birçok mükellefiyetler yükleni
yor. Bu topraklarda yaşayanların istisna edilmesini 
ben biraz yadırgadım o bakımdan, böyle bir önerge 
hazırladık, takdir Yüce Kurulundur. Yabancılar dı
şında kalıyor, şirketler dışında kalıyor. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Tutum galiba söz 
istediler. 

CAHİT TUTUM — Benim önergem, 137 nci 
maddenin 2 nci fıkrasını değiştirir niteliktedir, son de
rece önemli bir fark getirmekdir bunu açıklayabilir 
miyim?... 

BAŞKAN — Tabiî mademki Sayın Bayazıt ve ar
kadaşlarının yine bu 2 nci fıkrayı ilgilendiren kısmıyla I 
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ilgili bir duraklama yaptık. Sayın Uzunoğlu'nun öner
gesini oylatmadan evvel, sizi dinleyelim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; çok kısa ola
rak arzım şudur : 

Bunrada, «Ekonomik nedenlere dayalı olağanüstü 
hal» ile «Şiddet olayları nedeniyle ilan edilecek ola
ğanüstü hal» arasında kesin bir ayırım gözettim ve 
«Temel hak ve özgürlükler»in, ekonomik bunalım ne
deniyle, ki bu «Ekonomik bunalım» bence son derece 
esnek bir ibaredir. Şiddet olaylarındaki tanım gibi de
ğil. Bu bahane ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtla
nabileceğini düşünmek bana dehşet veriyor, bundan 
korkuyorum; sendikal faaliyetler de dahil, ücret da
hil, çalışma, sözleşme hürriyeti, haberleşme hürriyeti, 
konut, siyasî partiler; bu gibi haklar durdurulabilecek, 
askıya alınabilecek, ekonomik bunalım nedenleri ba
hanesine dayanarak. 

Bence, kesin zaruret halinde elebtte ki her türlü 
hakların kısıtlanabileceği düşünülebilir ve kabul edi
lebilir bir olgudur; ama ekonomik bunalımın hangi 
ölçüde, hangi iktidar tarafından, sahiden ortaya çık
tığı varsayılacak ve olağanüstü hal ilan edecek, bu 
meçhul. Bu meçhul dolaysıyla temel hak ve özgürlük
lerin kısıtlanması olgusu, şiddet olaylarına münhasır 
olmak üzere ancak düşünülebilir; diğer tabiî afet ağır 
ekonomik bunalım gibi, nedenlerle sliyasî hakların kı
sıtlanabileceğini düşünemiyorum. 

Bu nedenle ikinci fıkrada; «Olağanüstü hallerin her 
türü için geçerli olmak üzere» diye başlayan cümle
yi ben değiştirdim. Onu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum'un bu önergesi ile ilgili söz isteyen 

sayın üye var mı?... 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; lehte konuş

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Kanımca, bu maddeleri, gecenin bu saatinde konuş

mak bizim için fevkalade bir şanssızlık olmuştur. Son 
derece önemli olduğu kanısındayım bu maddelerin. 
Hangi tür iktidarların elinde, hangi biçimde bir eko
nomik bunalımın nitelendirileceği ve memlekette ola
ğanüstü halin ilan edileceği konusunu biraz daha deri
nine ve enine boyuna düşünmemiz gerektiğini, yüzde 
yüz zorunlu görmekteydim; fakat olamadı. 

Şimdi, burada Sayın Tutum'un önergesine katıl
mamın nedeni şudur efendim : 
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Bir defa, demin sorduğum soruda da beyan ettiğim 
gibi, ağır ekonomik bunalımın tarifi herkese göre de
ğişebilir. Bunun bilimsel ölçüleri yoktur. % 25 lik bir 
enflasyonu ağır ekonomik bunalım saymak kabildir 
veya işsizliğin 2 milyondan 2,5 milyona çıkmış olma
sını ağır bir ekonomik bunalım saymak kabildir. Bu
nu kim tayin edecektir?... Böyle bir durumda, her'tür
lü olağanüstü hal sistemini getirmeyi öngörüyoruz. 
Vatandaşlara, para, mal ve çalışmalarıyla ilgili yüküm
lülükler getireceğiz. Bir de üstelik, Sayın Anayasa 
Komisyonu Başkanının demin söylediği ile burada 
yazılanın birbirini tutmadığı kanısındayım. 

Bir Sayın üyemiz, demin söz aldığında dediler ki, 
«Tabiî afetler ve ağır ekonomik bunalım nedeniyle 
altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edilebili
yordu; şiddet olaylarıyla da ilgili olanı altı ay ilan 
edelim» dediler. Sayın Aldıkaçtı verdikleri cevapta 
dediler ki «Şiddet olaylarıyla ilgili olanda, temel hak 
ve özgürlükleri kısa biliyoruz, askıya alıyoruz; eko
nomik nedenle ilan edilen olağanüstü halde, almaya
cağız; ama ekonomik nedenle ilan edilen olağanüstü 
hal ancak altı ayda giderilebilir.» Tabiî bunda da as
la katılmıyorum; çünkü altı ayda değil, altı senede 
de giderilemeyen bunalımlar vardır. 

Öte yandan, maddenin kaleme alınışında; ikinci 
fıkranın ikinci satırında, «Olağanüstü hallerin her tü
rü için geçerli olmak üzere Anayasanın 14 üncü mad
desindeki temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlana
cağını belirleriz.» diyoruz. Deminki izahla bu da bir
birini tutmadığından, üstelik zaten bu maddeleri fev
kalade tehlikeli gördüğüm için, Sayın Tutum'un bir 
miktar düzeltici mahiyetteki önergesine katıldığımı 
arz etmek isterim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Evet, Sayın Aldıkaçtı; Sayın Tutum'un önergesi ile 

ilgili görüşünüzü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Tututm'un önergesindeki ileri sürdüğü hu
susları kısaca cevaplandırmak istiyorum. Kendisi, 
olağanüstü hallerde, ekonomik nedenlere dayalı hal
lerde, sadece vatandaşlar için getirilecek, para mal ve 
çalışma yükümlülüklerinden libaret olduğunu söylüyor. 
Sayın Öney de, benim biraz evvel bir arkadaşıma ver
diğim cevapta, iki aylık, altı aylık süre mukayesesini 
yaparken, sadece ekonomik nedenlere dayalı olan hal
lerde vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülü
ğü getirildiği; halbuki şiddet olayları bahis konusu 
olduğu zaman, temel hak ve özgürlüklerin sınırlana

cağını söylediğimi ileri sürüyor, doğrudur, söyledim 
ve şimdi bunun burada karıştığını ileri sürüyor : 

Hayır, bunlar burada karışmıyor. Diyoruz ki, «Bü
tün bunlar, olağanüstü hal kanununda düzenlenir. 
Olağanüstü hal kanunu, her durumu ayrı ayrı ele ala
cak ve bunun nasıl düzenleneceğini gösterecektir. Ken
di kendimizle gayet tutarlıyız. 

Söyleyeceklerim bundan ibaret; teşekkür ederim 
efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bir küçük 
sorum kaldı lütfeder misiniz?... 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Tututm buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi olağanüstü hali kaldırabilecek 
mi, kaldıramayacak mı, derpiş etmemiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bu hususta tek nihaî kanar organıdır. Bunu 
derpiş etmeye bile gerek yoktur Anayasada. 

CAHİT TUTUM — Sıkıyönetimde katoul ettiniz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; özür dilerim iki 
kişilik diyalog haline dönüştü... 

BAŞKAN — Olmasın efendim. Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sıkıyönetimde, «Bakanlar Kurulu
nun istemi üzerine, her biri iki ayı geçmemek üzere 
Meclis süreyi uzatabilir.» diye hüküm de var efen
dim. 

CAHİT TUTUM — Bu tarafta niçin kabul edil
miyor Sayın Başkan?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, nerede katılmıyoruz?... 

CAHİT TUTUM — Öbür tarafta kabul ediliyor... 
BAŞKAN — Bu olağanüstü hâllerle ilgili düzenle

me, 137 nci madde, bütün olağanüstü halleri kapsa
yan bir maddedir. Bu da maddenin içinde açıkça be
lirtilmektedir efendim. Sadece biraz objektif olmaya 
çalışmak, maddeyi yermek için değil, değerlendirmek 
için okumak lazımdır efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım müsaade eder 
misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; gerekçesi 

çok açık yazılmış olsaydı belki bu kadar fazla tar
tışmaya hacet kalmazdı; fakat gereği gibi, hiçbir açık
lama olmadığı için Sayın Aldıkaçtı'dan hâlâ şu soru
yu sormak istiyacını hissediyorum. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun rica ederim. 
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TÜLAY ÖNEY — İkinci fıkranın ikinci satırın
daki «Olağanüstü hallerin her türü için gerekli olmak 
üzere, Anayasanın 14 üncü maddesindeki ilkeler doğ
rultusunda, temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırla
nacağı, olağanüstü hal kanununda düzenlenir.» Demek 
ki, ekonomik nedenlerle getirilen olağanüstü haller
de temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlanabileceği 
zımnen kabul edilmiştir, hatta açıkça derpiş edilmiş
tir efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Biz, bunun aksini söylemedik ki 
Sayın Başkanım; bir ekonomik bunalımda seyahat 
hürriyeti sınırlanabilir, bir ekonomik bunalımda yer
leşme hürriyeti sınırlanabilir. Bunların, hangilerinin, 
hangi türde olacağını da olağanüstü hal kanununda, 
(lütfen ikinci fıkranın sonuna kadar izleyin) orada 
diyecek ki, şu şu hallerde, şu hürriyetler kısıtlanabilir. 
Bizim buraya getirdiğimiz, sık sık kullanmaktan hoş
landığınız bir çerçeve maddedir. Çerçeve maddenin 
sınırları içerisinde madde düzenlenecektir ve ondan 
sonra da yeterli bir icra kuvveti yahut da bir Bakan
lar Kurulu, bunları gerektiği gibi uygulayacaktır ve 
memleketimiz de sıkıntılardan kurtulacağı ümidinde
yiz efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Aldı-
kaçtı. 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım; düzenlen
mesi gereken bazı şeyler var bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Bir defa, temel hak ve öz

gürlüklerin bu madde ile biraz ucuzlatıldığı anlaşılı
yor; ama ben ona dokunmayacağım. 

137 nci maddenin rakamları, atıflar bakımından; 
bazıları yazı ile yazılmış, bazıları rakamla yazılmış. 
Onları düzeltecek misiniz efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYYAZ 
GÖLCÜKLÜ — Düzelteceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Tutum'un bu maddeyle il

gili kısmına katılmıyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkanım, maalesef?. 
BAŞKAN — Dikkate alınmasını oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının «Vatandaşlar ile 
özel ve tüzelkişiler» ilavesiyle ilgili bir önergeleri var
dı. Buna katılıyor musunuz?... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, demin
ki açıklamamı zannedersem iyi ifade edemedim. 

Burada «Vatandaşlar» kelimesi «Kişi» anlamına 
Türk Vatandaşlığına sahip insanlar için kullanılmış
tır. Bu, para, mal mükellefiyetlerinin yabancılara yük
letilmedi düşünülmemiştir, vatandaşlık ödevi diye dü
şünülmüştür. «Vatandaş» kişi olduğuna göre, bu kişi 
özel kişi, tüzelkişi. Türk tabiyetindeki bir şirket de 
buna dahildir, Türk bir dernek buna dahildir. Şim
di, «Özel tüzelkişiler» olarak ilave ettiğimiz zaman, 
bu vatandaşlığa münhasır olmak hususu kaybolmuş 
oluyor. Bu «Vatandaşlar» tabirine özel ve tüzelkişiler 
dahildir önerge veren arkadaşlarımızın söylediği gi
bi; fakat bu, yalnızca tabiyeti nazarı itibare almakta
dır, yabancılar dahil değildir. O sebeple katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler; 
Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının verdiği önergeye 

Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Değerli üyeler; 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine, ikinci fıkranın 

değiştirilmesiyle ilgili önergesine... 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, oy-

latmadan önce çok küçük bir açıklamada bulun
mak istiyorum müsaade ederseniz.... 

BAŞKAN — Açıklamaya lüzum yok, siz açık
ladınız... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hayır, bir tabir ko
nusunda önergenin... 

BAŞKAN — Bir değişiklik mi yapacaksınız, de
ğiştirecek misiniz?... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Hayır. 
BAŞKAN — E... değiştirmeyecekseniz buna lü

zum yok Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir kelime ilave 

edecektim. 
BAŞKAN — Bir kelime ilave edecekseniz, buyu

run. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Önergemde, «Ka

mu görevlileri» tabiri yer almıştı, oysa bundan önce 
kabul ettiğimiz 34 ve 84 üncü maddelerde «Kamu 
hizmeti görevlileri» şeklinde kabul etmiştik. Buna 
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paralel olarak düzeltiyorum ve bu şekilde oylanma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim, sorayım Ana
yasa Komisyonundan. 

«Kamu hizmeti görevlilerine» şeklindeki ilaveyi 
kabul ediyor musunuz Sayın Aldıkaçtı?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 
AYHAN FIRAT — Bir şey söyleyebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Efendim, Tasarının bu kıs
mında sistematikte bir değişliklik yapılmıştır; madde 
başlıkları rakamlarla gösterilmiş. Acaba, şimdiye ka
dar olduğu gibi, tüm Tasarıda birlik temin edebilmek 
için madde başlıklarını yine büyük harfle göstermek 
imkânı yok mudur veya rakamlar maddeleri ifade 
ediyordu şimdiye kadar, bunları küçük harflerle göster
mek imkânı yok mudur?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bu sistematik de gayet ta
biî incelenecek efendim, tümü incelenirken. 

BAŞKAN — Bilahara bunu düzenleyeceksiniz?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Sayın Anayasa 

Komisyonu katılmaktadır. Kesin oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil-
miiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Saat 21.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo

rum. 

Kapanma Saati : 19.55 

*>Q<t 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 142 nci Birleşimimi
zin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

138 inci maddenin görüşülmesine başlamadan ev
vel bir konu üzerinde bir açıklama ' yapmak istiyo
rum. 

Üçüncü Oturumumuzda, Anayasa Komisyonumu
zun Sayın Başkanı konuşurken, açıklama yaparken 
sağ taraftan gelen yüksek sesli konuşmalar Sayın Al
dıkaçtı'yi, ve Başkanlık Divanını rahatsız etmiştir. Sa
yın Aldıkaçtı konuşmasını kesmiş ve Başkanlığa dö
nerek, «Sayın Başkan lütfen ilgilenir misiniz?» de
mişlerdir. 

O anda sağ tarafa başımı çevirdiğimde üç, dört 
sayın üyenin oturur durumda, Sayın Orel'i de ayak
ta o sayın üyelerle konuşur durumda gördüm. Ayak
ta olana derhal; bu gürültünün, bu yüksek sesle gö

rüşmenin ayakta duran tarafından yapıldığı zannıy
la, «Sayın Orel, lütfen yüksek sesle konuşmayın» şek
linde bir ikazda bulundum. Bu ikazımdan Sayın Orel 
son derece üzülmüşler, son derece kırılmışlar ve bu
nu bana Oturumdan sonra ifade ettiler; «Ben gayet 
hafif bir sesle konuşuyordum. Bu ben değildim.» 
dediler. 

Kendilerine elbette bu açıklamalarından dolayı 
inandım ve yapmakta olduğum ikazı, o anda, o sıra
da yapmış bulunduğum ikazı şimdi huzurlarınızda 
geri alıyorum ve Sayın Orel'den özür diliyorum. 
(Alkışlar) 

ADNAN OREL — Ulüvvi cenabınıza arzı şük
ran ederim Sayşn Başkan. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 

518 — 
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Yalnız şunu arz edeyim ki, çok değerli üyeler; j 
Başkanlık Divanında Başkanlara siz değerli üyelerin 
yaptığınız ağır ithamlar, ikazlar, usulsüzlük konu
sundaki gene sert ihtarlarınızdan ben şahsen hiçbir I 
sayın üyeye kırılmıyor, daima kusuru kendimde arı- I 
yorum. Bunu bilhassa bilmenizi istirham ederim. Ay- I 
rica, her birleşimde buradaki görevim dolayısıyla ve 
bu Genel Kurulun rahat çalışması, müzakere ettiği 
konuları bir an evvel neticeye bağlaması bakımından I 
ufak tefek ikazlarım, müdahalelerim olduğu zaman I 
inanınız o toplantıdan sonra o ikaz ve hatırlatmak- I 
rıma muhatap olan arkadaşlarımızı mutlaka arıyor, I 
buluyor ve kendilerinden özür diliyorum. I 

Bununla neyi ifade etmek istiyorum?.. Burada baş- I 
kanlık görevini yapan bizler daima sizlerin yardımla- I 
rınıza muhtacız. Sizlerin desteğiniz, sizlerin yardım- I 
larınız ve görüşmeleri, müzakereleri kolaylaştırma
nız sayesinde biz bu görevi ancak, görevimizin sü- I 
resi bitinceye kadar başarıyla yürütebiliriz. Aksi hal- I 
de, mümkün değil. I 

Bir konuya daha temas edeyim. Biliyorsunuz, I 
üçüncü Oturumda bir maddenin son üç kelimesi üze- I 
rinde 9 sayın üye birbirinden kesinlikle hiçbir I 
farkı olmayan sorularını tekrar ettiler. Bu sorular so- I 
rulmadan evvel istirham ettim, dedim ki, «Çok so- I 
ru sormak isteyen sayın üyenin ismini yazdım. Eğer 
birbirine benzer sorular, aynı mahiyette sorular olur
sa lütfen diğer sayın üyeler vazgeçsinler» dedim; fa
kat hiçbir değerli üyemiz, hiçbir sayın üyemiz soru
sundan vazgeçmedi, tekrar etti. Bunu da yine sizlere 
duyduğum derin saygıdan dolayı büyük bir sükû- I 
netle karşıladım. I 

O itibarla, çok rica ediyorum. Görevimiz ağır. I 
Gündüz çalışıyoruz, gece çalışıyoruz, cumartesileri 
çalışıyoruz. Tabii devam edeceğiz ve inşallah zama
nında bu Yasayı da diğer yasaları da çıkaracağız, bu- I 
radan vazifemizi tamamlayarak ayrılacağız. Lütfe- I 
din, bugüne kadar çok büyük anlayış gösteren de
ğerli üyelerimiz var, bu arada biraz heyecana kapı
lan, biraz hazırladığı metnin hepsini sunma arzusu 
içinde olan üyelerimiz, itimat buyurun hem Başkan
lığı, hem de bu Yüce Heyeti çok sıkıntılı duruma 
sokuyorlar. O itibarla, sorularda da, önergeler üze
rindeki görüşmelerde de, gene maddeler üzerinde I 
veya önergeler üzerindeki açıklamalarda da lütfe
din, mümkün olduğu kadar özetleyerek sunun. Bun- I 
dan hem Genel Kurul çok büyük bir rahatlık duya
caktır, hem de Başkanların görevi, daha kolaylaşa
caktır, 

Bu açıklamamı dinlediğiniz için teşekkür eder, 
hepinizo saygılar sunarım. (Alkışlar) 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, ora
ya konuşmaya giden bendim. Oradaki, heyetteki ar
kadaşlarımla önerge konusunu konuşuyordum. Sa
yın Orel hiç konuşmadılar. Gerçekten ben bunu tes
cil etmek istiyorum. Ben özür dilerim, konuşan ben
dim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Güray. 

Aramızda hakikaten değerli görüşleriyle fikirleriy
le daima bizleri tenvir eden bu genç üyemize, değerli 
üyemize bilhassa çok çok teşekkür ederim. 

Sağ olun Sayın Güray. 
Değerli üyeler; 
138 inci maddeyle görüşmelere devam ediyoruz. 
138 inci maddeyi okutuyorum. 

B. Sıkıyönetim, savunma hazırlığı, seferberlik ve 
savaş hali 

MADDE 138. — Savaş hali, savaşı gerektirecek 
bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya 
vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
•kalkışmanın veya ülkenin ve Milletin bölünmezliğini 
içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen şiddet ha
reketlerinin yaygınlaşması sebebiyle, Cumhurbaşkanı 
başkanlığında Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Ku
rulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi iki ayı 
aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölge
sinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu 
karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değil
se hemen toplantıya çağrılır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süre
sini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldıra
bilir, 

'Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üze
re uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kara
rına bağlıdır. 

Sıkıyönetim, süresince, bütün kolluk kuvvetleri Sı
kıyönetim Komutanının emrine girer. 

Sıkıyönetim Komutanı, ilgili kanuna uygun ola
rak, temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması da 
dahil olmak üzere, gerekli önlemleri alır. 
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Sıkıyönetim, savunma hazırlık durumları, sefer
berlik ve savaş hallerinde, hangi hükümlerin uygula
nacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin 
nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya 
savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi ha
linde vatandaşlar için getirilecek yükümler, kanunla 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili 7 değişiklik önergesi var, oku

tuyorum < 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 138 inci maddesinin birinci fıkrasının 
beşinci satırındaki «... iki ayı» kelimelerinin «... altı 
ayı» ve ikinci fıkradaki «... iki ayı» kelimelerinin de 
«... dört ayı» şeklinde düzeltilmesini saygılarımızla 
arc; ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Halil GELENDOST 
İbrahim ŞENOCAK Turgut KUNTER 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 138 inci maddesinin 

üç ve dördüncü fıkralarının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla.' 
Cahit TUTUM 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 138 inci maddesine aşağıdaki yazılı kıs

mın üçüncü fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Fıkra 3 : 
«Savaş hallerinde bu iki aylık süre aranmaz.» 

Adnan OREL Muhsin Zekâi BAYER 
Rıfat BAYAZIT Fehmi KUZUOĞLU 

Turgut KUNTER 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 138 inci maddesinin ikinci 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın ilavesini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Mehmet PAMAK 

«Savaş hallerinde bu iki aylık süre aranmaz,» 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Sıkıyö
netim, Savunma Hazırlığı, Seferberlik ve Savaş Ha
li» başlığını taşıyan 138 nci maddesinin son fıkrası
nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımla 
an?: ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Sıkıyönetim, Savunma Hazırlığı, Seferberlik ve 

Savaş Hali 
Madde 13'8, son fıkra. — 

Sıkıyönetim, savunma hazırlık durumları, seferber
lik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulana
cağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin na
sıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya 
savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi ha
linde vatandaşlar için ne gibi yükümlülükler getiri
leceği kanunla düzenlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 138 inci maddesinin son fık

rasında, Sıkıyönetim Kanunu ile düzenleneceği sayı
lan konular arasına «İdare ile ilişkiler» hususunun da 
eklenmesini ve bu eklentinin fıkranın ikinci satırın-
hki «... ve işlemlerin nasıl yürütüleceği» ibaresinden 

'.onra konulmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımız
la l 

Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 138 inci maddesinin aşağıdaki yazılı 
kısmın son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz* 

Son fıkra; 
«Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkan

larına bağlı olarak görev yaparlar.» 
Adnan OREL A. Fehmi KUZUOĞLU 

Turgut KUNTER Rıfat BAYAZIT 
M. Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Değerli üyeler; ilk önerge Sayın 
Gökçe, Sayın Gelendost, Sayın Şenocak, Sayın Kun-
ter'in. Kim açıklama yapacak?.. 

ABBAS GÖKÇE — Yerimden izin verirseniz kı
sa bir açıklama yapayım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, 138 inci 

maddemiz belirli hallerde sıkıyönetim ilanını öngör
mektedir ve bu sıkıyönetimin iki ayı geçmeyecek şe
kilde düzenlenmesi maddede derpiş olunmuştur. 

Oysa bunca sıkıyönetim deneyiminde gördük ki, 
iki ay içerisinde sıkıyönetimin gerekliliklerinin hiç 
birisi yerine getirilememektedir, öyle ki, sıkıyönetm 
mahkemelerinin bazen kurulması bile uzun süreye 
bağlı kalmaktadır ve her seferinde sıkıyönetim iki 
ay, iki ay uzatılmakta ve bu uzatılmalar birbirini iz
leyip durmaktadır. 

Biz bunu önlemek için bir tavan getirdik ve bu 
tavan da altı ayı geçmemek üzeredir; yani altı ayı 
geçmemek üzere derken mutlaka en fazla altı ay de
medik. Sıkıyönetim ilanı halinde altı aya kadar bir 
süre tayin edilecek, uzatma halinde de dört aylık bir 
tavan getirdik, yine iki ayı değiştirdik; çünkü uzat
malar da tevale edip duruyor. 
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Maruzatım bundan ibaret. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Evet, önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen ar

kadaşlarımız?.. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Şenocak buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Pek de sempatik olmayan bir konu hakkında gö

rüşmenin, konuşmanın güçlüğünü takdir ediyorum, 
Ancak, içinde yıllarca yaşamış bir arkadaşınız olarak 
çektiğimiz güçlükleri de burada dile getirmekten ken
dimi alamadım. 

1952 - 1953 yıllarında çok iyi hatırlarsınız 7 Ey
lülden sonra bir sıkıyönetim ilan edilmişti ve Aknoz' • 
un da meşhur «Kapattım» kelimeleri ile gazetelerde, 
basında büyük yer almıştı. 

Sonraları 1971 - 1972 yılında 12 Mart muhtırasın
dan sonra 1,5 sene süre ile yine bir sıkıyönetim devri 
yaşadık. Keza, son olarak ve halen de devam etmek
te olan 1978'den bu tarafa yine sıkıyönetim ortamı 
içerisinde bulunuyoruz. 

Şahsen bunların hepsinde de muhtelif kademeler
de görev almış bir arkadaşınızım. Bir defa ilk olarak 
Cumhurbaşkanının başkanlık yaptığı Bakanlar Ku
rulunda sıkıyönetim kararı alınıyor. Hemen akabin
de Meclislerin tasdikine sunuluyor. Meclisler bu 
müddeti uzatmak veya kısaltmak yetkisine sahip; 
fakat hiçbir sıkıyönetim iki ay, dört aya, altı aydan 
daha önce bitmemiştir. Kaldı ki, iki ayda sıkıyönetim 
mahkemelerinin teşkili dahi mümkün olamamakta
dır. Hâkimlerin tayini, garnizonlarda mahkeme bi
nasının ayrılması, ona göre tefriş edilmesi, nezaret
haneler sağlanması; kesinlikle iki aydan evvel bunun 
yerine getirilmesi mümkün olamıyor. Dolayısıyla iki 
ay süre bitiyor. Meclis eğer tatilde ise toplantıya çağ
rılıyor, tekrar iki ayı geçmemek üzere uzatılmak zo
runda kalıyor. Kaldı ki, ayrıca Mecliste de tartışma
lar çıkıyor, partiler pazarlık konusu yapıyorlar. Do
layısıyla memleketteki tansiyon gittikçe artıyor. 

Şimdi, araya bir de olağanüstü hal devresi getir
dik. Demekki, biz bundan sonra sıkıyönetimi ola
ğanüstü halden daha vahim bir halde ancak göre
ceğiz. öyleyse daha vahim bir halin iki ayda, dört 
ayda neticelenmesini beklememiz biraz fazla iyim
serlik olur. 

Kaldı ki, sıkıyönetim komutanları her iki ayın so
nuna doğru devamlı tereddüt içerisindeler. Bazı kıt'a 
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intikalleri yapacaklar, bazı ilave güvenlik tedbirleri 
alacaklar; acaba uzatılacak mı, uzatılmayacak mı, 
diye bunun tereddüdü içerisinde iş yapamaz hale ge
liyorlar. 

Burada getirilen teklif mutlaka altı ay veya dört 
ay olsun manasına değil, bu ilk nazarda pek sempa
tik gözükmüyor hakikaten. Yine her şeyi aslî sahibi 
olan, egemenliği temsil eden Millet Meclisine bırak
mış durumdayız, öyleyse onun elindedir, bakarki du
rum iyiye gidiyor uzatmayı bir ay yapar, hatta bazı 
bölgelerde kaldırır, bir başka bölgede üç ay yapar. 

Binaenaleyh, böyle kesin Anayasada «İki ay» 
kaydı ile sınırlandırılmayalım, azamî bir tavan vere
lim. İlk ilanda altı aya kadar, müteakip ilanlarda da 
(Yani altı ay geçmemek şartı ile) dört ayı geçmemek 
şartı ile kabul edilirse sıkıyönetim komutanlıkları 
olsun, hükümetler olsun, Meclisler olsun büyük bir 
sıkıntıdan kurtulmuş olacaklardır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyondan görüşlerini rica ediyorum. 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALİDİKAÇTI — Sayın Başkanım ve değerli üyeler; 

Önergenin esprisine katılıyorum; fakat ileride bir 
önerge daha var, «Savaş hallerinde bu iki aylık sü
re aranmaz» diye. 'Bu ikisini yahut üçünü beraber 
birleştirip mütalaa etmeninin yararlı olacağı kanısın
dayım. Çünkü, ilk önce altı aylık süre için ilan edili
yor, ondan sonra üçüncü fıkrada iki ayda bir uzat
ma, bu iki ayı dört aya getiriyoruz, sonra bir öner
ge var, bu iki aylık süre dikkate alınmaz, diye. Bu 
son önergenin sahipleri de Sayın Rıfat Bayazıt, Ad
nan Orel, Muhsin Zekâi IBayer, Fehmi (Kuzuoğlu, 
Turgut Kunter arkadaşlarımız. Bilmiyorum bu arka
daşlarımız bu konuda ne düşünüyorlar.? Hepsini bir
den mütalâa etmek lazım. Sanıyorum ki, bu son oku
duğum önergeden 'başka ayrı bir önerge vermiş olan 
Mehmet Pamak'ın da metni aynı; ama ayrı bir öner
ge halinde vermiş. Yani ilk önce altı ay olarak sıkı
yönetimi ilan ettikten sonra, artık hiç uzatma olma
dan mı devam edecek iki aylık sürs, ne demek iste
di arkadaşlarımız onu ben anlayamadım efendim? 
Anlayamadığım için de sorunuza şimdiden bir cevap 
vermem mümkün değil. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı müsaade eder
seniz o önerge sahiplerinin bu konudaki açıklama
larını alalım. 
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Sayın Bayazıt siz mi yapacaksınız açıklamayı?.. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, arz edeyim 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
iRIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım; bizim 

üçüncü fıkra olarak teklifimiz, «Savaş hallerinde bu 
iki aylık süre uzatma aranmaz» seklindedir ve bu 
sadece savaş hallerine münhasırdır. O zaman normal 
zamanda 6 ay olur aynı şey.. 

ANAYASA KOMİSYONU BALKANI ORMAN 
ALDIKAÇTI — Burada bir açıklığa kavuşmak la
zım, onu rica ediyorum Sayın Başkan.. 

RIFAT B A YAZIT — 6 ayı kabul ediyorlarsa o 
zaman 6 aya göre düzenlensin. Biz savaş haline mün
hasır olmak üzere, koymuştuk. 

ANAYASA KOMİSYONU BALKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Savaş haline münhasır olmak üze
re 6 ayda bir uzatılmayı, kabul ederiz. 

RIFAT IBAYAZIT — Savaş halinde hiç kesilme
sin. 

'BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, arkadaşlar, bu 
önergeyi verenler derler ki, eğer siz 6 ayı kabul eder
seniz biz de onu aynen kabul ediyoruz. 

ANAYASA IKOMÎSYONU BAŞKANI ORMAN 
ALDIKAÇTI — Savaş halinde 6 ayı kabul ederiz 
tabiî; savaş halinde yalnız. 

AHMET SENVAR DOĞU — Yanlış beyan var 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İBir dakikanızı rica edeyim efendim. 
Sayın Gökçe ve arkadaşlarının, Sayın ıŞenocak'ın 

önergesinde birinci fıkradaki 2 ay, 6 aya; ikinci fık
radaki 2 ay 4 aya yükseliyor. Bu normal zamanlarda. 
Yani savaş hali dışında. Evvela bunu rica edeyim, 
buna katılıyor musunuz?.. 

ANAYASA IKOMÎSYONU BAŞIKANI ORMAN 
ALDIKAÇTI — Savaş hali dışında katılmıyoruz 
efendim. Yalnız, savaş halinde uzatmayı kabul edi
yoruz. Normal vaziyetlerde eski halinde kalması ge
rekir. Şiddet olayıdır bu.. 

BAŞKAN — Normal vaziyette katılmıyorsunuz, 
savaş halinde bu sürelerin bu miktara çıkmasını ka
bul ediyorsunuz? 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet. 6 ay olmasını kabul ediyo
ruz. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sorum var Sayın Baş
kan. 

'BAŞKAN — Tabiî, sorunuzu sorun; ona göre 
diğer sorusu olan arkadaşlar da sorsunlar. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Savaş halinde acaba 
Sayın Komisyon Başkanı, bu sürenin tahdit edilece
ğini mi zannediyorlar?.. 

BAŞKAN — Evet. «Savaş halinde 2 aylık, 4 ay
lık veya 6 aylık bir süre olabilir mi?..» diyorlar. Sü
resiz demek istiyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, savaş hali hakkında bil
gim yok; ama galiba savaşlar çok yabuk bitiyor şim
di efendim. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, 16 ay ve 4 

aylık süreler için bir gerekçe kondu ortaya. Zannedi
yorum Komisyon cevaplandırmadı o gerekçeyi. Ni
çin eskisi gibi kalacak?.. IBunu aydınlatmadılar. Bir 
gerekçe kondu ortaya, gerekçeye cevap verilmedi; 
«Kabul etmiyoruz» dendi. Acaba medburiyet yok 
mu?.. Gerekçeye cevap verilmesi lazımdı; bir nede
ni olması lazım uzatmamanın. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, nedenini soruyor
lar. O nedeni açıklamak mümkünse lütfen rica ede
yim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

«Ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete 
karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülke
nin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan teh
likeye düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür demok
ratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelen şiddet hareketlerinin yaygınlaş
ması sebebiyle..» diye sıkı yönetim hali (Savaş halini 
dışarıda bırakıyorum.) bu hallerin ortadan kaldırıl
ması için 6 ay fazla görünebilir efendim. Onun için
dir ki, muayyen bir süre için sıkıyönetimi ilan etmek 
lazımdır ve ondan sonra gerektikçe uzatılabilir; ama 
savaş hali için bir diyeceğim yok. Uzun olabilir sa
vaş hali. Dediğim gibi biraz evvel, ihtisasım dışında; 
ama belirtmek istediğim husus, burada fert hak ve 
hürriyetlerinin sınırlanması konusudur. Bunda gayet 
kıskanç olmalıyız. 

Sayın İbrahim Paşamın söylediklerine, ileri sür
dükleri gerekçelere katılıyorum. 6 ayda belki mahke
melerin kurulması güçtür, yaşamadım bilmiyorum, 
mekanizması nasıldır bunun; fakat buna da hazırlık
lı olup, bu mekanizmayı her halde hızlandırmak da 
mümkün olur efendim. 

Yalnız, açık bir şey söylemiş değil gibi görünü
yorum; ama, söylediklerim açıktır efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım; ben Sayın 

Bayazıt'ın önergesinden şunu anlıyorum efendim: Sa
vaş halinde örfi idare müddeti için bir kısıtlama söz 
konusu olmamak lazım gelir, demek istiyorlar gibi 
geliyor. Yani, eğer hükümet bir sıkıyönetim ilan ede
cekse, bunun 2 ayla 4 ayla, 6 ayla, bir müddetle sı
nırlanamaz, savaş bitinceye kadar devam edebilir. 
Ben öyle anladım; doğru mudur?.. 

Binaenaleyh, Sayın Aldıkaçtı, «"Savaş hali için 6 
ay» diyor. Mesela; İran ile İrak arasındaki savaş 
2 senedir devam ediyor. Çabuk biter diye bir şey yok; 
ama, atom bombası atılırsa ona birşey diyemem. 

Şimdi, şartlar böyle olunca, savaş 3 sene, 5 sene 
devam edebilir. IBen Sayın Bayazıt'ın önergesinden, 
bu savaş 5 sene devam ederse, sıkıyönetim de 5 sene 
devam edecektir, anlamını çıkarıyorum. Böyle 2 ay, 
6 ay uzatalım demek yanlış olur, demek istiyorlar. 
Ben böyle anlıyorum. 

BAİŞKAN — Anlaşıldı Sayın Evliya. 
Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Efendim; sürenin, tavanını 
6 ay gösterilmiş olması, bunun '2 ay ile ya da 1 ay ile 
15 gün ile sınırlandırılmasına 'bir engel teşkil eder 
mi?.. 

İkinci sorum: 2 yıldan evvel Türkiye'de sonuçlan
mış bir sıkıyönetim gösterebilirler mi Sayın 'Komis
yon Başkanı?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
(Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan; ıben şunu öğren

mek istiyorum: «Savaşı gerektirecek bir durumun 
baş göstermesi...» Acaba bunu nasıl tefsir ediyorlar?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iBuyurun Sayın Göktepe. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın 'Başkanım; 138 
inci maddeyi dikkatlice okursak, benim görüşüme gö
re mesele halledilmiş olur. Maddenin 4 üncü satı
rındaki «Cumhurbaşkanı» kelimesinden itibaren okur
sak: «..Cumhurbaşkanı 'başkanlığında, Bakanlar Ku
rulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldık
tan sonra, süresi iki ayı aşmamak üzere yurdun bir 
veya 'birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyö
netim ilan edilebilir.» denmekte. Yani, hükümet iki 
aya kadar ilan edecektir. «..Bu karar, derhal Resmî 
Gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya 

çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekli gör
düğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uza
tabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.» denmektedir. 
Buradaki uzatmadan hükümetin 2 ay ile bağlı kalmak
sızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli görürse, 
bu süreyi uzatabilir anlamı çıkıyor. Meclis bunu üç 
ay da yapabilir, 5 ay da yapabilir, 6 ay da yapabilir 
şeklinde anlıyorum ben. Acaba yanılıyor muyum? 
Komisyon hu maksatla mı metni kaleme almıştır? 
Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Aldıkaçtı, şimdi lütfen sayın üyelere cevap 

veriniz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDBKAÇTI — Sayın İbrahim Göktepe'ye getirdi
ği yardım için teşekkür ederim efendim. Gerçekten 
bu şekilde kaleme almıştık ve anlamıştık; ama bu 
tabiî, sıkıyönetimin ilk ilanının 6 ay olmasını engel
lemez. 6 ay için, prensip itibariyle sıkıyönetim ilan 
edilebilir, uzatılıp, kısaltılması Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ait bir yetki olarak ortaya çıkar. 

«Savaş hallerinde bu iki aylık süre aranmaz» söz-
zünden, yorumundan, «Savaş devam ettiği sürece 
sıkıyönetim devam eder» anlamı çıkıyorsa buna ka
tılırız efendim. Gayet mantıkidir; savaş başlamıştır, 
sıkıyönetim ilan edilmiştir, savaş devam ettiği süre
ce sıkıyönetim devam eder. Bunun üzerinde tartışmı
yoruz; fakat bu süreler hususunda görüşlerimizi 
arz ettik efendim, değiştirmeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Sayın Baş

kan; katılmaları doğru değil, önergeler üzerinde gö
rüşmemiz gerek efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Zaten 
soru soruluyor, Sayın Kırcalı; bir Komisyonun bir 
önergeye katılıp katılmamasını biz eleştirenleyiz. Ka
tılıyor.. Karar Yüce Heyetindir. 

SÜLEYMAN SIRRI IKIRCALI — Efendim, Yü
ce Heyetin kararına istikamet vermeye çalışıyoruz. 
Müsaadenizle konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — (Sayın (Kırcalı, sıra sorularda. Eğer 
soru sormak istiyorsanız buyurun; çünkü önergeler 
üzerinde görüşüldü, söz isteyen olmadı. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sadece Sayın 

Gökçe'nin önergesi önergesi üzerinde konuşuldu. 
Sonradan Sayın Aldıkaçtı buyurdular, dediler ki; 
«(Hepsini birleştirdim öyle mütalaa ettiler. Bunlar 
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birbirini tamamlayan önergelerdir.» dediler ve diğer 
arkadaşlarımızın önergeleri üzerinde konuşulmadı. 
Siz şimdi sorulara geçtiniz. 

BAŞKAN — Efendim, zaten o önergeye sıra 
gelmedi Sayın Kırcalı. Ben o önergeyi bir tarafa bı
raktım; şimdi Sayın Gökçe, Gelendost, Sayın Şen-
ocak ve Kunter'in önergeleri üzerindeyiz. Ona sıra 
gelecek. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben, «Katı
lıyoruz» deyince, onu söylemek istedim. 

BAŞKAN — Ona sıra gelecek. Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Erginay, soru. 

AKtF ERGtNAY — Sayın Başkanım; Sayın KoT 

misyon Başkanının izahatı bence yanlış. Yani, iki 
ayı aşmamak üzere Meclise giden bir tasarıyı tutupda 
altı aya çıkaramaz bu metne göre. Onun manası; 
«üzatılabilir»in manası, eğer bir aylık için sıkıyöne
tim ilân edilmişse, onu iki aya çıkarabilir. Çünkü, 
açık madde; süresi iki ayı aşmayacak; ama ondan 
sonra bu müddet biter, tekrar iki ay uzatabilir. Onun 
için, Sayın Şenocak ve diğer arkadaşlarımızın verdik
leri önergeye göre, bu iki ayın altı ay olarak göste
rilmesi şarttır, iyi olur. Çünkü, sski sıkıyönetimler 
devri geçti, öyle bir anda kapat, filan... Uzun bir 
devreye ihtiyaç vardır. 

Bu müsaadeyi verelim, bu seyyaliyeti verelim 
derim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bütün açıklamalara rağmen, önerge sahiplerinin 

de ısrarla üzerinde durmalarına rağmen, Sayın Ko
misyon bu önergeye katılmıyor. Bu itibarla dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının ve Sayın Pamak' 

in; «Savaş hallerinde bu iki ay süre aranmaz» öner
gesine gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu önerge üzerin
de Sayın Kırcalı, aleyhte, buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım ve sayın üyeler; 

Elimizdeki Tasarıdan mümkün olduğu kadarı, in
celeyebildiğimiz kadarı ile söylüyoruz, bugünler he
men incelemek imkânını da zaten pek bulabilmiş 
değiliz; çünkü maddeler ilerledi ve atlandı, o sebeple 
zamanımız olmadı. 

Başlangıçta bir kere, tabiî afetler, ağır ekonomik 
bunalımlar sebebiyle idareye bir imkân tanıyoruz. Sı

kıyönetime çok yakın bir durum bu. «Şiddet olay
larının yaygınlaşması, kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması nedeniyle»... ki, bunun şartlarından birisi 
sıkıyönetimde de var; aynı şey, «Temel hak ve öz
gürlükleri ortadan kaldırılmaya yönelik yaygın şid
det hareketlerine ait (136 ncı maddeyi okuyorum) 
«Ciddî belirtilerin ortaya çıkması...» aynı şekilde 
«Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya te
mel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne
len şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebebiyle..» 
Sıkıyönetimle olağanüstü hallerin ilânı hemen hemen 
aynı şeye dayanıyor. 

Şimdi olağanüstü hallerin ötesinde savaş hali, sa
vaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayak
lanma olması.. Bunlar fevkalade sebepler. Savaş ha
li olabilir. Hudutların bir tarafında savaş olur; ama 
bu bütün ülkede sıkıyönetimi gerektirmez, hatta ora
da bile gerektirmez. Her savaş bütün ülkede sıkıyö
netimi gerektirmez. Sıkıyönetim son derece dikkatle 
kullanılması gereken, ülke üzerinde, kişiler üzerinde 
büyük etkiler yaratan bir olaydır. Gerektiğinde, ta
biatıyla riayet edilecek, uygulanacaktır; ama her sa
vaş halinde baştan aşağı sıkıyönetim uygulanacaktır, 
diye Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir uygu
lamaya geçilmemiştir. Savaş hali vardır; siz sıkıyö
netimden dönebilir misiniz? Hayır. İngiltere'de savaş 
vardır, Falkand adaları için Arjantin'le harbetmekte-
dir; ama ingiltere'de sıkıyönetim yoktur. Böyle du
rumlar, değişik durumlar olabilir. 

O sebeple, savaş hali de olsa, ne kadar zaman ve
rileceğini Hükümetin takdirine ve arkasından da Mec
lisin takdirine bırakmak gerekir. Yoksa, savaş halin
de muhakkak sıkıyönetim olacaktır, diye bir kural 
koymada katiyen isabet görmüyorum. Sayın Komis
yonun bunun üzerinde biraz daha düşünmesini sa
lık veririm. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim., 
Sayın Başbuğ, lehte, buyurunuz efendim. 
Sayın Dikmen, söz istediniz mi? 
ALÎ DİKMEN — İstemiştim; fakat arkadaşım 

temas etmezse, konuşacağım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın arka

daşlar; 
Bugünün muharebeleri topyekûn muharebeler

dir. Bizim yurdumuz gibi, sınırlı genişliği olan bir 
saha, muharebenin tesir sahası dışında kalamaz hiç
bir zaman. Hatta bu muharebeyi Kıbrıs Rumlarıyla 
yapsak bile. Bu geniş saha içerisinde seyahatlar kısıt-
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lanacak, konuşmalar kısıtlanacak, tahliyeler yapıla- I 
cak, ikmal yapılacak ve dolayısıyla hem harekât ba
kımından hem savunma bakımından, hem korunma, | 
bakımından, memlektimizin herhangi bir harpte, 
(Küçük bir devletle dahi olsa) bütün sınırları içerisi 
muharebenin tesir sahasına girecektir. Bu saha içeri
sinde sıkıyönetim ilan edilmeden bir muharebenin ya
pılması mümkün değildir 

Kaldı ki, arkadaşımızın dediği gibi, muharebe bi
zim yurdumuzun bir parçasını eğer tesir altına ala
caksa, zaten sıkıyönetim o sahada ilan edilir, diğer I 
sahada ilan edilmez, tlan edilmeyen sahada da sıkı
yönetimin uzatılması 'bahis konusu olmaz. 

Şu halde, harbin tesiri altında kalan sahada sıkı
yönetim ilân edilecek ve şayet edilmişse harbin deva
mı müddetince devam edecek demektir. 'Bu mutlaka 
olacaktır; ama biz buraya yazsak da olacaktır, yaz-
masak da olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, lehte, buyurun. 

ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben çok kısa olarak bir gerçeği burada vurgula

mak istiyorum. Gerçi Anayasa Komisyonundan da I 
sormuştum; savaşı gerektirecek bir durumun baş gös
termesi.. Bu durum Türkiye'de 1974-1975 senelerin
de yaşanmıştır. Hepinizin malumu, bir Kıbrıs olayı I 
olmuştur, Kıbrıs'ta savaş olmuştur; ama Türkiye'de 
fiilen bir savaş olmamıştır, yalnız savaş hali yaşan
mıştır ve çok iyi hatırlarsınız, bu vesileyle memleke- I 
tin en önemli bölgelerinde sıkıyönetim de ilan edil- I 
mistir ve sırf bu maksatla ilan edilmiştir ve bir sene
den fazla da bu sıkıyönetim sürmüştür. I 

Bu bakımdan, bu kaydın, yani hu maddeye öner- I 
ge doğrultusunda bir istikamet vermek faydalı olur 
kanısındayım. I 

Arz ederim. I 

IBAŞKAN — Sayın Vardal, aleyhte, buyurun. 
İSA VARDAL — Sayın 'Başkan, sayın üyeler; 
Ben, önergenin esas 'bakımından aleyhinde deği- I 

lim. Yalnız, biraz evvel kabul edilen önergede, «Al- I 
ti aya kadar» tabiri var. Yani Hükümet, altı aya ka- I 
dar sıkıyönetim ilan edebilecektir. Bu, altı ay olmaz I 
da beş ay olur, dört ay olur, üç ay olur, iki ay olur. I 
Peşinen belli olmadığı için, önergede belirtilen iki ay I 
süresinin, savaş halinde mevzuubahis olmayacağı şek- I 
lindeki yazılışı, biraz evvelki önergeyle bağdaşacak I 
nitelikte olmadığı için, önergenin bu haliyle kabulü 1 
mümkün değildir. I 

Arz ediyorum. | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
«Savaş hallerinde bu iki aylık süre aranmaz» 

şeklinde iki önerge var. Bunlar üzerindeki görüşü
nüz?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın (Başkan ve değerli arkadaşla
rım; 

Evvela ISayın Kırcalı'nın bir mütalaasına cevap 
vermek istiyorum: 

ıSayın Kırcalı, '136 ncı madde ile 138 inci madde 
arasında büyük fark olmadığını ileri sürdü. Ben, 138 
inci maddede, 1'36'da bulunmayan halleri okumakla 
yetineceğim: 

«Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş-
göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın 
veya ülkenin ve Milletin bölünmezliğini içten veya 
dıştan tehlikeye düşüren..» diye burada bitiyor. Di
ğer tarafı fert hak ve hürriyetleriyle İlgili. 

136 ncı madde öz olarak fert hak ve hürriyetle
rine karşı yönelen bir tehlikeye karşı olağanüstü hal 
ilanıdır. Halbuki 138 inci maddenin temeli vatanın 
varlığının tehlikeye düşmesidir. Binaenaleyh, ikisi 
arasında bir mukayese yapmak ve ikisi arasındaki ya
pılan bu mukayeseden sonra süreleri tespit etmeye 
çalışmak tamamen yanlış hir görüş olur kanısında
yım. Onun için Anayasa (Komisyonu bu teklifi dik
kate almayacaktır ve konuyu yeniden incelemek lü
zumunu duymamaktadır. 

«Savaş hallerinde bu iki aylık süre aranmaz» tek
lifine katılıyoruz; yalnız bunun dana açık bir şekil
de yazılması lazım efendim. Ben ilk okuyuşumda iki 
aylık uzatmaların aranmayacağını anladım. Halbuki 
şimdi Sayın Mehmet Pamak'tan aldığımız bir tezke
reden ve yapılan açıklamadan, savaş devam ettiği sü
rece ilan edilen bir sıkıyönetimin devam edeceği an
lamını çıkarttık. Bilmiyorum, yanlış anladımsa lütfen 
tashih edilsin efendim. («Öyle» sesleri). 

BAŞKAN — Evet, kastedilen budur. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — öyleyse gayet tabiî katılıyoruz; 
çünkü sıkıyönetim savaş dolayısıyla ilan edilmiştir, 
savaş devam ettiği sürece de sıkıyönetimin devam et
mesinden doğal bir şey olamaz efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RIFAT B A YAZIT — Sayın Başkanım, ikinci 

fıkraya bağlantı olduğu ve yukarıdaki ikinci fıkrada 
da «İki ayı aşmamak üzere uzatılır» dendiği için, biz 
üçüncü fıkrayı vazederken, «Bu iki aylık süre aran-
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maz» diye belirttik. O bakımdan, esasen savaş müd-
detince uzatılma olmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yani yeni bir karara lüzum görme
den, savaş bitene kadar 'sıkıyönetime devam edece
ğiz?.. 

RIFAT BA YAZIT — Tabiî efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Buna katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Pamak'ın düzeltilmiş önerge
sinde şöyle bir kayıt var: İki ay çıkarılıyor ve «Sa
vaş hallerinde bu süre aranmaz» deniyor. 

Sayın Aldıkaçtı, biz Genel Kurulun.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hayır; çünkü yeni bir metin koya
caksınız, yeni 'bir cümle teşkil edeceksiniz. Bu cüm
leyi... 

ANAYASA KOMİSYONU (BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sanıyorum ki efendim zaten bu 
maddeyi yeniden kaleme almak gerekecek. Lütfen, 
dikkate almak üzere oylatın Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, daha sonra önerge
lerle birlikte size vereyim, siz yeni bir madde oluş
turursunuz. 

Değerli üyeler, Sayın Anayasa Komisyonu bu iki 
önergenin dikkate alınmasını istiyorlar. Dikkate alın
ması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edil
miştir. 

138 inci maddeyi dikkate alınan önergelerle bir
likte Anayasa Komisyonuna veriyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, başka bir teklif daha var 
efendim, onu da tartışmaya açmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Özür dilerim; evet bitmedi. Dikka
te alınmak üzere oylattık, henüz vermiyoruz; çün
kü üç önerge daha var. Teşekkür ederim Sayın Aldı
kaçtı, 

Sayın Tutum, sizin önergenizde sıra. Üçüncü ve 
dördüncü fıkraların metinden çıkarılmasını istiyorsu
nuz. Buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Önergemde 138 inci maddenin üç ve dördüncü 
fıkralarının bir Anayasada yer almaması gereken hü
kümler olduğunu düşündüm ve bu nedenle üç ve 
dördüncü fıkraların çıkarılmasını öneriyorum. 

Olağanüstü durumlarda sıkıyönetim komutanla
rına verilecek olan yetkiler esasen halen yürürlükte 
olan sıkıyönetim kanununun 3 üncü maddesinde apa
çık söylenmiştir. Başta, «Herhangi bir müracaat, talep 
ve karara lüzum olmaksızın konutları ve her türlü der
nek, siyasî parti, sendika, kulüp gibi teşekkül ve bina
ları aramak» dahil, «Her türlü araçlarla yapılan yayın 
ve haberleşmelere sansür koymak» dahil, «Her türlü 
matbu evrakı basan matbaaları kapatmak» dahil, 
«Grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını sürekli ola
rak durdurmak ve izne bağlamak» dahil neler yapı
lacağı ayrı ayn belirtilmiş. 

Bir anayasada herhangi bir görevliye, yani siyasi 
nitelikte olanlar hariç, herhangi bir görevliye bir 
talimat ve onun yetkilerini belirleyen bir hükmün 
konması mutat değildir Sayın Başkanım. Eğer bu 
mantıktan hareket edersek, şu veya bu durumlarda 
valinin ne gibi yetkiler taşıyacağı veya kaymakamla
ra ne gibi yetkiler verileceği gibi ayrıntıya kadar in
miş oluruz. 

Esasen düzenlenmiş olan bir konunun yeni bir 
hüküm gibi Anayasaya yerleştirilmesi iyi bir hukuk 
tedvini yolu değildir Sayın Başkanım. Eğer Komis
yon ve arkadaşlar buna katılırlarsa, esasen düzen
lenmiş olan bu hükümlerin bu metinden çıkartılma
sı isabetli olur. 

Bu nedenle durumu takdirlerinize saygıyla arz 
ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Önergenin aley
hinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Hemen üzülerek ifade edeyim ki, Sayın Tutum 

kardeşimizin bu önergesine katılmak mümkün değil. 
Anayasa normal zamandaki durumlara göre hangi 
maddelerin uygulanacağını, anormal zamanlardaki 
durumlara göre hangi maddelerin uygulanacağını top
layan birtakım hükümler heyeti mecmuasıdır. Bu 
açıdan bakınca anormal durumlara göre de Anaya
sada bazı hükümlerin yer alması kaçınılmazdır. 

Sayın Tutum bileceklerdir, sıkıyönetimin de üs
tünde bir harp hukuku vardır. Harp hukukunun ol
duğu yerde adam öldürmek vardır; ama bunu hiçbir 
anayasa «Harpte adam öldürülür» diye yazmaz. De
mek ki, sıkıyönetimle ilgili bazı hükümlerin de mut
laka Anayasada yer alması lazımdır. Yarın ola ki, 
zaman olur, Allah korusun, hiçbir zaman temenni et-
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meyiz, ya sıkıyönetim kumandanlarımızı yargılama
ya kalkarlarsa, «Sizin bu Kanunda vardı bu hüküm
ler; ama Anayasada hani?.. Gösterin bunu.» derler
se ne yapılacaktır acaba?.. Benim merak ettiğim ko
nu budur. 

Onun için bu önergenin reddi gerekeceği yönün
de fikir sahibiyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Şenocak, buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Efendim, Sayın Gök-

tepe de aleyhinde konuşmak istedi; ben söz hakkımı 
Sayın Göktepe'ye veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Göktepe. 
ÎBRAHlM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; 
Sıkıyönetim gerektiren haller normal haller değil

dir. Normal demokratik düzen içerisinde temel hak 
ve hürriyetleri ne derece savunuyorsak, sıkıyönetimi 
gerektiren hallerde de devletin başı dertte olduğu 
için, dolayısıyla milletin ve vatandaşın başı dertte 
olduğu için, memleketin bütünlüğünün başı dertte ol
duğu için fedakârlık günüdür. Binaenaleyh, orada 
normal zamanda hak ve hürriyetleri için her şeyi 
göze aldığımız vatandaşın, fedakârlıkların en aza
misini ve elinden gelenini yapması gerekir. 

Sıkıyönetim komutanları aldıkları kararları teb
liğlerle vatandaşlara duyurdukları İçin esasen alınan 
tedbirler, getirilen kısıtlamalar aleniyet kazanmakta
dır. Uygulanan gizli kısıtlamalar, gizli tedbirler de
ğildir, alenidir; tebliğlerle ilan ediliyor ve binaena
leyh, her vatandaş buna uymak için kendisini hazır
lıyor zaten, 

Sayın Tutum arkadaşımızın çıkarılmasını istediği 
bir fıkrada; «Kolluk kuvvetlerinin sıkıyönetim ko
mutanlarının emri altına girmesi.» hususu var. 

Değerli Başkanım; 
Bundan daha tabiî bir şey olamaz. Bir bölgenin 

veya memleketin bütününün emniyet ve asayişini sı
kıyönetimin sorumluluğuna vermişsek, bütün güven
lik kuvvetlerini de onun emrine vermeye ve bunu 
Anayasaya koymaya mecburuz. Aksi halde «yetkisi
nin kaynağı ne olacaktır?..» tartışmasına girilir. 

O bakımdan, tekrar arz etmek istiyorum; devle
tin badire içinde bulunduğu, milletin başının dertte 
olduğu dönemlerde bu derdi, bu badireyi savmak, 
gidermek görevini verdiğimiz Türk Silahlı Kuvvet
lerine ve onun getirdiği, onun uyguladığı sıkıyöneti
me her türlü yetkiyi vermekten de kaçınmamamız 
gerekir. Ben bunda bir terslik veya bir yanlış anlayış 
göremiyorum ı 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Fırat, lehinde söz istemiştiniz, buyurun 

eıendim* 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kıymetli üye

ler; 
Ben zannediyorum ki, Sayın Tutum'un önerge

sini arkadaşlarımız yanlış anladılar. Şöyle ki; üç ve 
dördüncü fıkralarda sıkıyönetim süresince bütün 
kolluk kuvvetlerinin sıkıyönetim komutanının emri
ne gireceği ve dördüncü fıkrada da özgürlüklerin as
kıya alınması mevzubahistir. Halbuki, maddenin be
şinci fıkrasında bakın ne demektedir : «Sıkıyönetim, 
savunma hazırlık durumları, seferberlik ve savaş 
hallerinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlem
lerin nasıl yürütüleceği, özgürlüklerin nasıl kayıtla-

' nacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı ge
rektirecek bir durumun başgöstermesi halinde vatan
daşlar için getirilecek yükümler, kanunla düzenlenir.» 
Bunların hepsini kanunla düzenlemeye atfetmiş. Do
layısıyla burada mükerrer bir durum vardır; kanun
la bunlar düzenlenecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyonun bu önerge üzerindeki görü

şünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım : 
Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve bu 

fıkralara ilaveten Sayın arkadaşımızın en son mü
talaaları, gerçek durumu ve maddenin esprisini yan
sıtmamaktadır. Çünkü, üçüncü fıkrayı ele alırsak, 
«Sıkıyönetim süresince bütün kolluk kuvvetleri Sıkı
yönetim Komutanının emrine girer.» diyor. Bu, do
ğal bir hüküm olarak görülür ve Tutum arkadaşı
mızın dediği gibi, belki çok doğal olduğu için Ana
yasada yeri yoktur. 

Bu şekilde bir husus düşünülebilir; fakat mem
leketimizin esas Teşkilat Hukuku tarihi ve sıkıyöne-
tim düzeninde, sıkıyönetim ilanının bir idarî karar 
olduğu ve bu idarî karara karşı Danıştaya başvu
rulabileceğinin de iddia edildiği hatırlanacak olursa, 
Anayasa koyucusunun her türlü ihtimali düşünmek 
zorunda olduğu anlaşılır. Onun içindir ki, fazla gibi 
görünen bu fıkraya gerek vardır ve bütün kolluk 
kuvvetleri sıkıyönetim komutanının emrine verildiği 
zaman, «Bu yapılamaz, Anayasada böyle hüküm 
yoktur.» diyenlere karşı bulunması gereken bir hü
kümdür* 
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Dördüncü fıkradaki; «Sıkıyönetim Komutam, il
gili kanuna uygun olarak, temel hak ve özgürlük
lerin askıya alınması» sorunu, 138 inci maddede sıkı
yönetim savunma hazırlığı, seferberlik ve savaş hali
nin incelendiği dikkate alınacak olursa, arkadaşımı
zın itiraz ettiği son fıkranın, sıkıyönetim savunma 
hazırlık durumlarıyla ilgili olduğu, seferberlik ve sa
vaş halleriyle ilgili olduğu, diğer dördüncü fıkranın 
ise, diğer hususları kapsadığı anlaşılır. Yani, dördün
cü fıkranın uygulandığı alan başkadır, sıkıyönetim 
idaresi zamanında, yönetimde savunma hazırlık du
rumları, seferberlik ve savaş hallerinde alınması ge
reken önlemler başkadır. Her ikisi için ayrı ayrı be
lirtilmiştir. Bir tekrar var gibi görünmektedir; ama 
birisi savaşa hazırlık halidir, diğeri savaş halidir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir soru sora-. 
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Komisyon Başkanı
nın izahına çok teşekkür ederim. Ancak, «redaksi
yon hatası var; Sıkıyönetimden sonraki virgül olma
yacak» deselerdi, ben kendilerine iştirak ederdim; fa
kat beşinci fıkrada... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kaldıralım virgülü öyleyse; me
sele yok. Madem bütün hikâye virgülünüzde, kaldıra
lım virgülü. 

AYHAN FIRAT — O zaman iştirak ederim 
efendim; virgül olduğu sürece tekrardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 
Değerli Komisyon Başkanımızdan açıklamasını iste
diğim bir konu var. Bu üçüncü fıkrada emniyet kuv
vetlerinin, kolluk kuvvetlerinin sıkıyönetim komutan
lıkları emrine girmesinin doğal olduğunu biz de ka
bul ediyoruz, yerindedir. Ancak, tatbikatta bir ak
saklığa sebebiyet vermemek için açıklamasını rica 
ediyorum : Emniyet Genel Müdürlüğü de bir kolluk 
kuvvetidir; ancak karargâhtır, bütün Türkiye'ye şa
mil bir karargâhtır. Bunun gibi Jandarma Genel Ko
mutanlığı da bir karargâhtır; Girmemesi lazım ge
lir. Yani sıkıyönetim ilan edilen Ankara İlinde Em
niyet Genel Müdürlüğü karargâhının komutan em
rine girmemesi gerekir düşüncesindeyim. Böyle mi 
düşünüyorlar Sayın Başkanımız? Açıklamasını rica 
ediyorum* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu konuda arkadaşıma cevap vere
meyeceğim efendim. Bilgim dışındadır; sistemi bilmi
yorum, örgütün nasıl olduğunu bilmiyorum ve bu 
konuyu da tartışmadık efendim, ama Kanun düzen
lenirken herhalde bu nokta da dikkate alınır. Ka
nunda belki bu Meclisten geçecek. O zaman görüş
lerinizi açıklarsınız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Komisyonumuzun değerli Başkanı fevkalade 

önemli bir noktaya temas ettiler. Tatbikatta sıkıyö
netimin idarî bir karar olduğu, bu itibarla idarî, yar
gının denetimine tabi olması gerektiği, yolunda iddi
alar bulunduğu, o sebeple maddeyi ayrıntılı yazdık
larını belirttiler. Fevkalade önemli bir husustur bu. 
Acaba tatbikatta ileri sürülen bu iddiaya katılıyorlar 
mı? Yani sıkıyönetim kararının idarî yargının dene
timinde olduğu yolundaki iddia hukuken geçerli mi
dir? Bunu açıklamalarını istirham ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Azgur'a. 
Bu kanaatte değilim efendim. Sıkıyönetim ilanı, ida
renin denetimi dışında kalır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Herhalde meramımı yeteri açıklıkta ifade edeme
dim. Burada değerli arkadaşlarımın benim önergeme 
karşıt olarak ileri sürdükleri mütalaaların galiba kay
nağı, sanki yasalarda böyle bir hüküm yok veyahut 
yasalarda böyle bir hüküm olsa bile pratikte ve hu
kukta tereddüt konusu yaratılıyor; yarın bir problem 
çıikar gibi, hep böyle hayalî biirtalkım düşüncelerle 
gerekçeler ileri sürülmeye kalkılıyor. 

Sıkıyönetim Kanunu, madde 2 : «Sıkıyönetim al
tına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin 
zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler bütünüyle 
Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri 
bütün teşkilatıyla Sıkıyönetim Komutanının emrine 
girer.» Tartışma yok. Benim üzerinde durmak iste
diğim bunlar; anayasal hükümler değil. 

Saygıdeğer Komisyon Başkanının ileri sürdüğü 
bir noktaya sadece; sorusunu belki soruyla cevapla-
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mak doğru bir yöntem değil; ama şöyle diyeceğim : 
Ne doktrinde, ne de pratikte demin Sayın Azgur'un 
sorduğu soru askıda olan bir sorun değildir, çözül
müş olan bir sorundur. Doktrinden örnek, (Sıddık 
Sami'den okuyorum) «Büyük Millet Meclisinin sıkı
yönetime ilişkin işlemleri organik bakımdan yasama 
tasarrufudur ve idarî yargı yoluyla denetime imkân 
yoktur. Büyük Millet Meclisi bu işlemleri kanun şek
linde yapmadığına göre usul bakımından da Anaya
sa Mahkemesine başvurulamaz.» 

Pratikte de bu çözülmüştür, yargıda da çözülmüş
tür. Neden tereddüt ediliyor; anlayamıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Tutum'a çok, çok teşekkür 
ederim. Yalnız ben onun yerinde olsaydım, bu konu
ya değinmezdim. Çünkü, 12 Mart 1971'den sonra bu 
memlekette maalesef İstanbul Hukuk Fakültesinde 
başlayan bir akım, yani Ordinaryüs Profesör Sıddık 
Sami'nin kürsüsünden başlayan bir akım, sıkıyönetim 
ilanının idarî bir tasarruf olduğunu ve bu idarî ta
sarrufun Danıştayın denetimine tabi olduğunu sa
vunmuştur. Danıştaya başvurmuşlardır; o zaman 
Dekandım, biliyorum, olay böyle gelişmiştir. 

Türkiye'mizde hukuk kurallarına bu şekilde zor
lamalar daima yapılmıştır ve yapılmak ihtimali de 
vardır. Bunu önlemek için buraya bu hükmü getir
dik. Sizin okuduğunuz sıkıyönetim kanununda bu 
hükümler bulunabilir; ama kanun değişir, Anayasa
nın değiştirilmesi kolay değildir ve Anayasa temina
tı altına alınmak istenmiştir. 

Mesele bundan ibaret, çok çok teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Anayasa Ko

misyonu katılmamaktadır, bu itibarla dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesine sıra gelmiş bulu
nuyor. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
138'inci maddenin son fıkrasıyla ilgili vermiş ol

duğum önerge esasında düzenlemeye taalluk etmek
tedir. Bu arada bir hususu öncelikle belirtmek isterim 
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ki, maddenin son fıkrasında «Getirilecek yükümler» 
diye iki kelimeden ibaret bir deyim yer almış bulun
maktadır. Burada zannediyorsam, «Yükümler» keli
mesi Arapça «Mükellefiyetler» karşılığı olarak kul
lanılmış olsa gerek, öyle tahmin ediyorum; ama bu
nun Türkçe karşılığının «Yükümler» değil de, «Yü
kümlülükler» olması lazım geldiğiin ben bilmekte
yim, eğer yanılmıyorsam. 

Bu şekilde düzeltme yaptıktan sonra, maddeyi 
fıkranın başından beri süregelen düzenleme şekli ola
rak bir sıra dahilinde tekrar düzenlemiş oldum. Gö
rüleceği üzere, maddede «Hangi hükümlerin uygu
lanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin 
nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı» dendikten 
sonra «Ve savaş veya savaşı gerektirecek bir duru
mun başgöstermesi halinde vatandaşlar için getirile
cek yükümler» denilmektedir. Ben bu «Getirilecek 
yükümler»i, «ve savaş veya savaşı gerektirecek bir 
durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için ne 
gibi yükümlülükler getirileceği kanunla düzenlenir.» 
şeklinde tertiplemiş bulunmaktayım, eğer Sayın Ko
misyon iştirak ederse, bunun bu şekilde düzenlen
mesini arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üze
rinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Eğer, Yüce Meclis karar verirse, 
dikkate alacağız efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergenin dikka
te alınmasını Sayın Anayasa Komisyonu istemekte
dir. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Tosyalı ve Sayın özkaya'nın önergelerine 
sıra gelmiştir. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — idare ile ilişkileri

nin de bu kanunda yapılacak düzenlemeye eklenme
sini teklif etmiştik. Uygulamada bazı problemler çı
kıyor, bunun kanunla çözülmesinde yarar var, takdir 
Yüce Heyetinizin. 

BAŞKAN — Söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Tosyalı ve Sayın özkaya' 

nın önergesi için görüşünüz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, onu da dikkate alacağız. 
BAŞKAN — Bu önergenin de dikkate alınmasını 

Sayın Komisyon istemektedir. Dikkate alınmasını oy-
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lannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Kuzuoğlu, Sayın Orel, Sayın Kunter, Sayın 
Bayazıt ve Sayın Bayer'in önergelerine sıra gelmiştir. 

Buyurun Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Sayın Başkan, sayın arka

daşlar; 
Önergemiz son bir fıkra ilavesiyle ilgilidir. Ha

tırlatmak için okuyayım : «Sıkıyönetim komutanla
rı, Genel Kurmay Başkanlığına bağlı olarak görev 
yaparlar.» diyoruz. 

Aslında izaha hacet yok; eşyanın tabiatı mana
sında bir fıkradır. Son yıllardaki tatbikat, bize böyle 
bir fıkranın ne kadar lazım olduğunu göstermiştir. 
Birkaç yerde sıkıyönetim vardır, Silahlı Kuvvetlerin 
büyük üniteleri bunda vazife almıştır. Bir Silahlı Kuv
vetinin gövdesini ver, başını ondan al; caiz olacak bir 
şey değildir. Kaldı ki, aksi takdirde ne acayip tabir
lerle, ne gibi aranjmanlar yapılmasına çalışıldığı ve 
sıkıyönetimin manasından, muradından sapma duru
muna düştüğünü biliyorsunuz. Herhalde bu zarureti 
takdir edeceğiniz ve bu eşyanın tabiatını kabul buyu
racağınız için, bu fıkraya müspet oy vereceğinizi 
umar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Önergenin lehinde buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 

Şu sırada olduğu gibi, ekseriya yurdumuzun çe
şitli bölgelerinde çeşitli sıkıyönetim komutanlıkları 
görev yapmaktadırlar. Aynı kanunu uygulamakla 
beraber, bunlar arasında bir uyum sağlamak zorun
luluğu vardır; ona «Koordinasyon» diyoruz, «İşbir
liği» diyoruz. Bu gerek ortaya çıkmıştır; fakat Baş
bakanlık seviyesinde bu koordinasyonun yapılması 
mümkün olmadığı için, bugüne kadarki uygulama
da zaten bu yapılan teklif yürürlüktedir. 1971-1972 
yıllarında böyle olmuştur, 12 EylüTden evvel böyle 
olmuştur, yani koordinasyonu Genelkurmay sağla
mıştır, bugün de Genelkurmayda koordine yapıl
maktadır, binaenaleyh, çok gereklidir; çeşitli sıkıyö
netim komutanlıklarının davranışlarını, hareketlerini 
uygulamalarını, birbirine ahenkli olarak yürütebil
mek, yardımlaşmasını sağlayabilmek için, hem Si
lahlı Kuvvetlerin teşkilatı, muhabere imkânları, ulaş
tırma imkânları, taşıma imkânları zorunlu kılmak
tadır. Bu bakımdan önergenin kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyonun görüşü? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Orel Paşama te
şekkür ederiz, maalesef Komisyon olarak bu konuyu 
unutmuşuz düzenlemeye, olduğu gibi kabul ediyoruz 
efendim. 

ıBAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyo
nu bu önergeye kesin olarak katılıyorlar. Ben de öner
geyi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.,, önerge kabul edilmiştir.; 

138 inci maddeyi dikkate alınan ve kesin oyla
nan önergelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

Değerli üyeler 139 uncu maddeyi okutuyorum : 
V. Malî hükümler 
A. Kamu harcamalarının finansmanı ve T.C. 

Merkez Bankası 
l1., Vergi ve benzeri mıalî yükümlülükler 
MADDE 139. — Vergi, herkesin kamu giderleri

ne katılma payıdır. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, mali

ye politikasının sosyal amacıdır. 
Vergi ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır. 
Vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık 

ve istisnalarıyla oran ve miktarlarına ilişkin hüküm
lerinde kanunun belirttiği sınırlar içinde değişiklik 
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 13 değişiklik 
önergesi yar, önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesinin metin

den çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Hilmi SABUNCU Erdoğan BAYIK 
Zeki YILDIRIM Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Fahri ÖZTÜRK Mehmet KANAT 

Doğan GÜRBÜZ Mehmet Velid KORAN 
Talât SARAÇOĞLU Muzaffer SAĞIŞMAN 

Cevdet KARSLI 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının ikinci bölüme ait «V. Malî 
hükümler» alt bölüm başlığının «V. Malî hükümler, 
ekonomik ve sosyal kurumlar ve planlama» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz< 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
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Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesinin aşağı- I 

daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet PAMAK 
«1. Vergi, resim harç ve benzeri malî mükelle

fiyetler 
Madde '1139. — Vergi, herkesin malî gücüne 

göre kamu giderlerine katılma payıdır. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, ma

liye politikasının sosyal amacıdır. 
Vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetler ka- I 

nunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bu mü- j 
kellefiyetlere yeni muafiyet ve istisnalar getirmek j 
ancak kendi kanunlarında 'değişiklik yapmakla müm
kündür. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetlerin 
indirim, muaflık ve istisnalarıyla oran, miktar ve had
lerine ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği sınır- I 
lar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuru
lun?. verilebilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının, «Vergi I 

ve benzeri malî yükümlülükler» başlığını taşıyan I 
139 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve teklif ede- I 
rim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Vergi ve Benzeri Malî Yükümlülükler I 
Madde 139, birinci fıkra : I 
Vergi, herkesin malî gücü oranında kamu gider

lerine katılma payı ve ekonomik ve sosyal hayatı I 
düzenleme araçlarından biridir. I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Anayasa Tasarısının I. Vergi ve benzeri malî I 

yükümlülükler başlıklı 139 uncu maddesinin birinci I 
fıkrasının aşağıdaki gibi geliştirilerek düzenlenmesi
ni öneriyoruz. I 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar I 
sunarız^ I 

Recai BATURALP Beşir MAHİTOĞULLARI 
Madde 139. — Vergi, herkesin kamu giderleri

ne malî ve iktisadî gücü oranında katılma payıdır. I 
Herkes bu gücüne göre vergi ödemekle yükümlü- I 
dür.. I 

Sayın Başkanlığa I 
Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesi vergi yü

künün adaletli ve dengeli dağılımını öngörmektedir. I 
Herkesin kamu giderlerine güçlerine göre katıl- I 

malan tabiidir. | 
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Ancak; asgarî ücret alarak malî bunalım içinde 
yaşam mücadelesi verenlerden vergi almak sosyal 
devlet anlayışıyla bağdaşmaz. 

Bu itibarla 139 uncu maddenin ilk fıkrasından 
sonraki; 

«Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ma
liye politikasının sosyal amacıdır» deyiminden son
ra, 

«Asgarî ücret ve bu düzeydeki ücretlerden vergi 
alınmaz.» 

Deyiminin ilavesi hususunu saygı ile arz ederim. 
Mustafa ALFDÜNDAR 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 139 uncu maddesinin birinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tülay ÖNEY 

«Vergi, herkesin malî gücü ölçüsünde kamu gi
derlerine katılma payıdır.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının, aşağıdaki tarzda değiştirilmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

«Vergi, herkesin malî gücüne göre, kamu giderle
rine katılma payıdır.» 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Gerekçe : (Malî gücüne göre) ibaresi, 1961 Ana

yasasının 61 inci maddesinde de mevcut idi. Bu hük
mün yeni Anayasadan çıkartılması için makul bir se
bep gösterilememiştir. Vergi yükümlülüğünün (ada
letli ve dengeli dağılımı ilkesi) nin gerçekleşebilmesi; 
verginin herkesin (malî gücüne göre) alınmasına bağ
lıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 139 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ahmet Senvar DOĞU 

«Vergi adaletini temin etmek Devletin anagörev-
lerindendir. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı
lımı maliye politikasının sosyal amaçları arasında yer 
alır. Vergi adaletinin temininde, servet ve gelir üze
rinden alınacak vergilerle harcamalar üzerinden alı
nacak vergilerde zamana göre yapılacak tercihler, 
sermaye gelirleriyle ücret gelirlerinin farklı esaslara 
göre vergilendirilmeleri; müterakki tarifeler kullanıl
ması; vergilendirmede şahsî ve ailevî durumların na
zarı itibara alınması gibi araçlar kullanılır.» 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 1 
Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesine metni I 

aşağıda yazılı bir fıkra eklenmesini ve son fıkrasının I 
yine aşağıdaki şekilde değiştirilmesini asygıyla arz ve I 
teklif ederiz. I 

Turgut KUNTER Necmettin NARLIOĞLU 
Avni MÜFTÜOĞLU 

İkinci fıkra; I 
«Herkes malî gücüne göre vergi ödemekle yü- I 

kumludur.» I 
Son fıkra; I 
«Vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık I 

ve istisnalarıyla oran ve miktarlarına ilişkin hüküm- I 
lerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırları I 
içinde değişiklik yapma yetkisi Bakandar Kuruluna I 
tanınabilir. I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Tasarının 139 uncu maddesinin son fıkrasına I 

aşağıdaki cümlenin ilavesini arz ve teklif ederim. I 
Ahmet Senvar DOĞU 

«Bu yetki belli vergi ve benzeri malî yükümlülük- I 
ler üzerinde iki yıl içerisinde ancak bir defa kulla- I 
nılabilir.» I 

BAŞKAN — tik önerge Sayın Sabuncu ve arka- I 
daşlarının. I 

Sayın Sabuncu, önerge üzerinde açıklama yapa- I 
caksanız buyurun. I 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım; çok kı
sa olarak müsaade ederseniz arz edeyirn. I 

Sayın Başkan, sayın üyeler; I 
Esasında Tasarının 139 uncu maddesi olarak ge- I 

tirilen malî hükümlerin ilk bölümünü teşkil eden I 
«vergi ve benzeri malî yükümlülükler» malî hüküm- I 
lerden olmakla birlikte, siyasî hak ve ödevlere de I 
girebilir. Daha önce bir sayın üyemizin verdiği öner- I 
geyle Komisyonun dikatine tevdi edilen ve zannedi
yorum 82 inci madde olarak siyasî hak ve ödevlerde 
yer alacak vergi konusunda 139 uncu maddede tek- I 
rarlanması mükerrer bir ifade olabilir; ancak Sayın I 
Komisyon, bu 82 nci maddede bu hükmü getirme- I 
yip burada getirecek olabilir. Benim ve arkadaşları- I 
mm kanaatine göre, konu, daha çok bir ödev niteli
ğindedir. Bu bakımdan «Malî hükümler»de değil 
«Siyasî hak ve ödevler»de yer almasının uygun ola
cağı kanısındayım. 

Bu arada, 139 uncu maddenin, esasında bu ha- I 
liyle bazı eksikliklerinin olduğu kanaatindeyim. O 
bakımından «Siyasî haklar ve ödevler»de bir ödev ola
rak Sayın Komisyonun dikkate almasını ve bu ara- i 
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da Atatürk'ün de beyan etmiş olduğu «ödev» keli
mesine uygun olarak «Siyasî hak ve ödevler»de ted
vin etmesini uygun buluyoruz. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
139 uncu maddede düzenlenen, vergi ödevinin 

diyelim, siyasî haklar arasında düzenleneceği yolun
da bir karar var. Ancak, burada bu maddenin muh
tevasını tayin etmek, düzenlemek ve tespit etmek; 
bunu yaptıktan sonra yeri konusundaki meseleyi bi-
lahara, evvelce verilmiş olan Genel Kurul kararı çer
çevesinde çözmek durumundayız. 

Binaenaleyh, bir defa bu konuda verilmiş bir tali
mat var iken, bu ikinci talimata şu anda gerek yok. 
Bu itibarla bu önergenin şimdi reddini talep etmek
teyiz. ' 

Arkadaşlarımız da esasen bu usul meselesini böy
le anlayacaklardır. Önergeye ilke olarak karşı deği
liz; ama geçmiş, halledilmiş bir meselenin bir daha 
altını çizmek gibi oluyor. Bunu özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sabuncu, 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, burada bu 

önerge reddedilecek olursa, Sayın Komisyon acaba 
139 uncu maddeyi kaldırabilecek mi?.. 

BAŞKAN — Evet, bir soru soruyorlar. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ . ŞENER 

AKYOL — Pek tabiî efendim. Eğer bu mesele 80'ler-
de düzenlenirse 139'dan itibaren atlayarak gidecek
tir. Zaten birçok maddenin yeri ve adı değişti. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, Sayın Ko
misyona bir soru daha tevcih etmek istiyorum'. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun. 
HİLMİ SABUNCU — Bu önergenin reddi yeri

ne, dikkate alınmasını oylarsak, Komisyona bir sup-
les vermiş olabilir miyiz?.. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Komisyon soru

ya bir cevap versin; size de söz vereceğim Sayın Şen-
gün. 

Komisyon?.. 



Danışma Meclisi B : : 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Peki efendim, dikkate alınsın; zaten 
alındı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, «Siyasî 

hak ve ödevler» bölümünde bendenizin bir önergesi 
Komisyon tarafından nazarı dikkate alınmak üzere 
Genel Kurulda oylanmıştı. 

BAŞKAN — Yani tekrar oluyor; evet. 
Sayın Aşkın?.. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım bir te

reddüt ortaya çıktığı için bir açıklama yapma gerek
tiği kanısındayım. 

Tabiî, «Vergi, bir ödev olarak siyasal hak ve 
ödevler arasına alınsın» teklifi görünüşte haklıdır; 
ama esasında büyük bir yanlışlık içermektedir. Zira, 
siyasal hak ve ödevlerde verilen bir hakkın karşılığın
da bir ödev doğmaktadır, hakbuki vergi zorunludur, 
tek yönlüdür ve bir ödevdir. Devletin yegâne özelli
ği de bu compellede, bu mecburiyete sahip olabilme-
sidir. Dolayısıyla, ikisini bir mütalaa etmekte bir ha
ta olabilir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Akyol, tekrar bir açıklama yapacak mısı

nız?., 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; söyledik, bu konuda 
alınmış bir ilke kararı var, Komisyonumuz bunu 
değerlendirecektir; belki orda, belki burada düzenle
yecektir. Nihaî karar Genel Kurulumuzundur; ama 
bu meselenin ilkesi bir defa için oylanmıştır, şu an
da gerek yoktur. Ama oylanır, bize yeniden iade 
edilirse, biz de onu yine o 82 vesaire gibi durum
da mı, burada mı düzenleyeceğimizi, yani yerini ye
niden değerlendirip, buraya oylamaya getireceğiz. 

Meselcı budur. 
'HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz?.. 
BAŞKAN — • Buyurun Sayın Sabuncu, 
HİLMİ SABUNCU — Komisyon ve Sayın Ge

nel Kurulun reddine mahal bırakmadan, Komisyo
na bu suplesi verebilmek bakımından önergemi geri 
çekiyorum, ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu: 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Biz de teşekkür ederiz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Özkaya'nın 

önergeleri var.' 
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Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan; Bu 

başlık altında «Yüksek Hakem Kurulu, Ekonomik 
ve Sosyal Konsey» gibi kuruluşlar. var. Mademki 
üzerinde durulup ifade edilemiyor; o bakımdan baş
lığın «Ekonomik ve Sosyal Kurumlar ve Planlama» 
olarak değiştirilmesini düşünmüştük, taıkdir Komis
yonundur efendim. Redaksiyon mahiyetindedir, ıs
rarlı d?, değiliz. 

BAŞKAN — Evet, başlığın «Malî hükümler; eko
nomik ve sosyal kurumlar ve planlama» şeklinde de
ğiştirilmesini, bu önergeyle teklif ediyorlar. 

Söz isteyen sayın üye?.. Sayın Öney, buyurun 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, daha önceden 
verilmiş bir genel ilke önergesi vardı; Anayasamız
da yer alan bütün ekonomik ve malî hükümleri bel-

, 11 bir başlık altında toplamak için. Bu, her maddeyi 
yine bugün olduğu yerde müzakere edecektik, fa
kat neticede yeni bir başlık açılarak hepsi orada 
toplanacaktı ve Komisyonumuz bunu dikkate almak 
üzere oylatmıştı ve Genel Kurulumuzda kabul et
mişti-

Eğer böyle olacaksa, o zaman başlığı yeniden 
belki tam başlık, içinde tanzim etmek gerekecektir. 
Onun için bu noktada bu başlığa İlişkin önergenin 
oylanmasının ne kadar hakkaniyete uyacağı konu
sunda kuşkum vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER' 

AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Öney'e teşekkür 
ederiz. 

Gerçekten, o ilke kararının uygulanmasına kadar 
bu konuda yeni bir karar zannediyorum tekrar olur 

. ve işi karıştırabiliriz. Bir defa, bütün maddeler or
taya çıksın, biz yeni bir proje ile geliriz; o zaman 
Genel Kurulun tasvibini alırız efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu açıklama üzerine Sayın Tosyalı 

önergenizi geri alır mısınız? 
LÜTFULLAH TOSYALI — Geri çekiyorum 

eiendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesinde sıra; Sayın 

Uzunoğlu, birinci fıkraya bir ilave mi yapıyorsu
nuz?.. Buyurun, efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 
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Anayasa Tasarısının 139 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında verginin tarifi yapılmıştır. Bu tarife göre; 
«Vergi, herkesin kamu giderlerine katılma payıdır.» 
Bu, çoğumuzun malumu olduğu üzere, çok eski 
maliye ve iktisat kitaplarında yapılmış olan bir tarif
tir. Oysa bugün bir devletin ekonomik ve sosyal 
hayatı ve malî hayatı çok fazla girifttir ve değişik 
durumlar, boyutlar arz etmektedir. 

Bir defa, maddede verginin nasıl ve neye göre 
alınacağı hususunda herhangi bir kıstas belirlenme
miş tir. Eski düzenlemelerde bu husus göz önüne alın
mış idi. Bu hususu temin etmek üzere, önergemde 
«Verginin, herkesin malî gücü oranında alınmasını» 
vurgulamaktayım. 

ikinci olarak, verginin artık «vatandaşın kamu gi
derlerine katılma payı» olarak tanımlanan şekli de
ğiştiği için ve vergiye artık devletin ekonomik ve sos
yal hayatı düzenlemesinde bir araç olarak bakıldığı 
için, bu açıdan verginin tarifini önergemde şu şekil
de yapmış bulunmaktayım : «Vergi, herkesin malî 
gücü oranında kamu giderlerine katılma payı ve eko
nomik ve sosyal hayatı düzenleme araçlarından bî
ridir». Verginin, ekonomik ve sosyal hayatı düzen
leme araçlarından biri olarak kullanılmasına misal 
olmak üzere, Almanya'dan bir örnek vermeye ça
lışacağım. 

Biliyorsunuz, Almanya'nın İkinci Cihan Savaşın
dan sonra ekonomisi son derece bozulmuş bir du
rumda idi ve ağır bir enflasyonist baskı altında idi, 
fiyatlar devamlı olarak yükselmekte idi. Bu durum
da halkın harcama eğilimi de yüksek boyutlara ulaş
mış bulunmakta idi. 

Bunu gören Hükümet, Almanya'da perakende 
satış fiyatları üzerine vergi koyarak halkın tüketim 
gücünü bir yerde elinden almayı öngörmüştür; yani 
fiyatları sunî olarak yükselterek, tüketicilerin daha 
fazla harcamada bulunmalarını önlemek istemiştir 
ve bunun karşılığında da artan kısım kadar (Bir nevi 
vergi mahiyetinde mütalaa edilen kısım kadar) tüke
ticilere hazine bonoları vermiştir. Bir süre sonra eko
nomi durgunluk devresine girdiği zaman, bu bonola
rı, halkın ve tüketicinin elindeki bonoları geri ala
rak, arada daha önce almış olduğu vergiyi iade et
miş ve bu şekilde ekonomik hayatı hareketlendirme, 
canlandırma yoluna gitmiştir. 

Mu misali de zikrettikten sonra, verginin ekono
mik ve sosyal hayatımızı ve malî hayatı düzenleme 
konusundaki önemi bu şekilde daha açık bir tarz
da belirmiş olmaktadır. Yüce Meclisin takdirlerine 
an; ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin esası, «Vergiyi 

herkesin malî gücü oranında kamu giderlerine katıl
ma» şeklinde ve bir ilave var. Aynı mahiyette Sayın 
Öney'in, Sayın Genc'in ve Sayın Feyzioğlu'nun, 
«Herkesin malî gücüne göre kamu giderlerine katıl
ma payıdır.» şeklinde önergeleri var. Bu itibarla, bu 
önergelerin hepsini birden görüşmekte fayda var. 

Önergeler üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 

Anayasa metinlerinde, henüz maliye teorisinde ve 
iktisat teorisinde tartışma konusu olan vergi tanım
larının yer alması, öyle sanıyorum ki, uzun ömürlü 
olması gereken ve bunun yanında çok değişken bir 
tabana sahip olan ve kısa dönemlerde değişen ikti
sat teorisi ile Anayasa ilkelerinin çelişkiye düşmesi
ni kendiliğinden zorunlu kılar. Dolayısıyla, uygun 
görülürse Anayasamıza verginin tarifini koymayalım. 
İkincisi; eğer koyacak isek, o zaman da artık vergi
nin Devletin giderlerine bir katkı payı olmadığını; 
verginin, Devletin giderlerine katkı payı olduğu dö
nemin, Devletin sadece aldığı vergileri harcayan ve 
ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının yok olduğu, bü
tün ekonominin tamamiyle liberal olduğu zamandan 
kalma bir deyim olduğunu da hatırlamamız gere
kil. 

Bugün Devlet, topladığı gelirlerin hepsini gider 
olarak harcamaz. Öyle olsaydı, bugün Türkiye'de 
Devletin yatırımları söz konusu olamazdı. Halbuki 
bugün Türkiye'de Devlet, büyük ölçüde bütçenin 
ikinci büyük kalemini yatırımlara yönlendirmekte ve 
bu yatırımlar da gelir getirmektedir. Dolayısıyla, dik
kat edilirse, ne taraftan ele alırsak alalım, verginin 
tarifini bu gibi anayasalara koymak oldukça zor. 

Diğer taraftan, eğer yine verginin tarifini kişilerin 
devletin giderlerine katılma payı olarak koyacaksak, 
bu arada Sayın Önerge Sahibi Uzunoğlu arkadaşı
mın dediği gibi, «Malî gücü oranında» deyimini as
la koymayalım; çünkü, «Malî gücü oranında» de
yimini koyduğunuz andan itibaren, Devletin birçok 
sosyal ve ekonomik amaçlı vergi politikasını temel
de sınırlamış olursunuz. Şöyle düşünelim : 100 mil
yon kazanmış, 'bunun 95 milyonunu yatırımlara ayır
mış bir kişi ile; 100 milyon kazanmış, 100 milyon 
harcamış iki kişiden aynı vergiyi alacaksınız. Ada
let bunun neresinde? Birisi 100 milyon kazanmış, 
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95 milyonunu yatırmış, iş alanı yaratmış, fabrika kur
muş; dîğerisi 1O0 milyonun 100 milyonunu da har
camış; her ikisinden de aynı vergiyi alacaksınız. Bu
nun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Mesela, 
sosyal farklılıklara göre, aile büyüklüğüne göre, ki
şinin gelir çeşitliliğine göre değişiklikler yapmanız 
mümkün olmar, çünkü «Malî gücüne göre» dediği
niz zaman, onun toplam geliri söz konusu. Bu ne
denle, bu gibi tanımlardan kaçınarak, verginin bir 
ödev olduğunu ve herkesin vergi ödemekle yüküm
lü olduğunu; istisnaların, gerçekten istisna olduğunu 
belirten belki bir hüküm konulur. Bu nedenle Sayın 
Uzunoğlu'nun «Malî gücü oranındaki» deyimine 
katılamıyorum. Bu nedenle aleyhinde konuştum. 

İlgilerinize teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, önergem ay

nı mahiyetteydi. Ben onu geri alıp, Sayın Uzunoğ
lu'nun önergesinin lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Verginin, herkesin malî gücü ölçüsünde alınması, 

aslında son derece normal ve doğal bdr kuraldır diye 
düşünüyorum. 

Şunun için : Sayın Aşkın'ın yaptığı açıklamalara; 
ya çok iyi anlayamadım yahutta katılmam mümkün 
olmuyor. Şunu dediler : «Malî gücü kavramını getir
diğimiz zaman, verginin ekonomik ve sosyal amaç
larını yok farz etmek gerekir.» Bunu böyle algılamak 
kabil değil diye düşünüyorum; çünkü verginin ger
çekten ekonomik ve sosyal amaçları vardır, maliye 
politikasının gerçek bir amacıdır, iktisat politikasının 
da gerçek bir amacıdır; ama bu amaçların da yeri
ne getirilmesine bütün vatandaşlar kendi imkânları 
ölçüsünde katılacaklardır. 

Benim için şu misali de anlamak kabil olmadı : 
100 milyon kazanıp 100 milyonunu da harcamış bir 
insandan bir vergi alacağız, 100 milyon kazanıp 95 
milyonunu harcamış bir insandan da aynı vergiyi ala
cağız, bu nasıl olur?» diye söylediler; bu misali de 
pek anlayamadığımı belirtmek isterim. 

İkinci bir durum; kamu giderlerine katılma payı 
olup olmaması meselesi. Kamu giderlerine katılma 
payıdır. Ben bunu böyle düşünüyorum; çünkü Dev
letin en büyük gelir kalemidir ve Devletin giderleri 
de üçe ayrılır : Carî giderler, yatırım giderleri ve 
transfer giderleri. Devletin yatırım giderleri de, va-
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tandaşlardan aldığı vergiler oranında meydana getir
diği gelirleriyle oluşan bir şeydir. X) zaman tabiî ki 
vergi, Devletin giderlerine katılma payıdır; çünkü 
yatırımlar da bir gideridir Devletin; üç türlü gideri 
olduğuna göre. 

Sayın Uzunoğlu'na bir konuda daha katılıyorum; 
verginin bugünkü modern ekonomik hayatta iktisadî 
hayatı düzenleyici ve bir iktisadî gerçek politika ara
cı olduğu kanısındayım. Bir örnek vermek isterim. 
Sadece iktisadî politikayı değil, sosyal politikayı da, 
sosyal adaleti de düzenleyici bir yönü vardır. Birkaç 
yıldan beri uygulamaya devam etmeye başladık, da
ha doğrusu başladık, bu sene de ikinci adımını ata
cağız. Ücretlilerin gelir vergileri üzerinde bir indi
rim vardır. % 40tan % 39*a indirdik, şimdi de 35'e 
indirmek yolundayız bu yıl. Malî Denge Vergisinde 
keza bir indirme yoluna gidiyoruz. Bu nedir şimdi?.. 
Herkesin malî gücü ölçüsünde Devletin giderlerine 
katılmasının da bir yansımasını içeren bir iktisadî 
politikanın aracı olarak kullanılmalıdır. Vaktiyle çok 
fazla bir katılma yapılmıştır ücretlilerden; belki de 
bu nedenle ve de bugün ücretlilerin düştüğü iktisadî 
ve sosyal rahatsızlıklar karşısında bir araç olarak on
ları yeniden ferahlatmak üzere kullanılan bir alettir. 

O nedenle Sayın Başkanım, ben kendi önergemi 
geri alıp Sayın Uzunoğlu'nun önergesine katılıyorum, 
takdiri de Yüce Kurula bırakıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu buyurunuz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin aleyhinde ko
nuşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Verginin tarifi söz konusu. Bir defa, Anayasadaki 
«Kamu harcamalarının finansmanı ve TC Merkez 
Bankası» matlabınm altındaki» 1. Vergi ve benzeri 
mal! yükümlülükler» başlığı söz konusu. Burada ba
karsanız, «Vergi ve malî yükümlülükler» diyoruz. 
Vergi, herkesin kamu giderlerine katılma, payıdır. 
Aslında bu verginin en kısa yoldan, en kristalize tari
fidir. Bence bu tarifte ısrarda son derece büyük fay
dalar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın önerge sahibinin ifade ettiği, «Malî duru

muna göre vergi alınır» problemi, doktrinde ve uy
gulamada son derece çetrefil meseleler getirmiştir 
ve benim iki seneye yakın ömrüm bu çetrefil mese
leleri halletmekle geçmiştir. Şimdi bir misal verece-
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çok güzel ifade edilmiştir. 1924 Anayasasının tarifi
ne uyan bir tariftir. Bu nedenle, önergenin reddiyle 
bu hükmün Tasarıda kalmasının daha uygun olacağı 
kanısındayım. 

Hepinize hürmetler, teşekkürler ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
Lehte mi aleyhte mi Sayın Erginay?... 
AKİF ERGİNAY — Biraz lehte biraz, .aleyhte 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Yok. Eğer aleyhte olursa, iki aleyh

te konuşulmuştur, söz veremem. 
Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bu geç saatlerde vergi gibi antipatik bir konudan 

bahsetmek, şanssızlıktır benim için. 

Danışma Meclisi B : : 

ğim hepinize; efendim iki kişi vardır, bunların ser
mayesi ikisinin de aynıdır 100'er milyondur. Bir ta
nesinin kurumlar vergisi 20 milyondur, ötekinin de 
20 milyondur; ama gelin görün ki, bir tanesi yatırım
cı bir kuruluştur, tahakkuk etmiş olan vergiyi öde
mesi malî gücü itibariyle mümkün değildir, zor du
rumla karşı karşıyadır. Diğeri ise bir ticarî kuruluş
tur, parası kasasındadır bu vergiyi çok rahatlıkla ica
bında hepsini bir taksitte ödeyecek durumdadır. 

Şimdi sorarım size, bu vergiyi malî güce göre mi 
alacağız?... Kıstasınız nedir?... Mümkün değildir. Bi
raz önce de sayın Aşkın arkadaşım da ifade ettiler, 
bunun çok değişik kıstasları vardır. Böyle bir hükmün 
Anayasaya girmesi zaten usuli bir hükümdür; her şey
den önce vergi tarifi değildir. «Malî güce göre alı
nır,» demek, bir usul insanın aklına getiriyor ilk plan
da, , halbuki, «katılma payıdır» dediğiniz anda, kesin 
bir hüküm vardır ve verginin kesin olmasıyla, hiçbir 
şekliyle herhangi bir devlet hizmetinin karşılığı olma
masıyla, nihaî bir ödeme olmasıyla bu tarif çok daha 
güzel bağdaşmaktadır. 

Malî güçle orantılı olarak ödemeye gelince; bu
nun vergi tekniğinde çok başka argümanları vardır. 
Misal vermek istiyorum; malî güce göre ödüyoruz, 
ücretlinin malî gücüyle aynı vergi matrahına sahip bir 
sermayedarın, bir esnafın ödeme gücü son derece fark
lıdır; bunları bilmekte çok büyük faydalar vardır. 
Demek ki, usuli hükümler vardır; biz bunları tatbi
katta çözüyoruz, ücretlilerin gelirlerine diskrimantoral 
bazı tedbirlerle, ayınmcı bazı tedbirlerle birtakım 
indirimler uyguluyoruz. Nasıl?... özel indirim diyo
ruz, belli bir miktarı matrah dışı bırakıyoruz, işte 
bu, malî güce göre bir tedbirdir, bu usuli tedbirdir, 
vergi tarifiyle bunun hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Bir 
defa kesinlikle bunun Anayasaya girmemesi taraftarı
yım. 

Sonra, Sayın Uzunoğlu klasik finans kitaplarında 
verginin tarifinin değişik biçimde yapıldığından bah
settiler. Verginin o kadar çok tarifi var ki, sabaha 
kadar konuşsak bitiremeyiz; Sayın Erginay Hocam 
bilirler. Bir değerli hocama göre verginin tarifi, ver
gi bir millî tasarruftur. Buyurun, bunu Anayasaya 
koysak acaba nasıl altından kalkarız?... Sayın Aş-
kın'ın ifade ettiği yatırımları da gider olarak ka
bul edersek, bunun tasarruf tarafı ortada mıdır, 
tartışmaya değer midir?... Hepinize sorarım... 

Demek ki, ben ısrar ediyorum; Anayasaya girmiş 
olan «Herkesin kamu giderlerine katılma payıdır.» 
biçimindeki vergi tarifi, Komisyonumuz tarafından 

Gerçekten, Anayasamızın 139 uncu maddesinde 
yer alan hükümler bakımından titiz davranmak da 
muhakkak ki gereklidir; fakat üzerinde durulan, da-

sha doğrusu birçok önergelerin konusunu oluşturan 
vergi ödeme gücü veya malî güç ne demektir?... Ev
vela bunu müsaade ederseniz kısaca anlatayım, ona 
göre takdirlerinizi kullanın. 

Malî güç, ilk defa 1947 yılı İtalyan Anayasasın
da yer almıştır. Daha sonra İspanyol Anayasasında 
da kullanılmıştır. Bu deyim, bir kimsenin sosyal va
sat içerisinde kendisini geçindirebilecek gelire sahip 
olan kimsenin üzerindeki varlığıdır; yani ailesiyle 
birlikte kendini geçindirebilecek imkânları olan bir 
kimsenin aslında malî gücü sıfırdır. O halde bir kim
senin kendisini geçindirebilecek olan bir kaynağının 
üstünde geliri veya kaynağı varsa, o üstteki kısma malî 
güç denir; ama bunu nasıl tespit edeceksiniz?... Bü
tün kıyamet burada toplanmaktadır. Gerçekten ma
lî gücü bulabilmek için kendisini ve ailesini geçindi
rebilecek bir gelirin üstünde gelir veya kaynağı olma 
halini nasıl değerlendireceksiniz ve aynı iki kişi be
lirli seviyenin üstünde geliri olsa dahi onlar ara
sında da sosyal bakımdan nasıl bir denge sağlaya
caksınız. Çünkü biri evli olur, biri bekâr olur; biri
sinin evi vardır kira vermez, birisinin yoktur kira ve
rir, birisi şehre uzakta oturur gidiş - geliş masrafı 
öder... Bütün bunları nazara almak suretiyle malî gü
cü değerlendirmek isterler müellifler. Anayasamıza 
bu hüküm girerken Ferit Melen'le bizim Feyzioğlu' 
nun ağabeysi Bedii Feyzioğlu'nun büyük tartışmala
rı olmuştur ve malî güç deyiminin buraya konması 
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Sayın Ferit Melen bakımından yersizdir; çünkü malî 
güce uymadığı nedeniyle bir kısım vergileri Anayasa 
Mahkemesine gidip iptal ettirmek bile mümkün ola
bilir, bilhassa vasıtalı vergileri denmiştir; ama 20 - 21 
senedir böyle bir dava açılmamıştır. 

Arkadaşlarım vakit de çok az, zaten Sayın Başkan 
5 dakika veriyor. Malî güç deyiminin buraya konul
ması, malî gücün elle tutulur bir vasıfta olmaması 
bakımından hiç değiştirmez neticeyi. Bence konma
sında büyük bir fayda yok; ama bunun yanında ver
gi ödeme gücü bakımından ifade edilen deyim, zaten 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir, sosyal ve 
maliye politikası anlamında belirtilmiştir. Maliye 
politikası zaten iktisadî ve sosyal bünyede denge sağ
lamaktır. Bu itibarla, ikinci fıkra birinciyi zaten kap
sadığı için, «Efendim, malî gücü koymazsanız bu 
denge ortadan kalkar» gibi bir neticeye varamazsı
nız. İşaret ediyorum; malî güç deyimi çok nazarî kal
mıştır ve bulunması, elle tutulması imkânsız bir de
yimdir, tamamen soyuttur, somut olmaktan uzaktır. 

Kamu giderlerine katılma payı deyimini de arka
daşlar değerlendirdiler. Birçok kanunlarda yer almış
tır. İtalyan Anayasasında da aynı şey vardır. Müel
liflerin tanımlarında da böyledir. Mesela «vergi, dev
letin kamu hizmetlerini karşılamak üzere vatandaş
lardan aldıkları paralardır» şeklinde tanımlar vardır. 
Binaenaleyh, bu, Devletin hizmetlerine, kamu hiz
metlerine karşılık alınır. Binaenaleyh, katılma payı 
da bu anlamda sayılmalıdır, yoksa mücerret bir ifade 
değil. Devlet bunu aldıktan sonra gayet tabiî yatırım
da kullanır, caride kullanır, transferde kullanır... Her 
çeşit hususta kullanabilir; çünkü onlar kamu kuru
luşlarının ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kamu kuru
luşunun ihtiyacı yalnız carî gider şeklinde değil, Sa
yın Öney'in de belirttiği gibi, yatırım gideri şeklinde 
de olur, o da ihtiyaçtır; çünkü o da millî iktisada bir 
katkıda bulunacaktır, millî iktisadı kalkındıracaktır, 
özel sektöre yardımcı olacaktır. O halde demek ki, 
kamu hizmetleri bakımından yerindedir. Binaena
leyh, tek anlamıyla katılma payı mücerrettir, binae
naleyh, kesin bir mana ifade etmez gibi, sonuca va
rılmasın bu deyim kalabilir. 

Daha birçok konular üzerinde durmak... 
BAŞKAN — Sayın Erginay süreniz dolmuştur, 

bu mevzuda üsdat olduğunuza göre, bir dakika daha 
ilave edebiliriz. 

AKİF ERGİNAY — Teveccühünüze teşekkür 
ederim, şimdiye kadar konuşmamda beş dakikayı 
geçip de ihtar almadığım için böyle bir ihtara maruz 
kalmak istemem; fakat lütfettiler, o halde konuşma

ma devam ediyorum bir, iki dakika daha. 
Doğrudan doğruya neticeye geleyim; 139 uncu 

maddede «vergi herkesin kamu giderlerine katılma 
payıdır.» şeklinde kalmasında bir mahzur yoktur. 
2 nci fıkra zaten dengeli dağılımı, maliye politikası
nın sosyal amacıdır deyince, hem sosyal anlamda 
bir vasıta olarak verginin kullanılabileceğini de ifa
de eder, hem de gayet tabiî ekonomik anlamda bü
yük bir fonksiyonu vardır onu da ve bu cümle bir 
denge sağlaması bakımından da yerindedir. Netice 
aynı şeye varmaktadır; çünkü hakikaten bugün vergi 
sırf Devletin belirli bir hizmetinin karşılığı kamu gi
deri olarak değil, bütün sosyal ve ekonomik denge
nin, hatta millî iktisadın gelişmesinin bir aracıdır. 
Sosyal bakımdan da az gelirlerin korunmasıdır, hatta 
transfer dediğimiz gider de, vergi olarak ödeme ka
biliyetinde olan kimselerden alıp, geçinme durumu 
zor olan kimselere bunu nakletmektir. Gaye budur; 
ama bunu devletin yerine getirebilmesi için de vergi 
ödemede çok titiz, çok dikkatli, çok tarafsız olmak 
lazımdır. 

Kanunlar ideal olabilir, uygulama sıfır olabilir. 
Kanunlar zayıf olabilir; faka iyi dürüst, namuslu bir 
idare ve tatbikat onun gayesine erişmesine tamamen 
vesile olur. Bu itibarla, bu maddelerin üzerinde faz
la durmaktan çok, belirli fonksiyonları görebilecek 
şekilde değerlendirmek yerinde olur derim. Vergi ka
çakçılığının bu memlekette büyük zararlar verdiğini 
de ifade etmek isterim. Burada şu büyük kürsüde ver
gi kaçakçılığı bakımından devletin çok titiz davran
ması temennisiyle sözlerime son veriyorum. 

Çok teşekkür ederim, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

benim önergem var orada. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu dört sayın üye leh
te aleyhte konuştular. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
önergem var. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz burada değil, 
ileride. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Hayır efendim, 
1 inci fıkra hakkında önergem var. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Sayın 
Narlıoğlu önergem var diyorlar; fakat ben böyle bir 
önergeyi burada bulamıyorum. 

Efendim, son fıkra ve 2 nci fıkrayla ilgili burada 
değil?... 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — Efendim, 2 neti 
fıkra olarak önergem var aynı konuda, okunursa gö
rülecektir. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, bakın bu fıkra ile 
ilgili değil, vaktin bu kadar geciktiği bir saatte rica 
ediyorum ısrar etmeyiniz. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Ben, şimdiye ka
dar hiç söz almadım, bakın fıkram şu; «Herkes malî 
gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür.» Bu başka... 

BAŞKAN — Söz vermedim konuşuyorsunuz, bu
yurun devam edin. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Teşekkür ede
rim, herkes burada konuşmak hakkına sahiptir. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, önergenizin sırası 
değil, bu önerge üzerinde de dört sayın üye konuştu. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu önerge benim önergemin aynı, bu eğer reddedilir
se benim önergem de reddedilmiş sayılır. Eğer bu 
usul değilse, o zaman ben konuşmaktan vazgeçerim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli Narlıoğlu, önergeleri sıra
ya koyan çok sayın bir heyet var. O heyet uzun in
celemelerden sonra bu önergeleri sıraya koymuşlardır 
ve üzerlerine numaralar sıralamışlardır. Ben, o nu
maralara göre önergeleri okutuyorum ve hem önerge 
sahiplerine açıklama yapma imkânını veriyorum, 
hem de Genel Kurulun görüşlerini alıyorum. Yani si
zin önergenizi herhangi bir kasıtla burada ne bu öner
geleri tetkik eden sayın heyet bu sıraya koymuştur, 
ne de Başkanlık herhangi bir maksatla sizlin öner
geyi daha sonraya koymuştur. 

Bu itibarla, bu görüşünüzü lütfen değiştirin. On
dan sonra herkes konuşuyor ben konuşmuyorum şek
linde de bir üzüntüye kapılmayın, şimdiye kadar ne 
zaman söz istediyseniz her zaman verilmiştir. Bu iti
barla, siiz üzülmedim, kırılmadım derseniz memnun 
olacağım ve bu önergeyi mevcut... 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
üzüldüm sizin vaktinizi aldığım için üzüldüm. 

BAŞKAN — Rica ederim, o bakımdan biz üzün
tülü değiliz, sayın üyeler de üzüntülü değiller. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
ben söz istedim bir kişi lehte konuştu, üç kişi aleyhte 
konuştu, onun için söz istedim ben. 

BAŞKAN — Efendim, iki lehte, iki aleyhte oldu, 
yalnız Sayın Erginay hem lehte hem aleyhte konuş
mak suretiyle biraz şeyi bozdular. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, ay

nı hususa temas etmek istiyorum bendeniz de; ver
miş olduğum önergenin aleyhinde Sayın Aşkın ve Sa
yın Doğu konuştular, Sayın öney lehte konuştular; 
ama Sayın Erginay'ın lehte mi, aleyhte mi konuştu 
ğunu, zabıtlara ne şekilde geçirilmiş bulunduğunu öğ
renmek istiyorum?... 

BAŞKAN — Efendim, illa bir lehte konuşan üye 
istiyorsanız soralım, bir lehte daha konuşulsun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Erginay han
gi hususta konuştular bunun da zabıtlara geçirilmesi 
bakımından açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, siz.. 

AKİF ERGİNAY — Benim konuşmam konuş
mam deyimleri açıklama şeklinde olmuştur ve malî 
gücün burada konmaması bakımından temennim ol
muştur, bundan ibarettir. Bu bakımdan, lehte aleyhte 
olması bakımından bu şekilde yorumlanamaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda yorgunluğun 
tesiri her şekilde görülüyor. 

Bu itibarla, müsaade ederseniz ben Anayasa Ko
misyonunun görüşünü aldıktan sonra bu önergeyi de
ğerlendireyim ve ondan sonra Birleşimi kapatayım. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; 

Zikrettiğiniz gibi Sayın Uzunoğlu, Öney, Feyzi-
oğlu, Genç önergelerinin aşağı yukarı tümü malî güç
le ilgilidir, Komisyonumuz bu deyimin fıkraya gir
mesine katılmamaktadır; ama diğer önergelerde de 
Sayın Narlıoğlu'nun, Sayın Mehmet Pamak'ın, sayın 
ismail Şengün'ün ve Hamitoğulları'nın önergelerinde 
de 1 inci fıkra olarak malî güç vardır, bunlara da ka
tılmamaktayız. Binaenaleyh, bu önergelere, müzake
relerine! katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, malî güç oranında 
vergi konusundaki önergelere Anayasa Komisyonu 
katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, be
nim önergemin sosyal hayatı düzenleyen yönü de var 
onu cevaplamadılar... 

BAŞKAN — Efendim, iki yönünü de ifade et
tiler Sayın Uzunoğlu'nun önergesine katılmıyoruz 
dediler. Ne yapalım, oylamadan vazgeçip tekrar mı 
soralım Sayın Uzunoğlu?. Çok rica ediyorum Sayın 
Uzunoğlu* 

• * 

Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, 

Mustafa Alpdündar burada yoktur önergelerini 
işlemden kaldırıyorum. Sayın Hamitoğulları yok
tur, işlemden kaldırıyorum. 

Değerli üyeler; yann saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.10 

m n 
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