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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
tade-i Muhakeme yönünden incelenmek üzere 

taammüden adam öldürmek suçundan ölüm cezasına 
hükümle Adem Özkan'a ait dava dosyasının, Başba
kanlığa gönderilmesine dair Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinin tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ana
yasa Komisyonundan gelen; 63, 117, 126, 129, 132, 
134, 138, 141, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 
161, 162, 163, 169, 181, 183, 186, 187, 187-A, 190, 
191, 192 ve 194 üncü maddeleri yapılan görüşmeler

den sonra kabul edildi. Tasarının 48 inci maddesi 
Anayasa Komisyonuna verildi. 

17 Eylül 1982 Cuma günü saat O9.0O'da toplan
mak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

n . — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle

rin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/487) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.9.1982) (Malî tşler Komisyonuna : 
15.9.1982) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/488) Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.9.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 16.9.1982) 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/489) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.9.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 17.9.1982) 

4. — Selçuk Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/490) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.9.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 17.9.1982) 

5. — Kayseri Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı. (1/491) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.9.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 17.9.1982) 

»»•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09,00 

BAŞKAN : Başkanvekffi M. Vefik KİTAPÇIGtL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerffi üyeler, Danışma Mecisiimizim 152 nöi 'BMeşiımM açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere1 başlıyoruz. 

m . — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek basmayan 4.8.1982 ta
rihli 120 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

IBAŞKAN — Tünkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısı madddeıtinden KomÜsyona dfemenımelk üze
re gönderilen maddelerden Genel Kurulumuza geten 
113, 114, 165, 166, 168, 173, ve 177 od maddelerin 
müzakeresini yapacağız,-
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113 üncü makide 'ile iütgii Anayasa Komisyonu 
tezkeresini ve maddeyi okutuyorum': 

Damışmfa Meclisi Başfcanliğıınia 
Danışımla Meclisi Genel Kurulunum 2.9.1982 gün 

ve 141 'imdi BMeşimıindle görüşmesiz geri ataan Ana
yasa Tasaosmın 113 üncü maddesi önergelerle bir-
lükte yemMen (incelenmiş ve önergeler dikkate alına
rak yeniden düzenlenen makide metni ilişikte sunul-
muştura 

Saygılarımızla tarz oflunur. 
Orhan AUDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

D) Görev ve yetkileri 
MAIDDE 113. — Cumhurbaşkanı Devletin başı-

djf. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk MıiJ-
letinıin birliğini temsil eder. 

Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu 'amaçla, 
Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara 
uyaralk yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlar
dır : 

a) Yasama ile ilgili olanlar : 
Her yıl Eylül 'ayının lilk günü Türkiye Büyülk Mil

let Meclisinin açılış konuşmasını yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde top
lantıya çağırmak, 

Kanunları yayımlamak, 
Kanunları ıtekrar görüşülmek üzere Türkiye Bü

yük Millet (Meclisine geri göndermek, 

Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün 
veya bellirl hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yeniden 
(incelenmesini istemek, 

Türkiye Büyük Müet Meclisi seçimlerinin erte-
Idnımesiini istemek, 

Tüırlkıiıye Büyük Mlifet Meolsi seçimlerimin yeni-
lenımeaine karar vermek, 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 

— 439 

17 . 9 . 1982 O : 1 

Başbakanı attarmak ve istifasını kabul etmek, 
'Başbakanın tekHifii üzerine Balkanları atamak ve 

görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü haillerde Bakanlar Kurulunu baş

kanlığı altında toplantıya çağırmak, 

Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini 
göndermek; Türkiye Cumhurliyetiıne gönderilecek ya
bancı Devlet temsicileıM kabul etmek, 

MMetterarası andlaşmalan onaylamak ve yayım-
'İamak, 

Türkiye Büyük Millet Medsinli temsilen Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığım yapmak, 

Türk Silahlı Kuvvetlerimin kullanılmasına karar 
vermek, 

Genelkurmay Başkanını atamak, 
ıM'ilî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
'Millî Güvenlik Kuruluma Başkanlık etmek, 
«Bakanlar Kurulu ile birlikte olağanüstü hal ilan 

ötmek, 

Olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu ile birilikte 
kanun hükmünde kararname çıkarmak, 

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi 'ile 
belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldır
mak, 

Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek veya özel af yetkisine dayanarak ölüm cezasını 
müebbed ağır hapis cezasına çevirmek, 

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başka
nını atamak, 

Anayasa veya özel kanunlarda Cumhurbaşkanına 
atama yetkisi verilen görevlere gerekli atamaları 
yapmak, 

Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma 
ve denetleme yaptırmak, 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Mü
dürü ve üç yönetim kurulu üyesi atamak, 

Üniversite rektörlerini seçmek, 

Kararnameleri imzalamak, 
Tüzükleri imzalamak ve yayımlamak* 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanını 

seçmek, 
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Diyanet işleri Başkanını seçmek, 
c) Yargı 'ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyeleri

nin dörtte birini Cumhuriyet Başsavcısı ve vekillini, 
Asıfcerî Yargıtay üyelerini, Aslfcerî Yüksek İdare 
Mahkemesi üyelerini Hâkimler ve Savcılar Yüıkselk 
Kurulunun üyelerini seçmek. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
Sayın Tutum'un, Sayın Pamak ve arkadaşlarının, 
bir de Savın Bayazıt'm önergeleri vardır. 

Sayın Tutum, önergenize Anayasa Komisyonu
nun katılıp, 'katamadığı hususunda bir bilgi verecek 
miisiniz? 

CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, kısmen ıkatıll-
ma var; falkat büyük bîr ekseriyetle katılma yok. 

BAŞKAN — Sayın Pamaık ve arkadaşlarından 
bir sayın üyeye soruyorum. Sayın Kantarcıoğlu, si
zlin de imzanız var önergede; Sayın Paımaık Divan
da görevli olduğu için, ona söz veremiyorunı. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Benim o öner
gede 'katılmış olduğum taraf var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, 
RIFAT BAYAZIT — Katılmamışta. 
BAŞKAN — Bu önergeler, Genel Kurulda dik

kate alınarak gönderilmemiştir Anayasa Komisyonu
na. Yalnız, okutulmuş, görüşmesiz gönderilmiştir. Bu 
itibarla, soru sorma hakkı vardır sayın üyelerin; üç 
sayın üyeye soru sorma imkânı verebilirim. 

Sayın Öztürk, buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Anayasa
nın çeşitli maddelerinde yetkileri düzenlenen Cum-
hurbaşkan nın, ayrıca yetkilerini bir liste halinde sun
ma; «Bundan başka yetkiniz yoktur» anlamına gele
bileceği gibi, ayrıca teyiden bir liste halinde verme
nin de tedvinle uyuşur tarafı yoktur. Neden bu yol 
tercih edilmiştir? 

BAŞKAN — Başka soru?.. Sayın Tutum buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında, bizim önergemizde ileri sürdüğümüz tez 

şu idi; diyorduk ki : Anayasanın bir yerinde Cumhur
başkanının doğrudan doğruya yerine getirebileceği gö
revler ve yetkiler dışında, özel kanunlarla da birta
kım yetki ve görevlerin verilebileceğini ve bunların ne 
olduğu belli olmadığı için, ileride sakıncalı bazı tar
tışmalara neden olabileceği ve özellikle yargı deneti
mi dışında bırakıldığı için Cumhurbaşkanının resen 
aldığı kararlar ve Anayasada yer alan bir başka ilke
ye göre, yalnız Anayasada tek başına yerine geti-

I rebileceği yetkiler ve alacağı kararların yargı denetimi 
I dışında bırakılacağ belirtildiği için, ileride özel ya

salarla Cumhurbaşkanına birtakım yetkiler verilirse, 
I bu yetkilere dayanılarak yapılacak olan, alınacak olan 
I işlemlerin yargı denetimine tabi olmasının doğal ol-
I duğunu, bu nedenle ikili bir uygulamanın doğacağını, 

bunun fevkalade sakıncalı olacağını belirtmiş ve de-
I mistik ki; mümkünse, doğrudan doğruya Cumhurbaş-
I kan nın, Bakanlar Kurulu Kararı, Başbakan veya her-
I hangi bir bakanın imzası olmaksızın alabileceği ka-
I rarlarla yetinilsin, geri kalan «özel kanun» ibaresi ke-
I sinlikle çıkarılsın. 
I Eğer, özel kanunlarla verilmesi düşünülen bazı 
J yetkiler var ise, Anayasaya ithal edilsin; ama Ko

misyonumuz bu yolu tutmamış. Sayın Öztürk'ün de-
I diği gibi; esasen tedvin edilmiş olan her bir mad

dede ve fıkralarda yer almış olan birtakım yetkilerin 
I yeniden bir maddede hepsini toplama yoluna gitmiş-
I tir ki, bu, bizim amacımızı aşan ve önergemizde ileri 
I sürdüğümüz teze tamamen ters olan bir tutumdur. 

Aynı şeyleri, esasen tedvin edilmiş olan birtakım 
I şeyleri yinelemekte yarar yoktur. Eğer, yeni birtakım 
I yetkiler verilmesi düşünülmüşse, düşünülüyorsa, onun

la ilgili bir hüküm konulabilirdi. Yoksa, burada sa-
I y lanların hepsi Anayasanın çeşitli maddelerinde mev-
I cuttur. 

Sayın Başkanım, bu nedenle, kişisel olarak böyle 
I bir tadat yoluna, sayma yoluna gidilmesinin uygun 
I olacağını sanmıyorum. 
j Teşekkürler. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner üçüncü soru sizden; 
I buyurun. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, de-
I ğerli arkadaşlarım; 
I Biz önergemizde bir hususa işaret etmiştik. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, sizin önergenize bi-
I lahara, yani bu maddenin görüşülmesi sırasında de

ğil, bilahara verilmiş. Sırf bilgi edinmek üzere ve 
I faydalanılmak üzere Komisyona gönderilmiştir. Ya-
I ni, Genel Kurulda okutulmamıştır, bilahara verildiği 
I için özel surette gönderilmiştir. Binaenaleyh, önerge 
I üzerinde değil de, soru tevcih edin. Lütfen bunu rica 
I ediyorum. 

M. FEVZİ UYGUNER — Şimdi som tevcih ede-
I ceğim Sayın Başkanım. 
I Burada; «Ölüm cezalarının yerine getirilmesine ka-
I rar vermek veya özel af yetkisine dayanarak, ölüm 
I cezasının müebbet hapis cezasına çevirmek» şeklinde, 
I Cumhurbaşkanına ölüm cezasını müebbet ağır hap-
I se çevirmek yetkisi verilmektedir. 
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Cumhurbaşkanının, ileride herhangi bir sebeple, 
merhameti tahrik edilerek veya diğer başka bir se
beple, ölüm cezasının müebbet hapis cezasına çev
rilmesine karar verilmesi temin edildiği takdirde, yine 
Anayasanın diğer hükümlerindeki «eşitlik» ilkesine 
dayanılarak, ölüm cezasının uygulanmaz hale getiril
mesi mümkün olabilir mi? Birinci sorum bu efen
dim. 

İkinci sorum; Sayın Tutum'un endişesine hak ve
recek şekildedir; Cumhurbaşkanının görevleri burada 
tek tek saylmıştır, diğer kanunlarda, hatta Anayasa
mızda gözden kaçmış ve buraya girmemiş olan bazı 
görevleri olabilir, bulunabilir. O takdirde, burada bir 
genel madde konmak mümkün değil midir? Yani, 
«Anayasada ve diğer kanunlarda verilen görevlerini 
yerine getirmek» şeklinde bir madde konulması ge
rekmez miydi? 

BAŞKAN — Yani, bir fıkra demek istiyorsunuz. 
M. FEVZİ UYGUNER — Bir fıkra eklenmesi 

gerekmez miydi? 
BAŞKAN — «Anayasada ve diğer kanunlarda... 

M. FEVZİ UYGUNER — Anayasada ve diğer 
kanunlarda verilen görevleri yerine getirmek» şeklinde 
bir fıkra eklenmesi mümkün olmaz mıydı? Bunu sor
mak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Redaksiyonla ilgili 
bir hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Geboloğlu, bu sorulara 
cevap verilsin, redaksiyona bilahara geçelim. 

Sayın Aldıkaçtı, üyelerin sorularına cevap verme
nizi rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

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

Devlet Başkanının görevleri ve bu görevlerin ye
rine getiriliş şekli, hiç şüphesiz ki, bir Anayasanın en 
önemli yanlarından birini, belki de en önemlisini teş
kil eder ve Anayasanın hükümet sistemini belirtir. 
Konuda, arkadaşlarımızın verdikleri önergeleri biz 
dikkate aldığımızı sanıyorduk. Bununla beraber, bir
kaç defa da açıklamış olduğum gibi, önergelerin bü
tün yanlarını dikkate almamız mümkün değildi; çün
kü, içinde çeşitli görüşler vardı. 

Şimdi, Sayın Kâzım öztürk'ün bu konuda yaptığı 
açıklamaya cevap vermek istiyorum. Yalnız, kendi
sinden özür dilerim, belki sualini tekrarlamasını rica 
edeceğim. Evvela, ben anladığımı özetleyeyim; eğer 

farklı ise, derhal sözümü kessin, boşuna bir tartışma 
yahut açıklama yapmış olmayayım. 

Sayın Öztürk, «Görev ve Yetkiler»le ilgili 13 üncü 
maddede; «Niçin bütün yetkilerin bir araya toplandı
ğın, esasen bu yetkilerin Anayasanın çeşitli maddele
rinde bulunduğunu» söyledi ve «Bu alışılagelmemiş 
bir metottur» dedi. Sanıyorum ki, tenkidinin birinci 
kısmı buna ilişkindi. 

Tenkidinin ikinci kısmını kaçırdım. Onu rica et
sem Sayın Başkan, acaba lütfederler mi?.. 

BAŞKAN — Esası buydu zaten, başka bir kısım 
yok. «Kanun tekniğine uygun düşmez» dediler. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bu sayışın 
başka bir sakncası olur. Burada sayılmayanlar ihmal 
edilmiş olur. Sayın Tutum'un belirttiği hususlar da 
bu sözümün içindedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi, burada sayılmayanlar ya
hut da daha açık bir şekilde ifade edeyim, unutulan
lar olursa, ne olur? Bunun cevabını, çeşitli defalar 
Anayasa hakkında yaptığımız tartışmalarda verdik. 
Elbette ki, «Cumhurbaşkanı, ayrıca anayasalar ve di
ğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir ve 
yetkileri kullanır.» diyerek, eski 113 üncü maddemiz-
deki hükmü burada tekrarlamanın bir faydası ol
duğu ileri sürülebilir ve bu savunulabilir. Eğer, Yü
ce Kurul emrederse bunu koyarız; fakat niçin koy
madığımız1 anlatmak isterim. Koymadık; çünkü, 113 
üncü maddenin düzenlediğimiz ikinci fıkrada açıkça, 
arkadaşımızın söyledikleri gibi, Anayasanın çeşitli yer
lerinde bulunan yetkileri buraya topladığımızı, bura
nın bir toplama olduğunu ve Anayasanın bundan ev
velki müzakereleri sırasında birkaç defa açıkladığ mız 
gibi, bütün hükümlerinin geçerli olduğunu, faraza 165 
inci maddede bulunan bir yetkinin burada söylenme-
mesinin, 165 inci maddedeki yetkinin ihmal edilmesi, 
dikkate alınmaması anlamına gelemeyeceğini çeşitli 
defalar açıklamıştık. Bu felsefeye, bu görüşe uygun 
olarak bu maddeyi düzenledik; fakat tekrar ediyo
rum, eğer Yüce Kurul uygun görürse, biraz evvel 
okuduğum ve eski 113 üncü maddenin son fıkrasını 
teşkil eden hükmü buraya koyarız; hiçbir engel yok. 
Esasen, idareyle ilgili bölümde, yürütmeyle ilgili bö
lümde, Anayasa ve özel kanunlarda Cumhurbaşkanı
na verilen atama yetkilerinin ve görevlere gerekli ata
maları yapma hususunda da bir hüküm koyarak, bu 
elastikiyeti sağlamak istedik. Çünkü, yürütme ve ida
reyle ilişkin yeni kanunlar çıkabilir ve yeni yetkiler 
verilebilir sorununu ele aldık. 
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Sorunun asıl özüne gelmek istiyorum. Sorunun asıl 
özü «Niçin burada bu tür bir derleme yapıldı?» so
runudur. Bu, çeşitli anayasalarda kısmen görülen fa
kat bizim burada bütünüyle kabul ettiğimiz bir sis
temdir. Anayasalarda Devlet Başkanının bazı yetki
leri sayılır; 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1924 Ana
yasasında olduğu gibi ve hatta bizim Tasarıda ilk 
önce size sunmuş olduğumuz 113 üncü maddede ol
duğu gibi. 

Biz, bu temel ilkenin etrafında bütün yetkilerin 
bir arada gösterilmesinin de yararlı olacağını düşün
dük ve bu sistemi getirdik. Bunun hiçbir mahzuru 
olduğu kanısında değiliz. Sadece, belki ileri sürüldüğü 
gibi, bir tekrardır ve esasen 113 üncü maddenin ilk 
iki f krası hiçbir yerde yoktur; Anayasanın Devlet 
Başkanına ait özelliklerini teşkil eder : 

«Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Tür
kiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini tem
sil eder. 

Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının dü
zenini ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçla, 
Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara 
uyarak (Görüyorsunuz ki asıl maddenin, asıl yetki
nin Anayasanın ilgili maddesinde olduğunu söylüyo
ruz) yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardr» 
diyerek; yasama, yürütme ve yargı diye üçe böldük 
ve bu suretle ortaya açık, anlaşılması çok kolay bir 
tablo çıkarttığımızı düşündük. Sadece bu amaca yöne
liktir yaptığımız düzenleme; başka hiçbir şekilde de-
ğerlendirilmemesini rica ederiz. Esasen başka hiçbir 
türlü değerlendirilmesi de yoktur. 

Sayın Tutum, sanıyorum ki, Cumhurbaşkanının 
tek başına yapacağı işlerle, Bakanlar Kuruluyla ya
pacağı işleri ele aldı. 

Biz burada, 113 üncü maddede, Cumhurbaşkanı
nın gerek Bakanlar Kuruluyla, gerekse tek başına ya
pacağı bütün işleri saydık ve 114 üncü «Sorumsuzluk» 
maddesinde, Cumhurbaşkanının hangi tasarrufları tek 
başına imzalayabileceğim de ayrıca belirttik. Esasen 
bu iki madde beraber olduğu için, iki maddeyi bera
ber geriye almıştık; şimdi onların ikisini beraber önü
nüze getirdik ve sizlere sunmuş bulunuyoruz. 

114 üncü maddede; 
«Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemlerden so

rumlu değildir; sorumsuzluğu sonucu, Cumhurbaşka
nının bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca 
imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan 
sorumludur. 

Cumhurbaşkanının Anayasanın ilgili maddelerinde 
gösterilen şartlara uyarak tek başına imzalayacağı ka
rarları ise şunlardır» diyerek, burada da tek başına 
imzalayacağı kararları 114 üncü maddede belirttik. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, parlamenter rejimin temel noktası budur. 

Bunu ayrıca belirtmek isteriz. Yani, tarafsız ve so
rumsuz olan Cumhurbaşkanının, acaba tek baş na ya
pacağı tasarruflarda bu sorumsuzluk ve tarafsızlık il
kesi ihlal olur mu? 

Cumhurbaşkanının siyasî sorumluluğu olmadığına 
göre, biliyorsunuz ki, sadece vatana hıyanet halinde 
kendisine bir suç yüklemek mümkündür, bunun dı
şında yedi sene süreyle yapacağı bütün tasarruflardan 
dolayı sorumluluğu yoktur ve Cumhurbaşkanı, so
rumlu olmadığından, bu sorumluluğu Parlamento 
önünde yüklenecek, Parlamento önünde Devlet ta
sarruflarından dolayı hesap verecek bir Bakanlar Ku
rulunun bulunması lazımdır. Bütün parlamenter sis
temin özü budur. Bunu, bundan evvelki toplantılar
da da açıklamaya çalıştım, duyurmaya çalıştım. Bun
dan dolayıdır ki, «Cumhurbaşkanı kararnamesi», 
«Cumhurbaşkanı kararı» başlığı altındaki verilen bü
tün kararları bir başbakan veyahut ilgili bir bakan 
imzalar ve o bakan Cumhurbaşkanı tasarrufundan 
dolayı ortaya çıkacak tenkitleri cevaplandırır. 

Arkadaşlarım; o kadar ki, belki şaşıracaksınız, 
Cumhurbaşkanının verdiği nutuklarda; dışişleri ile il
gili nutukları Dışişleri Bakanlığı hazırlar, içişleriyle il
gili bazı görüşleri açıkladığı zaman, politikayla ilgili 
görüşleri aç kladığı zaman içişleri Bakanı ve hükü
met hazırlar; çünkü bütün bunları sorumlulukları 
doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına aittir. 

Buna mukabil, öyle yetkiler bulunabilir ki; Cum
hurbaşkanının tarafsızlığını bozmadan ve sorumsuz
luğuna dokunmadan kendisi tek başına yapabilir, iş
te bu tür yetkiler, ikinci Dünya Savaşından sonra 
Batı anayasalarına girmiştir. Gerçekten parlamenter 
sistemin kendine göre uygulaması, mantığı içerisinde 
(hatta bu toplantıların birisinde, yine galiba Sayın 
Tutum arkadaşımızdı hatırlayabildiğim kadar yahut 
da Sayın Turhan Güven arkadaşımızdı, bilmiyorum, 
ikisinden birisi açık imzadan bahsettiler) gerçekten 
böyle tasarruflar yapılıyordu, ikinci Dünya Savaşın
dan sonra bu tür tasarruflar yapılmasın diye, Cum
hurbaşkanına istisnaen hangi yetkilerin verileceği ana
yasalarda tasrih edilmiştir. Mesela bunlardan birisi 
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bir türlü takdirlerinize yahut iltifatınıza mazhar ol
mayan Devlet Başkan nın başbakanı af fidir, azletme-
sidir. Alman Anayasasında da yazar; «Devlet Baş
kanı tek imzayla başbakanı azleder» diye. 

Şimdi, bu yetkileri de 114 üncü maddede düzen
lemiş olduk. Bunlar üzerinde tartışma yapılabilir. 
Hangi yetkinin sorumluluk gerektirdiği, tarafsızlığı ih
lal edip etmediği sorunu ortaya çıkabilir; hatta Mer
kez Bankası için yapılan tartışmalarda bu sorun kıs
men ortaya getirildi ve üzerinde bir tartışma yaparak 
karara bağladık. 

Bunun dışında, buradaki saydıklarım z, kendi ka
naatimize göre gerçekte tarafsızlığı ihlal etmeyen ve 
Cumhurbaşkanının sorumluluğu olayının sonunda her
hangi bir önemli sorun çıkmayan konulardır ki, bu 
konularda da Cumhurbaşkanına tek başına imza yet
kisini vermiş olduk. 

Her iki maddenin özeti budur ve biraz evvel de 
söylediğim gibi, yürütme alanına ilişkin olan yetki
lerin ikinci sayfasının sonlarına doğru; Anayasa ve 
özel kanunlarda Cumhurbaşkan na atama yetkisi ve
rilen görevlere gerekli atamaları yapmak yetkisi ve
rilmiştir. Diğer taraftan da, biraz evvel söylediğim gibi, 
eğer Yüce Kurulunuz uygun görürse, eski 113 üncü 
maddenin son fıkrasını da bu kısmın sonuna; 113 
üncü maddenin sonuna memnuniyetle koyarız, hiçbir 
problem yaratmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Uyguner'in ölüm 
cezasına ilişkin bir sorusu var; fakat o, belki daha 
ileride gelebilecek, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Aldıkaçtı, bir kere daha sormak istiyorum; 
bu 113 üncü maddenin, eski metninizde son fıkrası 
«Cumhurbaşkanı, ayrıca, Anayasada ve diğer kanun
larda gösterilen görevlerini yerine getirir ve yetkile
rini kullan r.» fıkrasının eklenmesini Komisyon olarak 
teklif ediyor ve Genel Kurul kabul ederse bunun 
konmasını arzu ediyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, Genel Kurul uygun 
görürse koyarız. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonunun bu teklifini; son fıkranın 

bu yeni 113 üncü maddenin sonuna bir fıkra olarak 
eklenmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu teklifi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN — Usul hakkında efendim?.. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan konuşulma

dı efendim, bizim söz hakkımız yok mu? 
BAŞKAN — Hayır yok efendim; usul hakkında 

var, ayrıca redaksiyonla ilgili var. Bu fıkra kesin oy
lanın ştır, şimdi redaksiyonla ilgili Sayın Geboloğlu, 
buyurun rica edeyim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkanım; yan
lış anlamaya mahal vermemek üzere, Devlet Başka
nının yetki ve görevlerinde, ikinci sayfanın en son 
cümlesi «Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürü ve üç yönetim kurulu üyesini atamak.» 
diyor. «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü ile üç yönetim kurulu üyesini atamak» şek
linde değiştirilmesini arz ederim efendim. 

BAŞKAN — «Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Genel Müdürü ile» diyorsunuz, «ve üç yönetim ku
rulu üyesini atamak» diyorsunuz... 

NECDET GEBOLOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz; «..ve ile..» oluyor, 

«üyesi» de «üyesini» oluyor. 
AYDEMİR AŞKIN — Redaksiyonla ilgili söz is

tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istendi; sizler
den evvel başka bir üye istemişti; fakat buyurun Sa
yın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan; redaksiyon
la ilgili bir iki hususu önermek istiyorum. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinde «a) Yasa
ma ile ilgili olanlar n» dördüncü fıkrasında «Kanun
ları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri göndermek» diye genel bir hüküm ge
tirilmiş; halbuki «kanunları gerektiğinde tekrar gö
rüşmek üzere» demek lazım. 

BAŞKAN — «... kanunları gerektiğinde» ibaresi
nin girmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz?... 

AYDEMİR AŞKIN — «Kanunları gerektiğinde 
tekrar görüşmek üzere.» şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — Teklifiniz budur. Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, katılmıyoruz Sayın Başkan; 
bunun anlamı vardır, «gerektiği» deyince, birtakım 
gerekçelere veya birtakım, evvelce tespit edilmiş hu-
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şuslara uyması lazımdır. Burada sadece takdirine kal
mıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, usul hak

kında bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKlR SAMİ DAÇE — Sayın Uyguner Sayın 

Komisyon Başkanına, ölüm cezalarıyla ilgili bir sual 
yönelttiler; fakat buna daha sonra cevap verebilecekle
rini belirttiler. Ancak, şimdi madde kabul edildiği 
takdirde yapılacak bir husus kalmayacak. Bu konu
nun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Evet, sizinki usulle ilgili oldu. 
Sayın Bilge buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; maddenin «ya

sama» ile ilgili olan «a» bendinin birinci satırında 
«... heryıl...» kelimesi bitişik yazılmış; ayrı olması ge
rekir. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı ayrı mı ola
cak?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, buyurun. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim redaksi

yon bakımından birkaç husus var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Evvela, «Denetleme 

Kurulunun Üyelerini ve Başkanını atamak» diyor. 
BAŞKAN — Lütfen yerini sarih olarak belirtin, 

takip etmek imkânım olsun. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, ikinci 

sayfanın üstten, beşinci paragrafı. 
Birincisi, «Başkanını ve üyelerini» demek lazım

dır. 
İkincisi de sıralamalarda, sorumlulukların sıralan

masında Devlet Denetleme Kurulundan bahsedilirken 
Anavasava geçiliyor; ondan sonra tekrar Devlet De
netleme Kurulu geliyor. Halbuki bu ikisi beraber bir 
cümlede olabilirdi. 

BAŞKAN — Evet, bunu bir neticeye bağlayalım. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim benim 
teklifim şu olabilir : 

«Devlet Denetleme Kurulunun Başkanını ve üye
lerini atamak ve bu Kurula inceleme, araştırma ve 
denetleme yaptırmak.» 

BAŞKAN — Evet, burada biran için duralımı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; birinci kısmına katıl
mıyor, ikinci kısmına katılıyoruz. Evvela Devlet De

netleme Kurulu üyelerini seçiyor, ondan sonra, o üye
ler arasından Başkanını seçiyor; onun için evvela 
«üyeleri» kelimesini kullandık. Komisyonda bu konu 
tartışıldı, gözden kaçmış değildir efendim. 

Buna mukabil, dediğinizi doğru buluyoruz; «Dev
let Denetleme Kurulu inceleme» ile «Anayasa» ile baş
layan fıkranın yerlerini değiştiririz. 

BAŞKAN — Evet bu fıkra yukarı çıkacaktır. 
Başka efendim?... 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — ikinci sayfanın altın

cı paragrafı : 
«Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak» 

ve altında da tekrar «Millî Güvenlik Kuruluna Baş
kanlık etmek» diyor. Tabiyatıyla, toplantıya çağıra-
caksa başkanlık edecektir. «Millî Güvenlik Kurulunu 
toplantıya çağırmak ve Başkanlık etmek» denmesi la
zım. 

BAŞKAN — Evet teklifiniz budur. 
Sayın Aldıkaçtı?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendimi, bunlar ayrı ayrı iki nokta
dır. Kendisi. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya ça
ğırır, başkanlık etmez, başkanlığı başkasına bıraka
bilir. Bu iki hususu ayırdık. «Toplantıya çağırır, baş
kanlık eder» dediğimiz zaman, başkanlık etmeden top
lantının mümkün olmayacağı anlamı çıkar. Bundan 
dolayıdır ki böyle düzenledik. Yine Sayın Sağışman'ın 
açıklaması ile ilgili olarak; bu Anayasa ve özel ka
nunlarda Cumhurbaşkanının atama yetkisi verilen 
görevlerle ilgili atamaları yapmak yetkisini en sona 
alacağız efendim; bu grubun en sonuna alacağız, da
ha uygun olur. 

Bunu da arz edeyim. 
BAŞKA N— Teşekkür ederim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, yine 

aynı şekilde, kendilerinin temas ettiği gibi, aynı nokta
lara ben de temas edecektim, bazı paragrafların sıra
ları önemlerine göre yerlerinde değil gibi geliyor. Me
sela «sürekli hastalık, sakatlık, kocama sebebiyle... ve 
ölüm cezaları» fıkraları, «Denetleme kurulu» ve «Rek
tör seçilmesinden» çok daha evvel geliyor, bunun 
sebebi nedir; pek anlayamadım. 

Bu sıralamada acaba başka bir düzenleme yapıla
bilir mi?... 

BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. 
Sıralama konusunda Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, yetkiler bölüm bölüm top
lanmıştır ve alt alta konmuştur; «ölüm cezaları ve 
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sürekli hastalık» ikisi af yetkisiyle ilgilidir. Biraz ev
vel kendi söyledikleri, katıldığımız felsefeye uygun 
olarak yan yana konmuşlardır. Mesele budur efen
dim. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
Müsaade buyurun Sayın Bayazıt'ın bir sözü vardı. 

Evet Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Yüksek Ko

misyon önergeleri görüşmeden maddeyi aldı. Bizim 
önergelerimiz mevcuttur; şimdi zatıâliniz maddeyi oy
lamaya geçtiniz. Bu önergelerle ilgili bizim söz hak
kımız yok mu?... 

BAŞKAN — Efendim ben söz hakkı verdim, üç 
önerge içinde zatıâlinize de sordum, Sayın Tutum'a da 
sordum; siz açıklama yapmadınız. 

RIFAT BAYAZIT — Hayır efendim, önergem 
yerine getirilmemiştir. 

BAŞKAN — önergenizin yerine getirilmediğini 
ifade ettiniz. Bu bir açıklamadır. 

RIFAT BAYAZIT — Bunun üzerinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — istemediniz, konuşmadınız. 
RIFAT BAYAZIT — Söz istedim, ama verme

diniz ki efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt bakın, müsaade bu

yurun, iki tane önerge vardı; bir zatıâlinizin önergesi, 
bir Sayın Tutum'un önergesi. Sayın Tutum açıklama 
yaptı, siz «Önergeme katılmadılar» dediniz ve bir 
açıklama yapmadınız. 

RIFAT BAYAZIT — Söz vermediniz ki... 
BAŞKAN — Ben söz vermedim değil, nasıl Sayın 

Tutum'a, «Buyurun konuşun» dedi isem; siz de o za
man söz isteseydiniz, size de «buyurun» derdim. 

RIFAT BAYAZIT — Söz vermediniz ki, ver
seniz görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Geçti efendim, sorulara geçtik ve bi-
lahara redaksiyona geçtik; çok rica ediyorum. 

RIFAT BAYAZIT — Beyefendi çok rica ederim, 
biz Başkanlığa ne kadar saygılı isek, Başkanlık da 
bizlere karşı hiç değilse o kadar saygılı olsun. 

BAŞKAN — Efendim, ben devamlı hepinize say
gılıyım, hele özellikle Sayın Bayazıt, size; ama çok 
ısrar ediyorsanız buyurun efendim; maddeyi zaten 
oylamadım, buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Anayasa Komisyonunun getirmiş olduğu madde
de «Ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek veya özel af yetkisine dayanılarak ölüm cezasını 
müebbet hapis cezasına çevirmek,» kısmını almış. 

Esasen, Anayasanın kabul edilen 171 inci madde
sinin son fıkrasında «Yasama ve yürütme organları 
ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini gecikti
remez.» diyor. Bu, Anayasa Tasarısının 171 inci mad
desinde anakural olarak kabul edilmiştir; mahkeme 
kararlarının değiştirilmemesi gerekir. 

Yüksek Cumhurbaşkanına ölüm cezaları, yerine 
getirilmesi için sunulduğunda, Yüksek Cumhurbaşkanı 
ya onu, «Yerine getirilmesine» der veyahut bizim Mec
lisimizde olduğu gibi «Yerine getirilmemesine» der, 
ölünceye kadar o cezaevinde kalır. Bidahara çıkacak 
olan bir af kanunu ile bu af kanununun niteliğine göre 
ya müebbete çevrilir veyahut af kanununda göster
mişse 30 seneye çevrilir veya 24 seneye çevrilir. Bu af 
yetkisi, genel af ile olur. Özel af, Cumhurbaşkanının 
yalnız hastalığı geçmeyecek olanlara, bunaklara ait 
tanıdığı bir af tır. Cezaevinde kalması yararlı olmayan
lar, ancak Cumhurbaşkanının özel affından yararla
nabilir. 1924 Anayasasında da, 1961 Anayasasında da 
anakural bu şekildedir; bu, hiçbir suretle ihlal edilme
miştir. 

Şimdi bu şekilde, bir Cumhurbaşkanına, ölüm ce
zalarının yerine getirilmesine karar vermeyerek mü
ebbete çevirme yetkisini verecek olursak; ileride, bun
dan 5 - 6 sene sonra Cumhurbaşkanının kim olacağını 
bilmiyoruz, yarın bir partiden bir Cumhurbaşkanı 
gelir ve ölüm cezalarını müebbete çevirirse, 647 sa
yılı İnfaz Kanununa göre bu cezalar otomatikman 
24 seneye düşer; 647 sayılı Kanundan yararlanmak 
suretiyle. Halbuki, ölüm cezası müebbete çevrilme-
yerek, ölünceye kadar cezaevinde kalacak olursa, 647 
sayılı Kanunun 9, 11, 14, 19, Ek 2 nci maddeleri uy
gulanmaz, bu, ölünceye kadar cezaevinde kalır; bu
günkü Meclisimizde de tasdik edilmemesi halinde, 
uygulama bundan ibarettir. 

Geçmiş günlerde Talât Aydemir ve arkadaşlarının 
ölüm cezası Mecliste tasdik edilmemiştir ve bu, aynı 
şekilde infaz Kanununun 9, 11, 14, 19, Ek 2 nci mad
deleri uygulanmamak suretiyle kalmıştır ve blahara 
çıkan bir af kanunundan yararlanmıştır. 

Bu bakımdan, Anayasanın 171 inci maddesindeki 
ilkeye sadık kalmak üzere, verilen idam kararlarının 
Cumhurbaşkanı tarafından müebbete çevriimemesi 
görüşündeyim. 

.Takdir Yüce Kurulundur. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Gölcüklü, Sayın Bayazut'a cevap vermek üze

re buyurun efendim. 
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BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım müza
kere açmış iseniz, lehıte söz alabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Hayır müzakere açmadım, yalnız 
Komisyondan cevap alıyorum. 

Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanına, ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek yahut af yetkisini kullanarak bu 
cezayı ömür boyu ağır hapis cezasına çevirme meselesi 
üzerinde daha önce de maruzatta bulunmuştuk. 

İki şeyi birbirinden kesin olarak ayırmak gerek. 
Kabili infaz haile gelmiş bir ölüm cezasının yerine 
getirilip getirilmemesi yetkisinin Cumhurbaşkanına mı, 
yoksa Yasama Meclisine mi verileceği meselesi bir 
tercih meselesidir; Yasama Meclisine verilir yahut 
Cumhurbaşkanına verilir. Fakat bu yetki, şu makama 
veyahut bu ımıalkama verildüfcterı sonra; Yasama Mec
lisime verilirse, «Bu mahkemelerin kararının değiş-
tkiimesli değildir, Cumhurbaşkanına verilirse değiş-
tMimeslidiir» şeklindeki bir yoruma katılmıyoruz. 

Komıisyonumuzun düşüncesini kısaca arz ede
yim. 

Daha önce de söylemiştim - fazla vaktinizi lataıak 
fistemliyonıımı - Ikesiınlleşmiş bir ağır hapis cezasıyla, 
kesinıleşmüş bir Ölüm cezası arasında, infaz bakı
mlından hiçbir fark yoktur; lilkM de infaz edilecek-
tir. Bunlar arasındaki tek fark; ağır hapis cezasın
da timfaz başladılktan sonra af yetkisinin ikülanıılma-
sınıın müımlkün olması, fakat ölüm cezasında infaz 
başladııktan ve biıttilkten sonra, ıbu af yetkisinin tkul-
ılanılmasınıın mümkün olmamasıdır, 

Iştte, bu sebepledir İki, ölüm cezaları, »fazdan 
önce af yeükisine sahip makama sunulur. Sebebi 
mıaıkam, ıbu ceza (konusunda af yetklisiini (kullanıp 
Ikui'anmayacağını 'biıldirecektdr. Kullanmayacağını 
bindirdiği zaman, ölüm cezası infaz olunur. Bu bir 
Ceza Muhakemesi Usulü kuralıdır, esasında Anayasa 
kuralı da değildir. O zaman .da arz etmiştim, mesela 
Fransız Mevzuatında ıbu ölüm cezalarının infazı 
hususu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bir 
hükmüdür, 

Şimdli, bu yetlkii Cumnurtoaşfk'amna verildiği za
man, ıbu ceza konusunda Cumhurbaşkanı özel af 
yertflöisiıne sahip demektir. Nitekim, sürekli hastalık 
vesaire gabi diğer halterde Cumhurbaşkanının ceza
dan özel 'af yetkisıi mevcuttur; bu ölüm cezası konu-
suodalfci yetlkii de omdan farklı değildir^ 
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Gerek Yasama Meclisinin, gerek Cumhurbaşlcanı-
mın af yetkisini iküllanaralk mahkemelerden verilen 
ıkesıin bir cezayı değiştirmesi, mahkeme Ikaranlaonım 
değiştirilmesi anlamında değildir. Bu malkarnlar, 
mahkeme dosyalarını inceleyip, «Bu Ikarar yeninde 
imli, değil mi?...», diye takdir hakkım kullanmazlar; 
onun içlin mahlkeme kararımın değişmesi söz konusu 
değildir, af hakkını kulanırlar. Malumunuz, af hak
ikinin ikıulamıknası da, mahkeme Ikararınm bir üst 
mahkeme (gibi değiştirilmesi değil, bir hülkünıranlıfk 
hakkının kullanılmasıdır. 

Diğer ıbir sorun şudur: Cumhurbaşkanına ölüm 
cezaları konusunda tanınan yetki, «Af yetkimi kul
lanmayacağım» der, ceza infaz edilir veyahut bu 
cezayı sınırlı af yetkisi, özel af yetkisi; «Müebbet 
hapse çevirdim» der ceza infaz edilmez. «Cumhurbaş
kanına etki daha ıkölay olur, daha zor olur, Cum
hurbaşkanı bu hakikini dana isabetli kullanır, daha 
isabetsiz kullanır...» Bunlar tamamen uygulamaya 
ikalmış hususlardır. Esasında ıbu yetkiye sahip olan 
Cumhurbaşkanı, bu yetkisini tefle başına «Bana böyle 
geliyor...» diye Ikuılıllanımayacalktır, Her ülkenin bir 
«suç - ceza» politikası vardır, Adalet Bakanlığında 
Af İşleri Genel Müdüriiüğü vardır; yoksa da kuru
lacaktır, 

işte, ister Parlamento olsun, isıter Cumhurbaşkanı 
Olsun, kullanılacak af yetkisi, bu genel «suç - ceza» 
politikasına göre kullanılacaktır, 

Diğer bir nokta; bizdeki uygulama tamamen ha
talıdır. Meclisin sahip bulunduğu idam cezasını onay
lama yetkisi... Böyle ıbir yetki söz konusu değildir. 
Onaylamak diye bir husus söz Ikonusu değildir. Arz 
ettim. 

Yapılan şey, mademki Yasama Meclisi 'af yetki
sine sahiptir, (bizde hükümranlık hakikim kullana
rak) o halde (idamı cezası infaz edilmeden1 evvel ıbu 
Meclis önüne gelecektir. Meclisin yapacağı şey, 'af 
yetkisıiıni kullanıp kuşanmayacağını belirtmek, söy
lemektir; kullanıyorsa bu cezayı kaldırır, hafifletir, 
değiştirir; Ikullanmiiyorsa infaza karar vertir. Şayet 
Meclis infaza karar vermemiş ise, bu cezanın «Şöy
le değişmiş sayılması filan» diye Ik'aöaatimizce bir 
husus söz ıkonusu değildir. Böyle uygulama yapılı
yorsa, «Meclisçe onaylanmayan ölüm cezası şuna 
çevrilmiş sayılır filan» gibi hesaplar yapılıyorsa 
kanaatimizce hatalıdır. Bu hatayı düzeltmek için bu 
yetkiyi verdik^ 

Meclislin yapacağı şey, infaza karar verilmemliş-
se o kişi idam cezasının infazım bekleyen kişidir. 
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Meclis söylemedikçe o üdlam cezası bagllca hiçbir ce
zaya çevrjlntig değiddür. Meclis karar verir, 'infaz edi
lir; tkarar vermez, infazı bekleyen Ölüm cezası mah
kûmdur veyahut o ölüm cezasını bagika bir cezaya 
çevifiir; ağır hapse çevirir veya tamamen ortadan 
kaıklırır veyahut hafifletiri Bunlar dia al yetküstiniiın 
kullanıilmiasıdır. 

§imdıi hemen hemen bütün ülkelerde af yetki
leri medMerde, gayet dar tuıtulmaiktadır ve yürüt
meye verlmekıtedliır* Bunun sebebi; hem politika (ko
nusu olmasın diye, hem de cezaların infaz edilip 
edilmemesi meselesinin bir yürütme meselesi olduğu 
için. 

ölüm cezaları konusuna gelince; ölüm cezasının 
Meclis tarafından infazına karar verilmesi veyahut af 
yetkisi kullanılarak başka cezaya çevrilmesi (Benim 
bildiğim kadarıyla, cehaletimi bağışlayın) bizden baş
ka bir ülkede mevcut değil bilgim içinde; belki baş
ka yerde vardır. 

işte biz bu mülahazalarla, genel akıma da uy
gun olarak ölüm cezasının infazına karar vermek 
yahut özel af yetkisiyle bunu müebbet hapse çevir
mek imkânını Cumhurbaşkanına tanıdık, tercih edi
lir, edilmez; bu Komisyonumuzun tercihi meselesi
dir; ama diğer hususlar bundan tamamen müstakil
dir. Komisyonumuz bunu tercih etmiştir, daha uy
gun görmüştür... 

Ne olur müebbet hapse çevrilirse?.. Artık ağır ha
pis cezasıdır bu. Müebbet ağır hapis ne işlem gö
rüyorsa, Sayın Bayazıt'ın söylediği gibi, o işlemi gö
rür, zaten onun için çevrilmektedir. Ağır hapis ce
zasına çevrildiği zaman ileride o suçlan veyahut ce
zaları Yasama Meclisi genel veyahut özel af yetki
sini kullanarak af da edebilir, yani o idam hüküm
lüsü, ağır hapis hükümlüsü haline gelmiştir. Bir ağır 
hapis hükümlüsü ne yapılacaksa onun hakkında da 
o yapılır, gerek infaz bakımından, gerek o cezanın 
da ilerideki affı veyahut değiştirilmesi bakımından. 

Bu konuda vereceğimiz bilgi bundan ibarettir. 
Daha evvel bu meseleyi konuşmuştuk, ben neticeye 
bağlandığını sanıyorum. Gene tekrar ediyorum; bir 
tercih meselesidir. Biz Cumhurbaşkanında bu sınırlı 
yetkinin bulunmasını yararlı gördük; ama Meclis bu
nun tekrar bir Yasama Meclisine verilen yetki ol
ması lazım geldiği kanaatinde ise bizim için mesele 
yoktur; ama biz bunun isabetli olduğu kanaatinde 
değiliz. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIFAT BAYAZIT — Bir idam mahkûmunun 

cezasını Cumhurbaşkanı müebbet hapse çevirdi. Bu 
hükümlü (Sayın Hocam cezacısınız) İnfaz Kanununa 
göre 24 sene ile çıkacak mı, çıkmayacak mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Çıkacak efendim. Ga
yet tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, «Çıkacak» dedi
niz, cevap bitti. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Onu söyledim. Müebbet 
hapis mahkûmu nasıl infaz rejimine tabi ise bu da 
ona tabidir. Meğerki, bugün bütün dünya ülkele
rinde tartışıldığı gibi ölüm cezası konusunda, hiçbir 
surette tenzil edilemeyecek, şartla salıverme mümkün 
olmayacak, gerçek müebbet hapsin ölüm cezası ye
rine ikâmesi tartışılmaktadır; kanun koyucu ileride 
o yolu tercih eder. Bizim bu şimdiki müebbet ha
pis başka hiçbir suretle affa uğramayacak, şartla 
salıverilmesi mümkün olmayan, tenzilden istifade 
edemeyen ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis ce
zası getirirse o uygulanır; ama şimdi gayet tabiî bir 
müebbet ağır hapis hükümlüsü ne işlem görüyorsa, 
cezası müebbet ağır hapse çevrilen idam hükümlü
sü de o işlemi görecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Öztuş, redaksiyonla ilgili bir teklifiniz oldu 

demin o sırada söz veremedim, buyurun efendim. 
NERMtN ÖZTUŞ — Efendim, Sayın Sağışman 

söz ettiler, onun için gerek görmüyorum. 
BAŞKAN — Gerek görmüyorsunuz. 
Değerli üyeler, sorular bitmiştir. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, redaksiyonla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Redaksiyon konusunda buyurunuz 
Sayın Narlıoğlu. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — İkinci sayfa
nın sonunda üniversite rektörlerini seçmek, ondan 
sonraki sayfada Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Başkanını seçmek, ondan sonra Diyanet İşleri 
Başkanını seçmek, yani seçim esası alınmış, oysa, 
mesela kabul ettiğimiz metinde, «Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Başkanı, Başbakan tarafından 
gösterilecek üç aday aarsından Cumhurbaşkanı ta
rafından tayin edilir» diyor. Şimdi burada tayin esa
sı alındığı halde, getirilen metinde seçmek esası alın
mış (ki bu kargaşalık yaratır). Bence bu üç kelime 
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de «seçerek atamak» olmalıdır; çünkü o kişi yeni I 
görevine kamu hizmeti görevlisi olduğu için, ancak . 
onun tayini atama ile tekevvün eder ve onun... 

BAŞKAN — «Seçme» kelimelerinin «Atama» ile 
değiştirilmesini teklif ediyorsunuz. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet. 
Yalnız üniversiteler için getirilen maddede de seç

me esası alındığı için, belki orada başka bir şey dü
şünülür, onu bilmiyorum, ama TRT için, Diyanet 
İşleri Başkanlığı için «Atama» kelimesinin kullanıl
masının... 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Narlıoğlu, teşekkür 
ederim. 

Soruyorum Sayın Aldıkaçtı'dan?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN j 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Devlet Başkanı seçi
yor, lalettayin bir kişi seçmiyor. Kendisine aday ola
rak gösterilen üç kişi arasından birini seçiyor. Bundan I 
sonra seçmek dışında atama keyfiyeti de biraz evvel 
açıkladığım maddede gösterilmektedir : «Kanunla, 
Anayasayla kendisine verilen yetkiye dayanarak gö
revlere tayini yapmak...» Fakat evvela birinci yaptığı 
iş, atamadan evvel seçmektir. Niteliğini belirtmek için 
«Seçmek» kelimeleri kullanılmıştır; kasten efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Bir hata oluyor 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, cevabı aldınız, ri
ca edeyim... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım!... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Cumhurbaşkanının yargı ile 

ilgili olan görevleri arasında, (c) bendinin ikinci satı- I 
rında .«Danıştay üyelerinin dörtte birini» dedikten j 
sonra bir virgül konması, I 

Sonra, üçüncü satırda aynı şekilde «Yüksek İda
re Mahkemesi üyelerini» dedikten sonra yine bir 
virgül konması, I 

Burada «Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri» den- I 
diğine göre, ondan sonra gelen satırda, «Hâkimler ve I 
Savcılar Yüksek Kurulunun üyelerinbnin yerine «Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini...» Yuka- I 
rıda zaten «nin» takısı kullanılmadığına göre, «İdare 
Mahkemesi üyelerini» dendiğine göre, burada da «Yük
sek Kurulu üyelerini» şeklinde olması lazım. I 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
_. Sayın Aldıkaçtı, mutabık mısınız?... j 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Anayasa Komisyonu
muzca yeniden düzenlenen 113 üncü maddede, birin
ci sayfada, 

«a) Yasama ile .ilgili olanlar» başlığının altında 
«Heryıl» kelimesindeki «Her» ile «yıl»ın ayrı olması 
şeklinde bir değişiklik, 

İkinci sayfanın beşinci fıkrasında; 

«Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Baş
bakanını atamak,» onun arkasından, 

«Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma 
ve denetleme yaptırmak,» fıkrasının onun altına geç
mesi suretiyle bu değişiklik. 

Ayrıca yine aynı sayfada alttan ikinci fıkrada; 
«Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Mü

dürü ve» yerine «... Genel Müdürü ile», «... üç yöne
tim kurulu üyesi»nden sonra «... üyesini» bu değişik
lik, 

Üçüncü sayfada; 
«c) Yargı ile ilgili olanlar :» kısmında; 
«... Danıştay üyelerinin dörtte birini,» 
Bu fıkranın alttan ikinci satırında; 
«... Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun» denilmekte
dir; buradaki «nun» ekinin çıkarılması ve demin kesin 
oylarınızla bu maddenin en sonuna eklenen; 

«Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve diğer ka
nunlarda gösterilen görevlerini yerine getirir ve yetki
leri kullanır» fıkrasının eklenmesi suretiyle, bu de
ğişikliklerle... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Özür dilerim efendim, ufak bir de
ğişiklik daha var. 

Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili iki fıkrayı birleş
tirdik. Aradaki, «Anayasa veya özel kanunlarda Cum
hurbaşkanına atama yetkisi verilen görevlere gerekli 
atamaları yapmak,» fıkrasının en son «Diyanet işle
ri Başkanınım seçmek,» fıkrasının altına konmasını 
istiyoruz efendim, rica ediyoruz efendim ve bir de... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aldıkaçtı, bunu 
tespit etmiş olayım. 

«Devlet Denetleme Kurulunun...» fıkrasından son
ra gelen «Anayasa veya özel kanunlarda...» fıkrasını 
nereye alıyorsunuz?... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Diyanet İşleri Başkanını seçmek,» 
fıkrasının altına efendim. Bu bütün tayinlerde genel 
bir hüküm olduğu için. 

Sonra bir de eefndim, «Üniversite Rektörlerini seç
mek,» fıkrasının «Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası Başkanını seçmek,» fıkrasının altına getirilmesini 
rica ediyoruz. 

Anayasadaki sıra bu efendim; Anayasadaki sıra bu 
olduğu için bunu muhafaza etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bir de efendim, 

«c) Yargı ile ilgili olanlar :» fıkrasında; 
«... Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini,» ibaresinde-

ki «vekilini» kelimesinin «... Vekilinin» şeklinde bü
yük harfle yazılması lazım; çünkü tek Vekilliymiş, 

Bu kadar efendim, teşekkkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler; 
Demin bahsettiğim ikinci sayfadaki değişiklikler

den, ek fıkradan başka, ikinci sayfadaki alttan dör
düncü fıkra; 

«Anayasa veya özel kanunlarda Cumhurbaşkanına 
atama yetkisi verilen görevlere gerekli atamaları yap
mak,» fıkrasının üçüncü sayfadaki «Diyanet işleri 
Başkanını seçmek» fıkrasından sonraya alınması şek
linde bir değişiklik. 

Diğer bir değişiklik de ikinci sayfanın en son fık
rasındaki «Üniversite rektörlerini seçmek» fıkrasının 
üçüncü sayfadaki «Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Başkanını seçmek» fıkrasından sonraya alınma
sı suretiyle oraya konmak suretiyle bu değişikliklerle ve 
bir de en son fıkradaki «Cumhuriyet Başsavcısı ve» 
den sonra «vekilinin» kelimesindeki «v» harfinin bü
yük harfle yazılması suretiyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 113 
üncü madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 114 üncü maddeyle ilgili Anayasa 
Komisyonunun tezkeresi ile 114 üncü maddeyi okutu
yorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2.9.1982 tarih 

ve 141 inci Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önergeyle birlikte tasarının 114 üncü maddesi ye

niden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak yeni
den düzenlenen madde metni ilişkte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

E. Sorumsuzluğu; 
MADDE 114. — Cumhurbaşkanı, görevleriyle il

gili işlemlerden sorumlu değildir; sorumsuzluğu sonu
cu Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve il
gili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan 
ve ilgili bakan sorumludur. 

Cumhurbaşkanının Anayasanın ilgili maddelerinde 
gösterilen şartlara uyarak tek başına imzalayacağı ka
rarları ise şunlardır : 

a) Yasama ile ilgili olanlar : 
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde top

lantıya çağırmak, 

Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün 
veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas ba
kımından aykırı oldukları geerkçesiyle Anayasa Mah
kemesinde iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yenfiden 
incelenmesini istemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin erte
lenmesini istemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yeni
lenmesine karar vermek, 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu top

lantıya çağırmak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar 

vermek, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle 
belirli kişilertn cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 

Ölüm cezasını müebbed ağır hapis cezasına çevir
mek, 

Üniversite rektörlerini seçmek, 
c) Yargı ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyeleri

nin dörtte birimi, Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini, 
Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek îdare Mah
kemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyelerini seçmek.» 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde ile ilgili yalnız Sayın Tutum'un bir 

önergesi var; dikkate alınmak üzere Anayasa Komis
yonuna verilmüş. 

Sayın Tutum önergenize katıldıklarını tahmin 
ediyorum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, önergenin 
okunmasını rica edebilir miyim?... 

BAŞKAN — Peki, Sayın Tutum. 
«Cumhurbaşkanının Anayasada Başbakan ve ilgili 

bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına ya-
pabileecği belirtilen işleri dışındaki bütün kararları 
Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. IBu kararlar
dan Başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur.» 

önergeniz bu efendim. 
CAHİT TUTUM — Dikkate alınmış; yalnız bir 

noktayı belirtmeme izlin verir misiniz?... 

«Sorumsuzluk» maddesi altında, yalnız tek başına 
alabileceği kararlardan sorumsuz olacakmış gibi bir 
•intiba alıyorum. 114 üncü maddenin ilk fıkrasında ol
makla beraber, aslında Cumhurbaşkanının sorumsuz
luğu birinci fıkrada belirtildiği gibi «... görevleriyle 
ilgili işlemlerinden sorumlu değildir» dedik; ama bü
tün müştereken karar konusu olan işlemler söz ko
nusu, 114'te tek başına her iki kategoriden de sorumlu 
olmayacağı anlaşılıyor mu?... Böyle bfir tereddüt doğar 
mı diye Sayın Başkana bir soru yöneltebilir miyim?... 

BAŞKAN — Evet, bu sizin bir açıklamanız oldu. 
Biliyorsunuz değerli üyeler, dikkate alman önerge

ler Sayın Anayasa Komisyonuna gittikten sonra Genel 
Kurulumuza gelince soru mevzuu kalmıyor, soru için 
söz vermiyoruz. 

Bu itlibarla, yeni düzenlenen 114 üncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

165 inci maddeyle ilgili Anayasa Komisyonunun 
tezkeresini ve maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8.9.1982 tarih 

ve 146 ncı Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önergeyle birlikte Tasarının 165 inci maddesi ye
niden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak yeniden 
düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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1. Üniversiteler 
MADDE 165. — Üniversiteler Devlet eliyle ve ka

nunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzelki
şileridir. 

Üniversiteler, çağdaş eğitim, öğretim, bilim ve tek
noloji esasları ve gereklerine dayanan bir düzen ve 
güvenlik ortamı içinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda 
ve kalkınma planı çerçevesinde, milletin ve ülkenin ih
tiyaçlarına uygun düzeyde ve miktarda insan gücü 
yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimde bulunmak, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak ama
cıyla faaliyet gösteren çeşitli birimlerden oluşur. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe 
bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. 

Üniversite ve öğretim üyelerinin faaliyetleri; Ana
yasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve 
bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim üye ve 
yardımcılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri, gö
revlerine son verilmesi, Üniversiteler üzerinde Devletin 
sahip bulunduğu gözetim ve denetim haklarını kullan
ma usulleri, bilimsel özerklik esaslarına aykırı olma
mak üzere, kanunla düzenlenir. 

Rektörler, Üniversitelerdeki öğretim üyesi profe
sörler arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Devlet, yüksek öğretimi planlamak, Üniversitelerin 
ülke içindeki dağılımlarını düzenlemek, yüksek öğre
tim kuruluşları arasındaki öğretim üye ve yardımcı 
lihtiyacını, bilimsel özerklik esaslarına uygun olarak 
karşılamak ve Üniversitelerin dayalı bulunduğu orta
öğretim ile yükseköğretim arasındaki dengeyi sağla
mak amacıyla Üniversitelerin temsilcilerinin de katıl
dığı bir merkezî teşkilat kurar. 

Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçele
rin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe 
konulur ve denetlenir. 

Devlet, Üniversiteler üzerinde denetim ve gözetim 
hakkına her zaman için sahip olup, Üniversitelerle, 
onlara bağlı Fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer ku
ruluşlarında öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehli
keye düşmesi ve bu tehlikenin olağan tedbirlerle gi-
derilememesi hallerinde, Bakanlar Kurulu, ilgili Üniver
sitelerin veya onlara bağlı Fakülte ve Birimlerin ida
relerine el koyabilir. 

Üniversite ve yüksek okullardaki öğrencilere ve öğ
renci kuruluşlarına sağlanacak burs, barınma, beslen
me ve benzeri yardım ve kolaylıklar Devlet tarafından 
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düzenlenir ve Devletin denetim ve gözetimi altında 
yürütülür. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
sekiz önerge dikkate alınarak Anayasa Komisyonu
na gönderilmiş; bu önergeler dikkate alınarak mad
de yeniden düzenlenmiş ve Genel Kurulumuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Birinci önerge Sayın Tunçbay'ın önergesidir. Dik
kate alınmışsa açıklama yapmaya gerek yok Sayın 
Tunçbay. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, sayın ar
kadaşlarım; 

Komisyona teşekkür ederim; anafikirler dikkate 
alınmış, ancak sondan bir önceki fıkrada bir deyimin 
düzeltilmesini önereceğim, çünkü benim önergeme 
uymayan bir deyimdir. O da şöyle; fıkrayı bütünüyle 
okumak istemiyorum, sonunda; «...Bakanlar Kurulu, 
ilgili Üniversiteler veya onlara bağlı Fakülte ve Bi
rimlerin idarelerine el koyabilir.» deniliyor. Oysa bu
nun, «Bakanlar Kurulu, ilgili Üniversiteler veya on
lara bağlı Fakülte ve Birimler için gerekli tedbirleri 
alır» şeklinde düşünülüp düşünülemeyeceğini sormak 
isterim. Çünkü «El koyabilir» deyimi, üniversite için 
biraz ters düşen bir deyim izlenimini aldım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, istediğiniz değişik
liği, not almam bakımından bir daha lütfeder misi
niz? 

TÜRE TUNÇBAY — Şöyle Sayın Başkanım : 
«Bakanlar Kurulu, ilgili Üniversiteler veya onlara 
bağlı Fakülte ve Birimler için gerekli tedbirleri alır» 
şeklinde efendim, «idarelerine el koyar» yerine, «Ted
birler alır.» deyiminin yer almasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; bunu Komisyon
dan soracağım efendim. 

Sayın Aldıkaçtı lütfedip bunu hemen cevaplandı
rır mısınız? 

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

Sayın Türe Tunçbay'ın görüşünü ve endişelerini 
anlıyoruz; ama sorun çok önemlidir. Çünkü üniver
sitede öğrenim ve öğretim hürriyetleri tehlikeye düş
müştür ve bu tehlikenin olağan tedbirlerle giderile-
memesi hali mevcuttur. Bundan dolayı idareye, yani 
aslında idarenin de belki zımnen, dolaylı surette bir 
kusuru olduğu kanaati vardır, bundan dolayı idareye 
el konmaktadır üniversitede. Çünkü eğitim ve öğretim 
tehlikeye düşmüştür, yapılamamaktadır. Bu halleri 

yaşadık ve esasen bundan dolayıdır ki, 1971 tadilatı 
yapılmıştır. Orada vardır efendim. 

Bu değişikliği kabul etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Kurtoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bayer?„ 
6UHSİN ZEKAİ BAYER — Dikkate alınmış, 

teşekkür ederim. ' 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın 

Bayer. 
Sayın Kubilay?.. 
NİHAT KUBİLAY — Komisyon katılmıştır, te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Katılmışlar; ben de teşekkür ede

rim Sayın Kubilay. 
Sayın Sağışman?.. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Önergeme katıl
mışlar, Komisyona teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Katılmışlar; ben de teşekkür ederim 
Sayın Sağışman. 

Sayın Parlak'ın önergeleri var... Sayın Parlak Baş
kanlık Divanında bulunmaları sebebiyle ancak başıy
la işaret ediyorlar. Sayın Parlak'a da teşekkür ede
rim. 

Sayın Baysal ve arkadaşlarının önergeleri var. 
Sayın Baysal?.. Yoklar. 

Sayın Meric'in önergesi var... Evet. 
Değerli üyeler; 

165 inci maddeyi Komisyondan gelen şekliyle, 
yeni düzenlemeyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 165 inci madde kabul 
edilmiştir. 

166 inci madde ile ilgili Anayasa Komisyonu tez
keresi ile maddenin yeni metnini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9.9.1982 ta

rih ve 147 nci Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen önergeyle birlikte Tasarının 166 ncı maddesi 
yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak ye
niden düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

2. Yüksek Okullar 
MADDE 166. — Yüksek öğretim Kurumu olarak 

yüksek okullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrultu
sunda, Türk kültürü ve ülke ihtiyaçlarıyla istihdam 
planlaması çerçevesinde, belli bir mesleğe yönelik 
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alanlarda faaliyette bulunmak üzere Üniversiteler ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca kurulur. 

özel yüksek okullar, vakıflar ve kâr gayesi güt
meyen kurum ve kuruluşlar tarafından açılabilir. 

Özel yüksek okullar, öğretim ve eğitim program
ları, denetimleri, mezuniyet şartları ve denklikleri ba
kımlarından, resmî yüksek okulların hükümlerine ta
bidirler. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
de verilen önergeler Genel Kurulunuzca dikkate alın
mak suretiyle Komisyona verilmiş ve Komisyon bu 
önergeler istikametinde yeni maddeyi düzenleyerek 
Genel Kurulumuza getirmişlerdir. 

ilk önerge Sayın Kantarcıoğlu'nun. Sayın Kan-
tarcıoğlu, katılmışlardır tahmin ederim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmışlar, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Demirel?.. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başka
nım, katıhnmamış. Çünkü özel dernekler de kurabi
lecekler; karşısındayım bunun. O itibarla, katılmadık
larını beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Katılmamışlar, evet. 
Sayın Demirel, tabiî katılmadıklarının sebebini 

sorma veya ıbir açıklama yapmak istiyor musunuz? 
Çok kusa olarak lütfen. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bendeniz önergemde özel teşebbüsün özel okul 
açmamasını önermiştim. Yalnız Devletçe kurulması
nı, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerce yüksek
okul açılabilir, maddenin birinci fıkrasına katılıyo
rum. Ancak, ikinci ve üçüncü fıkralara göre, özel ki
şiler de özel okul açabilecek durumdadır; çünkü, bu
rada kâr gayesi gütmeyen kurum deniyor. Kâr ga
yesi gütmeyen bir aile dernek kurar ve o aile şirket 
halinde özel bir yüksekokul açabilir. Dolayısıyla özel 
okulun getirdiği1 mahzurlar meydana çıkar. 

Bu itibarla, 'bu son iki fıkranın maddeden çıka
rılmasını tekrar öneriyorum. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak, Sayın Genç, Sayın Fırat, Sayın Öz-

türk, Sayın Akkılıç, Sayın Sarıoğlu, Sayın Tuğ, Sa
yın Banaz, Sayın Âyanoğlu'nun önergeleri aynı ma
hiyette önergeler. Artık ayrıca bir açıklama yapma
ya lüzum yok Sayın Demirel yaptılar. 

Sayın Aldıkaçtı, bu katılmadığınız önergeyle ilgi
li lütfen kısa ıbir açıklama Genel Kurula, yapmanızı 
rica ediyorum. Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Özel yüksekokulların •açılmasına karşı olan arka
daşlarımız herhalde bir kâr gayesi sorunu ve bu eği
timin gerektiği gibi yapılamayacağı görüşüne daya
nıyorlardı. 

Özel yüksekokulların eğitim ve programlarını 
Millî Eğitim Bakanlığının kayıtsız şartsız denetimi 
altına aldıktan sonra ve kâr gayesi gütmeyen kurum 
ve kuruluşlar halline dönüştürdükten sonra, memle
ketin ihtiyacı olan okulların açılmasında vakıfların 
etkisi ve yararı olabileceğini düşündük ve bundan do
layı bu hükmü getirdik, 

Nihayet şunu da belirtmek isteriz ki, bugün uy
gar âlemde özel okullar, hele vakıflar tarafından ya
pılmış özel okulların sayıları artmaktadır ve üniver
siteler vardır ve bütün Amerika Birleşik Devletleri 
üniversiteleri hep vakıflara dayanmalktadır; ama biz 
bu eğitimin Devletin denetimi ve yönetimi altında 
muhakkak, kesin surette yapılması görüşünü benim
sedik, kâr da olmayınca biraz evveli arz ettiğim gibi 
tekrarlıyorum bir mahzur olmadığını gördük. 

Saygılarımla efendim, karar Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. '(«Sayın Başkan 
soru»ı sesleri). 

Efendim, evet dikkate alıınınradığına göre önerge
ler, bir soru Sayın Öztürk'ten, bir soru Sayın Tutum' 
dan, bir soru da Sayın Ayan'dan. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, ben de soru so
racağım. 

BAŞKAN — Soru üç kişiye verebiliyorum, Sayın 
Öztürk buyurun. 

Sayın Eroğlu özür dilerim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, daha önce işa

ret etmiştim. 
BAŞKAN — O halde diğer bir arkadaşımdan ri

ca ederim haklarını size verirler. 
Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
özel yüksekokulların geçmişteki deneyimi ve res

mileştirilmesi karşısında kamu yönetiminin yıllar sü
recek yarası ortada iken, bir kısım formüllerle yük-
sekdkulu «vakıf veya kuruluşlar demek suretiyle» 
yeniden ihdasın memlekete yaran olmayacağı düşün
cesindeyim. Acaba bu düşünce bugün için bertaraf 
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mı edildi ki, yeni bir formülle yüksekokul, ortaöğre
timde zaten var çalışıyor, Devletin tasarrufunda olan 
ve memleketin yönetiminde büyük yaralar açacak ve 
yıllar sürecek yarası ortada iken, yine kuruluş ve va
kıflara özel yüksekokul açılma formülünü Sayın Ko
misyonumuz önermektedir. Arzım bu kadardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, rica etsem Sayın Eroğlu'na verir 

misiniz söz hakkınızı, çünkü daha evvel işaret etmiş
ler, göremedim. 

Buyurun Sayın Eroğlu, lütfettiler. 
Sayın Tutum çok teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Arkadaşıma çok teşekkür 

ederim. 
Sayın Başkanım; 
Bu maddenin görüşülmesi sırasında rahatsızlığım

dan ötürü toplantıda bulunamamıştım. Özel yüksek
okulların ıstırabını çeken bir yükseköğretim üyesi 
olarak, özel yüksekokullara Anayasamızda yer veril
memesi kanısını savunacaktım, o imkânım olamadı. 

Şimdi burada vakıflardan bahsediliyor. Vakıf ne
dir? Bunun zamanında birçok örnekleri, çeşitli ülke
lerde uygulanışı görülmüştür. Vakıflarca yüksekokul
ların açılmasına müsaade etmek bizim yükseköğretim
le ilgili politikamıza ters düşer. Daha açıklıyayım, 
Tevhidi Tedrisat Kanununa da ters düşer. Acaba Sa
yın Komisyon Tevhidi Tedrisat Kanununa ters düş
tüğü konusunu incelemiş midir? 

Yine ikinci bir soru; yüksekokulların vakıf lal
eliyle dahi açılmasının vakıf müessesesinin gerek 
amaç ve gayeleri dikkate alındığı takdirde bununla 
bağdaşıp bağdaşmayacağı hususunu gerektiği şekilde 
incelemiş midir? 

iSorum, bu Ikaıdar ©feödkn, zaüâiilerinize ve Sayın 
Tutum'a teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Ayan buyurun efendim. 

ETHEM AYAN — Efendim, benim sorum da 
Sayın Komisyondan, bu vakıflar Ikanalryla açılacak 
olan özel okulların öğretim üyeleri nereden karşıla
nacaktır? 21 tane üniversite açılmıştır ve birçok üni
versitelerimizin öğretim üyesi ihtiyacı vardır, bu öğ
retim üyeleri acaba yeni açılacak olan üniversiteleri
mize mi gidecektir, yoksa vakıflar eliyle açılacak özel 
yüksekokullara mı kayacaklardır? Bunun cevabını 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayan^ 
Sayın Aldıkaçtı buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başjkan, değerli arkadaşla
rım; 

Gerek Sayın Hamza Eroğlu arkadaşıma, gerekse 
Ethem Paşamıza çok çok teşekkür ederim. 

Özel yüksekokullar sorunu benim çağımda olan, 
Sayın Eroğlu arkadaşımın çağında dan yahutta hepi
mizin çağında olanların yaşadıkları bir olaydır. Özel 
yüksekokullar bütün iyi niyetlerle kurulan, fakat son
radan herhangi sebeplerle dejenere edilen müessese
ler gibi birden bire ortaya atılmışlardır ve bir sorun 
halinde ortaya atılmışlardır ve bu sorun da özel 
yüksekokullarda belirli kişilerin ancak eğitim göre
bilecekleri, bunların birer kâr müessesesi oldukları 
vesaire, biraz evvel arz ettim tekrarlamıyorum. 

Tevhidi Tedrisat Kanunu ile olan ilişkiye gelin
ce; biz Tevhidi Tedrisat Kanununun lise eğitimine 
kadar kapsadığı kanısındayız; çünkü yüksekokul den
diği zaman içinde her türlü eğitim yapılabilir bir mü
essese anlıyoruz; ama Sayın Eroğlu arkadaşım bu 
hususta başka bir görüşte olabilir, bizim görüşümüz 
budur efendim. 

Diğer taraftan Sayın Paşamın sorduğu öğretim 
üyesi sorunu; bu konuda isterdim ki, Yüksek Mecli
simizde bir genel tartışma açılsın, imkânı olsun ve 
bütün görüşlerimizi açıklayalım. Bugün eğer Türki
ye'de üniversiteler yahutta açılan bazı üniversiteler 
belki hesapsız açılmışlardır, öğretim üyesi olmadan 
açılmışlardır, kodrosuz bulunuyorlarsa bunun başlı
ca sebebi şimdi söylediklerim değildir. Öğretim üye
si yokluğu, azlığı sorunu değildir. 

Mesele öğretim üyesi kadrolarının, üniversitelere 
adil olmayan bir şekilde dağıtılmış bulunmasından-
dır. Eğer, YÖK hakikî fonksiyonunu yapacaksa, bu 
dağıtımı önleyecek ve işi normal hale getirecek ted
birler almalı, kadroları yeniden düzenlemelidir. 

Sorun, dediğim gibi, bir kadro sorunudur, istan
bul, Ankara üniversitelerine gereğinden çok fazla 
kadroların, Başbakanlar tarafından verilmiş olmasın
dandır. Elbette bundan da yararlanmak isteyenler ol
muştur; üniversiteler yararlanmıştır, başka yerde iş 
arayacaklarına Ankara'da, İstanbul'da görevlerini 
sürdürmeyi tercih etmişlerdir ve bundan dolayı da 
bugünkü sorun ortaya çıkmıştır. 

Paşam isterse kendisine daha özel bilgiler vere
bilirim, burada vermiyorum; çünkü zamanımızı alır, 
aşar; fakat sorun kamuoyuna da tamamen yanlış ak
settirilmiştir. Bununla sadece sorumlunun, kadro ve
ren idarede değil; üniversitelerde olduğunu kabul 
ediyorum; ama mesele Türkiye'de öğretim üyesi sa-
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yısırun azlığı değildir; yeter ki, 'bunların üniversiteler I 
arasında dağıtımı adil bir şekilde yapilabilsin. 

Bundan dolayıdır ki özel yüksekokulların açılma
sıyla birlikte bir kadro sorunu çıkacağını sanmıyo
rum, 

Ben, Hukuk Fakültesine 1956 yılında asistan ola
rak geldiğim zaman; orada, doçent, profesör sayısı | 
28 idi, bugün 95; aradan 30 sene geçmemiştir. Bu 
kadar hızla gelişmektedir ve üniversiteler, öğretim 
üyesi yetiştirmek açısından çok başarılı sonuçlar el
de etmişleredir ve bugün Türkiye'de, öyle sanıyorum 
iki, eğer iyi bir idare kurulabilse, iyi bir düzen oluş-
turulabilse; açık olan üniversitelerin kadrolarının, 
kolayca dolabileceği görülür. 

Onun içindir ki, bu sorun; ama kendisine rakam 
veremiyorum; çünkü bu şekilde bir soru ile karşıla- I 
saçağımızı ummamuştım, aklıma gelmemişti; fakat 
bir öğretim üyesi ve idarecilik yapmış bir öğretim 
üyesi olarak, sorun hakkındaki teş'hisim budur ve 'bu
nu da, Allah rahmet eylesin, Nihat Erim Bey'e söy
lemiştim; verdiğim raporda belirtmiştim 1973'de, o 
dedi ki «Ben, üniversitelere dokunmuyorum, diğer 
'başıma açtığım dertler yeter»; dedi Ve bu konuya de
ğinmedi. Eğer, 1971'den itibaren bu kadro sorunları 
ele alınsaydı; bugünkü duruma gelmemiş olurduk. 

Arz etmeye çalıştığım gibi, özel yüksekokullar 
açılsa bile, oraya da öğretim üyesi bulunur, Devlet 
üniversitelerine de öğretim üyesi bulunur efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN | 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; bir soruya daha 
açıklık getirmek istiyorum müsaade edersiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, bir soruda «Diyanet Va
kıfları da özel okullar açabilecekler mi?»ı deniyor. 
Sanmıyorum efendim. I 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddenin oylan-
masıyla ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına ı 
Tasarının 166 ncı maddesinin fıkra fıkra oya su

nulmasını arz ve teklif ederiz. I 
ismail Hakkı DEMİREL Avni MÜFTÜOĞLU 
Nurettin ÂYANOĞLU Recai DlNÇER 

Etlhem AYAN 

17 . 9 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 79 uncu maddesi, bu 
önerge ile oylamanın fıkra fıkra yapılmasını gerek
tiriyor. 

Bu itibarla, bu maddeyi fıkra fıkra oylatacağım. 
Birinci fıkrayı okutuyorum. 

«2. Yüksekokullar, 
Madde 166. — Yükseköğretim Kurumu olarak 

yüksekokullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrultu
sunda Türk kültürü ve ülke ihtiyaçlarıyla, istihdam 
planlaması çerçevesinde, 'belli bir mesleğe yönelik 
alanlarda faaliyette 'bulunmak üzere, üniversiteler ile 
Millî Eğitim Bakanlığınca kurulur.»! 

BAŞKAN — Bu fıkrayı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci fıkrayı okutuyorum. 
«Özel yüksekokullar, vakıflar ve kâr gayesi güt

meyen kurum ve kuruluşlar tarafından açılabilir.» 
BAŞKAN — Bu fıkrayı oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Üçüncü fıkrayı okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Lüzum yok efendim, gerek yok. 
BAŞKAN — Efendim, bir formalite mutlaka ye

rine gelsin; 
Üçüncü fıkrayı okutuyorum. 
«Özel yüksekokullar, öğretim ve eğitim program

ları, denetimleri, mezuniyet şartları ve denklikleri ba
kımlarından, resmî yüksekokulların hükümlerine ta
bidirler.») 

BAŞKAN — Fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

166 ncı madde, yalnız birindi fıkradan ibaret bir 
madde olarak kabul edilmiştir. 

168 inci madde ile ilgili Anayasa Komisyonunun 
raporunu ve maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma 'Meclisi Genel Kurulunun 9.9.1982 tarih 

ve 147 ne! Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önergelerin ışığı altında, Tasarının 168 inci mad
desi Komisyonumuzca yeniden incelenmiş ve düzen
lenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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Atatürk Akademisi 
Madde 168. — Türk kültürünü, Atatürk ilke ve 

inkılâplarını, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel 
yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla 
kamu tüzelkişiliğine sahip, Atatürk Akademisi kuru
lur. 

Akademinin kuruluş, çalışma usulleri, yetki ve 
özlük işleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgili 
dikkate alınmak üzere Anayasa Komisyonuna gön
derilen üç önerge var. Birisi Sayın Pamak'ın; 

Sayın Pamak önergenize katılmışlar mı? 
MEHMET PAMAK — Efendim katılmamışlar; 

açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Bir Türk Dil Akademisinin kurulması, Atatürk'ün 

de arzusudur. Aslında Atatürk, Türk Dil Kurumu
nun bir Türk Dil Akademisi halini almasını iste
miştir. tşte, 1 Kasım 1936'da Atatürk'ün Türkiye 
Büyük Millet Meclisini açarken söyledikleri şudur : 

«Bu ulusal kurumların (Türk Tarih ve Dil Ku
rumlarını kastediyor) az zaman içinde ulusal aka
demiler halini almasını temenni ederim.» Bu sözler 
«Atatürk'ün Söylev ve demeçleri» adlı kitabın bi
rinci cildinin 373 üncü sayfasında yer almıştır. Bu 
kitap, doğrudan doğruya zabıt ceridelerinden Ata
türk'ün konuşmaları alınarak hazırlanmıştır ve Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü yayınları arasında, 1945 yılında neşredil
miştir. 

Atatürk, açıkça «Türk Dil Kurumunun, akademi 
halini almasını temenni ederim» diyor. Türk Dil 
Kurumunu Atatürk kurmuştur, bu doğrudur; buna 
hiçbirimiz itiraz etmiyoruz; fakat Atatürk bu kuru
mu 193'2'de kurmuştur. «Bu Kurumun akademi ha
lini almasını temenni ederim» sözünü ise 1936'da 
söylemiştir. Demek ki, Atatürk, Kurumu önce bir 
dernek olarak kurmuş, sonra akademi haline gel
mesini istemiştir hem de «Az zaman içinde» tabiri
ni kullanmıştır. 

Halbuki, 1936 dan bu yana aradan 46 yıl geçmiş 
olduğu halde Atatürk'ün temennisi yerine getirilme
miştir. Eğer bu delil çürütülmek isteniyorsa; «Ha
yır, Atatürk böyle bir şey söylemedi» deyiniz ve bu
nu ispat ediniz yahut «Sonradan bu fikrinden dön
dü» deyiniz.. Hayır, bunların hiç biri söylenemiyor 
ve söylenmiyor, 

Muhterem üyeler; 
Şimdi sizlere bir delil daha sunacağım. Okuya

cağım satırlar Büyük Atatürk'ün vefatından bir ay 
önce, doğrudan doğruya Türk Dil Kurumunun o za
manki yetkililerince kaleme alınmıştır. Bu bir rapor
dur ve Türk Dil Kurumunun kendi dergisi olan 
«Türk Dili Belleten Dergisi»nin 1938 ilkteşrin, yani 
ekim sayısında 41 inci sayfada yer almaktadır. Baş
lık aynen şöyledir : «Türk Dil Kurumunun kurulu
şundan beri çalışmaları hakkında rapor» Bakınız, 
doğrudan doğruya Kurum yetkililerince hazırlanmış 
olan bu raporda neler yazıyor, aynen okuyorum. 

«Türk Dil Kurumu, bir yandan harf inkılâbıyla 
başlanan inkılâpçılık yolundaki çalışmaları hızlı 
hamleler halinde ileri götürmek, bir yandan da ge
nel dil bilimi ve Türk dilciliği üzerinde sürekli ça
lışmalar yaparak yarınki Türk Dil Akademisinin te
mel taşını kurmak gibi iki katlı bir ödevi omuzları
na almış ve kuruluşundan beri bu iki saha üzerinde 
durmadan çalışmıştır.» 

Demekki Dil Kurumunun kuruluşundan maksat, 
bu Kurumu akademi haline getirmektir. Bu, hem 
Atatürk'ün sözüyle, hem de Dil Kurumunun hazır
ladığı raporla sabittir. Anlaşılmaktadır ki, Atatürk' 
ün 1936'daki sözü, Dil Kurumunun o zamanki yö
neticileri tarafından direktif olarak kabul edilmiş ve 
hemen akademi haline gelmek üzere harekete geçil
miştir. Fakat Atatürk'ün ölümünden sonra anlaşıl
maz sebeplerle bu faaliyet durdurulmuş ve Türk Dil 
Kurumu çok değişik yollara saptırılmıştır. Hiç ol
mazsa 46 yıl sonra da olsa Atatürk'ün temennisini 
yerine getirmeli ve Türk Dil Akademisini behemahal 
kurmalıyız. Atatürk'ün bu aziz vasiyetini yerine ge
tirmenin şerefi, Kurucu Meclis olan Yüce Meclisi
mize ait olmalıdır. Yeni getirilen 168 inci madde 
«Atatürk Akademisi» şeklinde düzenlenmiştir. Buna 
hiç kimse karşı değildir. Bu da kurulmalıdır ve ge
reklidir. Bugün Atatürk inkılâp ve ilkelerini en çok 
savunan adamları bir tarafa kapatınız ayrı ayrı oda
lara ve «yazın» deyiniz; hiç birisi yazamaz veya bir
birinden çok değişik şeyler yazarlar. Onun için bu 
da gereklidir. Atatürk'ün inkılâp ve ilkeleri tespit 
edilmelidir. Ama, Dil Akademisi, bu Akademi içinde 
lalettayin bir unsur olarak ele alınmamalıdır. Bu son 
derece yanlış' olur ve bu şekliyle Türk dili, içine 
düştüğü buhrandan kesinlikle kurtarılamayacaktır ve 
belki çok daha kötü buhranlara sürüklenecektir. Bu 
büyük bir vebaldir. 

Ben bu vebalin altına girmemek için bu konuda
ki son sözlerimi söylüyorum (Çünkü başka türlü im-
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kân yoktur) ve Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyo
rum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
İkinci önerge Sayın Şahin'in. Bu önergeye zaten 

Anayasa Komisyonu katılmış. Son önerge Sayın 
Tünay ve arkadaşlarının; fakat birinci imza Sayın 
Kocatürk'ün< 

Sayın Kocatürk, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim?.. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Müsaade ederse
niz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, Ko
misyona teşekkür ederiz önerge veren arkadaşlarım 
adına. Hem Atatürk ilke ve inkılâpları, hem de millî 
tarihimiz, kültürümüz ve Türk dili üzerinde geniş 
araştırmalar yapacak millî bir kuruma kavuşturmuş
tur. Bu bakımdan, fikir olarak maddeye aynen iş
tirak ediyoruz. Ancak ufak bir redaksiyonu da tak
dirlerine arz etmek istiyorum. Şöyle ki, malumuâli-
niz Türk kültürü, Türk tarihi ve Türk dili bir bütün 
olması dolayısıyla maddede de cümle içinde bir ara
da geçmesi gerekir. Biz, maddeyi ufak bir redaksi
yonla şu şekilde tanzim etmiş bulunuyoruz; kelime 
çıkmış değil, yer değiştirilmiş olacak : 

«MADDE 169. — Atatürk ilke ve inkılâplarını, 
Türk tarih ve kültürünü ve Türk dilini bilimsel yol
dan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yap
mak amacıyla kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk 
Akademisi kurulur. 

Akademinin kuruluşu, çalışma usulleri, yetki ve 
özlük işleri, çıkarılacak kanunla düzenlenir.» 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Komisyondan, hem Sayın Pamak'a bir ce

vap, hem Sayın Kocatürk'ün bu redaksiyon konu
sundaki isteğine bir cevap rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADİNA TEOMAN 
ÖZALP — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yüce Meclise verilen önergeler ışığında daha ev
vel hazırladığımız madde yeniden gözden geçirilmiş
tir. Bu önergelerin sırasına göre ilk olarak Sayın 
Pamak'ın verdiği önerge üzerinde duracağım. 

Aslında Sayın Pamak'la bir ufak anlaşmazlık olu
yor anladığım kadarıyla. Çünkü Sayın Pamak'ın 
verdiği önerge burada gözönüne alınmıştır. Şöyle ki, 
zaten «Atatürk Akademisi» dediğimiz zaman bu aka
deminin birtakım alt kuruluşları olacaktır. Çünkü 
sıralamada gördüğünüz gibi «Atatürk ilkeleri, inkı

lâpları, Türk kültürü, Türk tarihi ve Türk dili üze
rinde çalışmalar yapmak» dediğimiz zaman, bu alt 
kuruluşlardan oluşacak bu akademi bu çalışmaları 
yapacaktır. Böylece Türk Dil Kurumunun yeniden 
düzenlenmesi de bu şekilde bir imkân altına gire
cektir. Bu nedenle, kanımız odur ki, Sayın Pamak' 
m önergesinde, Türk diline önem verilmesi konu
sunda verdiği önerge burada Komisyonumuzca 
göz önünde tutulmuştur. Bunun dışında... 

MEHMET PAMAK —. Sayın Başkan, sözüm 
yanlış anlaşıldı herhalde. Bir açıklama... 

BAŞKAN — Tamamlasınlar, peki, sizin bir ce
vap hakkınız doğduysa, hayhay Sayın Pamak. 

ANAYASA KOMİSYONU ADİNA TEOMAN 
ÖZALP — Bunun dışında, 79 imzalı ikinci önerge
nin, önerge sahipleri tarafından geneline katılındığı 
belirtilmiştir. Yalnız ufak bir redasiyondan bahse
dilmiştir. Bu redaksiyon da, Atatürk ilke ve inkılâp
larını başa almakla başlamanın büyük bir sakınca
sı yoktur. Bunun yanında, «Türk dilini» dedikten 
sonra «Bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yay
mak ve yayımlar yapmak» şeklinde bir ilavenin bu
rada faydası olacağına kaniiz. Son fıkrada ise «Aka
deminin kuruluş, çalışma usulleri, yetki ve özlük iş
leri, çıkarılacak kanunla düzenlenir» şeklinde bir tek
lif yapılmaktadır. 

Şimdi, Anayasamızda bugüne kadar geçirdiği
miz bütün maddelerde «Çıkarılacak kanun» deme
dik, «Kanunla düzenlenir» dedik. Aslında şu anlaşıl
maktadır ki, yeni bir kanunun çıkarılması isten
mektedir. Bunun için de zaten bir yeni organdır, bir 
yeni kanun çıkacaktır. Onun için, «Çıkarılacak ka
nunda» lafını eklersek, diğerlerinin hepsine niye ek
lemedik veya bunlara eklemek lazım gelir düşünce
si doğabilir. Onun için bunu, son fıkrayı bu şekilde 
muhafaza etmeyi uygun görüyoruz Komisyon ola
rak. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Yalnız Sayın Özalp, burada «Aka

deminin kuruluş..» olarak geçiyor; fakat Sayın Ko
catürk «Akademinin kuruluşu» şeklinde teklif et
tiler.., 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Olur efendim, «Kuruluşu» şeklinde ola

bilir; «Akademinin kuruluşu, çalışma usulleri, yetki 
ve özlük işleri kanunla düzenlenir». 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Galiba Sayın Pamak'ın söyledikleri başka tarzda 

ifade edildi diye bir tashih yapmak veya bir cevap 
vermek istiyorlar.. 
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Buyurun Sayın Pamak. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım, benim, 

Türk diline önem verilmesi konusunda önerge ver
diğimi söylediler; ben «Türk diline önem verilsin» 
demedim, «Türk Dil Akademisi kurulması gerekir» 
dedim, «Bu, Atatürk'ün vasiyetidir» dedim ve Türk 
dilcilerinin öğretiminde ve müstakil bir dil akademi
sinden bahsettim ve bu şekilde ifade ettim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Özalp, tamam, tashih 

edildL 
tHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, söz rica edi

yorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Göksel, Komisyon adına 

mı?.. 
İHSAN GÖKSEL — Şahsım adına Sayın Baş

kanım. İsmiyle aynı fikirde değilim akademinin, 
onun etrafında... 

BAŞKAN — Hayır, bu maddeye karşı bir karşı 
oyunuz mu var?.. 

İHSAN GÖKSEL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET SEN VAR DOĞU — Bu anda söz ve

remezsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun, karşı oy 

hakkını daha evvel kullanmadıkları için kullanmala
rına imkân veriyorum. Müsaade buyurun. 

BEŞtR HAMİTOÖULLARI — Sayın Başka
nım, özür dilerim; bu yeni önergedir, karşı oyları 
nasıl sözkonusu olur pek anlayamadım. 

BAŞKAN — Hayır, yeni önerge değil bu. Yeni 
madde mi kastediyorsunuz? Müsaade buyurursanız 
şöyle açıklayayım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Sayın Başkan, Komisyon adına bir açık
lama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Komisyon adına yapabilirsiniz ta
biî. 

Şimdi, bu madde Anayasa Komisyonunda yeni
den düzenlenerek geliyor. Bu düzenlemede Sayın 
Göksel muhalefet etmişse, ki düzenlemede onu ifa
de ediyorlar, o zaman bir söz hakkı vermemiz gere
kiyor. Yalnız Sayın Göksel'den evvel mi bir açıkla
ma yapmak istiyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Evet. 

BAŞKAN — Onun nedenlerini rica edebilir mi
yim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Efendim, Sayın Göksel'in muhalefet ne
denini açıklayacağım. 

BAŞKAN — Söylesinler, 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 

ÖZALP — Hayır, Sayın üyeler buna karşı oldular 
da. 

BAŞKAN — Hayır, hayır; ben cevabını verdim 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 
ÖZALP — Bir tereddüt olmasın diye, çok kısa efen
dim müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEOMAN 

ÖZALP — Bunun ismi konulurken, «Atatürk Kül
tür Akademisi» veya «Atatürk Akademisi» olması 
yolunda Komisyonda iki görüş belirdi; Sayın Gök
sel, «Kültür Akademisi» olması görüşündeydi; fa
kat Komisyonda oylama sonucu «Atatürk Akademi
si» olarak karar çıktı. Sayın Göksel'in bu görüşü 
vardır, bu nedenle bir açıklama, yoksa esasına ka
tılmışlardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Göksel, bu açıklama üzerine 
artık gerek kalıyor mu sizin de açıklama yapmanı
za? 

İHSAN GÖKSEL — Kalıyor efendim. 

BAŞKAN — O zaman çok kısa olarak rica edi
yorum. 

İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Bu «Atatürk Akademisi» veyahut «Ata
türk Kültür Akademisi» hikâyesi, bizde uzun süren 
bir hikâye haline gelmiştir. 

Daha önceleri Atatürk'le ilgili bir ilim müesse
sesi kurulması Türkiye'de uzun zaman konuşulma
sına rağmen, bugüne kadar kurulamamıştır; fakat 
gerek kişisel incelemelerin ve gerekse bazı maksatlı 
kişilerin Atatürk'ü yanlış anlatabilme veyahut eksik 
anlatılması yüzünden, Atatürk'ün ve Atatürkçülü
ğün ne olduğu Türkiye'de tamamiyle anlaşılmış de
ğildir. 

Onun içindir ki, Atatürk'ün bütün gerçekleriyle 
ve her yanıyla ilmî olarak Türkiye'de incelenmesi ve 
herkesin artık Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü inkılâpla
rının ve ilkelerinin ne olduğu herkesçe aynı manada 
bilinmesi lazımdır ve bu lüzum ortadan birçok prob
lemleri kaldıracak durumdadır. 

İşte bu ihtiyacın tesiriyledir ki, Atatürk'le ilgili 
bir müessese kurulmasına lüzum vardır ve bu kurul
malıdır. 
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Aynı şekilde kuşaklar arasında bağları koparan 
dil unsurunun böyle uydurmaca kelimelerle, çeşitli 
şekillere sokulması hem bizim kendi kültürümüzle 
olan bağlarımızı ortadan kaldırmıştır, hem de ku
şaklar arasında büyük uçurumlar açmış durumdadır, 
Binaenaleyh, dilin de bilimsel bir şekilde incelen
mesi ve artık onun bunun elinde oyuncak haline ge
tirilmemesi lazımdır. 

Biz, Türk'üz. Türk ağacının kökünden beslen
mesi lazımdır. Kökümüze kibrit suyu ekilecek du
rumlar yaratılmamalı ve bu ağaç gürleşmelidir. Bi
naenaleyh, kültürümüzle de ilgimizi kesemeyiz. Bu 
kültürün, şu bu derneklerle değil, bilimsel yönleriy
le incelenmesine lüzum vardır. 

îşte «Atatürk Akademisi» veyahut «Atatürk ve 
Kültür Akademisi» adıyla anılacak bu müessesenin 
kurulması zannediyorum ki, hepimizin tabiî arzusu
dur. Ancak, bunun ismini birtakım daha başka mü
esseselerle karıştırmamakta fayda görmekteyim. «Ata
türk Akademisi» demek, sanki bir Yüksek Okulmuş 
gibi, bir mana ifade etmektedir. Halbuki bu mües
sesenin esas amacı, Atatürk'ü incelemek, Atatürk
çülüğü incelemek ve Türk Kültürünü incelemektir. 

Türk Kültürü deyimce,' bunum içerMme Türk Ta
rihi, Tüırik Dili de girecektir ve bunum yanında Türk 
Musikisi, Türk: Folkloru, Türküm fcariıhî zenigimllikle-
rimüm ümcelemımesli girecektir,;: Bu ımanayı fennimde de 
verebülme'k (için, ben şahsen ıbu müessesemin adının: 
«Atatürk ve Kültür Akademisi» olarak konımasıınım 
çolk faydalı ve yaptığı işli izah eder ve diğer karışık
lıklardan da bu müesseseyi kurtarır kanısındayıım1. 

©enli ıdidlledüğimiz Üçüm hepimize çolk teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşıelklkıüır ederim, Sayım Göksel. 
Efendimi, Sayım Komisyonca cevap verilmiştir,;: 

Soru. yoktur. Dikkate alman Ve' bu şekilde geden 
maddeler üzerimde soru ydktur. Değişiklik tekliflime 
Komüısıyan şöyle katılllmışlar-dır; 'bu madde şu şekli 
alıyor: «Atatürk ilke ve inkılâplarımı, Tüırik Kültü
rünü, Türk Tarihimi ve Tüırik Dilimi bilimsel yoldan 
aıraştıınmıalk, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak 
aım'aciıyl'a Ikamu tüzelkişiliğime sahip Atıatörlk Akade-
ımiiısliı kurullur.»ı 

İkinci fıkra: «Akademilimin kuruluşu, çalışma usul
leri, yetki ve özlllüfc işleri kanunla düzenlenir.» 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayım Başkanımı, 
söz (işitiyorum. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili ibik ıtelklüfıimiz var
sa dMeritmı.| 

17 . 9 . 1982 O : 1 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Redaksiyonla il
gili efendim. 

BAŞKAN — Buyuruım Sayım Uzumoğlu. 
(BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayım Başkanım, 

biraz önde okuldumuz, Çalışınla usullerinden sonra: 
«yetki ve özlülk işleriı» diye bıir ibare var; burada 
yetlki ve özlülk «ile» edatlıyla ıbağffianımıış, bu demek
tir ki, yetki işleri - özlllülk üsleri. Halbuki bizim hu
kuk ıdiiımiızdö, yetki işleri söz konusu değil; böyle ıbür 
ibare Ikomımuşıtur. Eğer Yüce Kurul uygum görürler
se; çalışıma usulleri kısmımın «yetkileri ve özlük iş
leri» diye düzemlenmesimli istiyoruz.| 

Teşelklkür ederimi!. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim,, 
Sayım Özalp, «yetkileri ve özlük işleri kanunla 

düzenlenir» evet, Komisyon da fcatıiyori: 
Bu değişiklikle 168 inci mıaddeyi oylarımıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 168 inci mad-
ıde (kabul edilkrıüşitir. 

Değeri üyeler, 173 üncü! madde ile IgüSi Anaya
sa Komisyonu tezkeresini ve yemi metni okutuyo-
ırum. 

Danışma İMecisi Başkanlığıma 
Danışımla Meclisi Genel Kurulunum 10.9.1982 ıta-

ıriıh ve 148 imci Binlteşiirniinde dikkate allımrnasıma ikarar 
verilen ömergelerlle ıbiiriliiktö, tasarımım 173 ve 177 mdi 
maddeleri yenliden ümcielienımiş ve önergeler dülklkate 
alınarak, yemidem Ülkıi madde birlikte mütalaa edile-' 
rek düzenlemem 173 üncü tmadde metnüı ilişikte sunul
muştur,] 

ıSaygılarıimızlıa iarz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

>«C) HâlkİmlIilk ve savcılık meslekleri. 
MADDE 173.; — Yargı yetkisi meslekten hâkim

ler, Culmlhuriyet savcılığı görevi de meslekten sav
cılar ©İliyle yürütülür. Ancak, idare ve vergi mualhke-
ımelerinde nitelik ve özellikleri! ve çocuk mahkemele
rimde zorunluluk sebebiyle meslekten olmayanlarım 
'görev alımıalian ımıümııkümdüır,] 

Hâkimler ve Cumıhuriıydt savcılarınım hâıklimlik 
ve savcılık mesleklerime alunimıaîarı, nitelikleri, ıbu 
imıeslelklerie layrimıaları ve bu görevlere atanmaları, 
faiakılariı ve ödevleri', aylılk ve ödenekleri, mesllekıte 
ilerlemeleri, götievllerıiniın ve görev yerlerinin geçici 
veya sürekli olarak değiştirilmesi, »haklarımda disip
lin Ikovuıştuirrn'ası açılması VÖ disiplin cezası verilme
si, görevleriyle ilgili ve görevleri sırasında işledikleri 
suçlardan dolayı soraşturmıa yapılması ve yargılan-
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muaflarıma kafar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerek
tiren suçluluk ve yetersizlik halleri, meslek içi eği
timleri ve diğer özlük işleri, hâkimlik veya savcılık 
teminatı esaslarına göre düzenlenir ve Hâkimler ive 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülür. 

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları dile ıbu mes
leklerden sayılanlar, altımışbeş yaşım bitirinceye ka
dar biiamidt görürler. Askerî tiâlklim ve savcıların yaş 
haddi, yükselimle ve emeklilikleri ile diğer özlük iş
leri ıhâlkümlDik teminatı ve 'askerî yargımın özellikle-
niınıe göre kanunlla düzenlenir; 

Hâkiımldr ve savcılar ile 'bu mesleklerden sayılan
lar kanunda ıbefntilerdierden başka genel ve özel 
hiçbir görev allamazlar; görevlerinde ve özel hayat
larında tarafsızlıkları hakkında çevrenim inancını 
sarsacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. 

Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim
lik itamlimıatı esaslarıma göre görev ifa ederler, 

ıCumhuriıyet savcıları, idarî görevleri yönünden, 
Adalelt ©akainihğıma bağlıdırlar. 

Kamu daVasımım açılması görevi, Cumhuriyet sav-
cısımındır, 

Adalet Balkanı, kamu davasını açması içim, Cum
huriyet savcısına emlir venebiliir. 

Adlî işlerde, Zalbıta görevlileri, Cumhuriyet sav
asının elmırindedir. 

Adalet Bakamı, gecikmelinde sakınca bulunan hal
lerde" Cumhuriyet savcılarımı geçici yetki ile görev
lendirebilir, Bu kararı, hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunum tik ıtoplanıtısımda onaya sunar. 

Hâkıiim veya savcı sınıfında olup da. Adalet ©a-
kamîığınıin mıerikez kuruluşuda ıgeç'idi veya sürekli 
lölianalk çıahşıtırılacakları a'tama yetkisi Adalet Bakanı
na aittir; bunlar, savcılar hakkındaki hükümlere ta
bidir. Bakanlık hizmetinde çalışan hâkim ve Cum
huriyet siavcıiları, gerektiğinde Adalet Balkanımın tek
lifi üzerime, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından, durumlarına uygun hâkimlik ve savcılık 
görevine atanırlar. 

ıBASKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili dikkate alınan ve" Komisyona 

gönderileri önergeler, sıra ile Sayım Daçe ve arka-
da§Hlarıınıım..5 

iSayıin Daçe, katılmışlar değil mi.?.. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanımı, bü

yük çapta katılmışlar; ancak ırzün verirseniz ıbir - iki 
sual tevcih etrniek istüıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
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BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim; Cumhuriyet 
ısavcıliarı önoedemı de olduğu gibi, «İdarî görevler yö
nünden Adalet Bakanlığımla bağlıdırlar;» şeklinde ıbir 
hüküm konmuştu, Biz önergemizde, «'Hâkimler ve 
ıCüimhuıriyeit savcıilarji idarî görevleri yönümden Ada
let Bakanlığına 'bağlıdırlar»' demiştiL Hâkimleri bir 
idarî (bağımlılığın dışında tutmuştuk. 

Şimdi, Sayın Komisyonun bir - iki hususu açık
lamalarını istirham ediyoruz. 

Ticaret sicili memurları mahallî hukuk hâkimle
rinin denetimindedir. Bu ise, tamamen idarî bir gö
revdir, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuruluyla bu 
konunun hiçbir ilişkisi yoktur. 

Adalet Bakanı bu konuda mahallî hukuk hâkimi
ne talimat verebilecek midir, veremeyecek midir?.. 

İkincisi : Adalet komisyonları personelle ilgili 'bü
tün işlemleri de yapmaktadırlar. Adalet komisyonla
rı, hâkimlerden ve ilin savcısından teşekkül etmek
tedir. 

İdarî personelle ilgili idarî işlemler konusunda 
Adalet Bakanı, hâkimlerden müteşekkil olan mahal
lî Adalet komisyonlarına talimat verebilecek midir, 
veremeyecek midir?.. Veremeyecekse, bu idarî göre
vin ifası nasıl olacak?.. 

Üçüncü konu yetki ile ilgili efendim : 
Biz, hâkimlerin ve Cumhuriyet savcılarının zaru

ret halinde belirtmesinde sakınca olan hallerde Ada
let Bakanı tarafından görevlendirilebileceğini ve ilk 
toplantılarında da bu görevlendirmenin Yüksek Hâ
kimler ve Savcılar Kuruluna sunulabileceğini de der
piş eylemiştik. 

Şimdi, Yüksek Komisyon sadece savcıların yetki
li olarak yetkilendirilebileceğini derpiş eylemiş ve 
hâkimleri maddenin içerisine almamış bulunmaktadır. 

Bir yerde diyelim ki, tek hâkim vardır, rapor al
mıştır, kazaya uğramıştır veya şu veya bu sebeple 
hukukî görevini, yargı görevini ifa edememektedir. 
Bu durumda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun kararının beklenmesi gerekecekse, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu da her zaman toplanmadığı
na göre, yargı görevi geçici yetkilendirilemeyeceğine 
göre, nasıl ifa edilebilecektir?.. 

Bu konuların aydınlığa çıkartılmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kavalalı, diğer dikkate alınmayan kısımlar 

hakkındaki kısa açıklamaları alıp öyle mi cevaplaya
lım, yoksa tek tek mi cevaplayalım?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Nasıl isterseniz efendim. 
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BAŞKAN — Evet, alalım. 
Sayın Çakmakçı?.. Yoklar. 
Sayın Güven?., 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, müsaa

de eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven, sizin öner

genize kısmen katılmışlar. 
TURHAN GÜVEN — Katıldılar Sayın Başka

nım. Büyük ölçüde katılmaları nedeniyle özellikle bu 
metni yeniden düzenleyen tüm Komisyon Başkan ve 
üyelerine teşekkürü bir borç bilirim; ancak bir kere 
redaksiyon bakımından 173 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında, sondan bir üst satırda bize göre, «... te
minatı esaslarına göre düzenlenir» kısmında bir nok
sanlık var; «... esaslarına göre kanunla düzenlenir» 
demekte yarar vardır ve bu şekilde «... kanunla dü
zenlenir» denilirse zaten cümle de tam olmuş olur 
ki, bizim önergemiz bu yoldaydı. 

İkincisi : Altıncı fıkrada «Cumhuriyet savcıları, 
idarî görevleri yönünden, Adalet Bakanlığına bağlı-

' dırlar» cümlesinde «Hâkimler ve Cumhuriyet savcı
ları, idarî görevleri yönünden, Adalet Bakanlığına 
bağlıdırlar» demekte yarar var. önergemiz bu meal
deydi. Sebebi de şudur : 

Hâkimlerin yargı görevi yanında, Adalet Encü
meni içinde, seçim işlerinde ve diğer bazı alanlar
da idarî görevleri bulunmaktadır. Bunları dışarıda 
tuttuğunuz takdirde hâkimlere bundan böyle hiçbir 
idarî görev vermek mümkün olmayacaktır. Bu ne
denle, işin gereği icabı, «Hâkimler» in bu fıkraya 
ilave edilmesinde yarar vardır. 

Ayrıca, Sayın Daçe biraz evvel gayet açık şe
kilde belirttiler, Adalet Bakanının gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde sadece Cumhuriyet savcıları
na geçici yetki vereceği görülüyor. Halbuki bunun 
başına «Hâkimlere ve Cumhuriyet savcılarına» deyi
mi konulduğu takdirde, bugün için uygulamaya bü
yük rahatlık getirilecektir. Aksi takdirde, kasabada, 
o ilçede herhangi bir nedenle hâkim bulunmaması 
halinde Kurulu çağıracaklar, Kurulu toplayacak
lar, haftada iki gün veya üç gün toplanan Kurulun 
toplanmasına kadar o ilçede hiçbir adlî görev ifa edi
lemeyecektir, yargılama yapılamayacaktır. Halbuki 
geçici yetkiyi hemen Bakanlığa vermek suretiyle gö
rev ifa edilir ve ilk toplantıda (Ki, hemen ertesi gün
dür veya iki gün sonradır) bu Kurula sunulur ve 
yetki işlemi tamamlanmış olur. 

Bu bakımdan, «Gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde (Ki, eskiden Hâkimler Kurulunda bu böyley
di) hâkim ve Cumhuriyet savcıları da geçici yetkiyle 

! görevlendirilebilirler» şeklinde düzenlenirse, zannede-
j rim, bu madde Anayasada en güzel düzenlenmiş mad

delerden biri olacaktır. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Genç, sizin önergeniz var. Katılmışlar mı?.. 

KAMER GENÇ — Efendim, ben de bir şey açık-
I lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, katılmışlarsa açıklamaya... 
KAMER GENÇ — Efendim, katılmışlar da, yal

nız bir düzenleme şeklinde eksiklik var. 
BAŞKAN — Eksiklik; redaksiyon bakımından. 

KAMER GENÇ — Redaksiyon; ama Komisyon 
katılır mı, katılmaz mı, bilmiyorum. 

I BAŞKAN — Evet, buyurun öyleyse, kısaca rica 
edeyim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; 
Biz daha önce Danıştaydaki savcıları «Kanun söz

cüsü» olarak değiştirdik. Şimdi, yeni Danıştay Ka-
I nununa göre, Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları 
I Damştay meslek mensubu sayılmıyor. Öyle olunca 
I eğer şu maddeye «IKanun sözcülüğü» kelimesini ilave 
j etmezsek o zaman Danıştay kanun sözcüleri hâkim

lik güvencesinden yoksun bırakılıyor. 

I Bu itibarla, kanaatime göre, 173 üncü maddenin 
I birinci fıkrasının bir ve ikinci satırlarında «savcılar» 

dan sonra «ve kanun sözcüleri» diye, ikinci fıkrasın
da «Hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve kanun sözcü-

I leri» diye ilave etmek, yine üçüncü fıkrasında «Hâ
kimler, Cumhuriyet savcıları ve kanun sözcüleri» diye 

I ilave etmek lazım; dördüncü fıkrasında da «Hâkim -
I 1er, savcılar ve kanun sözcüleri» ibarelerinin bu mad

dede yer alması lazım; çünkü daha önce Komisyonu -
I muzun da bildiği gibi, «savcılar» ı «kanun sözcüsü» 

olarak değiştirdik. O zaman bunu koymazsak Da-
I nıştay kanun sözcüleri güvencesiz kalıyor. 

1961 Anayasasının 140 inci maddesinde Danış
tay meslek mensupları için de zikredilmişti. Şimdi, Da
nıştay'la ilgili 191 inci maddede Danıştay kanun söz-

I cüleri ve tetkik hâkimleri Danıştay meslek mensubu 
değildir. 

Bu itibarla, bu maddede bunlara bu güvenceyi ver-
I mek gerektiği inancındayım. 
I Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Soru Sayın Başkanım. 
RIFAT BAYAZIT — Redaksiyona ait Sayın Baş-

I kanım. 

460 — 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bir de
fa önergeler bitsin. Esasen, dikkate alınmış olan öner
gelerle ilgili maddelerin görüşülmesinde soruya yer 
vermiyoruz; ancak dikkate alınan önergeler üzerinde 
önergesi dikkate alınmayan sayın üyeler konuşurken 
soru tevcih edebiliyorlar, «Neden alınmadı?...» diye. 

Sayın Güven ve arkadaşlarının diğer bir önergeleri 
var. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, fıkra
lar halinde idi bizim önergelerimiz, tamamı dikkate 
alınmış durumda. Söylediklerimin dışında söyleyece
ğimiz yok. 

BAŞKAN — Evet, katıldığını söylediniz; teşekkür 
ederim. 

Sayın Geboloğlu'nun dikkate alınan önergesi var. 
Tamam mıdır Sayın Geboloğlu?.. 
NECDET GEBOLOĞLU — Tamamdır zanne

diyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet. Zannediyorumla olmaz ta
mamdır herhalde. Teşekkür ederim. 

Sayın Muratoğlu'nun önergesi var; Sayın Daçe ile 
beraber... Muratoğlu yok. 

Sayın Daçe, sizin Sayın Azgur'la birlikte bir öner
geniz var. 

BEKİR SAMt DAÇE — Sayın Başkanım, bu 
önergeye katılmamışlar ancak, onu tartışmak iste-
m'iyoruırr̂  ©iz Ikjatirnaıyoruz, 

BAŞKAN — Ondan vazgeçiyorsunuz? 
BEKİR SAMİ DAÇE — Evet. 
BAŞKAN — Redaksiyon bakımından Sayın Ba-

yazıt, buyurun. 
RIFAT BAY AZIT — Say.n Başkanım, «Adalet 

Bakanı, kamu davasını açmak için Cumhuriyet Sav
cısına emir verebilir.» denilmektedir. Bu emir, «yazı
lı emir» olursa daha açıklık getirir kanısındayım. Ko
misyon kabul ederse, bu kelimeyi ilave edersek iyi 
olur kanısındayım efendim. 

BAŞKAN — «Yazılı» kelimesi, evet. Teşekkür 
ederim Sayın Bayazıt. 

Sayın Kavalalı, sayın arkadaşlarımızın açıklama
larına bir cevap rica edeyim, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Maddeyi yeniden düzenlerken, elden geldiğince de
ğerli meslekdaşlarımızın önerilerine, önergelerine iti
na ile gözeterek, inceleyerek sadık kalmak istedik. 
Bizi, önergelerin haklılığına rağmen, 173 üncü mad
denin düzenlendiği birinci sayfanın son fıkrasında, 

«hâkimler ve» sözcüğünü ve yine yetkilendirme ile 
ilgili ikinci sayfanın üçüncü fıkrasındaki, «Cumhuri
yet savcıları» sözcüğünden evvel «hâkimleri ve Cum
huriyet savcılarını» demeyişimizin nedeni, çok partili 
dönemde, ileride Adalet Bakanlığına gelecek arkadaş
ların, değerli zevatın politik nedenlerle hâkimleri te
dirgin edecek biçimde kurula arza kadar, hatta ku
rul tarafından tasarruflarının iptal edilmesine, dikka
te alınmamasına, birkaç gün sonra tekrar bu yola 
tevessül edilmesi ihtimalinden, çekinmekliğimiz, «hâ
kimler» sözcüklerini bu madde içerisine yerleştirme-
mekliğimize neden olmuş idi. 

Aslında, Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıka
rılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
nun 20 nci maddesinde, bu maddenin üçüncü fıkra
sında, Adalet Bakanının gecikmesinde sakınca bulu
nan hallerde hâkimlere de yetki verebileceği, yetkiyle 
görevlendirebileceği ve yine hâkimlerin idarî görev
leri yönünden Adalet Bakan na bağlı oldukları, Kon
sey tarafından çıkarılan 2462 sayılı Kanunun ek üçün
cü maddesinin sonuncu fıkrasında açıkça belirlenmiş
tir. 

Hakikaten hâkimlerin encümen işleri, Adalet Ko
misyon işleri, ticaret sicil işleri, bazı denetim görev
leri yönünden idarî göreyleri bulunduğu ve bu yön
den Adalet Bakanlığına bağlı oldukları bir gerçektir. 

1 Değerli arkadaşlarımızın bu eleştirileri haklıdır. 
Bu nedenle 173 üncü maddenin ikinci fıkrasının son
dan ikinci satırına «kanunla» sözcüğünün ilave edil
mesi gerektiğine aynen katıldığımız gibi, 173 üncü 
madde ile ilgili düzenlemenin birinci sayfasının son 
cümlesine, son fıkrasının baş tarafına «hâkimler ve» 
sözcüklerinin ilave edilmesi gerektiği kanaat ve inan
cındayız. Bu suretle hâkimler idarî görevleri yönün
den, yani adlî güvenceleri zedelenmeksizin, sadece 
belirli idarî görevlerini yaparken Adalet Bakanının 
emri altında olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarımızın ikinci sayfasındaki üçün
cü fıkra ile ilgili eleştirilerine gelince; yasal düzenle
me arkadaşlarımıza hak vermektedir. Yüce Meclis, 
buraya «hâkimler» sözünün de ilave edilmesini ka
bul buyururlarsa, tabiatıyla zorunlu olarak katılaca
ğız. Aslında, yasal zorunluluk mevcuttur ve Adalet 
Bakanının bugünkü statü içinde, bugünkü bakanın bu 
yetkiyi vermesinde de bir sakınca göremiyoruz; ken
disi değerli bir meslekdaşımızdır, eski bir Yargıtay 
Başkanıdır; ancak, bunun takdirini Yüce Kurula bı
rakıyoruz, çünkü, yarın çok partili dönemde hakika
ten sakıncalı sonuçlar doğabilir. 
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Takdir Yüce Kurulundur, saygılarımla. 
Değerli arkadaşlarımızın sorularına gelince; zan

nederim ki bu açıklamalarım Sayın Bekir Sami Daçe 
ve Sayın Turan Güven'in eleştirilerini cevaplamış ol
maktadır. 

Değerli arkadaşımız Kamer Genc'in «kanun söz
cüsü» deyiminin madde metnine girmesi ile ilgili so
rularına gelince; kanun sözcülüğü, görülen bir gö
revdir; aslolan hâkimlik ve savcıl ktır. Bir Cumhuri
yet savcısı, aslında atanmasında bu isim mevcut ol
masına rağmen, tamamen idarî ve ayrı bir görevde 
de çalıştırılabilir. Bir hâkim de aynı şekilde, Bakan
lık bünyesinde veya diğer bir yerde değişik bir gö
revde çalıştırılabilir; Adalet Bakanlığında, Hukuk İş
leri Genel Müdürlüğünde, Ceza İşleri Genel Müdür
lüğünde bu şekilde çalışan arkadaşlar mevcuttur. «Ka
nun sözcüsü» deyiminin savcılık mesleği bünyesi içe
risinde mevcut olduğu, aslolan hâkimlik ve savcılık 
mesleği olduğu inancındayız. 

Değerli arkadaşımız Rıfat Bayazıt'ın «yazılı emir» 
deyiminin kullanılması hakkındaki sorularına gelince; 
Adalet Bakanının kamu davası açması için Cumhu
riyet savcılarına vereceği sadece, emirdir. «Yazılı 
emir» deyimini kullandığımız takdirde Ceza Yargıla
ma Usul Kanununundaki yazılı emir müessesesi ile 
karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir; yazılı emir ver
me ayrı bir müessesedir. Bu nedenle «emir verebilir» 
deyimi ile yetinmenin yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Sayın Öztuş, redaksiyonla ilgili olarak sizin bir 

söz isteğiniz var. 
Size de redaksiyon ile ilgili söz vereceğim Sayın 

Uyguner. 
Sayın Öztuş, usul ile ilgili bir istek var. Belki ko

nuşmamanızı isteyeceklerdir, ayrılmayın. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, bundan evvelki oturumlarda, sadece redaksiyon
la ilgili hususlar teklif sahipleriyle Komisyon arasında 
hallediliyordu. Bu itibarla burada çok fazla zaman al
maktadır. Bu usule devam edilmesini arz ediyorum. 

Teşekkürlerimle. 
BAŞKAN — Teklif sahibi ile Komisyon arasında 

yani, Genel Kurulun hiç tasvibi olmadan... 
ABDULLAH ASTM İĞNECİLER — Çünkü efen

dim, manaya taalluk etmiyordu, hukukî durumu de
ğiştirmiyordu. Sadece daha iyi kaleme alma konusuy
du. Onu da komisyondan, teklif sahibi Komisyon 
katıldğı takdirde, o şekilde çıkıyordu. 

Bunu arz ettim. 
BAŞKAN — Yani, Sayın İğneciler, teklif sahip

leri Genel Kurulda ifade etmeyecekler, redaksiyonla 
ilgili konuyu; gidip Komisyona «şu kelimeyi bura
ya, bu kelimeyi falan yere koyun» diyecekler. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Nitekim, 
bundan evvel böyle oldu; bunu arz ettim. Çok zaman 
alıyor, bu bakımdan söyledim efendim. 

BAŞKAN — Benim yönettiğim günlerde böyle 
bir şey olmadı ve müsaade buyurursanız, herkesin 
huzurunda redaksiyonla ilgili konuları görüşmeye, za
ten pek mahdut maddemiz kalmıştır, müsaade eder
seniz devam edelim. 

Buyurun Sayın Öztuş. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Görüşülmekte olan 173 üncü maddenin üçüncü 
satırında ve,dördüncü satırında şöyle bir ifade var : 
«Çocuk mahkemelerinde zorunluluk sebebiyle mes
lekten olmayanların görev almaları mümkündür.» Ben 
şunu öneriyorum : Efendim, çocuk mahkemelerinde 
zaten mutlak surette meslekten olmayan kimseler gö
revlendirilecektir, psikolog ve sosyolog gibi. O ba
kımdan, acaba bu fıkran n bu hükmünün şu şekilde 
değiştirilmesi mümkün mü? «Çocuk mahkemelerinde 
meslekten olmayanların görev almaları kanunla gös
terilir (Veya kanunda belirtilir.)» 

Böyle bir teklifim var. Çünkü, bu «zorunluluk 
sebebiyle» bir geçicilik ifade ediyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. Komisyondan sora
lım; Sayın Kavalalı, böyle bir değişiklik uygun görülü
yor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Çocuk mahkemelerinde pedagog ve psikologların 
görev almaları, kendilerinden yararlanma biçiminde 
olabilecektir. Bu nedenle maddeyi bu şekilde düzen
ledik. Bir değişikliğe lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsü de cevap
landırdılar; ama 173 üncü maddenin ikinci sayfanın, 
ikinci paragrafında «Adalet Bakanı, kamu davasını 
açması için, Cumhuriyet savcısına emir verebilir.» di
yor. Bunun teknik tabiri, yazılı emirdir efendim. Ce
za usulünde olduğu gibi, yazılı emirdir. Yani, Adalet 
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Bakanı telefonu açıp da hâkime, «Şu hususta dava 
aç» demesi düşünülemez. Gene, hâkimi makamına ça
ğırıp da sözlü olarak «Bu hususta dava aç» demesi 
de düşünülemez. Burada ceza usulünde olduğu gibi, 
teknik terimin kullanılmasnda fayda var yazılı emir 
olarak. Bunu arz ederim. Birincisi bu. 

İkincisi, son fıkra ikinci satırda, «sürekli olarak 
çalıştırılacakları» cümlesinde «çalıştırılacakları» keli
mesinin sonuna bir (n) harfinin eklenmesi gerekmek
tedir. Orada bir noksanlık olmuş, «çalıştırılacakların.» 
olması gerekmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Bu, yazılı emir ko
nusunda daha evvel Sayın Kavalalı açıklamada bu
lunmuş ve kabul etmemişlerdi. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMtN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, son fıkranın ikinci 
satırındaki «çalıştırılacakları» kelimesinin «çalıştırıla
cakların» olması gerekiyor bir (n) harfi koyularak. 

Biraz evvel açıklamıştım efendim, bir yazılı emir 
müessesesi vardır ceza yargılamasında. Bu arkadaşla
rımızın mutmain olmaları için «emir verebilir» ye
rine, «Yazılı olarak emir verebilir» dersek, o takdir
de, yazılı emir müessesesinden ayrılmış olabilir. «Ya
zılı olarak» deyimini ekleriz, aç klik gelir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, redaksiyon ile ilgili buyurun efen

dim. 
CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
«savcı» kelimesi, kanun sözcüsünü de içerdiği yo

lunda değerli Komisyon Sözcüsünün beyanı oldu. As
lında biz bu içerme yargısına katılmadığ;mız için ay
rıştırdık, ikisini ayrı hale getirdik. Çünkü, nitelikleri 
ayrı; ama ifa ettiği yargısal bir fonksiyon. Dolayı
sıyla, eğer kanun sözcülerini kapsam dışında tutar
sak veya «savcı» deyiminin içinde var olduğunu sa
yarsak, ola ki, isabetli hareket etmemiş oluruz. Ben
ce, kanunun teminatı altında olmaları için kanun söz
cülerinin, ikinci fıkraya sanıyorum ki, «Kanun söz
cüsü» deyiminin de ilave edilmesi lazım. Çünkü, ni
telikleri ayrı olan ve yargı fonksiyonunu yerine geti
ren bir meslek mensubudur. Dolayısıyla redaksiyon 
açısından böyle bir düzeltme yapılmasının zorunlu ol
duğunu sanıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kavalalı, bu konuda buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMlN 

KAVALALI — Sayın Başkanım, biraz evvel arz et
miştim. Savcılık, meslek olarak tanımlanmıştır, belir

lenmiştir. İdarî yargı düzenlemesinde, Danıştay ve 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi ile ilgili maddelerde 
eskiye dönerek, «başkanunsözcüsü» deyimlerine yer 
verdik. Hakikaten, idarî yargıda bir oranda savcılık 
mesleği mahiyetinde olan, kanun sözcülüğü mevcut
tur. idarî yargı ile sınırlı olmak üzere tabiatıyla sa
dece madde sonuna, maddede sözü geçen «savcılar» 
sözcüğünün, «idarî yargıdaki kanun sözcülerini de 
içereceği biçimde bir ilave yap labilir maddeye efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde, metnin bana yazılı olarak 
gönderilmesini rica ediyorum. 

Bir de, daha önceden, demin cevap verirken açık
ladınız; bu üçüncü fıkranın sonunda «Hâkimlik ve 
savcılık teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir» 
cümlesini kabul ediyor musunuz?.. «Düzenlenir» var, 
oraya bir «kanunla» kelimesinin ilavesi istenmişti. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMtN 
KAVALALI — Açıklamıştım Sayın Başkan, kabul 
ediyoruz. 

Son fıkrada «hâkimler ve savcılar» ibaresine de 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Ona da katılıyorsunuz. Nihayet, yi
ne ikinci sayfanın ikinci fıkrasının sonuna «savcılar 
yazılı olarak emir verebilir.» ibaresine katıldınız. Ay
rıca, ikinci sayfanın dördüncü fıkrasında «gecikmesin
de sakıncalar bulunan hallerde hâkimlere ve...» cüm
lesi var... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMlN 
KAVALALI — Onu, Yüce Meclisin takdirlerine bı
raktık efendim. Sakıncalarını arz ettim. Komisyon 
olarak, Yüce Meclisin takdirlerine arz ile yetiniyo
ruz. Yüce Meclis, arz ettiğimiz sakıncalara rağmen, 
girmesini kabul ederlerse ittiba edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Öyle ise onu ay
rıca oylatacağım. 

Efendim, değişen fıkrayı ifade buyurursanız yaza
cağım. 

Değerli üyeler, Anayasa Komisyonumuz son bir 
fıkra eklenmesiyle ilgili bir önerge gönderiyorlar. O 
gelinceye kadar ben Komisyonun katılmadığı, fakat 
Genel Kurulun takdirine bırakılmak istenilen bir ko
nuyu oylarınıza sunacağım. 

Bu 173 üncü maddenin (Lütfen elinizdeki me
tinlere bakarak takip buyurman zı rica ediyorum.) 
ikinci sayfasında, dördüncü fıkrada; «Adalet Bakanı, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde» cümlesi yer 
almaktadır. Bu kelimeden sonra, «hâkimler ve» ke
limesinin ilavesini Genel Kurulun takdirlerine bırakı-
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yor Komisyon. Bu «hâkimler ve Cumhuriyet savcıla
rını geçici yetki ile görevlendirebilir» cümlesi, bir sa
yın üyemizin teklifidir. Genel Kurulun takdirine bı
rakıldığı için bu cümleyi özel surette oyunuza suna
cağım. Kabul ettiğiniz takdirde, metne ithal etmek 
suretiyle metinle birlikte bu değişikliği oylayacağım. 

«hâkimler ve» kelimelerinin bu fıkraya eklenmesi
ni kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu kelimelerin 
ilavesi Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Son fıkrayı rica ediyorum Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAVALALI — Sayın Başkanım, son fıkrayı şu şe
kilde düzenleyebiliriz : «Bu maddede sözü edilen sav-
cıflılk mesleği !ie ilgli hülkümterl idarî yargıdaki kanun, 
sözcüleri için de geçerlidir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyo
nunun teklif ettiği bu son fıkrayı okuyorum : 

«Bu maddede sözü edilen savcılık mesleği ile ilgili 
hükümler idarî yargıdaki kanun sözcüleri için de ge
çerlidir. Bu fıkrayı Anayasa Komisyonu teklif ettik
lerine göre, fıkrayı kesin oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Bu fıkra kesin olarak ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi şu değişikliklerle; ikinci fıkranın son sa
tırından bir evvelki satırda «Hâkimlik veya savcılık 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.» «Göre» 
ile «düzenlenir» arasındaki boşluğa bir «kanunla» ke
limesinin ilavesi; aynı sayfanın son fıkrasındaki «cum
huriyet savcılarından evvel «hâkimler ve cumhuri
yet savcıları» ilavesi; ikinci sayfada, ikinci fıkramn 
son satırında «Cumhuriyet savcısına yazılı olarak emir 
verebilir.», oraya bir «yazılı olarak» kelimelerinin ila
vesi; oylarınızla dördüncü fıkraya eklediğiniz «gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde»den sonra, «hâkim
lere ve», ondan sonra «Cumhuriyet savcıları» geliyor; 
beşinci fıkranın ikinci satırında «çalıştırılacakları» ke
limesinin sonuna bir (n) harfinin «çalıştırılacakların» 
şeklindeki değişiklik ve son kesin kabul ettiğiniz fıkra 
ile birlikte; bu değişikliklerle 173 üncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 173 
üncü madde kabul edilmiştir. 

177 nci madde ile ilgili Anayasa Komisyonu tez
keresini ve değişik, yeni maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10.9.1982 gün 

ve 148 inci Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen önergelerle birlikte Tasarının 177 nci maddesi 
yeniden incelenmiş, önergede «Hâkim ve Cumhuriyet 
Savc larının Denetimi» maddesinin 176 nci madde 
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olarak düzenlenmesi isteği benimsenmemiş; denetimin 
Devlet Güvenlik Mahkemelerini de kapsaması gerek
tiğinden, önergeler dikkate alınarak yeniden düzenle
nen madde 177 nci madde olarak düzenlenmiş ve 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

G. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Denetimi 
Madde 177. — Hâkimlerin ve Cumhuriyet Savcı

larının görevlerini usulünce yerine getirip getirmedik
lerini denetlemek, gerektiğinde görevleri sebebiyle ve
ya görevleri sırasında bir suç işleyip işlemediklerini, 
tutum ve davranışlarının sıfat ve görevlerine uygun 
olup olmadığ nı araştırmak ve icabında haklarında 
inceleme ve soruşturma yapmak görevi, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanan Bakanlık 
Teftiş Kuruluna bağlı adalet müfettişleri tarafından 
Adalet Bakanlığının izniyle, yerine getirilir. 

Adalet Bakanı, inceleme ve soruşturmayı, hak
kında inceleme ve soruşturma yapılacak hâkim dere
cesindeki veya üst dereceli bir hâkim, Cumhuriyet 
Savcısı hakkındaki inceleme ve soruşturmayı ise, ay
nı veya üst dereceli Cumhuriyet Savcısı eliyle de 
yaptırabilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
dikkate alınan bir önerge var; diğer ikinci önerge 
sahipleri birinci önergeye katılmışlardır. Bu dikkate 
alınarak Komisyona gönderilen önerge Sayın Güven 
ve arkadaşlarınındır. 

Sayın Güven, bu konuda yine bir açık nokta var 
mı?.. Buyurun. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

177 nci madde bizim önergemiz doğrultusunda 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Her ne kadar «usulünce» 
deyimi ileride bir ihtilat yaratır mı bilemiyorum; ama 
katılıyorum; fakat burada, son satırında «Adalet Ba
kanlığının izniyle yerine getirilir.» de bir tereddütü-
müz var. Müsaade ederseniz arz edeyim. 

Bu kere yalnız Bakana verilen teminat, yani tah
kik izni verme keyfiyeti Bakanlığın herhangi bir ka
demesinde olan tüm personele veriliyor ki, bu bize 
göre sakıncalıdır. Oysa, tahkik etme izninin yalnız 
Bakan tarafından verilmesinde yarar vardır. Bakan 
yerine bir genel müdür, bir genel müdür muavini ve
ya bir başka kişi tarafından tahkik izni verilebilir 
ki, tehlikelidir, ileride sakıncalar doğurabilir. Bu ne-
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denle «Adalet müfettişleri tarafından Adalet Baka
nının izniyle yerine getirilir.» denmesinde yarar gör
mekteyim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMtN 

KAVALALI — Aynen katılıyoruz efendim. «Bakan
lığının» sözcüğü yerine «Bakanın izniyle» 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, redaksiyon

la ilgili bir şey. 
BAŞKAN — Redaksiyonla ilgiliyse hay hay, bu

yurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — «Cumhuriyet Savcılarının 
görevlerini usulünce yerine getirir» denmiş. Bu ka
nun sözcüleri yukarıdaki maddede de şey yapıldı. Bu
rada da geçmesi gerekir mi, gerekmez mi? Sayın Söz
cüden bu cihetten bir açıklama yapmasını rica edi
yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADİNA A. MÜMİN 
KAVALALI — Efendim, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu idarî yargı hakkında da artık tasarrufta 
bulunacağına göre ve idarî yargıda Cumhuriyet Sav
cıları yerine kanun sözcüleri deyimini kullandığımı
za göre, buraya Cumhuriyet Savcısı sözcüğünden son
ra «ve kanun sözcüleri» deyimi de ilave edilmek ge
rekir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — «Cumhuriyet Savcılarının ve kanun 

sözcülerinin...» öyle mi diyelim? Yahut birincisi yal
nız «Cumhuriyet Savcıları» mı olsun efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — «Cumhuriyet Savcılan ve kanun söz
cüleri» 

BAŞKAN — «Cumhuriyet Savcıları ve kanun söz
cüleri görevlerini...» diye devam etsin. 

TURHAN GÜVEN'— Sayın Başkan, o zaman 
başlığın da değişmesi lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Gerek görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyi birinci 
satırdaki «Cumhuriyet Savcıları» ndan sonra «ve ka
nun sözcüleri» kelimelerinin ilavesi ve birinci fıkra
nın sonunda «Adalet Bakanlığının» yerine «Adalet 
Bakanının» şeklinde değiştirilmesi suretiyle; bu de
ğişikliklerle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, görüşülecek... 
ANAYASA KOMÎSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAV AL ALT — Sayın Başkanım, çok özür dilerim. 
Şimdi buraya «ve kanun sözcüleri» deyimi girdiğine 
göre, «Hâkimler» kelimesinden sonraki «ve» yi kal
dırmak, virgül koymak lazım efendim; maddenin he
men ilk satırında. Redaksiyon bakımından. 

BAŞKAN — Madde kabul edildi, onu ikinci gö
rüşmede dikkate alırız; teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, şimdi 5 maddemiz var görüşüle
cek. Öyle zannediyorum ki, saat 13.00'e kadar bu 
maddeleri bitirmemiz mümkün olacaktır. Olmazsa 
belki bir süre uzatırız bugün. Bu arada şu konuyu 
sizlere arz etmek istiyorum : Komisyondan geçici 
maddeler gelmemiştir. Kısa bir ara verip geçici mad
deler üzerinde Sayın Komisyonun görüşünü almak 
zorundayım. Şöyle ki, eğer bugün akşama kadar ve
recek olurlarsa, biz bugün saat 14.00'e kadar yahut 
13.30'a kadar kararlarınızla bu 5 maddeyi görüşür ta
mamlarız. Bu suretle Anayasanın bütün maddeleri
nin, tarafımızdan birinci görüşülmesi yapılmış olur. Ge
ce de geçici maddeleri görüşmeye başlarız. Sayın Ko
misyon geçici maddeleri bugün vermez ve görüşemez
sek, çok geç saatlere kadar olsa dahi görüşemezsek 
yarın ele alacağız, yarın ele aldığımız takdirde ve 
(yarın Cumartesidir) yarından sonra 3 gün ara vere
ceğiz. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba günü ikinci 
görüşmeye başlamak zorunda olacağız. Çarşamba gü
nü görüşmelere başladığımız takdirde belki bayram 
süresince de 1 Ekime kadar Anayasanın ikinci görüş
mesini bitirip Millî Güvenlik Konseyine verebilme
miz için bayramda da müzakerelere devam etmemiz 
gerekecek. 

O itibarla birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 12.05 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 152 nci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Bir önerge var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının mevcut maddelerinin birinci 

görüşmesi bitmek üzeredir. 
Şu ana kadar bu maddeler dışında Komisyonca 

Genel Kurula bir başlangıç bölümü ile geçici madde
ler tasarısı sunulmamıştır. Ne zaman da sunulacağı 
henüz belli olmadığından, mevcut zamanı değerlen
dirmek maksadıyla; 

a. Genel Kurulca önceden yapılan değişiklikler 
de göz önüne alınarak ikinci görüşmenin başlaması 
için öngörülen 72 saatin 24 saate indirilmesini ve 
ikinci görüşmelerle madde oylamalarının en geç 20 
Eylül Pazartesi günü başlamasını, 

b. ikinci görüşmeler bittikten sonra şayet Ko
misyonca Genel Kurula başlangıç ve geçici maddeler 
sunulursa, bu hususun birinci ve ikinci görüşmeleri
nin bundan sonra yapılmasını, 

Yüce Genel Kurulun oylarına sunulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

A. Asım İĞNECİLER 
Bekir Sami DAÇE 

Hamdi ÖZER 
A. Avni ŞAHİN 

E. Yıldırım AVCI 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Orhan BAYSAL 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Türe TUNÇBAY 
Mehmet HAZER 
Cevdet KARSLI 

M. Fevzi UYGUNER 
Recai DİNÇER 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeyi incele
mek ve gereğini düşünmek üzere Sayın Anayasa Ko
misyonuna gönderiyorum. 

Değerli üyeler, (165-A) olarak yeni bir maddeyle 
ilgili Sayın Anayasa Komisyonunun Raporunu ve 
maddeyle ilgili metni okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8.9.1982 ta

rih ve 146 ncı Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen önerge üzerine, Tasarıya «Bilim ve teknolo

jinin geliştirilmesi» adıyla yeni bir madde eklenerek 
metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
«Bilim ve teknolojinin geliştirilmesi 
Madde 165-A. — Devlet, bilim ve teknolojinin 

geliştirilmesi amacıyla, kamu kuruluşları, bilimsel ve 
endüstriyel kuruluşlar arasında işbirliği sağlayarak 
araştırmaları teşvik eder ve destekler.» 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge dikkate 
alınmak üzere Sayın Anayasa Komisyonuna gönde
rilmişti. Komisyon bu maddeyi oluşturarak getir
mişlerdir. 

Önergeyi veren sayın üyeler, Sayın Sarıoğlu ve 
72 arkadaşıdır. 

Sayın Sarıoğlu, katılmışlar önergenize... 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Ko
misyon benim ve 72 arkadaşımın imzaladıkları öner
geyi dikkate almışlardır. Memleket için çok önemli 
olduğuna inandığımız bu önergenin dikkate alınma
sından dolayı Sayın Komisyon Başkanı ve üyelerine 
içten şükranlarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Yeni madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler, yeni bir 82 nci madde teklifi var

dı. Bu önerge ile ilgili Sayın Anayasa Komisyonu
nun raporunu okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 28.8.1982 ta

rih ve 138 inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen ve Tasarıda yeni bir madde olarak dü
zenlenmesi istenen yeni 82 nci madde önerisi Ko
misyonumuzca yeniden incelenmiş ve benzer hüküm
ler Tasarının 139 uncu maddesinde yer almış bulun
duğundan, bu anlamda yeni bir madde düzenlenmesi 
uygun görülmemiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bu konuda bir 
açıklama yapacak mısınız? Yoksa Raporunuz yeter
li mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Biz yerini uygun bulduk ve muhafaza ediyoruz 
efendim; yerini değiştirmek istiyordu arkadaşlarımız. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, biliyorsunuz Tü
züğümüzün 75 inci maddesi aynen şu hükmü ihtiva 
etmektedir : (Bilmekte olduğunuz bir konu; fakat 
bilgiyi tazelemekte yarar var) «Bir kanun tasarı ve
ya teklifinin esas komisyonca reddi istenir ve rapor 
da benimsenirse, kanun tasarı veya teklifi reddedil
miş olur; benimsenmezse, rapor komisyona geri ve
rilir.» demektedir. 

Bu konuda önerge veren Sayın Aksoy ve Sayın 
Şengün'dür. Genel Kurulumuz dikkate alınmak üzere 
karara bağlamış, Komisyona vermiştir. Komisyon bu 
maddeyi uygun görmemiştir ve Anayasa metnine 
konmamaktadır. 

Bu itibarla, eğer Sayın Şengün veya Sayın Aksoy 
arzu ederlerse kısa bir görüşme yapabilirler; ondan 
sonra yapacağımız iş raporu oylarınıza sunmaktır. Ra
poru benimsediğiniz takdirde madde düşecektir. 

Konuşma isteği yoktur. O itibarla Anayasa Ko
misyonunun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Anayasa Komisyonu raporu 
kabul edilmiştir ve teklif edilen madde düşmüştür. 

Değerli üyeler, yine bir 134 üncü madde ile ilgili, 
yine aynı şekilde Sayın Komisyonun bir raporu var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 . 9 . 1982 

tarih ve 142 nci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergelerle birlikte yeni bir madde ola
rak düzenlenmesi istenen Tasarının yeni 134 üncü 
maddesi Komisyonumuzca yeniden incelenmiş ve ye
ni bir madde olarak düzenlenmesi benimsenmemiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı, 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili verilen iki öner
ge dikkate alınmak üzere Komisyona gönderilmiştir. 
Bu önergelerin sahipleri Sayın Uyguner ve Sayın Ba-
yazıt'tır. Önergeler Komisyonca kabul edilmemiştir 
ve madde halinde Anayasaya konması yine Komis
yonca kabul edilmemiş, reddedilmiştir. 

Raporu oylatmadan evvel Sayın Bayazıt veya Sa
yın Uyguner, söz istiyor musunuz efendim? 

M. FEVZİ UYGUNER — Önergenin okunması 
mümkün mü acaba? 

BAŞKAN — «Bakanlar Kuruluyla Millî Güven
lik Kurulunun veya kurulların kararlarına göre, hü
kümet üyelerinin ve temsilcilerinin katılmasıyla olu
şan bütün kurulların görüşmeleri gizlidir. Bu görüşme
ler hakkında görevlendirilen resmî görevlilerden baş
kası sözlü veya yazılı bilgi veremez.» tarzında. 

M. FEVZİ UYGUNER — Önergemiz açıktır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, o halde Anayasa Komisyonunun 
bu ret kararlı raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Anayasa Komisyonunun ra
poru kabul edilmiş ve bu madde Anayasa metnine 
girmemiştir. 

Değerli üyeler, yine 164 üncü madde ile ilgili ye
ni bir madde hususunda Anayasa Komisyonu ret ra
poru var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 . 9 . 1982 

tarih ve 146 ncı Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergeyle birlikte yeni bir madde olarak 
düzenlenmesi istenen Tasarının 164 üncü maddesi 
Komisyonumuzca yeniden incelenmiş ve yeni bir 
madde olarak düzenlenmesi benimsenmemiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Orhan ALDIKAÇTI 

BAŞKAN — Bu maddenin teklifi Sayın Baturalp 
ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Anayasa Ko
misyonunca benimsenmemiştir. 

Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, 
Genel Kurulun büyük bir ekseriyetiyle kabul edil

miş ve Komisyona havale edilmiş olan bu madde
nin kabul edilmeyişini üzüntüyle karşıladım. 

Diğer taraftan, Ulusu Hükümeti bu mevzuya 1 se
neden beri eğilmiştir. Anayasal bir madde getirmek 
hususunda bir görüş getirilmiştir ve Heyeti Umumiye 
buna iştirak etmiştir. Yine üzüntümü ikinci defa tek
rar ediyorum. 

Bu mevzu üzerinde Sayın Hayati Gürtan maru
zatta bulunacaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Bir sayın üye açıklayacaktı, gerekli 
açıklamayı... 
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HAYATÎ GÜRTAN — izin verir misiniz Sayın 
Başkan, bu konuda açıklamayı ben yapacağım; be
nim de imzam var bu önergede. 

BAŞKAN — Önergedeki bütün imza sahiplerine 
açıklama yaptırma imkânımız yok. Sayın Baturalp 
açıklama yapmadılar kabul ediyorum. Zatıâlinizi işa
ret ettiler; ancak bu şekilde söz veriyorum, buyurun. 
Yoksa iki sayın üyeye açıklama* yapma hakkı vere
mem. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Bu konuda vaktinizi almak istemezdim. Ancak 
çok önemli gördüğüm için birkaç daKİkanızı istirham 
edeceğim. 

Sayın Baturalp ve arkadaşları (Benim de bu öner
gede imzam var) çok önemli bir konuya ilişkin öner
gelerini verdiler. Değerli Komisyonun bu konudaki 
ısrarını anlamak güçtür. Ben konunun önemi hakkın
da uzun boylu ayrıntılara girerek, arz ettiğim gibi 
vaktinizi almayacağım; fakat bu konu kimin için ge
tiriliyor?.. Bu konu, bu ( ülkede yaşayanlar için geti
riliyor, bizim için getiriliyor. Ne için getiriliyor?.. 
Beden sağlığı için getiriliyor, ruh sağlığı için getiri
liyor. 

Yerleşim yerlerindeki ağaçlamaların, orman demi
yorum, ağaçlamaların önemi bu kürsüden birkaç kez 
dile getirildi. Tarımcı arkadaşlarımız söylediler, biz 
söyledik, diğer değerli arkadaşlarımız bu konuda ay
rıntılı bilgi verdiler. Fonksiyonları son derece önemli 
olan bu konunun Anayasamızda mevcut bir madde
ye; en azından eğer yeni bir madde haline getiril
mezse, bir ek yapılarak kamuya hizmet olarak veril
mesi, özel sektörün belli ölçülerde yükümlü tutulma
sı sağlanabilirdi kanısındayız. 

Bu konu her gün gündemde olan hava kirliliğine 
çok önemli katkılarda bulunacaktır. Sayın Valimizin 
dünkü beyanatını sanırım basından izlediniz. Ne di
yor Sayın Valimiz?.. Kış geliyor, Ankara'da hava kir
liliğini biz önlemek için şu, şu, şu tedbirleri alıyoruz 
diyor. 

Değerli üyeler; 
Üzülerek söylüyorum, bunlar kansere aspirindir; 

yararsızdır, geçicidir. Biz meseleyi kökünden çözüm
lemeye yarayışlı bir önerge getirmek istedik. 

Kaloriferleri söndürün, sobaları söndürün demek 
yetmez, arabaları tek, çift çalıştırın demek geçicidir, 
uygulanmaz. 

Ülkeye saldırılar her zaman dışarıdan olmaz. Ba
zen de yavaş yavaş, içeriden olur. Bu konu, ülkemi

zin yeşilden arındırılması konusu, benim ölçülerime 
göre bir bakıma ülkeye içeriden bir saldırıdır. Dün 
de söyledim bu kürsüden, İstanbul Boğazının boğazı
nı sıktık, İstanbul Boğazını öldürdük. İşte bu bir sal
dırıdır. Kendimizin, kendimize içte yaptığımız bir sal
dırıdır. 

Meclis zabıtlarımızda karıştırırken gördüm : Ox-
ford Üniversitesinde, «Türkiye Tabiatının Tahribi ve 
Tahrip» şeklinde bir ders okutulurmuş, ben bilmiyo
rum; ancak bu Yüce Meclisin zabıtlarında bir üye
miz tarafından bu husus aynen söylenmiştir. 

Deriz ki, olumlu örnekleri ortada varken, (ki, bu
nun birisi bildiğiniz gibi Orta - Doğu'dur, Ankara 
için söylüyorum, diğeri Mamak Muhabere Okulunun 
ağaçlandırılmasıdır) acaba biz niye bunu yaygınlaştır-
tırmayalım? 

Bu konuda Sayın Baturalp, biraz evvel lütfettiler, 
bir yere temas ettiler, ben bunu birazcık daha ayrın
tılarıyla söyleyeyim. Millî Güvenlik Konseyimiz Ge
nel Sekreterliği 31.7.1981 gün ve 0601-31181-1891 sa
yılı ve yine Başbakanlığımızın 11.8.1981 gün ve 
10/1906 sayılı yazıları gereğince, diyor ki yazıların
da : «Şehirlerin giriş ve çıkışlarına isabet eden 2 - 3 
kilometrelik bölümlerin ağaçlandırılarak, tabiî güzel
liğe kavuşturulması» istenilmiştir, emirlenmiştir. 
Kime?.. Kamu kuruluşlarımızın hemen hemen hepsi
ne. Bu, Bayındırlık Bakanlığının koordinatörlüğünde, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına vazife olarak ve
rilmiştir. İşte bizim arz etmek istediğimiz husus bu
dur. Bunu Anayasal hale, Anayasal güvenceye ge
tirelim ve kamu kuruluşları bundan kaçınmasınlar, 
bu hizmeti vatan için, üzerinde yaşayan insanlar için, 
bizler için, torunlarımız için, çocuklarımız için yap
sınlar. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, iki da
kika izin verirseniz, bir hususu daha arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika hay hay. 

HAYATİ GÜRTAN — Lütfettiniz efendim. 
Efendim, bütün bunları söyledikten sonra deriz 

ki, eğer bir yeni madde halinde tedvin etmek sa
kıncalı görülüyorsa, gereksiz görülüyorsa, 64 üncü 
maddemizin başlığına, «B. Çevrenin korunması» de
nildikten sonra, «ve ağaçlandırılması» eklentisini ya
palım, altına da bir cümlecik koyalım. Şöyle : (Ay
nen okuyorum 64 üncü maddeyi) 
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«Herkes, dengeli' ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. Devlet, her türlü çevre kirlenme
sini önleyici ve çevreyi koruyucu ve geliştirici önlem
leri alır.» dedikten sonra, «Bu amaçla, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşların yapacakları ağaçlandırmalar 
ile tüm uygulamaların esasları kanunla düzenlenir.» 

Bu hükmün, bu cümle konuyu sanırım ciddiyete 
kavuşturacaktır, konuyu sanırım ülke yararına çö
zümleyecektir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Anayasa Komisyonuna bir söz verip, on

dan sonra raporlarını oylatmak isterim tabiî. Buyu
run. 

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

Sayın Baturalp ve arkadaşları tarafından verilen 
ve Hayati Gürtan Arkadaşımız tarafından Anayasa 
Komisyonunun önergeyi kabul etmemesi üzerine ya
pılan açıklamayı hep beraber dinledik. Kendilerine 
cevap vermeye başlarken, her şeyden önce, önergele
rinin reddedilmesinden dolayı, kabul edilmemesinden 
dolayı duydukları üzüntüyü paylaştığımızı; ama bu 
üzüntünün yersiz olduğunu belirtmeye çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonu faaliyete geçtikten sonra, 

devamlı olarak birçok tekliflerle karşılaştı. Anaya
saya çeşitli hükümlerin konması için çabalar sarfe-
dildi. Buna Siyasî Bilimler dalında «Baskı grupları» 
denir. Bunların bir tanesi de çevre sorunları için ku
rulmuş olan bir derneğin müteşebbis, akıllı genç avu
katı, başkanı idi. Bize birçok yazı gönderdiler, bro
şürler gönderdiler. Bunların hepsinde çevre sorunu 
ağaçlandırma ile beraber gidiyordu. Çevre sorununu, 
bir ilin, bir bölgenin çevre sorununu, ağaçlandırma
dan ayırarak izah etmek, değerlendirmek mümkün 
değildi. Biz, bu amaçla, «Çevrenin korunması» mad
desini getirdik ve bu amaçla diğer maddelerde şimdi 
açıklayacağımız hükümleri, fıkraları Anayasaya koy
duk. 

Sayın Hayati Gürtan Arkadaşımız, söze başlar
ken burada evvela, ağaçlandırma sorununun bir be
den ve ruh sağlığı sorunu olduğunu ele aldı, öne sür
dü. Kendisine tamamen katılıyoruz ve düzenlediğimiz 
Anayasanın 63 üncü maddesinde, sizlerin tasvibine 
mazhar olan «Sağlık hizmetleri» bölümünde beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi
ni, vatandaşların yaşamının beden ve ruh sağlığı için

de sürdürmesini sağlamak görevini de Devlete veri
yor. Sadece bu cümle bile şehirlerin ağaçlandırılma
sını, şehir çevrelerinin ağaçlandırılmasını izah etmek 
için yahut bunu Devlete bir görev olarak vermek 
için yeterli idi vatandaşlara. 

Sonra, «Çevrenin korunması» ile ilgili 64 üncü 
maddede, «Herkes, dengeli ve sağlıklı bir tabiî çev
rede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, her türlü çev
re kirlenmesini önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu ve 
geliştirici önlemleri alır.» derken, havanın kirlenme
sini önleyen, havayı filtre eden ağaçlandırmanın da 
bunda başlıca yeri olduğu ve biraz evvel söylediğim 
gibi, çevre korunması için çabalar sarf eden derneğin 
broşürlerinde belirtilen ağaçlandırmanın yer alrjıası 
da tabiî idi bu ikinci maddede. 

Üçüncü madde; Ankara şehrinin havasının kirlen
mesi örnek olarak alındı tabiî. Bu durum herhangi 
bir şehrimizin başına gelebilir, herhangi bir sanayi
leşmiş bölgede ortaya çıkabilir; fakat 65 inci madde
de «Konut hakkı» nı düzenlerken, «Devlet, şehirle
rin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir plan
lama çerçevesinde...» Bu planlamanın içerisinde de 
Sayın Generalimizin ve arkadaşlarının endişe duyduk
ları hususları giderici tedbirler-almak ve ağaçlandır
mayı orada da yapmak mümkündür. 

Üç ayrı maddede aynı aracın hedefe varmakta 
yeterli olacağı varken, artık bunu yeni bir dördüncü 
madde ile, özel bir madde ile tekrar Anayasaya koy
manın gereksiz olduğunu hissettik, bu inanca vardık 
ve onun için bu önergenin esprisine, ruhuna, muhte
vasına tamamen katılmakla, amacına tamamen ka
tılmakla beraber, bu amacın Anayasada düzenledi
ğimiz 63, 64 ve 65 inci maddelerde çeşitli yanlarıyla 
ele alınıp, düzenlendiği kanısına vararak, üzüntü ile 
kabul edemedik. 

Mesele bundan ibarettir ve sayın arkadaşlarım
dan, gerçekten Anayasa yeter derecede belki ağırdır; 
fakat ağırlaştıracak bir dördüncü «çevrenin ağaçlan
dırılması» maddesiyle donatmamalarını rica ederim, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, bu maddenin Anayasaya girme-

mesiyle ilgili Komisyon raporunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli 
üyeler, Anayasa Komisyonunun bu raporu kabul 
edilmek suretiyle madde metne girmemiştir. 

48 inci madde ile ilgili Anayasa Komisyonu tez
keresi ve bu tezkereye ekli yeni maddeyi okutuyorum : -
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15.9.1982 ta

rih ve 151 inci Birleşiminde, Komisyonumuza iade edi
len Tasarının 48 inci maddesi, verilen önergelerin ışı
ğı altında Komisyonumuzca yeniden incelenmiş ve dü
zenlenen madde metni ilişkte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkam 

F. Kamulaştırma 
MADDE 48. — Devlet ve tüzelkişileri kamu yara

rının gerektirdiği hallerde karşılıklarını peşin öde
mek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mal
ların tamamını veya bir kısmını kanunla gösterilen 
esas ve usûllere göre kamulaştırmaya ve bunlar üze
rinde idarî irtifaklar kurmaya yektilidir. 

Kamulaştırma bedelinin hakkaniyet ve adalet esas
larına göre hesaplanmak tarz ve usûlleri kanunla be
lirlenir. Kanun kamulaştırma bedelinin tespitinde ver
gi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makam
larca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz malların 
birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer 
objektif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile, vergi be
yanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl vergilendiri
leceği kanunla gösterilir. 

Kamulaştırma bedeli nakten ve peşin olarak öde
nir. 

Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük ener
ji ve sulama projeleri ile iskân ve projelerinin gerçek
leştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların ko
runması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprak
ların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Ka
nunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, tak-
sitlendirme süresi 5 yılı aşamaz; bu takdirde taksitler 
eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen kısım Devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağla
nır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğ
ruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olanları
nın bedeli, herhalde peşin ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bir işarette bulun
dunuz.... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, b'ir ufak tashihte bu
lunacağız. Sayın İbrahim Barangil'in verdiği bir öner
ge Yüksek Heyetin kesin oylarıyla kabul edilmişti. 
Onu atlamışız efendim. Onu şimdi ilave ederek mad
denin tümünü Genel Kurula sunuyorum : 

«Devlet ve tüzelkişileri kamu yararının gerektir
diği ve yapılmadığı takdirde kamu yararının ağır şe
kilde zarar göreceği hallerde...» 

Bu kadar efendim. Gerisi olduğu gibi. 
AKİF ERGINAY — «Devlet ve tüzelkişileri» nin 

Devlet ve kamu tüzelkişileri» olması lazım. 
İSMAİL ŞENGÜL — «Kamu tüzelkişileri» olması 

lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, «Devlet ve kamu tüzelkişileri.» 

BAŞKAN — Evet, bu tashihi aldık efendim. 
Dikkate alınan önergeler şunlardır; sayın Yarkın'ın 

önergesi var. Sayın Yarkın alınmış mıdır?... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 
taksitlendirme süresini 5 yılı 10 yıl olarak önermiştim. 
Son fıkranın çıkarılması kabul edilmiş. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş. Teşekkür ederim Sa
yın Yarkın. 

Sayın Güray, sizin önergeniz var; dikkate alın
mak üzere gitmiş... 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, be
nim iki önergem vardı. 

BAŞKAN — Evet, iki önergeniz var. Bir önergeniz 
daha var, dikkate alınarak gitmiş. Katılmışlar mı 
efendim?... 

S. FERİDUN GÜRAY — Benim önergemle il
gili husus maddede yok. Çünkü, 5 yıl da çıkartılmış ol
du. Herhalde bizim işimiz, ya kanuna, ya Allaha kal
dı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Uzunoğlu ile, Sayın Vardal'ın önergeleri var. 
Evet Sayın Uzunoğlu?... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
şu anda muttali olamadım. Müsaade buyururlarsa ar
kadaşlarım okusunlar. 

BAŞKAN — Ben okuyayım Sayın Uzunoğlu. 
«Kamulaştırılan taşınmaz mallar, kamulaştırma be

delinin kesinleştiği tarihten başlayarak 10 yıl içinde 
o kamu...» 

Hatırladınız mı?... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Evet Sayın Başka
nım, hatırladım. Biz efendim 10 yıl olarak düşün
müştük. Burada 5 yıl olarak konmuş. Takdirlerine 
arz ederim. 

BAŞKAN — Diyecek bir konu yok. 
AZMİ ER YILMAZ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Eryılmaz sizin önergeniz yok. 
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Bazı konular vardır. 5 yıl mı, 10 yıl mı meselesi 
vardır. Kamulaştırma maddesi bu, benim önergemde 
de vardı, kamulaştırma maddesi, bir el koyma mad
desi değildir. Evvela, bunu ortaya koymak lazım. 
Eğer, 40, 30, 20 yıl dersek; bir el koyma maddesi olur. 
Kamulaştırma maddesinde de, bu maddede, bu fıkrada 
yer alan faaliyetlerin bir an önce yapılması lazım
dır. Komisyon bu görüşe varmıştır, bunun zamanla 
yapılmasını uygun görmüştür. Demokrasilerde, baş
langıçta arz ettiğim gîbi, işler zamanla yapılır, sürat
le yapılmaz. Bu konuda da ben kendi görüşlerimden 
feragat ediyorum, Komisyonun görüşüne yaklaşıyo
rum. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, benim öner
gem en aykırı bir önerge ve benim önergem dîikkate 
alınmak üzere Komisyona tevdi edilmiştir. Müsaade 
buyurursanız bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Sayın Eryıl-
maz; önümde dikkate alınmak üzere Komisyona gön
derilen önergeler arasında sizin önergeniz yok. 

AZMİ ERYILMAZ — Komisyon şahit. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun tetkik edeyim. 

Reddedilen önergeler ayrı bîr şey içindedir. Dikkate 
alınmak üzere gönderilmemiş. 

AZMİ ERYILMAZ — İkinci görüşmede Sayın 
(Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, dikkate alınarak 
gönderilen önergeler ile, dikkate alınmadan gönderi
len önergeler var. Sayın Eryılmaz; «Benim önergem 
dikkate alınmak üzere gönderildi.» diyorlar. Başkan
lıktaki noiıarda ve önergeler üzerindeki özel işaretler
de dikkate alınmadan gönderildiği belirli, üzerinde not 
var. Dikkate alınmak üzere gönderilmiş değil; ama der
ler ki; «Dikkate alınmak üzere gönderilmişti.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, dikkate alınarak gönderil
diğini sanıyoruz; çünkü kendisi geçen hafta kürsüde 
söz alarak, maşallah bizim hakkımızda çok ş'iddetli 
konuştu. 

BAŞKAN — Evet, siz de böyle ifade ettiğinize gö
re, o halde Sayın Eryılmaz buyurun. Komisyon dikka
te alınmak üzere geldi diyorlar, demek burada bir 
hata yapılmıştır. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 
AZMt ERYILMAZ — Sayın Başkanım ve Da

nışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Kamulaştırma üzerinde beşinci defa söz almış bu

lunmaktayım. Söz almamın ve bu madde üzerinde dur
mamın nedeni; «Türkiye'de demokrasiyle kalkınma 
olmaz. Türkiye'de demokrasiyle reform olmaz.» gö
rüşünü yıkmak için kamulaştırma üzerinde beşinci de
fa söz almış bulunmaktayım. 

Şu anda, Komisyonla ortak noktalarda buluşmuş 
vaziyetteyim ve esasen demokrasiye inanan bir kim
senin de ortak noktalarda buluştuğu takdirde; «Ar
tık benim önergemin tamamıyla dikkate alınması ge
rekir» diye bir iddiada bulunmasını da bir hukukçu 
olarak yersiz addediyorum. Bu bakımdan Komisyona 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın Komisyon Başka
nına da, bizim yolumuz bittiği yolda başlar diye söy
lüyorum; biz, bir dönemeç noktasında ayrılmış değiliz, 
biz yeni yollarda yine beraberiz. 

Sonuncu bir noktayı, altını çizerek söylüyorum, 
zannedersem Yüce Kurulun hissiyatına tercüman ol
mak istiyorum. Yüce Kurulun, burada kabul etmiş ol
duğu Ön Tedbirler Kanununa gölge düşürücü bir son 
fıkra vardı, Komisyon bunu çıkartmıştır. Komisyona 
Yüce Kurulunuzun hissiyatına tercüman olarak şükran 
borcumu arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Değerli üyeler; kesin kabul edilen önergenin (zan

nederim Sayın Barangil'in önergesi) bir kısmını yan
lışlıkla maddeye ithal etmemişler, şimdi Sayın Ana
yasa Komisyonu onu ifade ettiler. O ilave şudur, ben 
bir daha okuyayım madde tam şeklini alsın. 

«Devlet ve kamu tüzelkişileri kamu yararının ge
rektirdiği ve yapılmadığı takdirde kamu yararının ağır 
şekilde zarar göreceği hallerde...» şeklindedir. Ondan 

•sonraki kısım «Karşılıklarını peşin ödemek şartıyla...» 
diye devam ediyor. 

Değerli üyeler; bu maddeyi kesin oylanan ve şim
di okuduğum ilave ile, bu maddenin başına--eklenen 
ilave ile... 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, soru yok. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, redaksiyonla ilgili. 
BAŞKAN — Yine redaksiyonla ilgili bîr şey imi 

var Sayın Erginay?... 
AKİF ERGİNAY — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Maddenin birinci fıkrasının 

sonunda bir «İdarî irtifak» diye bir ibare var. «İdarî» 
kelimesini söylüyorum; Medenî Kanunda böyle, «İda
ri irtifak» yahut da «Hususi irtifak» diye bir şey yok
tur. Çıkarılmasını uygun bulurlarsa kaldırsınlar. Yalnız 
«idarî» kelimesini söylüyorum. 
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BAŞKAN — Sizin sorunuz bu. 
Sayın Sabuncu siz buyurunuz. 
HİLMİ SABUNCU — Soru şeklinde olabilir mi?.. 
BAŞKAN — Hayır, redaksiyonla ilgili bir şey var

sa, onu rica edeyim. 
HİLMİ SABUNCU — «Yapılmadığı takdirde ka

mu yararının ağır şekilde..» demiştim. Acaba... 
BAŞKAN — Efendim, bu kesin; Genel Kurulca 

kesin oylanan bir konu. Onun üzerinde zaten bir de
ğişiklik yapmamız mümkün değil. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Efendim, bir soru sora
bilir miyim?... 

BAŞKAN — Efendim, soru imkânı veremiyo
rum. Çok özür dilerim. 

Sayın Aldıkaçtı, yalnız Sayın Erginay'ın konusu
na, «İdarî irtifak» konusundaki sorusuna cevabınızı 
rica edeyim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; 

«İdarî irtifaklar» kelimeleri hukukumuzda eski
den beri vardır ve İstimlak Kanununda da vardır, 
1961 Anayasasında da vardır. Oradan aldık efen
dim. Yanlış olduğu kanısında değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, redaksiyonla ilgili 
bir konuysa rica edeyim. Lütfen. 
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FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım; şim
di bu eklenen yeni cümle ile fiilen kamulaştırma orta
dan kalkmıyor mu?... Bendeniz bunu soracaktım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; evvela bu önergeyi 
Genel Kurul kabul etti kesin olarak, Komisyona sun
dular; ama kalkmıyor tabiî efendim. Bu belli; kakma
dığı. Yasaklanmıyor, yalnız şartlarını tespit ediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi bu şekilde, kesin oyladığınız ve bu mad

denin birinci fıkrasına eklenen değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 48 inci 
madde kabul edilmiştir. 

©eğerli üyeler; Komisyondan gelen maddelerin mü
zakeresi tamamlanmıştır. Geçici maddeler için, demin 
15 dakikalık arada Sayın Anayasa Komisyonu Başka
nıyla yaptığımız görüşmede ancak yarın öğleden son
raya bu maddelerin getirilebileceği bildirilmiştir. 

Bu itibarla, 18 Eylül 1982 Cumartesi günü saat 
14.30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 12.45 
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