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nayetin işlenmesi, artık Türk Milletinin sabrını çok
taşırmış ve tüketmiştir.
Sayın Devlet Başkanımızın da ifade buyurdukla
rı gibi, kesin tedbirlerin alınması zamanı kesinlikle
gelmiştir.
Danışma Meclisi adına Burgaz Başkonsolosluğu
tdarî Ataşesi Bora Süelkan'ın acılı ailesine, Türk Mil
letine başsağlığı dileyerek sizleri şehidimizin aziz ruh
ları önünde bir dakika saygı duruşuna davet ediyo
rum.
(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Değerli üyeler;
TEVFÜK FİKRET ALPASLAN — Sayın (Başka
nım, bir dakikanızı alabilir miyim?
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın
Alpaslan.
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Değerli üyeler, dost Hindistan'ın en büyük eya
letinin, 120 milyon nüfuslu en büyük eyaletinin Ba
yındırlık ve Hazine Bakanı Sayın Rızvi şu anda Da
nışma Meclisimizde bulunuyor ve çalışmalarımızı
kısa bir süre de olsa takip etmek istiyorlar.
Kendilerine sizler adına saygılar sunuyorum. (Al
kışlar)
Evet, buyurun Sayın Alpaslan.
TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yerimden arz edeyim.
Bir dakikalık sükût, bir devlet töreni ve nutuk...
Zannediyorum millet Dışişleri Bakanlığımızdan da
ha başka tedbirlerin de alınmasını arzu ediyor.
Arz ederim, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan.

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166,
166'ya 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN — Değerli üyeler;
Gündemimizin «Kanun tasarı ve teklifleri bölü
mü» nde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz .
Görüşeceğimiz madde 171 inci maddedir. 171 in
ci maddeyi okutuyorum.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGI
I. Genel Hükümler :
A. Mahkemelerin Bağımsızlığı :
MADDE 171. — Hâkimler, görevlerinde bağım
sızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ola
rak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere
emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulu
namaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Mec
lisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz.
(1) 166 ve 166'ya 1 inci Ek Sıra Sayılı basmayazı 4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve
bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
BAŞKAN — Değerli üyeler;
Bu maddeyle ilgili iki değişiklik önergesi var, oku
tuyorum.
Sayın Başkanlığa
Anayasa Tasarısının 171 inci maddesinin başlı
ğının :
«A. Hâkimlerin bağımsızlığı ve mahkeme karar
ları» şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Lütfullah TOSYALI
Zeki ÖZKAYA
Danışma Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Mah
kemelerin bağımsızlığı» başlığını taşıyan 171 inci mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turhan GÜVEN
M. Nedim BÎLGÎÇ
İbrahim GÖKTEPE
Halil Erdoğan GÜREL
Nazmi ÖNDER
Tandoğan TOKGÖZ
Mehmet PAMAK
«A. Mahkemelerin Bağımsızlığı :
Madde 171. — Hâkimler, görevlerinde bağımsız
dırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak
ve vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.»,,
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