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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad

deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ana
yasa Komisyonundan gelen 48, 113, 114, 165, 165 -
A, 166, 168, (173 + 177), yeni 177 nci maddeleri ya
pılan görüşmelerden sonra kabul edildi. Yeni (82, 
134 ve 164) üncü maddeler Genel Kurulda reddedil
di. 

18 Eylül 1982 Cumartesi günü saat 14.30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 12.45'te son verildi. 

Af. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekiilli 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri

yeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/471) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 9.1982) 

II. — GELEN KÂĞITLAR'A EK 

18 Eylül 1982 Cumartesi 

Rapor 
Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekaî BAYER 

ve 11 arkadaşının Danışma Meclisi içtüzüğünün 
1 inci Ek Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril

mesine Dair içtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/69) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 9 . 1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni ISLİMYELt 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin Sayın üyeleri, 153 üncü birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

İÜ. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. Yugoslav Sosyalist Federal Cumhuriyetinin 
davetlisi olarak 20 - 23 Eylül 1982 tarihleri arasın
da Yugoslavya'ya resmî bir ziyarette bulunacak,olan 
Devlet Başkanı Genelkurmay ve Millî Güvenlik Kon
seyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e, Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Kara Kuvvetleri Komutanı 
Nurettin Ersin'in vekâlet edeceğine dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi. (3/437) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Danışma Mecl'isi Başkanlığına 
Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Kurulu Başkanı Petar STAM-
BOLÎC'in davetlisi olarak 20 - 23 Eylül 1982 tarih

leri arasında Yugoslavya'ya resmî bir ziyarette bu
lunacağımdan, dönüşüme kadar; Devlet Başkanlığı
na ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına en kı
demli Kuvvet Komutanı ve Millî Güvenlik Konse
yi Üyesi olması nedeniyle, Kara Kuvvetleri Komu
tanı Orgeneral Nurettin ERSİN vekalet edecektir. 

Gereğini rica ©derim. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 
Genelkurmay ve Millî 
Güvenlik Konseyi Başkanı. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri
yeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1(471) (S. Sayısı : 177) (1) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen bir tezkere 
var, bu tezkereyi ve aynı konuda Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonu Sayın Başkanımızın 
bir tezkeresi var; sıra ile okutuyorum. 

Danışma Mecl'isi Başkanlığına 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderil
miş bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum-
hürriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaş
ma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Taısa-

(1). — 777 S. Sayılı basmayazı Tutanağın sonu
na eklidir,< 

rısının gündeme alınarak Komisyonlarda ve Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ede-
rim^ 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara

sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Da'ir Kanun Tasarısı, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Ge
ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhu
riyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İşlerimde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı basılmış ve Sayın Üyelere dağıtılmıştır. 
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Anılan Tasarıların önemine binaen gelen kağıt
lardan gündeme alınarak gündemdeki bütün işler
den önce görüşülmesini saygılarımla arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara

sında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suç
luların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
gelen 'kâğıtlardan gündeme alınması hususunu, oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde diğer maddelerden önce görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun yerini allmasını rica ediyorum. 
Hükümet Temsilcisinin yerini almasını rica ©di

yorum. 
Temsilci Yetki Belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
M edişleri Gendi Kurulü<nda 18 Eylül 1982 günü 

görüşülecek olan Türkiye ile Tunus Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Ve
rilmesi Sözleşmesi, Hukukî ve Ticarî Konularda Ad
lî Yardımlaşma Sözleşmesi ve Türkiye ile Tunus Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesine İlişkin Kanun Ta
sarılarının müzakerelerinde, Bakanlığımı Konsolos
luk Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdür Yardımcı
sı, Elçi Orhan Kulin temsil edecektir. 

Saygıyla bilgilerinize arz ederim. 
İller TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
Sayın üyeler; 
Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okunup 

okunmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Rapo
run okunmasını 'kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Komisvon raporunu okutuyorum. 
(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu) 

BAŞKAN — Sayın Kulin, maddelere geçmeden 
önce Genel Kurula bu Anlaşma üzerinde bir açık
lamada bulunur iseniz zannediyorum isabetli olacak
tır, 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR
HAN KULİN — Danışma Meclisinin muhterem 
iyeleri; 

Bahis konusu Anlaşma, Tunus'la Türkiye arasın
da imzalanmış bulunan adlî ve konsolosluk alanla
rında adlî bir sistem geliştirmek yolundaki çalışma
lardan bir tanesini teşkil etmektedir. 

Anlaşma, Mart ayında müzakare edilmeye baş
lanmış olup Mayıs ayında Tunus Dışişleri Bakanının 
Türkiye'yi ziyareti sırasında imzalanmıştır. 

Anlaşma, tamamen klasik suçluların iadesi ve 
adlî yardımlaşma anlaşmalarına benzemektedir, bir 
özelliği yoktur. Çalışmalarda Avrupa Konseyi ile 
bu alanda yapılmış anlaşmadan esinlenerek sonuca 
varılmıştın 

Anlaşmanın, Tunus'la Türkiye arasında gerek si
yasî gerekse boşlukta bulunan adlî ve... 

BAŞKAN — Zannediyorum duyulmuyor, Sayın 
Kulin biraz daha yüksek sesle rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR
HAN KULİN — Anlaşmanın onaylanması ile Tu
nus'la Türkiye arasındaki çok iyi gelişmekte olan si
yasî münasebetlerimiz bir boyut kazanacak ve aynı 
zamanda da adlî ve cezaî işlerde suçluların iadesi 
konusundaki bir boşluğu ahdî esaslara bağlı olarak 
doldurmuş olacaktır. 

Maruzatım şu anda bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Müzakerelere başlamadan önce' muhterem arka

daşlarımızı aydınlatma bakımından Komisyonun ay
rıca ilave edeceği bir husus var mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasın
da Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçlula
rın Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriveti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşme-
si'nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Komisyon ayrı bir açıklamada bulunacaklar mı?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLERÎ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?.. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, 2 nci mad

de üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan, bilindiği 
üzere bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
olaylara uygulanmaz. Bu itibarla, belirli bir hadise 
dolayısıyla, zannediyorum acele çıkarılmak isteni
len bu kanun acaba gayesine matuf mudur?.. Yani 
açıkça sövlemek gerekirse, Suriye ile veya Libya ile 
karşılıklı bir mücrimlerin iadesi söz konusu ise, bu, 
bu tarihten itibaren mi yürürlüktedir, yoksa suç iş
lendiği tarihe teşmil edilecek midir?.. Bunu Komis
yondan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Evet, bu konuda Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
İlgili arkadaşımız gerekli açıklamada bulunacaklar
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ ve DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NAMIK KEMAL YOLGA 
— Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 

Bu Anlaşmanın, Sayın Profesör Erginay'ın tel
mih ettiği olay ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Bir defa Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi arkadaşı
mızın da bahsettiği gibi, Anlaşma Mayıs ayında 
imza edilmiştir. Halbuki, bilindiği gibi olay muah
har bir tarihte ortaya çıktı. Binaenaleyh, o bakımdan 
sarahatle anlaşılıyor ki, Anlaşmanın olay ile ilgisi 
yok< 

Diğer taraftan, Tunus anlaşma olmadan da iade 
yapabilen, iade kabul eden memleketlerden biridir. 
Bazı memleketler arada, iade-i mücrimin; suçlula
rın geri verilmesi anlaşması olmadığı takdirde suç
luları geri vermekten imtina ediyorlar bazı memle
ketlerin hukuk sistemi böyledir. Halbuki Tunus, ara
da anlaşma olmasa dahi suçluları geri vermeyi ka
bul ediyor, özellikle Tunus Hükümeti Türkiye ile 
gayet dostane münasebetler içindedir. Dolayısıyla bu 
Anlaşma olmasa dahi suçluyu, kendi hukukî sistem
leri dairesinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ge
ri verebilecektir. 

Diğer taraftan telmih edilen konunun bu Anlaşma 
ile ilgisi olmadığını şu nokta da açıklayabilir: Bir de
fa anlaşma bizim tarafımızdan tasdik edildikten; ke
za diğer taraftan Tunus Mevzuatına göre gerekli tas
dik işlemi yapıldıktan sonra tasdiknamelerin teatisi 
tarihini takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe gi
recektir. Dolayısıyla, biz bugün tasdik etsek dahi 
Tunus'un tasdiki, tasdiknamelerin teatisi epeyce za
man alacaktır. Bu da gösteriyor ki, bu Anlaşmanın 
hem olayla ilgisi yoktur, hem de o maîum hadisede
ki iadenin yapılmasına, bu Anlaşmanın yürürlüğe gir
mesinin gecikmesi engel teşkil etmeyecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 

ALÂEDDtN AıKSOY — Anlaşılmadı Sayın Baş
kanım, hiçbir şey anlayamadık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Yolga zannediyorum mikro
fona uzak olduğunuz için.. Kısaca, lütfen kürsüye 
teşrif ediniz efendim, özetle rica edeyim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA NAMIK KEMAL YOL
GA — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Erginay'ın sorusu, Komisyondaki inceleme
ler esnasında Komisyon tarafından da Dışişleri Ba
kanlığı Temsilcisine yöneltildi ve arkadaşlarımızın; 
yani Sayın Kulin'in ve Adalet Bakanlığı Temsilcisi
nin bize verdiği izahattan; bu Anlaşma ile Kastelli' 
nin, Cevher Özden'in iadesi meselesi arasında hiçbir 
ilgi, ilinti olmadığı anlaşıldı. Demin arz ettiğim üç 
sebebe dayanarak arkadaşlarımız durumu izah etti
ler. 

Bir defa Anlaşma Mayıs ayında imzalanmıştır; 
dolayısıyla söz konusu şahsın iadesiyle ilgisi yoktur. 

Saniyen, zaten anlaşma olmasa dahi Tunus iade
yi kabul eden memleketler arasında; yani bazı mem
leketler suçluları iade etmek için arada anlaşma olma-
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sini istiyorlar, onu şart koşuyorlar. Halbuki, Tunus 
böyle bir anlaşma olmasa dahi iadeyi kabul edebili
yor. 

'Ayrıca, bilindiği gibi Tunus'la Türkiye arasında 
gayet dostane münasebetler caridir. Dolayısıyla, za
ten sistemleri müsaade ediyor, söz konusu edilen bu 
kişiyi her ân iade edebilecekledir; tabiatıyla gerekli 
formaliteler yerine getirildikten sonra. 

Tekrar arz ediyorum: Bu Anlaşma daha geç bir 
tarihte yürürlüğe girse dahi Cevher özden'in geri ve
rilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

Saygıla arz ediyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım müsaa

de eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Konunun tam anlamıyla 
açıklığa kavuşması için bir-iki kelimeyle çok kısa 
açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım ve saygı

değer arkadaşlarım; 
Konu üzerinde şüphe ve tereddütleri bertaraf et

mek için açıklama yapmak zorunluğunu duydum; 
şöyle ki: 

Suçluların iadesi konusu bir devletler hukuku, 
milletlerarası hukuku ilgilendiren bir konudur. Böy
le bir andlaşma olmasa bile, devletler hukuku ku
rallarına göre devletlerin suçluları iade etmesi gere
kir. 

Yapılan andlaşmalar, teamülî bir örf kuralını ya
zılı hukuk kuralı haline getirmiştir. Bu bakımdan, da
ha çok ayrıntılara inen 'bir konunun yazılı bir şekil
de düzenlenmiş hüviyetiyle, Türkiye ile Tunus ara
sında Adlî Yardım ve Suçluların ladesi Andlaşması 
Meclisimize getirilmiş bulunmaktadır. Mesele, teamü
lî bir mahiyet ve hüviyet arz eden bir devletler hu
kuku kuralının yazılı hukuk kuralı haline getirilme
sidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim. 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. '2 nci madde kabul edilmiştir. 
İMadde 3'ü okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

iKurulu yürütr. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oyunuza sunuyo

rum: Kabul edenler.... Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının leh ve aleyhinde konuşmak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyonun ilave edeceği başka bir husus?.. Yok. 
Kanun Tasarısı açık oyunuza sunulacaktır. 
Müsaade ederseniz oy kutusunu kürsüye koydu

racağım ve ad okunmak suretiyle oylamaya başvu
racağım; çünkü bunu takiben İçtüzükte yapılmak is
tenen bir değişiklik tasarısı var; Anayasa Komisyonu 
tarafından gönderilen. Bu vesileyle onun da tetki
kine imkân ve fırsat hâsıl olmuş olacaktır. 

Oy pusulası olmayan arkadaşlarımıza mühürlü 
kâğıt verilecektir. 

Oy kutusunu kürsüye koyunuz ve ad okuyunuz. 
(Ad okunarak oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyemiz 

var mı?.. Yoktur. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu okutuyorum: 
«İştirak : 122, Kabul : 122, Geçersiz : 1 oy» 

çıkmıştır. Tasarı Danışma 'Meclisince kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun. (Alkışlar). 

Komisyona ve Hükümet Temsilcisine teşekkür 
ederim. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Ba-
yer ve 11 arkadaşının Danışma Meclisi İçtüzüğünün 
1 inci Ek Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu. (2/69) (S. Sayısı : 181). 

BAŞKAN — Sayın Üyeler, 
Anayasa Komisyonumuzdan gelen bir tezkere 

var; okutuyorum: 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük Değişiklik Teklifi ve Komisyonumuzun 
Raporu ta'b edilip, sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. Konunun müstaceliyetine binaen gelen kâ
ğıtlara ekten gündeme alınarak öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 

Şener AKYOL 
Anayasa Komisyonu Başkan Y. 

BAŞKAN — İçtüzük Değişiklik Teklifinin gelen 
kâğıtlardan gündeme alınmasını oyunuza sunuyorum: 
/Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 181 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Komisyon yerini almıştır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını 

oyunuza sunuyorum: Okunmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Teklif üzerinde görüşmek isteyen 

sayın üyemiz.. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 
Sayın Alpaslan'ın muhalefet şerhi vardır; bu iti

barla görüşme imkânı mevcuttur. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Mensubu olmakla iftihar ettiğim, hakikaten Ana
yasa çalışmalarında çok büyük gayret sarf eden Ko
misyonumuzun, biraz sunî olarak diyeceğim yahut 
yaratılan bir durum dolayısıyla, Danışma Meclisi-
Genel Kuruluna sunduğu bir teklif üzerinde aleyhte 
konuşmak benim için hakikaten çok zor; ama mut
laka hakikatlerin söylenmesinde fayda var. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün birinci ek madde 
üçüncü fıkrasında iki müzakere arasında 72 saat ola
rak gösterilen sürenin 48 saata indirilmesi, gerekçe
sinde tam olarak ifade edilememiştir. Hatta Komis
yona gelen iki gerekçe vardır; birinin iptal edildiği- • 
ni kabul etsek, ikincisinin de ileriye sürdüğü fazla 
bir durum mevcut değildir. 

O halde gerekçede yazılı olmayan, ifade edileme
yen bazı hususlar mevzubahistir. Hepimizin malu
mu Anayasa çok önemli bir konumudur. Bunun 
için kâfi zaman verilmelidir. Bu, kâfi zaman içeri
sinde en iyi şekilde incelenmelidir ve yine Komisyo
numuzun ve Genel 'Kurulumuzun benimsediği hür 
bir ortamda her türlü fikirler ortaya çıkarak tartı
şılmalıdır. 

Süreleri kısaltarak, söz hakkını kısıtlayarak iyi 
'bir sonuca varmanın mümkün olmadığı kanaatinde
yim. 

Anayasa, hiç aceleye gelmemesi lazım gelen bir 
konudur. 

Bir diğer husus, malumunuz anayasalar çok az 
değişikliğe uğrarlar. Yine içtüzükler de anayasadan 
sonra gelen hususlardır. Onların da değişmesinde çok 
dikkatli olmamız lazımdır. Elimizde birinci tecrübe 
mevcuttur. Bu tecrübe, Anayasa Komisyonunun, 
Anayasayı Danışma Meclisine nasıl sunduğu, Sayın 
Danışma Meclisimizin kıymetli üyelerinin ne gibi ten
kitlerde bulunduğu hepinizin malumudur. Birinci 

tecrübe budur. Tabiî bunu, Anayasa Komisyonunun 
bütün gayretine rağmen yapamamasındaki önemli 
faktör, kâfi zaman unsurunun kendisine verilmemiş 
olmasıdır. Yoksa, sarfettikleri gayreti gayet iyi bili
yorum. 

İkinci husus, şu anda, saat 14.30'da Komisyonun 
bütün üyeleriyle yanınızda olması lazımdı, karşınız
da.. Maalesef yine mevcut değil. Sebebi, zaman kısa 
geldiği için, zaman tahmininde yanıldığımız için kar
şınızda bulunamıyoruz. O halde tecrübelerimizi de
ğerlendirip ikinci bir hata yapmamalıyız. Onikiye beş 
kala İçtüzük değiştirilmesi büyük hatadır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Efendim, hazırladığımız İçtüzük değişikliği, Ana

yasa Tasarısı üzerindeki müzakerelerinin oluşma
sının bir neticesi olduğu kanaatindeyim Çünkü biz, 
müzakereleri kısıtlamak için bir önerge vermiş de
ğiliz, sözü kısıtlamak için vermiş değiliz. Bu arada
ki müddet, Anayasa Komisyonunun hazırlıkları yap
ması içindir ve bu suretle ikinci müzakere için be
nim tahminime göre 40'tan fazla önerge hazırlanmış
tır. İkinci müzakerede bu önergelerin daha rahat görü
şülmesi ve kısıtlama yapılmadan görüşülmesi, İçtüzük 
gereğince görüşülmesini sağlamak için, müddet ka
zanmak için bunu verdik, yoksa söz hakkının kısıtlan
ması için vermedik. 

Komisyonun kendi içindeki zaman tablosunu ayar
lamaması Genel Kurulu alakadar etmez. Komisyon 
dokuz ay çalıştı. Kendisinin zamanında kısıtlama 
olup olmamasını biz bilemeyiz. Biz Genel Kurulun 
çalışmaları konusunda bir İçtüzük değişikliği ver
dik. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Anayasa müzakereleri dolayısıyla sergilediğimiz 
usul tartışmaları maalesef en kötü bir biçimde bu
gün de sergilenmektedir. Birden bire, bilinmeyen bir 
nedenle belki, araya bir Tüzük değişiklik taslağı ve
ya tasarısı gelmekte, bizi sürpriz bir şekilde yakala
maktadır. 

Şimdi, neden 24 saat kısılmak İstendiğinin mantı
ğını anlamakta güçlük çekiyorum. Zaten açıklanma-
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di bu. Neden indirilmek isteniyor? Ancak benim be
lirtmek istediğim nokta şudur: Aslında müzakere 
usulünde yapacağımız zorlamalar, her zaman ileri 
sürdüğüm gibi Sayın Başkanım, Anayasaya gölge dü
şürücü nitelikte olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir noktayı vuzuha 
kavuşturmakta fayda var. Kısıtlanan nedir müzake
rede onu.... 

CAHİT TUTUM — İki müzakere arasındaki 72 
saatin 48'e indirilmesi.. 

BAŞKAN — Hazırlık süresidir o Sayın Tutum. 
Bu hususu tavzihte fayda görürüm. Müzakereleri
mizle alakalı değildir. 

CAHİT TUTUM — Efendim, onu arz edeceğim. 
Bu aradaki 72 saatlik süre ne işe yarayabilir? Bir 

kez Anayasanın birinci müzakeresi sonunda ortaya 
bir tablo çıkacaktır. Bu tabloyu hepimizin görme
miz, 'bu tablodaki eksikliklerin, deyim yerindeyse 
mozaiklerin bir ahenkli bütün oluşturup oluşturma
dığını görmemiz gerekir. Yalnız Komisyon için de
ğil, bizler için de gereklidir diyorum. 

Bu nedenle, gerekçesi yeteri kadar açıklanmamış 
olan bu teklife katılmakta güçlük çekiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bu safhada mı, yoksa maddelere geçil

diğinde mi görüşmek ister acaba efendim? Gereğin
de mi görüşmek istersiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Gereğinde görüşürüz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde l'i okutuyorum. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUHSİN ZEKÂ! 
BAYER VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 1 inci Ek Maddesinin 
3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair İçtüzük 

Teklifi 
MADDE 1. — Danışma Meclisi İçtüzüğüne 

5.7.1982 tarih ve 9 sayılı karar ile eklenen 1 inci ek 
maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Anyasa Tasarısı Genel Kurulda iki defa görü
şülür. İkinci görüşmeye birinci görüşmenin bitimin
den itibaren 48 saat geçmeden başlanamaz.» 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz? 

Soru için buyurunuz 'Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, geneli 

üzerinde konuşan arkadaşlarımız bazı sorular sordu
lar; ama cevaplanmadı. Şöyle, 72 saatten 24 saati kı
sıtlamak suretiyle ne kazanabiliyoruz? Büyük bir ka
zanç değildir gibi geliyor bana. Eğ^r 24 saate indiril
me teklifi olsaydı belki mantıki olabilirdi; ama 24 
saat indirmek bence büyük bir zaman kazandırmıyor. 
Bu bakımdan Komisyon ne 'buyuruyor acaba? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Aldıkaçtı, 
buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Bilmiyorum metin nasıl okundu; ama burada 24 
saat kısıtlama bahis konusu değildir. 48 saatte bitiril
mesi mümkünse 48 saatte bitirilecek. En az 48 saatte. 
Belki beş gün de çalışacak süremiz bilmiyorum efen
dim. Bu (hususta biz, 48 saatle sınırlı değiliz; en az 48 
saatte. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Soru ce

vaplandırılmıştır. 
Birinci maddeyi oyluyorum efendim. (Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu içtüzük değişikliği kabulü ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 'Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu içtüzük hükümleri Danışma 

Meclisi tarafından yürütülür. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

İçtüzük Değişiklik Teklifinin leh ve aleyhinde gö
rüşmek isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Tümünü oyluyorum. Kabul edenler.. Kabul et- . 
meyenler.. Kabul edilmiştir; içtüzük Değişiklik Tek
lifi Danışma Meclisince kabul edilmiştir. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul? 
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TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Müzakereye 
başlanacak konuda. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, başlamayacağım; 
çünkü henüz $u anda tevzi edilmektedir zannediyo
rum muvakkat maddeler. Bu itibarla, biı ara vermek 
lüzumunu hissediyorum. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 16b, 
166'ya 1 inci 2 nci ve 3 üncü Ek) (1) (2) 

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerinde müzake
relere devam ediyoruz. Geçici maddeleri görüşme
ye, mevcut usulümüz dairesinde ve çerçevesinde de
vam ediyoruz. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkanım, benim 
geçici maddelerden evvel bir madde önergem var
dı; zabıtlara geçmesi bakımından Sayın Komisyon bu
nu lütfen cevaplandırsınlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, önergenizi Komisyo
na gönderiyorum. Takdir edeceğiniz gibi, 134 üncü 
madde ile ilgili müzakereler sona ermiştir... 

HİDAYET UĞUR — Aym madde Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Anlıyorum, Komisyon önergenizi 
tetkik etsin, gerekli gördüğü takdirde bir açıklamada 
bulunsunlar. 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
48.1982 tarihli 120 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 166'ya 2 nci ve 3 üncü Ek & Sayılı Basma
yan tutanağın sonuna eklidir. 

Sayın üyeler, 

Geçici maddeler üzerinde tetkike imkân vermek 
üzere Birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

^ • • 

Müsaade edersiniz, o açıklamayı Komisyon her
hangi bir müsait safhada yapabilir. Biz, geçici madde
ler üzerinde görüşmelere devam edelim. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Anayasanın birinci 
kısmındaki genel esaslar ile ikinci kısmında yer alan^ 
genel hükümler, kişinin hakları ve ödevleri, sosyal 
ve ekonomik haklar ve Ödevler ile siyasî haklar ve 
ödevler, Anayasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Mevcut kanunlarda değişiklik yapılması veya ye
ni kanun çıkarılması gereken hallerde Anayasa hü
kümleri Anayasanın 10 uncu maddesi gereğince doğ
rudan uygulanabilir. 

Üçüncü kısmın birinci bölümündeki yasama or
ganı ile ilgili hükümler, yapılacak ilk genel seçimler 
sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplandığı 
günde yürürlüğe girer. 

Üçüncü kısmın ikinci bölümündeki yürütmeye 
ilişkin hükümlerden Cumhurbaşkanlığına, Bakanlar 
Kuruluna, Bakanlıkların kurulması ve bakanlarla tü
züklere ilişkin hükümleri, malî hükümler ve mahalli 
idareler dışında kalan idareye ilişkin hükümleri, Ana
yasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Mahallî idarelere ilişkin hükümler, mahallî idare
ler seçimlerinin yapılmasından sonra yürürlüğe girer. 

Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden as
garî ücrete tekabül eden miktarının vergilendirilmeye-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekiti Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

» 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin tsayın üyeleri; 153 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ceğime dair hükmün uygulanma yılı, Bakanlar Kuru
lunca belirlenir. 

Yürütme ile ilgili hükümlerden, Anayasanın ya
yımlanması ile birlikte yürürlüğe konulmamış, olan
ları ise, yapılacak ilk genel seçim sonuçlarının ilanı 
ile birlikte yürürlüğe girer. 

Üçüncü kısım üçüncü bölümde yer alan yargıya 
ilişkin hükümler de Anayasanın yayımlanması ile yü
rürlüğe girer. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemeleri
ne ilişkin hüküm, kuruluş kanununun kabulü ile bir
likte uygulanmaya konulur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Güven'in bir öner

gesi mevcut bulunmaktadır. 
Efendim, mevcut usuller dairesinde müsaade eder

seniz devam edelim, önerge verilmiş ise, önergenin 
lehinde, aleyhinde birer arkadaşımıza söz verelim, 
verilmemiş ise, yine madde üzerinde bir lehte, bir 
aleyhte konuşma yapalım. Müsaade ederseniz bu usu
lümüz esasen diğer maddelerde de devam etti... 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Sayın Turhan Gü
ven'in önergesi bizde yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bize de şu anda tevdi, edil
miş vaziyettedir. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, geçici mad
deler şu anda elimize geçtiği için, biz de son sürat 
yapabildiğimiz ölçüde önerge tanzim etmek duru
munda kaldık efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Müsaade ederseniz, o zaman ağır bir tempo ola

cak. Değerli üyelerden özür dileyerek bu usul içinde, 
mevcut usul içinde görüşmelere devam etmek duru
munda olduğumuzu ifade etmek zorundayım. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, usulle ilgili 
bir şey söyleyebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, usulle ilgili olarak 
buyurunuz. Yalnız önce usulün nesi hakkında görüş
mek istediğinizi bana ifade ediniz, sonra size söz ve
reyim. 

CAHİT TUTUM — Tabiî. 
Sayın Başkanım, «Bugüne kadar izlediğimiz mü

zakere usulünü devam ettirelim» diyorsunuz. Bunlar 
bir saat önce elimize geçti. Böyle, bir saat içerisinde 
hemen kaleme alınıp önerge verilmesi isabetli bir yol 
değil. Kanımca, maddeler üzerinde müzakere açıl
ması daha isabetli olur, yani içtüzüğü uygulamanız 
Sayın Başkan. 

Teşekkürler. 
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BAŞKAN — Efendim, bu konuda usule müteal
lik bir önerge bulunmaktadır, onu tekrar okutmak 
durumundayım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Zaman darlığı ve Genel Kurulumuzun uzun ve 

sürekli çalışması sonucu yorgunluğu dikkate alınarak 
Anayasa Tasarısının geçici maddeleri üzerinde bir leh
te, bir aleyhte iki üyeye söz verilmesi, ayrıca üç üye
nin de soru sormasıyla madde üzerindeki görüşmele
rin tamamlanması yolunda Genel Kuruldan karar 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bunu, madde 
üzerinde bir lehte, bir aleyhte ve aynı zamanda yine 
aynı şekilde önergeler üzerinde bir lehte, bir aleyhte 
söz vermek şeklinde anlayalım; çünkü uygulamamız 
bu istikamettedir. Geçici maddeler üzerinde de böy
lece önerge verilmiş olsa dahi bir lehte, bir aleyhte 
konuşmak isteyen arkadaşlara da söz verilmiş ola
caktır. 

Bu espri içinde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci madde üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üyeler işaret buyursunlar efendim?.. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Aleyhte Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları aleyhte... Leh
te?.. 

CAHİT TUTUM — Aleyhte.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, birer kişi olarak biraz ev

vel prensip kararı aldık. Bir de önerge dolayısıyla söz 
vermem mümkün. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Önerge verebilir 
miyiz Sayın Başkan?.. Kusura bakmayın, bu kadar 
kısa zamanda... 

BAŞKAN — Efendim, sizin bu konudaki takdir 
hakkınıza ben müdahale etmek imkânına sahip deği
lim. Nasıl takdir ederseniz, o şekilde hareket etmek 
durumuna sahipsiniz. 

Sayın Hamitoğulları, aleyhte buyurun efendim. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlar; 

İlk görüşmesini, tükenmeyen gayretleriniz ve ener
jinizle bitirdiğiniz Anayasa Tasarısının somutlaşan 
maddelerinin işlerliği, bize sunulmuş bulunan geçici 
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hükümler tarafından belirlenecektir. Bu nedenle, bu 
Geçici 1 inci maddenin, özellikle altıncı fıkrasında 
yansıyan bir garip tutumu belirtmeden geçemeyece
ğim. 

Çok değerli arkadaşlar; 
Hayatını, emeğini satarak sağlayan işçi ve memur 

kitlemizin içinde bulunduğu çekilmez şartları hepiniz 
biliyorsunuz. Çünkü aramızda da memuriyetten gelen 
arkadaşların sayısı az değildir. Son on yılda millî ge
lirden, bu emeğiyle geçinenlerin aldıkları payda yarı 
yarıya azalma vardır. Bugün aldığı ücretle ev kirası
nı ödeyemeyen, hepsini ev kirasına tahsis ettiği hal
de maaşı yetmeyen kitlelerin sayısı küçümsenemeye
cek bir seviyededir. Bugün çocuğuna süt alamayacak 
durumda olan insanlarımızın sayısı çoktur ve emeği 
ile geçinenlerin hayat sıkıntısı, geçim derdi ayyuka 
çıkacak bir duruma gelmiştir. 

Bütün bu duruma rağmen, yüce oylarınızla asgarî 
ücretten vergi alınmaması hükmünün Anayasaya bir 
madde halinde girmiş olmasına rağmen, bu altıncı 
fıkrada belirtildiği gibi, yani malî hükümlerden, ay
lık ve ücret gelirlerinden, asgarî ücrete tekabül eden 
miktarının vergilendirilmeyeceğine dair hükmün uy
gulanma yılı olarak bunun Bakanlar Kuruluna bıra
kılmış olması, bu maddeyi âdeta iptal edecek nite
liktedir ve şimdiden bellidir ki, söylenebilir ki, bu 
maddenin önümüzdeki yakın bir zamanda uygulanma 
şansı yoktur. 

Bundan önce bir örnek vardır, bundan önceki Ma
liye Bakanı tarafından Meyak'la ilgili olarak geti
rilen Yasa Tasarısı, Maliye Bakanı değişir değişmez 
geri alınmıştır. Bu memurlara yapılan bir zulümdür. 
Memurlar açken, ekmek alamazken, memurların 
maaşından yıllardır haksız olarak kesilen % 5'lerin, 
ki miktarı 30 milyar Türk Lirasına yakındır, bunun 
ödenmemesi kümülatif faiziyle ödenmemesini anla
mak mümkün değildir. 

Onun için, Meyak'la ilgili Bakanlar Kurulu
nun veyahut da Bakanın tutumu bize bir örnek teş
kil eder ve bu maddeyi de aydınlatacak bir uygu
lamayı getirecek niteliktedir. Bu nedenle bu hükmün 
burada yer alması, Anayasaya giren hükmü iptal 
edebilecek nitelikte olduğundan yerinde değildir, 
isabetli değildir ve Anayasa Tasarımıza en anlamlı 
bir maddenin iptali anlamına gelmektedir. 

Üzülerek belirteyim ki, Anayasa Tasarımızda me
mur ve işçilerle ilgili çağdaş nitelikte çok ender mad
delerden biriydi bu ve çok anlamlıydı, işçi ve me
murlara verilmiş büyük bir müjdeydi. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur. 
BEŞİR HAMÎTOĞULLARI — Şimdi bu müjde 

maalesef geri alınmaktadır ve Anayasamızın samimi
yetine de gölge düşüreceğinden, oylamaya bile tesir 
edebilecek nitelikleri dolayısıyla bunun geri alınma-
sı gerekmektedir. 

Yüce takdirlerinize bunu sunuyor, saygılar arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hamitoğul-
ları. 

Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz yok. 

Sayın Güven'in önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının geçici 

hükümlere ait geçici madde l'in 8 inci fıkrasının aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Geçici Madde 1. — Fıkra 8. Üçüncü kısım 
üçüncü bölümde yer alan, yargıya ilişkin hükümler 
Anayasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. Ancak; 

a) 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu Kanununun geçici 1 inci maddesi uyarınca Yar
gıtay ve Danıştaydan Kurulun asıl ve yedek üyeli
ğine; 

b) 1730 sayılı Yargıtay Kanununa, 2483 sayılı 
Kanunla eklenen geçici madde uyarınca Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısıvekilliğine; 

c) 2575 sayılı Danıştay Kanununun Geçici 14 
üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Danıştay 
Başkanlığına, Başsavcılığına, BaşkanvekiUiğine ve 
Daire Başkanlığına, 

d) Devlet Başkanınca seçilmiş olanlar, seçildik
leri dönemi tamamlarlar. 

Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin 
görevleri Cumhurbaşkanınca yeni seçimler yapılınca
ya kadar devam eder. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hüküm, 
kuruluş kanununun kabulü ile birlikte uygulamaya 
konulur.» 

Turhan GÜVEN 

BAŞKAN — Sayın Güven bir açıklama yapa
caksınız? 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; tahminen 1 saat evvel Yü
ce huzurunuza getirilmiş bulunan geçici hükümleri 
ihtiva eden maddeler incelendiğinde görülmüştür ki, 
devletde hizmetin devamlılığı esasına uymayan bazı 
kısımlar vardır. 
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Anayasa kabulünden sonra, Cumhurbaşkanına ve
rilen yetkilerin kullanılmasına kadar geçecek süre 
içinde, yeniden seçilmesi lazım gelen veya yeni ku
rulan kurulların, görev yapmaları mümkün olmadı
ğından; eskiden mevcut olan bu görevlerin kimin ta
rafından yapılacağına dair hiçbir hüküm bu geçici 
maddelerde yer almamıştır. 

1961 Anayasası yapıldıktan sonra, Geçici 8 inci 
maddede : Eski organ, kurum ve kurulların duru
mu açıklığa kavuşturulmuş idi. Yani, yenileri seçi
lip, tayin edilip, göreve başlayıncaya kadar eski or
ganlar görevlerini yürüteceklerdi; fakat elinizdeki 
Tasarı metninde görüleceği üzere, hiçbir bölümde 
buna ilişkin bir hüküme tesadüf edilmemiştir. 

12 Eylül 1980'den sonra, daha evvel de Yüce 
Kurula arz etmiştim, Yargıda büyük ölçüde kanun
larında değişiklikler yapılmış ve Sayın Devlet Baş
kanınca, gerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lluna, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve 
Başsavcıvekilliğine ve Danıştayın Başkanlığına, Daire 
Başkanlıklarına, eski deyimle Başkanının sözcülüğüne 
atamalar res'en yapılmıştır. Bu kurullar, bu yargı 
organları görevlerine devam etmektedirler ve tama
mı Devlet Başkanı tarafından seçilmişlerdir. 

Ancak, Anayasa Tasarısında bu kurulların bazı
larında sayısal değişiklik yanında, kurula girecekler 
içinde bunların hüviyetleri itibariyle bazı değişiklik
ler getirilmiştir. Yargıda yetki çok önemli bir ko
nudur. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, eski 
kurulların yetkisi kendiliğinden sona erer. Hâkimlik
te tayinle birlikte, tayin teli ile birlikte hâkimin yar
gı görevini yapması artık mümkün değildir. Yaptığı 
tasarruflar kanuna ve usule uygun değildir. Buna da
ir usul hükümlerinde açık seçik maddeler vardır. 

Bu nedenle 12 Eylül'den sonra kurulmuş olan Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Devlet Baş
kanı tarafından seçilmiş olan üyeleri 1,5 yıldan beri 
görevlerine devam etmektedirler. Görev süreleri 4 
yıldır, önergemizi verirken, bu üyelerin görevlerinde 
devamlılığı esasını getirdik, yani geri kalan 2,5 yıl
larını da tamamlayacaklar, zaten mevcut tasarınız
da halkoyu ile birlikte Devlet Başkanı da seçileceği
ne göre, aynı Devlet Başkanı tarafından seçilmiş 
olan kişiler için yeniden bir seçim yapılması söz ko
nusu olmasın ve yargının devamlılığı, yargının görevi
ni aksatmaması söz konusu olsun. 

Bunun yanında, yine Yüce Kurulunuzdan geçen 
Anayasa Mahkemesi, yeni bir statüye kavuşturulmuş
tur. Anayasa Mahkemesinde niteliği hükümlerde yer | 

almayan 15 tane asıl üye görev yapacaktır. Ancak, 
Devlet Başkanınca Anyasa Mahkemesine yeni üye
ler atanıncaya kadar Anayasa Mahkemesinde bugün 
görev yapan Kurulun, kişilerin durumu ne olacak
tır? Emekli mi sayılacaklar; görevlerine devam mı 
edecekler, yoksa Anayasanın kabulünden sonra gö
revlerini terk mi edecekler?.. Bu bakımdan, yenileri 
seçilinceye kadar, eski üyelerin görevlerine devam 
etmesi keyfiyeti önergemizle sağlanmış olacaktır. 

Üçüncü bir kısım; Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin Anayasanın kabulünden sonra 6 ay içinde ku
rulacağına dair Sayın Komisyon Sözcüsü burada be
yanda bulundular. Bu kuruluş tamamlanması için ev
vela kanunun çıkması şarttır. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanun Tasarısı hazırdır, Anayasadan son
ra zannederim huzurunuza getirilecektir; bu kabulle 
birlikte onların da tayin tasarrufları yine yapılacak
tır. 

Amacımız, halen Devlet Başkanı tarafından seçil
miş olan kişilerin yeniden bir seçimine gerek olmak
sızın ve yargının da hizmetinde aksaklık yaratma
mak amacıyla noksan olan bu hususu gidermektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen arkadaşı

mız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Sayın Turhan Güven'i dikkatle izledik. Bizim 
görüşümüz devlet hizmetlerinin devamlılığı ve dev
let organlarının her ne olursa olsun faaliyetlerine 
devam ettiği idi ve yeni organlar kuruluncaya ka
dar eskilerinin görevlerine devam etmesi gerektiği 
inancında idik. Bunun için istenilen maddeyi koyma
dık; fakat Adalet Bakanlığının mümtaz simaların
dan olan arkadaşımız Turhan Güven bu hususta şüp
heler açıkladığına göre, bunun bir pozitif hukuk kai-
desiyle düzenlenmesi gereğine inanıyoruz ve önerge
sine katılıyoruz efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Hepsine mi, Diyanet 
İşleri var mı, diğer teşekküller var mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kanunu alıp, inceler veririz efen
dim. 

BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere oylanma
sını istiyorsunuz zannediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 
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MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, soru. ı 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, devletin devam

lılığı esastır. Bu yalnız yargı için değil, diğer kuru
luşlar için de esastır. Bunların hali ne olacaktır?.. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyondan rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, tabiî soru gayet yerinde. 
Düzenlenmesi gereken hususları belirteceğiz, diğerle
rinin hiç şüphe yaratmayacak şekilde yapılmış olan 
tayinler için red kararı vereceğiz gayet tabiî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu, soru tabiî. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Geçici 9 uncu madde ne için konmuştur, bu iş
leri ve bu noksanlıkları karşılar mı, karşılamaz mı?.. 
Ben ve arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşme
de karşıladığı kanaatindeyiz. Eğer böyle yargı için 
özel bir husus getirilirse, diğer devlet dairesinde ça
lışan memurların durumları ve memur teminatı ne 
olacaktır?.. Bunu öğrenmek istiyorum. I 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, biz bu konuyu daha zi
yade Cumhurbaşkanlığınca yapılacak yeni tayinler 1 
için ele alacağız efendim ve esasen burada da mad- I 
deyi düzenlemiştik. Size okuyorum : «Bu Anayasay- I 
la Cumhurbaşkanına verilen atama ve seçme yetki- I 
leri Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün 
içinde kullanılır» diye bir hüküm getirmiştik; fakat 
sonra bu hükmü koymaktan vazgeçtik; çünkü Ana
yasanın tümüyle değerli olduğunu, tümüyle yürürlü- I 
ğe girdiğini ve Anayasanın 10 uncu maddesi gere
ğince bütün maddelerinin her birinin teker teker uy
gulanabilir olduğu felsefesine dayandık; fakat buna 
rağmen, bir tereddüt açıklandığı için o tereddüdü iza
le etmek amacıyla bu hükmü yeniden getireceğiz 
efendim, yani bu hükmü yeniden maddeye koyacağız. 
Emrederseniz size şimdi, derhal söyleyebilirim ve so
run kalmaz efendim. I 

BAŞKAN — Efendim, söylemeniz mümkün ise, 
onu rica edeyim, öylece maddeyi katî olarak oyla
rız; ama daha evvel verilmiş olan önergeler de var, 
onları dinleyelim, onların hitamında rica edeyim. | 

j ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hay hay, peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Sayın Kantarcıoğlu, 
Sayın Doğu. Efendim, üç arkadaşımıza soru imkânı 
verdim. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Saym Başkanım; 
Benim sormak istediğim sual ikinci fıkrayla ilgili. 

Biraz önce Sayın Başkanımız da izah ettiler. Yalnız 
takıldığım bir nokta var. Hüküm aynen şöyle : 

«Mevcut kanunlarda değişiklik yapılması veya ye
ni kanun çıkarılması gereken hallerde Anayasa hü
kümleri Anayasanın 10 uncu maddesi gereğince doğ
rudan uygulanabilir.» 

Takdir buyurulur ki, Anayasaya aldığımız metinle
rin büyük bir kısmı çerçeve maddelerdir, ana pren
sipleri gösteren maddelerdir. Bunları uygulamaya sok
mak ne derece mümkündür Sayın Başkanım?. Bun
ların bir kısmı usule müteallik olanlar olacaktır, usu
le müteallik olanlar daha sonra özel kanunlarla dol
durulacaktır; cezaî hükümler vardır, cezaî hükümler 
daha sonra özel kanunlarla doldurulacaktır. 

Şunu anlamak istiyorum; Acaba bu maddenin 
bu haliyle uygulanır olması uygulamada bir takım 

I mahzurlar doğurmayacak mıdır?.. Birinci sualim bu 
Sayın Başkanım. 

İkinci sualim de demin, biraz önce Sayın Hamit-
oğulları'nın dile getirdiği fıkrayla ilgili: 

«Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden 
asgari ücrete tekabül eden miktarının vergilendiril-

j meyeceğine dair hükmün uygulama yılı, Bakanlar 
Kurulunca belirlenir.» 

I Bunun gerekçesini çok özet biçimde Sayın Baş
kandan istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, bu konuda önergeler 

var, müsaade ederseniz o kısmı o önergeler vesile
siyle Komisyon cevaplasın; bu önergeyle olan kısmı 

I ayrıca cevaplamış olsun. 
Buyurun. Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

10 uncu maddeyle ilgili husustaki görüşümüz şu-
I dur: 10 uncu maddeyle Anayasanın tüm hükümle

rinin uygulanması gerektiğini açıklamışızdır. Bu 
maddeler içinde uygulanabilir olanlar derhal uygu
lanır, tatbikat kanununa gerek olanlar tatbikat ka-

I nunu çıkarıldıktan sonra uygulanır ve sanıyoruz ki, 
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bahis konusu olan konularda da Anayasa hükümle
ri uygulanabilir cinstendir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Komisyon önergenin dikkate alınmasına iştirak 

ediyor. 
Sayın Güven'in önergesinin dikkate alınmasını 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı mahiyette olan Sayın Alpdündar'ın, Sayın 
Isa Vardal ve Sayın Uzunoğlu'nun ve Sayın Hamit-
oğulları'nın önergesi var. İlk önerge Sayın Alpdün-
dar'mdır. Aynı mahiyette olması itibariyle muhte
rem arkadaşlarım dinlesinler, onun üzerinde müza
kere açacağım. 

Okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Geçici hükümler meyanında geçici maddeden 
«Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden as
garî ücrete tekabül eden miktarın vergilendirilme
yeceğine dair hükmün uygulanma yılı, Bakanlar Ku
rulunca belirlenir» hükmünün Tasarıdan çıkarılma
sı hususunu saygıyla arz ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — İkinci önerge Sayın İsa Vardal ve 
Sayın Bahtiyar Uzunoğlu'nun, üçüncü önerge Sa
yın Beşir Hamitoğullarının, aynı mahiyettedir. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka
nım, bendenizin önergesi aynı değil efendim. Bu 
fıkranın çıkarılmasını değil, uygulanma tarihinin 
Anayasanın kabulünden sonra gelen ilk malî yıl için
de olması. Farklı efendim. 

BAŞKAN — İlk malî yıl için. Evet, onu okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 inci maddenin altıncı fıkrasının aşağı

daki gibi değiştirilerek düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Derin saygılarımla. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

Geçici Madde 1/6: 
«Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden 

asgarî ücrete tekabül eden miktarının vergilendiril
meyeceğine dair hükmün uygulanma tarihi, Anaya
sanın kabulünden sonra gelen ilk malî yıldır.» 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar açıklama için bu
yurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
çok muhterem arkadaşlarım; 

Danışma Meclisimiz göreve başladığı ilk gün
den bu yana, böylesine gerçekten gelmiş geçmiş 
tüm iktidarların oy avcılığı yapma amacıyla kullan
dığı, zaten maalesef memleketimizin ekonomik ko
şulları karşısında geçinmek için yeterli duruma ge
tirilemeyen bir ücretten vergi alınmaması konusunu 
iki kez büyük alkışlarınızla kabul ettiniz. Bu kutsal 
görev nedeniyle yararlanacakların elbette hayır dua
ları ve şükranları sizlerle beraber olacaktır. 

Bu arada, elbette bir malî konu ortaya çıkabile
cektir. Aslında şikâyet de ondandır. Devletimizin tes
pit ettiği, kendisi tespit ettiği en az ücretten vergi 
almaması kadar tabiî bir şey olamazdı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaldı ki, geçen yılın Bütçesini tespit ettiğimiz 

zaman gördük ki, kamu giderlerinin 2/3 ini direkt 
Bordro mahkûmları» dediğimiz ücretliler ödemekte
dir. Dolayısıyla böylesine ücretlilerden, maaşlılardan 
sosyal adalet sağlama yönünde hiçbir zaman unutu-
lamayacak ve artık bundan sonra politikacının oy 
avcılığı niyetiyle kullanamayacağı çok muhteşem bir 
karar aldınız. 

Şimdi bu kararın uygulaması aşamasındasınız. 
Elbette hükümetler para bulmada, pek söylendiği 
kadar olmamakla beraber de olsa, bir miktar vergi 
kaybı söz konusu olacaktır; ama vergi deyince akla 
gelen çok önemli bir konu vardır: Dünyanın hiçbir 
ülkesinde 20 bin lira kazanandan da % 39, 1 mil
yon kazanandan da % 39 oranında vergi alınmaz. 

Aslında, söylemeden geçemeyeceğim çok önemli 
bir husus daha vardır; memleketimiz hâlâ vergi ka
çırma cenneti hüviyetini maalesef devam ettirmek
tedir. Bu itibarla lütfen istirdam ediyorum, bu ge
çici maddedeki asgari ücret ve bu düzeydeki ücret
lerden vergi alınmaması koşulunu lütfen, Anayasa 
oylamasıyla birlikte kabul buyurmanızı diliyor, he
pinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Alpdün

dar. 
önerge hakkında önce aleyhte, ondan sonra leh

te söz vereceğim; aleyhinde konuşmak üzere Sayın 
Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması hususunda
ki öneriyi bütün arkadaşlarımız büyük bir memnu
niyetle karşıladılar ve o gün hakikaten büyük bir 
tezahürat içerisinde iyi niyetlerini ve asgari ücretin 
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vergi dışı bırakılmasının yanında olduklarını belir
terek kabul ettiler ve bu suretle asgari ücretin ver
gi dışında bırakılması Anayasa hükmü olarak Ana
yasamıza geçmiştir. 

Ancak, bir hususu unutmamamız gerekirki, Ana
yasamız bir uygulama kanunu değildir; Anayasamız 
ilkeler kanunudur. Belli ilkeleri vazeder, geri kalan 
hususları da uygulamaya bırakır. Bu ya uygulama 
kanunlarıyla olur yahut da hükümetin alacağı bazı 
tedbirlerle ve getireceği düzenlemelerle olur. 

Arkadaşlarımızdan bazıları, asgari ücretin, Ana
yasanın yürürlüğe girdikten sonraki ilk bütçe yılın
da uygulanmasını talep ettiler. Ben, bunu oldukça 
garip karşıladım. Sebebini arz edeyim: Şimdi, arka
daşlara öyle geliyorki, sanki hükümetin hazinesin
de pek çok miktarda para var, bu para kullanılmı
yor, rezerv durumda bekletiliyor ve devlet bunu as
gari ücretin vergi dışı bırakılması suretiyle çalışan
lar lehine kullanmıyor gibi, bir görüş ortaya çıkmak
tadır. Hattızatında böyle birşey yok. Devletin büt
çesi bir yıl öncesinden, yani bütçe malî yılbaşından 
itibaren tesbit edilmiştir; devletin gelir kaynakları 
nelerdir, miktarı nedir; gene devletin harcamaları 
nelerdir, miktarı nedir, bütçe açığı var mıdır, bu 
nasıl kapatılacaktır? Bunların hepsi Bütçe Kanunun
da yer almış hususlardır. 

Bunun bir anda realize edilmesi, âdeta mümkün 
değildir. Yani, şurada yeni mali yıla geçmemize aşa
ğı yukarı üç aylık bir zaman var. Bu üç aylık za
man içerisinde devlet, asgari ücreti vergi dışı bıraka
cak ve bundan mahrum kalacağı bütün gelirleri bir 
kalemde bütçeden silecek ve hemen malî yılın ba
şında da asgari ücretin vergi dışı bırakılması husu
sundaki uygulamaya geçiverecek. 

Kabul edersinizki, bu göründüğü kadar kolay 
birşey değildir. Evvela bu gelir boşluğunu doldur
mak için malî kaynaklar bulunmasında zaruret var
dır. Yine, bir arkadaşımız dedilerki, «devlet vergi 
kaynaklarını iyi kullanmıyor. Kullansın ondan son
ra bu açığı kapatsın; gene de asgari ücreti vergi dı
şı bıraksın.» 

Değerli arkadaşlarım, bunun için de zaman çok 
kısa. Yani hemen üç ay sonra yeni bütçe, hepimize 
malum olduğu üzere, bu yılbaşı, 1983 Ocak ayında 
yürürlüğe girecek; Ocak ayına kadar Devlet Mali
yesi bütün vergi kaçaklarını önleyici tedbirler ala
cak, teşkilatını kuracak, her türlü tedbiri alıp vergi 
kaçakçılarının üzerine gidecek ve asgari ücretin vergi 

dışı bırakılmasından doğacak açığı kapatıverecek. 
Kabul edersinizki, üç aylık kısa bir zamanda bunun 
da gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 

Gene, üçüncü bir yol kalıyor; bu kadar kısa za
manda hemen gelir durumu ayarlanamayacağına gö
re, o halde biz bunu kabul edecek olursak, tek çare 
kalıyor; o zaman devlet emisyon yoluna gidecek; 
gene darphaneyi çalıştıracak, piyasaya milyarlarca 
lira para çıkaracak ve dolayısıyla işte o korktuğu
muz, önlemeye çalıştığımız ve kısmen de önleme
sinde başarı gösterilen enflasyon yeniden hortlatıl
mış olacak, dolayısıyla asgari ücretin vergi dışı bı
rakılmasından doğan gelir farkı bir anda, hatta çok 
kısa bir zamanda çalışanların elinden çıkıverecek. 

Ben, bunun bir fayda sağlayacağına inanmıyo
rum. Bunun realize edilmesi için zaman lazım arka
daşlar. Bu zamanı hükümet tayin edecektir. Hükü
met teşkilatını kuracaktır, tedbirlerini alacaktır ve 
ondan sonra yan tesirlerini de hesaplayacaktır, ona 
göre asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını kararlaş
tıracaktır. Bu hükümetin işidir, Meclisimizin işi de
ğildir. Bu uygulama işidir, yasama işi değildir. An
cak, hükümet bunu realize eder, yan tesirlerini gi
derir, bertaraf eder ondan sonra uygulamaya geçer. 
O zaman sağlıklı bir uygulama olur ve çalışanlar 
için de çok faydalı bir iş yapılmış olur. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu, önergenin lehinde konuşmak 

üzere buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Ben, Anayasamızın geçici birinci maddesinde, al
tıncı fıkrada yer almış bulunan bu hükmün gerek
çesini bir daha burada vurgulamak istemiyorum. 
Bunda esasen hepimiz müttefik olduk ve burada al
kışlarımızla, bu gereği duyarak, Anayasaya bu hük
mü koyduk. 

Şimdi, Anayasa metnine girmiş olan bir hüküm, 
geçici maddede yer alan bu hükümle adeta tehir 
edilir bir anlam taşımaktadır. Kanaatımca, böyle bir 
yetki Bakanlar Kuruluna verilirse, bu Anayasa hük
mü uzun yıllar uygulama olanağı bulmayabilir. Geç
miş olaylar bizi bu kanaate varmaya zorlamaktadır. 
Zira, çalışanlarla ilgili olarak ne zaman bütçelerle 
yahut sair kanunlarla iyileştirme tedbirleri getiril
miş ise, bunlar hep malî kaynak bulunamama esba-
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bı mucibesiyle ertelenebilmiştir. Ben bundan endişe 
etmekteyim. Bakanlar Kurulu böyle bir yetkiye sa
hip olursa, burada müddet de belirtilmediği için bu
nu, ilanihaye diyemeyeceğim; ama uzunca bir süre 
geciktirebilecektir. 

O halde, uzunca bir süre geciktirilebilen bir Ana
yasa hükmü, şahsî kanaatime göre, (Beni mazur gör
menizi rica edeceğim) fantazi bir hüküm niteliğin
den öteye geçemeyecektir. 

Diğer yandan, Bakanlar Kuruluna böyle bir yet
ki verilirse. Bakanlar Kurulu, âdeta Meclislerin üs
tünde söz sahibi olabilme durumuna da geçebile
cektir. 

Maaş ve ücretlerden, asgarî ücrete tekabül eden 
kısmının vergilendirilmemesi lâzım geldiği hususu 
ile ilgili olarak burada çok şey söylenebilir, söylen
di ve son olarak da Sayın Hamitoğulları ve Alpdün-
dar bu hususlara değindiler. Müsaade ederseniz ve 
olumlu oylarınıza mazhar olursa, bu fıkrayı bura
dan kaldıralım; ama yine yetki tabiatıyla hükümete 
ait olacaktır, hükümet uygun bir zamanda bunu 
getirecektir; ama hükümete böyle bir yetkiyi verir
sek hükümet bunu çok geciktirebilir. Bu hükmü bu
radan çıkarmak suretiyle âdeta hükümet kendisini 
bu hükmü uygulamaya mecbur zannedecektir ve bu
nun gereğini yerine getirmeye gayret edecektir. Ama, 
biz bunu buradan çıkarmaz, bu şekilde muhafaza 
edersek, o zaman istediği gibi; her sene, birkaç se
ne, 5 sene belki de 10 sene bunu uygulamayabilecek-
tir; ama çıkardığımız takdirde, bir zorunluluk duya
caktır. Bunun psikolojik yönü de bulunmaktadır. 

Hepinizi saygılarımla selamlar, mezkûr fıkranın 
madde metninden çıkarılmasını yüce takdirlerinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyondan görüş rica ediyorum. Bu arada ayn: 

madde ile ilgili, aynı mahiyette bir soru vardır Sa
yın Doğu'nun; cevaplamanızı rica ediyorum. 

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

Bildiğiniz gibi maddeyi Anayasaya biz, bir ar
kadaşımızın verdiği önergenin düştüğü sırada, önerge
yi benimseyerek getirdik. Maddeyi getirdiğimiz za
man, bize hâkim olan düşünce, bir devlet etiginin, bir 
devlet ahlakının varlığı idi ve bir devletin kaçına
mayacağı ilkelere bağlı kalması zorunluluğu idi. Bun
dan dolayıdır ki, bir devletin asgarî yaşama koşul
larım 'tespit ettikten sonra, o seviyede geliri olan 
bir kimseden vergi almasını uygun görmemiştik. An-
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cak, çok kitabî olan, yahut nazarî olan bu görüşü
müzün uygulanmaya konmak istenmesinde birçok 
zorlukların ve derhal halli müşkül sorunların ortaya 
çıktığını gözlemledik ve müşahade ettik. 

Örnek olarak; bizzat sendikacı arkadaşlarımızın 
da belirttikleri gibi, memleketimizde aşağı yukarı 36 
işkolu bulunmakta idi. Bunların her bölgesi için ayrı 
ayrı asgarî ücret tespiti zaman alacak bir işti, he
saplanması lazımdı, birçok problemler ortaya çıka
rıyordu. Diğer taraftan da devletin üzerine birden 
bire bir yük, hazırlıklı olmadığı bir yük binmiş ola
caktı. Bundan dolayıdır ki, Bakanlar Kuruluna bir 
süre tanımayı ve bu hükmü Anayasamızda muhafaza 
ederek, bunun uygulanması gereken bir kural oldu
ğunu anlatmak istedik ve gereken hazırlıkların yapı
labilmesi için de Bakanlar Kuruluna bir süre tanıdık. 
Onun, bu hedefi gözden kaçırmadan, Devlet faali
yetlerini düzenlemesini istedik. Kararı, geçici mad
delerde getirmemizin sebebi budur efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Böylece önergelere katılmadığınızı belirtmiş olu

yorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim; katılmıyoruz, kal
ması lazımdır diye düşünüyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Komisyon Başkanımızın bu fıkra ile ilgili açıkla

masını ıdiniedik. Yalnız, bizim daha önce kabul et
tiğimiz bir 74 üncü madde vardır. Bu maddede; 
«Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunma
sını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsün
de yerine getirir.» denmektedir. Acaba, bu fıkrayı 
koymadan da bununla bir irtibat kurmamız mümkün 
olmayacak mıydı?.. Bunu Komisyonumuzdan sormak 
istiyorum. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Getirdiğimiz hüküm çok emredici nitelikte idi; 

(Çok emredici diyorum; ağzımdan kaçmış değildir, 
kasıtlıdır.) çok kesindi, uygulanması gereken bir ku
raldı. Bunun için geçioi maddelerde bu erteleme hük
münü getirdik. 
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TÜLAY ÖNEY — Sorum var Sayın Başkan. j 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, Sayın Ko

misyonun son günlerde getirdiği genel sağlık sigor
tası ile ilgili bir hüküm vardı, o da Yüksek Meclisin 
tasvibine mazhar olmuştur. Acaba, genel sağlık si
gortasıyla ilgili olan hüküm, aynı derecede ağırlığı 
verecek olan bir mesele değil midir?.. Onun için de 
aynı mantığı güderek geçici maddelere bir şey koymak 
gerekirdi; fakat bunu dışarıda tutup da, asgarî üc- I 
retin vergi dışı tutulması konusunda Komisyonun 
böyle bir şekilde davranışı acaba niçin öngörülmüş
tür?.. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

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

Genel sağlık sigortasının tedricen uygulanacağını I 
gerek açıklamalarımızda ve gerekse hükümde getir
dik efendim. Sağlık sigortası, birden bire konacak I 
bir sigorta değildir, yavaş yavaş uygulanacaktır. Onun 
içindir ki, yükü ve ağırlığı asgarî ücretten daha az 
teairli olacaktır. Bunu arz etmek isterim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

S. SIRRI K1RCALI — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın iBaşkan, sayın üye

ler; 
Asgarî ücretten vergi alınmaması kuralı, gerçekten I 

insan mantığına da çok uygun düşen bir şeydir. Ben j 
hatta bu arada esnaftan da asgarî ücret miktarına I 
tekabül eden verginin alınmamasını çok arzu ederim. I 
Fakat Sayın Komisyonumuz bu istikamette; yani işçi I 
ve memurların asgarî ücretlerinin vergi dışı tutulma- I 
sı önergesini derhal kabul etmişti ve bunu bütün Ge- I 
nel Kurul üyeleri takdirle karşılamıştı. İncelemeler I 
gösterdi ki, zaten o anda da bazı arkadaşlarımız der- I 
hal farketmişlerdi ki, bunun uygulanmasında büyük I 
zorluklar çıkabilir. Nitekim, Yüce Komisyonumuz I 
incelemelerinde bu görüşü teyit etmiş bulunuyorlar ve I 
akla yakın yolu seçmiş oluyorlar. 

Ben sormak isterim : Gerçekten Meyak uygulama- I 
sı ve benzeri kanunların uygulaması hükümete bırakıl- I 
dığı takdirde, ilanihayeye ulaşmaktadır. Bu nedenle I 
sonsuza kadar uygulanamama gibi bir durum vardır. I 
Acaba Sayın Komisyonumuz, birtakım kanunların çı- I 
karılması için ilerik'i maddelerde koymuş oldukları I 
süreyi, burada da bu konuda azamî üç yıl, beş yıl gi- | 
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bi bir rakamı hükümetlerin takdirine bırakmayı dü
şünmezler mi, böylece bir ortalama yolu tercih et
mezler mi?... 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, biz aslında tabiî 
seçilmiş bir Meclis değiliz. Bu soruyu seçilmiş Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bırakmayı maddelerimizde 
açıklamak mümkündü ve hatta ilk bütçeye koymak; 
yeni seçilecek Meclisin ilk hükümetinin ilk bütçesine; 
fakat bunu, sanki üzerlerine altlarından kalkamaya
cakları bir yük yüklemek arzusuna bağlamalarından 
endişe ettik ve bundan dolayı da bu konuda daha ile
ri gitmeyerek, takdiri onlara bıraktık efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergeler üzerinde sorular bitmiştir. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan; 
affedersiniz, iki önerge sözkonusu değil mi efendim?... 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge aynı mahiyette 
aynı ifadeyi taşıdığı için, evvelden beri bir teki üzerin
den muamele yapıyoruz. 

Bu itibarla Sayın Alpdündar, Sayın Vardal ve Sa
yın Uzunoğlu tarafından verilen önergelerin Komis
yon dikkate alınmasına iştirak etmiyor. Dikkate alın
masını oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hamitoğulları'nın önergesine geçiyoruz. 
Açıklama yapacak mısınız Sayın Hamitoğulları?... 

Buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhte söz istiyo

rum Savın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte, peki. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; l 

Uygulama tarihinin tespit edilememiş olması bu 
fıkranın (Üzülerek belirtiyorum) içtenliğine gölge 
düşürmektedir. Çünkü bilindiği gibi, açıklıkla benden 
önce konuşan Sayın Uyguner Arkadaşım önergemin 
ne kadar yerinde olduğunu somutlaştıran açıklama
lar yaptılar. Bakanlar Kurulu şu anda Devlet bütçesi
nin ve Hazinesinin zayıf durumunu sürekli öne sü
rerek bu maddenin uygulanmasını imkânsız hale ge
tirecektir; ama biz ne dedik, ne istedik, millet ne 
istiyor bizden?... Devleti güçlendirmek.. Devleti güç
lendirmek Devlet Bütçesini sağlıklı kaynaklarla bes
leyecek tedbirleri almak anlamına gelir. Devlet Hazi-
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nesini güçlendirmek anlamına gelir. Eğer Anayasaya 
tarihini de belirtecek şekilde bir madde koymadığımız 
takdirde, eğer hükümetlere direktif vermediğimiz tak
dirde, şimdiye kadar hepimizin, milletin usandığı hü
kümetlerin pasifliğini nasıl engelleyebiliriz?... 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu sorunun cevabı verilemez. Onun için kesin bir 
direktif halinde Anayasaya yansıtmak lazım. Türki
ye'mizin imkânları vardır arkadaşlarım. 

Son bir örnek arz ederek bu imkânların varlığını, 
Türk Devletinin çok daha güçlü olduğunu belirtmek 
gereğini duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce oylarınızla kabul edilen Î982 yılı Bütçe

sinde, son operasyonların gösterdiği gibi, bir banker 
olayı var mıydı?.. Bir banka operasyonu olayı var 
mıydı?.. Sayın Başkanımızın buyurdukları gibi «Dev
let hazır değil...» Hazırlıkları var mıydı?.. Yoktu; 
ama gözlerimizin önünde bir büyük bankerin açtığı 
boşluk rahatlıkla bu büyük Devletin olanaklarıyla 
kapanabiliyor. Bir bankalar, faciası demeye dilim var
mıyor; ama bunalımı rahatlıkla bu ülke sarsılmadan 
geçirilebiliyor. Bu millet daha Sokullu'nun devrinden 
bu yana daha büyük işler de yapabilir. Eksikliğimiz; 
hükümetlere gerekli direktifleri vermemek, güçlü 
hükümetler oluşturmamaktır. 

Daha önceki konuşmalarımda vergiye ilişkin ola
rak arz etmiştim; küçük operasyonlarla bugün 600 
milyara varan vergi kaçırmaları engellenebilir. Türki
ye'nin başka imkânları da vardır. Lütfedin, hükü
metlere direktif verin; bugün eğer bir ülkenin me
murlarının midesini doyuramıyorsak, o devlet güçlü 
olamaz. Çalışanlar eğer mideleri doyunca sırtları 
üşürse bunlar verimi, ürünü çoğaltamaz. Asgarî üc
retten artık söz açmak insana hicap veriyor, ki, bi
zim geleneklerimizde sosyal ücret vardır, daha Batı
da olmadan. Biz tarihinde bu konuda büyük birikim
leri olan bir millet ve bir Devletiz. Onun için bu sa
vunmaları, özlemimizde olan ve yansımasını istedi
ğim güçlü devlete de hakaret anlamında alıyorum. 
Bu ülkenin imkânları vardır. İktisatçı olarak söylüyo
rum; bu imkânların harekete geçirilmesine lütfen im
kân tanıyalım, tarihini anarak... 

Şu anda bütçe daha yapılmamıştır. Katsayı hesap
lanmaktadır. Bütçe hesaplanırken bunlar yapılabilir, 
imkân vardır. Onun için Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanımızın izahları gerçeklere de uygun değildir. 
Katsayı hesaplanırken, ki bunun getireceği yük 100 
milyar civarında, bile değildir. Türkiye için, Büyük 
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Türkiye için bu büyük bir dava değildir. Bu memle
ket kendi memurunu, işçisini doyurabilecek güçtedir; 
müreffeh edebilmelidir. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Hamitoğul-
ları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Onun için mutlaka buraya bir direktif halinde, bu 
büyük kitleye bir müjde halinde bunu ulaştırmak ve 
Anayasaya madde getirirken, getirdiğimiz samimiye
ti burada perçinlemek gerekir. Bunu yapacağınıza 
inanmak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu, önergenin aleyhinde. 
RECAİ BATURALP — Bir sataşma var Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, bir dakikanızı rica edi

yorum. 
Buyurun Sayın Baturalp, sataşma nereye efen

dim? 
RECAİ BATURALP — Efendim, «Devlet me

murunun midesi dolmadan çalışamaz» demeleri, bü
tün Devlet memurlarına karşı (Kelimeyi atlayarak 
bağlıyorum) doğru değil. Devlet memuru onurlu in
sandır, onuru ile vazife görür. 

45 senelik memuriyet hayatım bana bunu söyle
meye mecbur tutmuştur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Asgarî ücretle ilgili hüküm Anayasaya bir emri

vaki sonunda girmiştir. Hatırlarsınız, usul hakkında 
bir görüşme isteğim olmuştu; fırsat bulamadık. Bu
nun lehinde olan arkadaşlara da, bunun istemeyerek 
aleyhinde olan arkadaşlara da söz imkânı doğmamış
tı. Bu nedenle bazı gerçekleri hem kamuoyuna ilet
me imkânımız doğmadı, hem de tutanaklara geçirttir
me imkânımız olmadı. 

Şimdi Sayın Arkadaşımın bu konuşmasının aley
hinde konuşma sırası alarak bu fırsatı bulduğuma 
inanıyorum. Elimde bazı çarpıcı rakamlar var; mü
saadenizle onları dile getireceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demin Sayın Alpdündar dediler ki, «Politikacıla

rın silahı halinde idi, seçim yatırımı idi asgarî ücret
ten vergi alınmaması.» Hakikaten öyleydi; ama 12 
Eylülden sonraki idare bunu, bu silahı kısmen poli-
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tikacıların elinden almıştı. Hatırlarsınız, 540 lira, ı 
1 000 lira civarında olan asgarî indirimleri, asgarî 
geçim indirimlerini, kelimenin anlamına uygun bul
madığı için idareden, Bakanlar Kurulundan gelen ta
sarıyı Yüce Konsey aynen kabul ederek kaldırmış ve 
bunun yerine daha adil, ücretlerden daha az vergi 
almayı öngören genel indirim ve özel indirimleri ge
tirmiştir. I 

Demek ki, politikacılardan bu top alınmış durum
dadır. Bundan sonra gelecek idareler bunu mutlak 
surette yapmak durumundadırlar. Yani durum, eski
den olduğu gibi pek fazla vahim değildir. 

Şimdi gelelim bunun ücretler üzerindeki yükleri I 
nelerdir?.. Efendim, idarede arkadaşlarımla birlikte 
yapmış olduğum bir çalışma sonuçlarını arz etmek 
isterim : 

Şimdi 10 bin liralık asgarî ücrete tekabül eden 
vergi avantajı 2 çocuklu bir evli mükellef için 1 291 li
radır. Bunun yıllık tutarı 15 bin lira dolayındadır. 1983' 1 
te ise farklı tarife uygulanmasından dolayı, buradan I 
doğacak vergi kaybı 169 milyar liradır. Toplam ola
rak 1982 tarifesine göre hemen bugün asgarî ücreti 
vergi dışı bırakacak olsak, bunun getireceği kaynak I 
kaybı 83 milyar liradır. 

Demek ki, konu böyle fazla hamasi konuşmaya I 
pek müsait değil. Biz de isterdik işçi kardeşlerimize I 
tjir şey verelim; ama beni şahsen eski bir bürokrat 
olarak üzen, ücret almakta olan bir işçiye 1 000 lira 
fazla vermek değil de, 3 milyon işsize hiç iş bula
mamaktır. isterdik ki, bu noktada birleşelim; ama 
bunun tedbiri yok maalesef. I 

Demek ki, 1982 tarifesine göre 15 500 liralık bir 
yarar olacak. 1983 tarifesine göre 13 600 lira. Bu pek 
fazla önemsenecek bir şey değildir. Kaldı ki, Anaya
saya, ileride hükümetlerin başına dert olacak böyle I 
bir hükmü getirmek büyük bir sıcak nokta yaratmak 
demektir, ileride solcusu, sağcısı, işçi bölümlerini hü- I 
kümete karşı birleşmeye sevk edecek bir hükümdür, 
değerli arkadaşlarım; özellikle buna dikkatlerinizi çek- I 
mek isterim. 

Bunun çaresini (Dediğim gibi) bulmak mümkün- I 
dür. Değerli arkadaşlarım eğer benim hazırlayaca
ğım bir kanun teklifine katılacak olurlarsa, asgarî I 
ücreti, bugünkü asgarî ücreti vergi dışı bırakacak bir 
genel indirim, bir özel indirim yükseltmesiyle bunu I 
pekâlâ yapmak mümkündür. O zaman hem Anayasa- I 
da böyle bir hükmün yer almasına gerek kalmayacak
tır, hem de idareye bu elastikiyeti vermek mümkün i 
olacaktır. 1 
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Demek ki, sayın arkadaşımın önergesinin aley
hinde de konuşmam için gene altını vurgulamak is
terim, eğer 1983 Malî Yılında asgarî ücreti vergi dışı 
bırakacak bir tedbir Anayasaya girerse, bunun yükü 
169 milyar liradır değerli arkadaşlarım. 

Bu nedenle önergenin reddi istikametinde oy kul
lanılmasında fayda görmekteyim. 

Teşekkür eder, saygılor sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Aydar, önergenin lehinde buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Yüce Meclis Anayasu Tasarısında asgarî ücretin 

vergi dışı bırakılması hususunda beyan ettiği iradesi 
ile asgarî ücretin vergi djşı tutulmasıyla, hayatlarına 
az da olsa bir huzurun, bir refahın gireceğini düşü
nen milyonlar sevinmiştir. 

Yüce Meclisin bu maddeyi kabul etmiş olması ve 
arkasından böyle bir müMeli haberin Türk kamuoyu
na yansıtılmış olması, gerçekten bu Meclise karşı ay
rıca da büyük bir sevgi ve sempati yığılmasının, bü
yümesinin ortaya çıkarıldığına da inanmışımdır. 

Anayasa Tasarısına girmiş Yüce Meclisimizce ka
bul edilmiş böyle bir maddenin uygu1 anması hakkın
daki geçici madde dikkat çekicidir. Bunu değişik yön
leriyle yoruma tabi tutmak, değişik yönleriyle Tür
kiye'nin malî portesi içerisinde değerlendirmek müm
kündür. 169 milyarlık bir vergi kaybının 2 trilyona 
ulaşacak bir devlet bütçesi içerisinde yerinin ne ola
cağını ve 170 milyar ek gelirle aşı, çorbası olmayan 
vatandaşların ocağına ne gibi fayda getirileceğini Yü
ce takdirlerinize bırakırım. 

Bu itibarla Yüce Meclisin beyan edilmiş, beyan 
olmuş, açıklanmış iradesinin uzun yılların ve gelecek 
siyasî iktidarların takdirine bırakılmadan belirli süre 
içerisinde uygulanması lazım geldiğine inanmakta
yım. 

Bu itibarla Sayın Beşır Hamitoğulları'nın önerge
si lehinde söz aldım. Bu büyük bir ıstırap kaynağı
dır; ama Devlet bugüne kadar, asgarî ücretin hatta 
hatta asgarî ücretin yükseltilmesi hususundaki bir
takım taleplerin dahi dikkate alınmadığı Türkiye'de 12 
Eylülün getirmiş olduğu bu düzenleme içerisinde bu
nun da dar gelirli vatandaşlarımıza büyük bir destek, 
sosyal hayatında onu mutluluğa götürebilecek bir da
yanak olması lazımdır. 

Önerge, belki süre bakımından dar bir süreyi ih
tiva etmektedir; ama Sayın Komisyon bu süreyi ilk 
tatbikat olarak bu yönetim döneminde tespit ederse 
herhalde daha isabetli bir karar vermiş olacaktır. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sabuncu soru sormak üzere buyurun efen

dim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Teknik bir konuda Komisyonun görüşünü almak 

istiyorum. 
Asgarî ücret esasında daha çok sosyal nitelikli bir 

kavramdır. Vergi ile ilişkili olan kavram en az ge
çim indirimi ve ücretlilerle ilgili olarak özel indirim
idir. Asgarî ücret lile en az geçim indirimi arasında 
fark gözetmeyerek teknik hata yapıldığı kanaatında-
yım. Eğer, asgarî ücreti vergi dışı bırakacak olursak, en 
az geçim indirimi kavramını ihlal etmiş oluruz. An
cak şu yapılabilir, tabiî asgarî ücret olarak öngörülen 
sosyal alanda hakikaten bir problemi ortadan kaldı
racak bu hususu en az geçim indirimi olarak öngör
mek maliye tekniğine uygun düşer. En az geçim in
dirimi başka şey, asgarî ücret başka şeydir. 

Herhalde bu konuda Sayın Komisyonun bir dü
şüncesi vardır.. En az geçim indirimini asgarî ücret 
île sosyal alanda; yani işverene, işçiye şu kadardan 
aşağı ücret veremezsin şeklindeki bir sosyal koruma 
ile maliye tekniği açısından gerekli olan en az ge
çim indirimi kavramlarını birbirine karıştırmamak 
gerekir. Komisyon bu konuda ine düşünüyor?.. 

Bir de bu en az geçim indirimini, asgarî ücretle 
birleştirdiğimiz takdirde, teknik açıdan bu birleştir
meyi sağladığımız takdirde bütün gelirlere bunu teş
mil etmek gibi teknik bir sonuçla karşılaşabiliriz. Bu 
konuda görüşlerimi arz ediyorum, Komisyonun gö
rüşünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçüv 

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

Bu bir teknik ve tatbikat sorunudur. Bunu Maliye 
Bakanlığının çözeceğini düşündük efendim. 

BAŞKAN — Sayın Parlak buyurun efendim soru?.. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlar; 

Sayın Komisyon Başkanımızın da biraz önce ifade 
buyurduğu gibi bu madde anlaşılıyor ki, hesap yapıl
madan Genel Kurulumuza getirilmiş ve büyük bir 
sevinçle, büyük bir oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Bu madde kamuoyunda ilgili kesimlerde geçici bir 
bayram havası yaratmış, arkasından da bu geçici 

fıkra ile âdeta bunu inkâr eder veya yok eder bir 
duruma giriyoruz. 

Sorum şudur: Acaba bu maddeyi getirmeden, bu
nu benimseyen bir Bakanlar Kurulu (Ki, Mecliste 
Bakanlar Kurulu olduğuna göre, çoğunluğa sahip 
demektir.) benimsediği zaman vergi kanununda de
ğişiklik yapıp bunu sağlayamaz mı idi? Niçin bunu 
Anayasaya getirdik ve niçin şimdi bunu sonu meç
hul bir duruma sokuyoruz, bunu sormak istiyorum? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü, aynı zamanda önerge üze

rindeki görüşünü de rica ediyorum efendim; Sayın 
Hamitoğulları'nın önergesi üzerindeki görüşünü. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; gerçekte arkadaşı
mız Sayın Hamitoğulları ile birlikte Anayasaya koy
duğumuz metnin «sonu meçhul» olduğunu söylüyor. 
Evvela şunu belirtmek isterim ki, Anayasaya bu şe
kilde konan sosyal hüküm sadece asgarî geçim in
dirimi değildir. Bdrçok yeni hükümler getirilmiştir ve 
bu yeni hükümlerin her biri vatandaşlar üzerinde bir 
ümit ışığı yakmıştır; fakat belirtmeye çalıştığımız 
gibi, evvela o sosyal olaylarla, sosyal haklarla ilgili 
ışıklar 74 üncü madde ile sınırlandırılmıştı; fakat bu 
ertelememizin 74 üncü madde ile ilgisi yoktur. Biraz 
evvel açıkladığım gibi, bu sadece maddî bir imkân
sızlık sorunudur şimdilik. Bu imkân doğduğu zaman 
tekrar ediyorum etig bakımından, moral bakımından 
devlete ait bir yükün yahut da bir hizmetin yerine 
getirilmesi gereğine inandığımızdan onu getirdik; fa
kat sonraki incelemelerimizde gerçekten bunun bu
gün için kabili tatbik olmayacağını, enflasyon dü
zeni içerisinde anladık. Çünkü bütçenin yapılmasına 
çok az bir süre var. Bütçede öngörülmemiş olayların, 
bütçede öngörülmemiş emirler sonunda yapılması ge
reken işlerin devletçe finansmanının enflasyona yol 
açacağını ve hele içinde bulunduğumuz durumda enf
lasyonu hızlandıracağını düşündüğümüzden bunu da
ha ileride inşallah enflasyon sorunu ortadan kalktığı 
zaman gelecek hükümetlere ait bir görev olarak bırak
mayı uygun bulduk. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
seçilmiş bir Meclis olmadığımızdan kendimizde bu 
şekilde ilerideki seçilecek Meclislere yük yüklemek 
gücünü göremedik. 

Mesele bundan ibarettir efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları'nın önergesine Komisyon bu 

açıklamasıyla katılmadığını ifade ediyor. 
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Sayın HamiitoğüHarı'nın önergesinin dikkate alın- i 
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güven'in önergesine Komisyon, şu fıkra
nın son fıkra olarak alınması şeklinde iştirak ediyor
lar : «Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum 
ve kurullar, kuruluş kanunları yürürlüğe konularak 
görevlerine başlayıncaya kadar 'bu konulardaki hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur.», 

Bu son fıkra ile 'birlikte geçici madde l'i oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler... 

ŞADAN TUZCU — Kesin olarak değil mi efen-
' dim?.. 

BAŞKAN — Kesin oyluyorum, tabiî. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul ediilmiş-

tir. 
MEHMET AYDAR — Fahiş bir hata var efen

dim. 
BAŞKAN — İkinci müzakerede işaret ediniz 

efendim. I 
MEHMET AYDAR — İşaret ettim. 
BAŞKAN — Oylanmaya başlamıştı. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anayasanın, halk oy

laması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ola
rak kabul edildiğinin usulünce ilanıyla birlikte, halk 
oylaması tarihindeki Malî Güvenlik Konseyi Başkanı 
ve Devlet Başkanı, Curnıhurbaşkanı sıfatını kazana
rak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhur- I 
başkanına tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri 
kullanır. Yedi yıllık sürenin sonunda, Cumhurbaş
kanlığı seçimi, bu Anayasada öngörülen hükümlere 
göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türki
ye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı I 
oluşuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı I 
Kanunla teşekkül etmiş olan Millî Güvenlik Konse- I 
yinin Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı sıfat ve 
yetkilerini de muhafaza eder. Ancak, Genelkurmay I 
Başkanlığı yetki ve görevlerinin tamamını veya ge
rekli gördüklerini kıdem ve rütbece uygun bir gene- I 
rai ve amirale devredebilir. 

İlk genel seçimler sonunda Türkiye Büyük Millet [ 
Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek 
süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir su- I 
nette boşalması halinde, MUÎ Güvenlik Konseyıinıin [ 
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en kıdemli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lanıp bu Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanını se
çinceye kadar, Cumhurbaşkanına vekâlet eder. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Öztürk'e söz veriyo-
ruım; önergekıre bilahara geçeceğiz. 

MUZAFFER ENDER — Ben de aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşimde Anayasa Tasa-
rısmın geneli üzerinde arz ettiğim önerilerimden bir 
bölümünü size arz etmek istiyorum : 

«Gerçekçi olmalıyız, gerçekçilik bize Atatürk'ten 
mirastır. Anayasalar ileriye dönük ve uzun ömürlü 
olma biçiminde düzenlenmek zorundadır. Geçiş dö
nemi için ayrı bir statü getirilmelidir. Bunun için na
çizane önerim; Tasarının Devlet Başkanına tanıdığı 
yetkiler gerekirse daha da genişletilsin, ancak bugün
kü ülke düzenimiz ve Anayasayı medyun olduğumuz 
Türk Ordusu ve binnetice onun Başkomutanının Ana
yasanın ayrılmaz bir bütünü olduğu gerçeğinden .ha
reketle referandumla birlikte Cumhurbaşkanı seçimi 
de tamamlanmalıdır.»! 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi önemli bir önerimin Komisyonca gerçek

leştirilmiş olmasını görmenin büyük mutluluğunu du
yarak Komisyonumuza teşekkür ediyorum. 

Bir inancımı da bu vesileyle dile getirmek istiyo
rum : Bu suretle, yani 2 nci maddenin tanzim ettiği 
biçimiyle Türk Milletinin, Türk Toplumunun yüksek 
kişiliğinde birleştiği Devlet Başkanımız Sayın Ev-
ren'in Anayasamızla bütünleşmesinin, referandum oy
larını olumlu yolda artıracak bir unsur olduğu inan
cımı muhafaza ediyor ve bu duygularla hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Biraz önce kürsüye çıkışımda İçtüzüğümüzü sa
vunmuştum. Şimdi de demokratik usulleri ve hazır
ladığımız Anayasayı savunmak için söz almış bulu
nuyorum, 

Hepinizin malumu ülkemiz 12 Eylül 1980'den bu
gün herkesin hayatından emin ve memnun olduğu bir 
güne kavuşmuştur. Danışma Meclisimiz yakında 
Anayasa Tasarısını en iyi şekle getirerek Millî Gü
venlik Konseyimize sunacak ve gene Devlet Başka-
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nımızın belirttiğine göre Kasım ayı içinde Büyük Mil
letimizin Anayasa Kanunu tasvibine sunulacak. 

Bugün artık ülke içinde ve yurt dışında çok par
tili demokratik düzene dönüleceği, serbest ve dürüst 
seçimlerin yapılacağına ait tereddütler kalmamıştır. 
İşte bizi o kanlı günlerden bugünlere getiren kimse 
bugün Devlet Başkanımızdır. 

Şu anda tasvibinize sunulan 2 nci maddenin bi- • 
rinci fıkrasıyla, Anayasanın halkoyuna sunulmasıyla 
beraber Anayasamız onaylanmış olacak, diğer taraf
tan da Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanı olacaktır; 
yani bir anda her iki husus birden gerçekleşecektir. 

Bu verilen oylar kimedir?.. Şunu gayet sarih ola
rak ifade etmek isterim ki, milletimiz büyük millettir 
ve sağduyusu mevcuttur. Milletimiz vefakârdır, mil
letimiz kendisine hizmet edenleri, kendisi için her 
türlü fedekârlığı yapanları daima layık olduğu yere 
getirmiştir. Burada bulunan ve milletimizin temenni
sinin de bu olduğundan eminim. 

Bu başlangıcı yaptıktan sonra, acaba seçilen usul 
demokratik midir?., İşte bunun cevabını kolayca ver
mek mümkün değildir. 

Bir kısım maddeleri yürürlükte olan 1961 Anaya
sasında böyle bir kayıt mevcut değildir.. Tasvip etti
ğimiz, birinci müzakerelerini yaptığımız 110 uncu 
maddede de, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisince 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim 
görmüş kendi üyeleri ve dışarıdan kimseler arasın
dan seçileceği belirtilmektedir; yani Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından seçilebileceğini belirtmekte
dir. 

ikinci ıbir usul, Anayasa onaylandıktan sonra, eğer 
geçici maddeler koyacaksak, buna istinat eden ve 
muayyen 'bir süre sonra demokratik kurallara uygun 
olarak ve bir veya birkaç rakiple yapılabilecek bir 
seçimdir. Herhalde en uygun olmayan usul, şu anda 
geçici maddelerde yer almış olan durumdur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz dolmuştur; 
toparlamanızı rica ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Ben konuyu demokrasiye ve anayasa ve hukuk 
kurallarına bağlı olan Sayın Başkanımızın bunu ne 
şekilde savunacağını merak ediyorum. 

Sonuç olarak şu hususu belirtmek isterim ki, ha
lihazırda geçici madde ile önerilen husus demokratik 
kurallara ve teamüllere uygun değildir. En uygun 
olan şekil, Anayasa Tasarımızda yazılı olan şekil
dir. 

Evet, şimdi herhangi bir husus olmayabilir. Biz 
daima Anayasamızı yaparken ileriye doğru baktık. 
Gene aynı şekilde 'bir veya daha fazla sene ileriye 
bakarak ne olacağını düşünmemiz lazım. 

Bir diğer husus da, geçici maddelerde siyasilerin 
durumuna yer verilmemiş olmasıdır. Muhakkak ki... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz geçmiştir 
efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Komisyon Başkanımız bu hususun bizi aşacağını 
ifade edecektir. Herhalde doğru söyleyecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT YEGENAĞA — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Bir hususu vuzuha kavuşturalım : 

Sayın Öztürk maddenin lehinde, Sayın Alpaslan aley
hinde konuşmuştur. Şu anda soru için Sayın En
dere... 

TURGUT YEGENAĞA — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Söz mümkün değil, 1 lehte, 1 aleyh
te söz imkânı var efendim. Verdim efendim bunları. 

TURGUT YEGENAĞA — Oylama usulü teklif 
etmek istiyorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, şimdi madde üze
rinde konuşuyoruz. O safhaya geldiğinde hay hay. 
Daha önergeler var, o safhaya geldiğinde lütfedin. 
Tabiî, memnuniyetle. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru mu Sayın Haznedar?.. Evet. 

Sayın Tutum, Sayın Göktepe soru. 
MUZAFFER ENDER — Daha önce madde 

aleyhinde söz aldım. Sayın Alpaslan Paşa aynı za
manda Komisyon Üyesidir. Komisyon adına konuş
muş olabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon adına değil efendim; ken
dileri muhalefet şerhi olduğu için konuşmuş oldular. 

MUZAFFER ENDER — Veya kendi adlarına, 
muhalefet şerhleri vardı, konuşmuş olabilirler. Ben 
kendim, aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Halkımız arasında kulaktan kulağa dedikodusu 
yapılan geçici maddelerden ıbirini görüşmüş oluyo
ruz. Bizden evvel halkımız öğrenmiş maddeyi ve bu
nun münakaşasını dışarıda yapabiliyor ve üzüldükle-
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ri nokta şudur: Anayasanın kabulü veya reddi üze
rinde değil; fakat bu Memlekete, bu Millete tarihî 
hizmetini yapmış olan Millî Güvenlik Konseyi Üye
lerinin ve başlarında Devlet Başkanımız Kenan Pa
şanın şahsiyetine bu madde bir noktada zarar ver
mektedir düşüncesi içindedirler. Şöyle ki : 

Maddenin kabulü halinde de, maddenin reddi ha
linde de bu zarar tevlit olacaktır, bu zarar meydana 
gelecektir. 

Madde reddedildiği halde ne olur?.. Anayasa red
dedildiği zaman Devlet Başkanının seçimi de redde
dilmiş olacaktır. Yani tarihî bir görev yapmış olan 
Sayın Devlet Başkanımız bu Milletin kalbine girmiş 
olan, artık sökülüp atılması mümkün olmayan bir 
Millî Kahraman ne yapılacaktır?.. Anayasayla birlik
te reddedilmiş olacaktır. Bu çok acı bir sonuç doğu
rur. Bu bir ihtimaldir. Olmayabilir; ama ihtimaldir. 

Reddedilirse ne olur?.. İkinci 'bir defa bu Devlet 
Başkanı adaylığını koyamaz; mümkün değildir. An
tidemokratik olur. 

Kabulü halinde neler doğar?.. Anayasaya verilen 
«evet»ı oyları Kenan Paşaya verilen «evet», oyları 
ölür; Anayasaya verilen «hayır» oyları Kenan Paşa
ya da verilen «hayır» oyları olur. 

Memlekette Anayasanın kabulü için geniş bir 
kampanya yürütülecektir. Çeşitli mihraklardan en
gellenmeye çalışılacaktır. Oy miktarları çok değişik 
olabilir. Kabulle ret arasında çok az farklar olabi
lir; ama bu hiçbir zaman bu Memlekette tarihi gö
rev yapan insanlara verilen gerçek oyu meydana 
çıkartmaz, ortaya koyamaz. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanı, Sayın Devlet 
Başkanımız adaylığını ayrı olarak koyduğu takdir
de, ümit ediyorum ki, Anayasadan çok daha fazla 
oy almak sevgisine sahiptir. Bu memleketin gönlü
ne yerleşmiştir. Çok daha rahatlıkla bu oyu alabile
cek, çok daha fazla oyu alabilecek sevgiye sahiptir. 

Bu sebeple, reddi halinde de, kabulü halinde de 
Sayın Devlet Başkanımızı üzecek sonuçlar doğar. 
Bunun en güzeli, bu oylamayı ayrı ayrı yapmaktır 
ve o zaman görülecektir ki, Sayın Devlet Başkanımız 
Anayasadan daha büyük bir sevgiye mazhar olacak
lardır ve gerçek demokrasiyi de bu suretle ispat et
miş olacağız. 

Kısaca şunu söylemek istiyorum : Sayın Devlet 
Başkanımızın, yarın halk tarafından Cumhurbaşka
nı seçilecek olan Devlet Başkanımızın ne bu tip oyun
larla Komisyonumuzun ve Meclisimizin lütfün a, ne 
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de Sayın Arkadaşımız Beşir Hamitoğullan'nın aday 
göstermelerine ihtiyacı yoktur. Bu artık bütün mem
leket için kesinleşmiş bir husustur. Bu sebeple... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Tavzih etsin lüt
fen.., 

BAŞKAN — Sayın Ender, lütfedin yeni müna
kaşalara zemin hazırlayacak bir üslup içinde konuş
mayınız efendim ve tamamlayınız lütfen, süreniz 
dolmuştur. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Tavzih etsinler 
efendim lütfen, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, onu da tavzih 
edin. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Hamitoğulları, 
izah edeceğim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lütfen tavzih 
etsin efendim, yoksa söz hakkım doğar. Benim söz
lerimi tekrarlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hamitoğulları. 
MUZAFFER ENDER — Ve sanıyorum ki, Sa

vın Arkadaşımız da halkın sevgisine mazhar olarak 
bunu ifade ettiler burada. Onun için söylemek zo
runda kaldım. 

Kısacası, bu maddede Devlet Başkanının seçimiy
le Anayasanın seçimi oylaması ayrılmak zorundadır. 
Gerek demokrasi bakımından, gerekse Devlet Baş
kanımızın bu memlekete, bu Millete malolmuş şah
siyetleri bakımından bu elzemdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar, soru, buyurun efendim. 
Efendim, Sayın Haznedar'a, Sayın Tutum'a, Sa

vın Göktepe'ye soru imkânı veriyorum. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Buradaki bir deyimin zabıtlara geçerek, ileride 

münakaşalara yer vermemesi için bu sualimi sormak 
zaruretini hissettim. Sualim şu efendim : 

İkinci Fıkrada, «Cumhurbaşkanı, ilk genel seçim
ler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp...» 
Şimdi bundan sonra, iki virgül arasında, «Başkanlık 
Divanı oluşuncaya kadar...» diye devam ediyor. Bu, 
«Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar» ibaresi, 4 üncü 
maddede de var ve neticeleri itibarıyla çok değişik şe
killerde yorumlanabilecek olan bir husus oluyor. 

Şimdi soruyorum : «Başkanlık Divanı oluşunca
ya kadar» ibaresinden, geçici Başkanlık Divanı mı, 
yoksa kesin Başkanlık Divanı mı kastedilmiştir? Sa
yın Komisyonun açıklamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hakiki Başkanlık Divanı efendim, 
geçici olmayan Başkanlık Divanı teşekkül edinceye 
kadar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar'dan sonra Sayın Tutum, bilaha-

ra Sayın Göktepe. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Çok kısa üç soru yöneltmek istiyorum Saygıde

ğer Komisyonumuza. 
Bir kez, Sayın Devlet Başkanımızın seçimiyle 

Anayasanın halkoyuna sunulması işlemini nasıl öz-
deşleştirebildiklerini öğrenmek istiyorum? Komisyo
numuz, acaba Sayın Devlet Başkanımızın Anayasa 
ile özdeşleştirilmesinden nasıl bir siyasal yarar bek
lemiştir? 

İkinci sorum : Komisyonumuzun bu hükmü, 
Anayasanın demokratik temel esprisiyle ne ölçüde 
bağdaştığı kanısındadır? 

Üçüncü sorum : Bu tür bir özdeşleştirme ve bu 
tür bir düzenleme, acaba gelecekte Devlet Başkan
lığımızın saygınlığı açısından siyasal tartışmaları 
azaltıcı mı, yoksa artırıcı mı etkileri ve sonuçları 
olacaktır; bu konuda ne düşünüyorlar? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, rica edeyim. 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Referandumla Devlet Başkanı makamının doldu
rulması, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin halli için 
getirilen çözümün, birtakım tepkilere yol açtığını 
gördük. Yalnız, bu hususta Muzaffer Ender Arka-
şımızın yaptığı açıklamadan dolayı doğan üzüntüleri
mi kendisine huzurunuzda bildirmek isterim. 

Anayasa Komisyonunu birtakım oyunlarla Dev
let Başkanına lütuf ta bulunan bir kuruluş halinde 
göstermek istemektedir. Aslında bizim, bu Meclisin 
ve Türk Milletinin Millî Güvenlik Konseyine şükran 
borcu vardır. Bizi 12 Eylül öncesinden çekip kurta
ran onlardır ve onların getirdiği düzen içerisinde 
burada toplanmış ve serbestçe bir Anayasa tartışma
sı içine girişmiş bulunuyoruz. O kadar serbestiz ki, 
Anayasa Komisyonu üyeleri de karşı çıkabiliyorlar, 
üye arkadaşlarımız da karşı görüşlerini açıklayabili
yorlar, Anayasa Komisyonu da kendisi geçerli gör

düğü bir sistemi, geçerli gördüğü bir yolu, çeşitli 
demokratik yollar arasında memleketimizin içinde 
bulunduğu durumda bünyesine en uygun geldiğini 
sandığı bir yolu salık vermiştir ve tasarı halinde 
sizlere sunmuştur. Bunu başka türlü değerlendirmek 
yahut değerlendirmeye çalışmak yanlış ve hatalı bir 
yoldur. 

Seçimle ve seçim sonuçlarıyla Muzaffer Ender 
Arkadaşımızın ileri sürdüğü hususlarda evvela şunu 
belirterek konuya girmek istiyorum : Anayasa Tasa
rısı bir tümdür. Bu Tasarı içerisinde belirli bölüm
leri birbirinden ayırmak yanlıştır. Anayasa, Komis
yonu bir bütün halinde bir Tasarı hazırlamış ve bu 
Tasarı içerisinde geçici maddelerinde yeni Cumhur
başkanının seçimini ve yeni Cumhurbaşkanı ile bir
likte kendisine bu olağanüstü devrede en büyük yar
dımları sağlamış ve varlıklarını memleket hizmetine 
koymuş olanların statüsünü tespit etmek istemiştir 
ve bunu halka sunmak; Meclisiniz evvela, sonra Mil
lî Güvenlik Konseyi aracılığıyla halka sunmak iste
miştir. Bu bir bütündür, bu bir ayrılmaz parça teş
kil eder, bu noktaları değerlendirirken, millet oyunu 
şuna verir, buna vermez, şu noktada verir, vermez 
tartışmasına girersek; Anayasa Mahkemesini be
ğendiği 'için Anayasaya oy verir, sosyal hakları beğen
diği için Anayasaya oy verir yahut da basın hür
riyetini beğenmediği için Anayasaya oy vermez tar
tışması içine gireriz. Yapılan oylama, demokratik 
düzende «evet» veyahut «hayır» şeklinde Anayasa
nın tümüne karşı açıklanan bir irade olacaktır, bir 
millî irade olacaktır. 

Bundan dolayıdır ki, Sayın Tutum Arkadaşımı
zın sözlerinin de bir kısmını bu şekilde cevaplan
dırmış oluyorum. Tutulan yolun, bir referandum sis
teminin Anayasaya yahut da Anayasa Hukukunda 
yahut Esas Teşkilat Hukukunda (Daha gerçekçi bir 
deyimle) yeri nedir? Onun tartışmasını burada yap
mak uzundur ve güçtür; ama bir «referandum»la, 
bir «plebisit»i de birbirine karıştırmamak lazımdır 
ve plebisit referandumdan daima çok daha tehlike
li olan bir yoldur. 

Biz, referandum yolunu tercih ettik. Bu hususta 
Sayın Kâzım öztürk Arkadaşımız daha başlangıç
tan itibaren görüşünü açıklamıştı. Yaptığımız incele
meler içinde bu yolun bizim için, toplumumuz için, 
içinde bulunduğumuz durumda en iyi ve en sağlam 
yol olduğu kanaatine vardık ve bundan dolayı da bu 
sistemi sizlere sunmaya karar verdik. 

— 496 — 



Danışma Meclisi B : 153 18 . 9 . 1982 O : 2 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür .ederim. 
Sayın Göktepe, soru. 
İBRAHtM GÖKTEPE — Sormayacağım Sayın 

Başkanım. 
HtLMl SABUNCU — Sayın Başkanım, redak

siyon açısından bir şey... 
BAŞKAN — Bilahara efendim, madde esnasın

da ben rica edeyim Sayın Sabuncu. 
Sayın Fırat, sizin soru hakkınız doğdu. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Sayın Ko

misyon Başkanının konuşmalarından sonra büyük 
oranda gerek kalmamıştır. «Oyun» değildir. Ben Sa
yın Muzaffer Ender Arkadaşımızın görüşlerine ka
tılırım, muhakkak ki, Sayın Devlet Başkanımızın ay
rı bir sandıkta seçime katılmaları halinde... 

BAŞKAN — Efendim, katılmışsanız bir soru 
imkânı kalmadı Sayın Fırat, bunu lütfen suiistimal 
etmeyelim. 

AYHAN FIRAT — «Oyun» kelimesi üzerinde 
duracaktım, Sayın Komisyon Başkanı açıkladılar. 

BAŞKAN — Bu konuda hassasiyetinize çok te
şekkür ederim. 

Efendim verilen önergelere geçiyorum. 
Sayın Seçkin'in önergesini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının geçici hükümlerinden «Geçi

ci Madde 2» nin üçüncü fıkrasının aşağıda göste
rildiği şekilde değişikliğe tabi tutulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Hayri SEÇKİN 
Geçici Madde 2 
Fıkra 3 : Bu Anayasanın halkoylaması sonucu, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak ilanından son
ra Cumhurbaşkanlığının herhangi bir suretle boşal
ması halinde Millî Güvenlik Konseyinin veya Cum
hurbaşkanlığı Konseyinin en kıdemli üyesi Cumhur
başkanlığının yedi yıllık dönemini tamamlamak üze
re Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenir. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

HAYRI SEÇKİN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 

HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Biraz evvel Komisyonumuzun Sayın Başkanının 
da belirttikleri gibi; memleketin şartlarına ve için
de bulunduğu durumlara en uygun olduğu kanaat-
leriyle düzenlemiş bulundukları geçici maddelerden, 

bilhassa bu ikinci maddenin, önergemde belirlendi
ği şekildeki üçüncü fıkrasının bazı maddelerle ve 
kanımca bu genel 'kanaatlerle çelişki teşkil ettiğini 
belirtmek mecburiyetindeyim. 

Şöyle ki; memleketimizin şartları bakımından, bir 
geçici döneme, bir geçiş dönemine, demokrasiye ge
çiş dönemine ihtiyaç olduğu çok aşikâr olarak ka
bul edilmektedir. O kadar ki, geçici maddenin birin
ci fıkrasında; halk oylaması tarihindeki Millî Gü
venlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı, o tarih
te bu oylama ile Cumhurbaşkanı sıfatını kazanmak
ta; birinci etapta. 

İkinci fıkrasında, yine geçiş döneminin zaruret
leri gereği olarak, Devlet Başkanının, Millî Gü
venlik Konseyinin Başkanlığı ve Genel Kurmay Baş
kanlığı sıfat ve yetkilerini muhafaza ettiği şeklinde
ki sarih hüküm açıklanmakta. Fakat, bu fıkrayı, ya
ni önergeme esas teşkil eden üçüncü fıkrayı, ben, 
geçici üçüncü maddeyle, geçici beşinci maddenin bir 
arada okunması kaydıyla fayda mütalaa etmekte
yim. Şöyle ki; geçici madde 3'de; «Millî Güvenlik 
Konseyinin, Cumhurbaşkanının 7 yıllık süresi sona 
erinceye kadar, Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline 
dönüşmesi» öngörülmektedir. Ne kadar? 7 yıl sü
reyle ve bu Konseyin kendisine aşağıda tadat edi
len vazifeler de verilmektedir. 

Halk Oylamasına gidildiğinde; bu Anayasanın 
«evet» şeklindeki bir sonucu, Güvenlik Konseyinin 
Başkanını, Cumhurbaşkanı yapacak ve Güvenlik 
Konseyini de 7 yıl süre için Cumhurbaşkanlığı Kon
seyine dönüştürecek; Millet Meclisi toplantıya baş
ladıktan sonra dahi olsa. 

Şimdi geliyorum, geçici 2 nci maddenin üçüncü 
fıkrasındaki hususa; «Genel seçimler sonunda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başlayın
caya kadar geçeoek süre içinde, Cumhurbaşkanlığı
nın herhangi bir surette boşailması halinde, Millî 
Güvenlik Konseyinin en kıdemli üyesi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplanıp bu Anayasaya göre ye
ni Cumhurbaşkanını seçinceye kadar, Cumhurbaş
kanına vekâlet eder.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şu mantalite içinde, 
memleketin genel demokrasiye geçiş sürecini kabul 
eden bir geçici maddeler manzumesi arasında, Al
lah saklasın, bu 7 yıllık süre içindeki herhangi bir 
dönemde, Cumhurbaşkanlığındaki bir boşalmanın, 
diğer maddelerle çelişkiye düşecek tarzda, yani geçiş 
sürecinin mekanizmalarını teşkil eden Millî Güven
lik Konseyi ve bunlardan teşekkül edecek olan Cum-

— 497 — 



Danışma Meclisi B : 153 18 . 9 . 1982 O : 2 

huriyet Konseyinin 7 yıllık faaliyetine aıit olan ça
lışma şart ve özellikleri bir kenara itilmek suretiyle, 
muayyen bir aradan sonra bu Anayasanın anladığı 
manada, bir Cumıhurbaşlkanlığı seçimini vicdanen 
kabul edememiş bulunmaktayım. 

Aynı prosedür içinde, o Konseyin veya Cumhu
riyet Konseyinin en kıdemli üyesinin vekâletini mü
talaa eden maddemizin ben bu önergemle; «Müd
detini doldurmak üzere Cumhurbaşkanlığını üstle
nir» şeklimde tadilini teklif etmekteyim ve bu mad
denin mütalaasında da, biraz uzağa atılmaması la
zım gelen bir başka maddeye de atıf yapmak mec
buriyetindeyim. Öyle bir oylama yaptırıyorsunuz iki, 
beşinci madde ile neredeyse buna «evet» veyahutta 
«hayır» demeyeni bir siyasî hakkından mahrum ede
cek kadar da cezalandırıyorsunuz. O zaman, bu 
Anayasayı, memleketin bugünkü ve kendi çizdiğimiz 
bir müddetle, 7 yıllık bir dönem için geçiş süreci di
ye kabul ettiğimiz zaman, bütün şartlarıyla, bütün 
mekanizmalarıyla kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Açık ve net olmakta fayda vardır; herhangi bir su
rette, üç sene sonra, beş sene sonra, üç ay sonra 
bir boşalma ahvalinde bir başka türlü mekanizmayı 
erken getirmenin baştaki anlayışa ters düşeceği ka
naatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ssçkin. 
Sayın Haznedar, sizin önergenizle, biraz farklı 

olmakla beraber aynı mahiyettedir. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Değil efen
dim, biraz değişik, 

BAŞKAN — Ufak değişiklikler var. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Ufak değil; 

epeyce değişiklik var. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Erginay?.. 
AKİF ERGİNAY — Aleyhinde... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bir Cumhurbaşkanı nasıl olur? Ya demin Ko

misyon Başkanımızın ifade ettiği gibi, plebisitle olur, 
ya teklif edildiği şekilde referandumla olur, yahut-
ta milletin seçtiği meclis içinden usulüne göre seçi
lir. Bunun başka bir şekli yoktur. 

Şimdi, Sayın Seçkin'in belirttiği hususu bir an 
için düşünürseniz, evvela şöyle bir şey olacak; di
yelim iki, Allah 'korusun, Allah hakikaten korusun 
memleket için, ikincisi için de bir boşalma olduğu 

takdirde, bu sefer üçüncüyü; demek ki Konseyin beş 
üyesini bile seçebilecek bir durum hâsıl olacak. Al
lah korusun, böyle şey akıl a'lmaz; bir. 

İkncisi; ikincisinin de başkanlığa otomatiikman 
gelmesinin seçimle, milletin iradesiyle hiçbir ilgisi 
kalmayacak demektir. Çünkü, referandumda da ol
sa, plebisitte de olsa, meclisten de olsa, demokrasi
ye uygun düşen bir seçim usulü vardır; halbuki u* 
ride bir tayin usûlü var. 

Bu itibarla, böyle bîr hükmün Anayasada yer 
alması, hem demokrasiye aykırı, hem düşüncelere 
aykırı; zannediyorum ki, kabulüne imkân olmayan 
bir husustur. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Seçkin'in önergesi üzerimde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; 
Uzun boylu konuşacak değilim. Bu devre, ilk 

Cumhurbaşkanının 7 yıllık süresi, demokrasiye ge
çiş süreci değildir. Türkiye'nin demokrasiye geçişi; 
Türkiye serbest seçimlerle ilk Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kurulduğu anda bitmiş olacaktır, olağan
üstü durum bitmiş olacaktır ondan sonra normal re
jim başlayacaktır. Normal rejimde de, normal rejim 
kuralları uygulanır. Anayasamız bütünüyle uygula
maya girecektir. Binaenalyh, teklifi kabul edemiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadıklarını ifade et
tiler. 

HAYRULLAH SEÇKİN — Sayın Başkanını, so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde soru sorulma
dı, Buyurun efendim. 

HAYRULLAH SEÇKİN — Sayın Başkan; «Ge
çiş dönemi değildir» 'dediler. Acaba, Cumhuriyet 
Konseyinin 7 yıl süreyle Anayasanın geçici madde
sinde yer almasını, sadece dokunulmazlık zırhına mı 
bürünmek istiyorlar? Başka bir izahı yok mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, hiçbir zaman Millî Gü
venlik Konseyi üyelerini korumayı düşünmedik. On
ların kişilikleri ve bulundukları meslek, kendilerini 
korumaya yeter. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Seçkin'in önerge
sine Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Haznedar'ın önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının geçici 

2 nci maddesinin son fıkrasının yönetim boşluğu ya
ratmamak bakımından aşağıdaki gibi düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Geçici madde 2, son fıkra : 
«tik genel seçimler sonunda Türkiye Büyük Mil

let Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar ge
çecek süre içinde Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt 
dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden 
ayrılması hallerinde veya Cumhurbaşkanlığı Maka
mının herhangi bir suretle boşalması halinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, bu Anayasaya 
göre yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Millî 
Güvenlik Konseyinin en kıdemli üyesi Cumhurbaş
kanına vekâlet eder.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Önce bir özür dileyeyim; zannedersem yazarken 

bir ufak ibareyi orada atlamışım. Bir bölümü şöyle 
olacaktı; şimdi tekrar söylüyorum. 

«Geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde» 
dedikten sonra, «görevine dönmesine kadar» sözoü-
ğü unutulmuştur. Onu arz edeyim, sonra da gerek
çesini ifade edeyim efendim. 

Geçici maddenin üçüncü fıkrasında Cumhurbaş
kanlığı Makamının devamlı olarak boşalması hali 
düzenlenmiş. Devamlı olarak boşalması halinde yeni 
parlamento Cumhurbaşkanı seçinceye kadar Millî 
Güvenlik Konseyi üyelerinden en kıdemli olanı Cum
hurbaşkanına vekâlet edeceği öngörülüyor. 

Yalnız, gerekçe elimizde olmadığı için, bununla, 
geçici olarak bu Makamın boşalması halinin derpiş 
edilip edilmediği hususu kesinlikle anlaşılamıyor; as
lında da derpiş edilmediği anlaşılıyor benim kanım
ca. Çünkü, boşalma hali değildir; geçici olarak Cum
hurbaşkanının hastalık veya seyahat dolayısıyla göre
vinden ayrılması. 

O nedenle bu boşluğu doldurmak bakımından bu 
önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazınedar'ın önergesi de ge
nel hatları itibarıyla aynı mahiyettedir. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Boşalma iki şekilde ölür efendim; daimî ve geçi

ci. Her iki halde de boşalmayı kapsar ve en kıdemli 
üye vekâlet eder. Maddede açıkça belirtilmiştir. Bu
nun için önergelere katılamıyoruz efendim. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar'ın önergesine Komisyon katılmı

yor. 
Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeye geçiyorum. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz?... 
BAŞKAN — Sayın Sabuncu, buyurunuz. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım; ikinci fık

ranın sonundaki «Ve» zannediyorum sehiv neticesin
de konmuştur; «Veya» olacak. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet Sayın Başkanım, çok özür di
leriz. Gerçekten ikinci fıkrada; «Rütbece uygun bir 
general veya amirale devredebilir.» ibaresi vardır; fa
kat Sayın Arkadaşımız İmren Aykut bunu doğru oku
dular, kendiliklerinden tashih ettiler. Kendilerine te
şekkür ederim. Ben, meselevi halledilmiş sanıyordum; 
onun için müdahalede bulunmadım efendim. 

BAŞKAN — «Bir general veya amirale» olarak 
düzeltiliyor efendim. Esasen böyle okunmuştur. 

BAHTİYAR UZUNOÖLU — Sayın Başkanım; 
redaksiyonla ilgili bir husus var efendim. 

BAŞKAN — «Redaksiyonla ilgili» diyorsunuz. Bu
yurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOÖLU — Geçici 2 nci mad
denin söz konusu ikinci fıkrasında ikinci cümle ola
rak, «Muhafaza eder»den sonra nokta konmuş; «An
cak, Genelkurmay Başkanlığı yetki ve görevlerinin ta
mamını veya gerekli gördüklerini kıdem veya rütbece 
uygun bir general ve amirale devredebilir.» demekte
dir. Bu cümlenin faili, öznesi yok. Faili Cumhurbaş
kanıdır. Bunu sağlamak için, eğer arkadaşlarım ka
bul ederlerse, «Muhafaza eder»den sonra noktalı vir
gül, ondan sonra küçük harfle «ancak» diye başla-
valım. Maksadı bu şekil ifade eder. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Doğrudur efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor. «Muhafaza eder» J 
den sonra noktalı virgül ve küçük harfle «ancak» di
yerek devam ediyor. 

Madde üzerinde başka bir görüş yok. ı 
Bu itibarla 2 nci maddeyi, Komisyondan geldiği 

şekilde ve bu ufak değişikl'ikleri ihtiva etmek kaydıyla 
oyunuza sunuyorum... 

TURGUT YEĞENAĞA — Bir teklifim vardı 
efendim. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, mad
deyle ilgili bir önerge vereceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. Oylamay
la alakalı olarak söz istemiştiniz. Buyurun. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Çok tarihî bir madde oylanıyor. Türk milleti li
derini bulmuş ve benimsemiştir. Onun için bu liderin 
seçimi de Anayasada yer alıyor. Anayasa ile lider 
tümleşmiş oluyor. Bu oylamanın alkışlarla, ayakta ya
pılmasını ve bunun tarihe böyle geçmesini saygılarım
la arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; 2 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCÎ MADDE 3. — Millî Güvenlik Konseyi, 
bu Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasî Par
tiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk 
genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 
sayılı ve 2485 sayılı kanunlara göre görevlerini devam 
ettirir. I 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesindeki Millî Güvenlik Konseyi Üye
liklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması 
halinde doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulan
maz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve baş
ladıktan sonra, Millî Güvenlik Konseyi, Cumhurbaş
kanının yedi yıllık süresi sona erinceye kadar, Cum-' 
hurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyesi sıfatını alırlar. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye
leri, bu Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunul
mazlığına sahip olurlar. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır : \ 

I a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edile
rek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, bu Anayasada 
yazılı temel hak ve hürriyetler ve ödevlere, laiklik il-

I kesine, Atatürk inkılâplarının, millî güvenliğin ve ka
mu düzeni korunmasına, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülkelere 
Silahlı Kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin 
Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sıkıyönetim 
ve savaş haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca 
gerekli görülen diğer kanunları 109 uncu madde ile 
Cumhurbaşkanına tanınan on günlük süreden ayrı 
olarak yayımlanmalarından önce on günü aşmayacak 

I bir süre içinde incelemek; 
b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği 

süre içinde : 
Genel Milletvekili seçimlerinin yenilenmesine ve 

ertelenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanıl
masına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun yönetim ve gözetimine, gençliğin 
yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin düzenlenmesine 
ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış 
güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme 
ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanı
na sunmak; 

d) Yukarıdaki fıkralarda bildirilen çalışmalara 
ilişkin konularda, Bakanlar Kurulundan sözlü ve yazılı 
bilgi almak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

önergelere geçiyorum. Verilen önergeleri okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 3 üncü maddesinin (d) bendinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 
Cahit TUTUM Necip BİLGE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının geçici hükümler, 3 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

d) Cumhurbaşkanının isteği ve o kanalla yukarı
daki bentlerde bildirilen çalışmalara ilişkin konularda 
Başbakanlıktan sözlü ve yazılı bilgi almak. 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Halil Erdoğan GÜREL Mahmut Nedim BİLGİÇ 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklama yapacak 
| mısınız?... 
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CAHİT TUTUM — Müsaade ederseniz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Burada gereksiz bir vesayet, Bakanlar Kurulu üze

rinde bir tür vesayet müessesesi intibaını bırakacak 
bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. 

Aslında, gereksiz diyorum; çünkü bu Konseyin 
görevleri, büyük bir ihtimalle, kendi içtüzüğünde gös
terilecektir, iç düzenlemesinde gösterilecektir. Nasıl 
çalışır nasıl bilgi toplar, idare ile olan ilişkileri nasıl 
olur, hangi vasıta ile olur. Bunlar orada gösterilebilir. 

«Resen Bakanlar Kurulundan belli konularda söz
lü ve yazılı bilgi alma» şeklindeki düzenleme, he
men hemen Müessesenin ihdas amacıyla ters düşen 
ve gereksiz yere bir vesayet müessesesi yaratır nite
likte görülmektedir. Aslında, Cumhurbaşkanının iste
diği ölçüde ve istediği biçimde bu bilgiler anında her 
yerden alınır ve bu Konseye iletilir. Esasen istişari ni
telikte olduğuna göre, bunun hangi kanalla, nereden, 
nasıl bilgi alınacağı konusu, tamamen bir iç düzenle
me konusudur. Böyle özel bir hüküm konulamaz; as
lında bu konuluş biçimiyle son derece sakıncalıdır Sa-
yıtf Başkanım. 

Bu nedenle, bu fıkranın bütünüyle metinden çı
karılması gerekir ve görevlerin niteliğini de etkileye
cek bir tarafı yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Efendim ben de bu fıkranın 

geri alınmasından yana olduğumu belirteceğim. 
BAŞKAN — Tabiî mümkün, yalnız raporda si

zin, daha doğrusu muhalefet şerhleriniz varsa; ona 
mütedair bir hüküm yok. 

TURGUT TAN — Efendim bu raporda bu mad
de üzerinde bir muhalefet şerhi görülmemektedir, im
za da yoktur. 

BAŞKAN — Yok, evet. 
TURGUT TAN — Fakat Komisyon tutanağımız

da vardır. 
BAŞKAN — Komisyon tutanağınızda var ise, 

buyurun. 
TURGUT TAN — İzin verirseniz buradan ko

nuşayım. 

Sayın Tutum, önergesi dolayısıyla açkladı; ger
çekten, Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı iliş

kileri açısından, Cumhurbaşkanlığı Konseyi olarak 
görev yapacak Kurulun, ne tür görev ve yetkileri ola
bilir sorunu burada, «Sözlü ve yazılı bilgi almak» şek
linde ifade edilmiş. Bu, çok kesin bir anlamı belirtir 
bir ifade olarak görülmemektedir; yani bildiğiniz gi
bi, sözlü soru, bir çeşit denetim yolu olarak Parla
menter sistemde görülmektedir; bu tür anlamlara ge
lebilecek bir düzenleme niteliğinde de görülmektedir, 
bu yüzden Bakanlar Kurulu üzerinde bir tür, - Sayın 
Tutum'un değindikleri gibi - vesayet yaratır anlamını 
vermektedir. 

Bu yüzden, ben fıkranın çıkar İması gerektiği gö
rüşündeyim. önergenin lehinde olduğumu söylemek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon, önerge ile ilgili görüşü

nüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Fıkrayı tenkit eden arkadaşların ileri sürdükleri 
gibi, bunun vesayet rejimi ile bir ilişkisi yoktur. Sa
dece bilgi edinilmek amacıyla; Cumhurbaşkanının, ya
kın müşavirleri demeyelim, danışmanları olacak kişi
lerin bilgi edinmek amacıyla ilgili bakanlıklara, Ba
kanlar Kuruluna sözlü ve yazılı, bilgi almak için mü
racaat etmelerinden ibarettir. 

Yukar da «a, b, c» fıkralarında ileri sürülen hu
suslarda bilgi sahibi olmak, Cumhurbaşkanının ken
dilerine müracaat ettiği zaman süratle cevap verme
lerini kolaylaştıracağından ve devamlı surette devlet 
hayatının içinde yaşamak zorunda olduklarından, bu 
hak onlara gayet tabiî, görevlerinin sonucu olarak ve
rilmiştir ve tanınmıştır. 

Mesele bundan ibarettir; yoksa, bir vesayet reji
mi yoktur. Söz alan arkadaşların da belirttikleri gibi, 
Konseyin yetkileri sadece istişarî mahiyettedir; buna 
yetki bile denemez; Cumhurbaşkanı sual sorduğu za
man, kendisine cevap vereceklerdir, rapor verecekler
dir. Bu hususta bilgi sahibi olmaları da gayet doğal
dır efendim. 

Bundan dolayı bir vesayet rejimi olduğu kanısında 
değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Soru Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Say n Barangil, Sayın Haznedar, Sayın Karal. 
Sayın Barangil buyurun. 
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İBRAHİM BARANGİL — Efendim, Sayın Ko
misyon Başkanımız Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye
lerinin Bakanlardan bilgi isteyebileceğini ifade ettiler. 
Ama maddede «Bakanlar Kurulundan» diyor; aca
ba yazımda mı bir hata var, izah mı değişiktir? 

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

ALDIKAÇTI — Efendim, «Bakanlar Kurulu» deyin
ce, bütün bakanları ihtiva eder; bundan dolayı böyle 
söyledik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar buyurun efendim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, Cum

hurbaşkanlığı Konseyini görevleriyle ilişkili olarak «a, 
b, c, d» fıkralarında ifade edilen kuruluşların ara
sında üniversiteyi göremedim. Cumhurbaşkan nın di
rekt olarak yaptığı birtakım tayinlerle ilgili bazı ku
rumlar var; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Di
yanet işleri gibi; fakat üniversite veya YÖK yok. 
Acaba; bu bilerek mi, yoksa herhangi bir maksatla 
mı buraya konmamıştır; onu sormak istiyorum. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Herhangi bir maksat yoktur, «c» fıkrası sorunu 

cevaplandırıyor; «Cumhurbaşkanının istemine göre, iç 
ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda 
inceleme ve araştırma yapmak» diyoruz. Cumhurbaş
kanı emrederse, bu konuda da araştırma yapmak hak
kına sahiptir efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Karal. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Komisyon 
Başkanından anladığıma göre, «d» fıkrasından daha 
ziyade Cumhurbaşkanı adına bilgi toplama anlamını 
çıkarmak eğilimindeyim. Aksi takdirde, Cumhurbaş
kanının Bakanlar Kurulu ile olan ilişkilerine zarar 
verecek bazı uygulamalar doğabilir. 

Onun için, «d»- fıkrası kaldığı takdirde, «Cum
hurbaşkanı adına bilgi toplamak» denirse daha uygun 
olmaz mı? 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Karal arkadaşımın görüşüne bu defa katı
lamıyorum. Cumhurbaşkanı kendisi, bakanlardan ya
hut bakanlıklardan bir bilgi istese, doğrudan doğru
ya müracaat eder; bu bilgi edinme sadece Konse
yin kendi bilgisini genişletmek ve devlet faaliyetleri 
hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak amacına 
matuftur. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim. 
Komisyon Sayın Tutum'un önergesine... 
CAHİT TUTUM — Bir sorum daha vardı; müm

kün mü? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Say n Komisyon Başkanının 

verdiği izahat; «Bakanlar Kurulu bütün bakanları 
ilgilendirmesi nedeniyle bu ilişkide herhangi bir ga
rabet yoktur» demeye getirdi. 

Aslında, Bakanlar Kurulu, bir Kuruldur ve Baş
bakan büyük ölçüde bunun başıdır ve bunun temsil
cisidir. Eğer bir bilgi istenecekse, olsa olsa Başbakan
dan istenebilir. Dolayısıyla, hükümetle Cumhurbaş
kanı arasındaki ilişkiler Anayasanın esas hükümlerin
de tedvin edildiğine göre, orada tedvin edilmemiş olan 
böyle bir eklenti hükmün getirilmesini nasıl açıklı
yorlar?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çünkü Konseyi geçici bir Kurul
dur; onun için efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum'un önergesine Komisyon katılmı

yor. 
Dikkate alınmasını oylar niza sunuyorum : Dik

kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesine geçiyo
rum. 

Zatıaliniz mi açıklama yapacaksınız efendim? 
TURHAN GÜVEN — Evet efendim ben bir açık

lama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Milletvekili seçimleri yapılm ş, yeni bir hükümet 

kurulmuş ve bu hükümet Türk Milleti adına görev 
ifa etmeye başladıktan sonra, Millî Güvenlik Kon
seyi bir unvan değişikliği ile karşınıza ve sivil hayata 
dönüşmek suretiyle, Cumhurbaşkanlığı Konseyi ola
rak gelmektedir. 
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Bir geçiş döneminin seçimlerle birlikte sona ere
ceği hususunda bir tartışmaya yer olmadığını, Sa
yın Komisyon Başkanı biraz evvel teyit etmiştir. 

Bu nedenle, seçimlerin yapılmasından sonra ar
tık bir geçiş döneminden söz edilemeyeceği aşikâr
dır. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görev
leri dikkatle izlendiğinde, bu maddenin üçüncü f k-
rasının (a) bendinde «Resen Büyük Millet Meclisin
den çıkartılmış olan kanunları inceleme ve buna gö
re Cumhurbaşkanına görüş bildirme» olduğu gibi, 
Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları 
da ve O'nun göndermiş olduğu kanunları da yine 
ayrıca bir inceleme ve görüş bildirmesi sözkonusudur. 

Bizim değinmek istediğimiz asıl konu; bu mad
denin (b) bendinde ve (c) bendinde ki, onda da ay
rı bir düzenleme var. (b) bendinde «Cumhurbaşkanı
nın istemi ve tespit edeceği süre içinde:» deyip iki 
nokta konulmuş; sanki altından değişik birtakım sı
ralamalar gelecekmiş gibi, fakat bent aşağıda bir 
cümle ile bitmiş, (c) bendinde bu kez «Cumhurbaşka-
n nm istemi» ibaresi yukarıda yer almamış, cümle
nin içerisinde yer almış; fakat «Yukarıdaki fıkralar» 
deyimi; ki, o da yanlıştır, yukarıdaki bentlerde de
mek lazım, kanun yapma tekniğine uygun olarak; 
çünkü, geçici 3 üncü maddenin üç tane fıkrasının 
içinde olan bentlerdir, bu şekilde düzeltilmesinde ya
rar vardır. 

Burada, artık istişarî bir nitelik taşıyan ve askerî 
kesimle kesinlikle ilişiği kesilmiş olan Cumhurbaş
kanlığı Konseyinin doğrudan doğruya hükümetle olan 
ilişkileri düzenlenmektedir. «Bakanlar Kurulundan 
sözlü ve yazılı bilgi almak» deyimi, bize biraz ters 
gelmektedir. 

Biraz evvel Sayın Tutum açıklad 1ar; hükümetin 
başı, başkanı, politikasını düzenleyen kişi, yüce oy
larınızla kabul edilen maddeye göre başbakandır. Eğer 
bir bilgi almak sözkonusu ise, başbakanlıktan bilgi 
alınır, bakanlar kurulundan bilgi alınmaz. Çünkü, ba
kanlar kurulunun başkanı, bizatihi başbakandır. Bu 
bir. 

(b) ve (c) bentlerinde Cumhurbaşkanının istemi 
sözkonusu olduğuna göre, (d) bendinde de, yaptığı
nı z düzenlemeye göre, yine Cumhurbaşkanının istemi 
ve hükümet - Cumhurbaşkanı ilişkileri göz önüne alın
dığında, Cumhurbaşkanı kanalıyla, o kanalla bilgi 
istemek sözkonusu olabilmelidir. Yoksa, bir müeyyi
desi olmadığı için, sivil hayata dönüşmüş olan ve 
Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığını ifa eden Cumhur
başkanlığı Konseyi üyelerine, hükümet, kendi deyim

lerine göre «bakanlar kurulu» bilgi vermeyebilir. Bu
nu nasıl sağlayacağ z?.. Bunu, ancak Cumhurbaşkanı
nın kanalıyla sağlamak mümkündür. 

Sayın Cumhurbaşkanı, «Benim namıma bu arka
daşlarıma, benim danışmanlarıma bilgi verin» derler 
ve o kanalla bu sağlanır. Endişem odur ki, ileride 
bir ihtilat ortaya çıkmasın. Çünkü, bilgi vermekten 
imtina durumu olabilir. Bunun müeyyidesi, ne geçici 
maddelerde ve ne de huzurunuzda kabul edilen Ana
yasa metninde yoktur. 

Bu bakımdan, bu köprü görevini, bu bilgi alma 
istemini Cumhurbaşkanlığı kanalı ile sağlarsak, zan
nederim bu metin, bu (d) bendi daha iyi düzenleme 
göstermiş olur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
CAHİT TUTUM — Say n Başkanım önergenin 

lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, Sayın Gü-
ven'in belirttiği, maddenin biraz daha tahfif edilmiş 
şeklidir. Ancak, yineliyorum, ısrar ediyorum, istişarî 
bir organ, icraî bir organdan sözlü bilgi alamaz. Ya
ni, bakanlar kurulu sözlü bilgiyi nasıl verecek?.. Ba
kanlar kurulunu ayağına mı çağıracak?.. «Evet» di
yorsa, o zaman vesayet değil de, nedir bu?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyle ilgili olarak Komisyonun görüşünü ri

ca ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvela, Sayın Turhan Güven'e teşekkür ederiz, 
gerçekten (d) bendinde yanlışlık yapılmıştır; (a, b, c) 
bentleri diye bunu tasrih edeceğiz efendim, «f kra» de
ğil, «bent» tabirini kullanmamız lazımdır, bu yanlış
lığı düzelteceğiz. 

Şimdi, diğer konuya gelince; madde dikkatle okun
duğunda, Konseye, Cumhurbaşkanının istemi ve tes
pit edeceği süre içerisinde birtakım tetkikat yapma 
görevi yahut da yetkisi verilmiştir. Bunun dışında bir 
de Konseyin (a) bendinde belirtilen hususlarda bir 
inceleme yapması; Cumhurbaşkanının gerekli gördü
ğü hallerde 109 uncu madde ile Cumhurbaşkanına ta
nınan on günlük süreden fazla olmadan bir incele
me yapması bahis konusudur. 

(d) bendinde deniliyor ki; «Yukarıdaki bildirilen 
çalışmalara ilişkin konularda, Bakanlar Kurulundan 
sözlü ve yaz lı bilgi almak.» Binaenaleyh, bu bir Ana-
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yasa hükmüdür ve Anayasa hükmü gereğince Kon- I 
sey üyeleri bakanlar kurulundan bilgi talep edebilir- I 
ler. 

Bunun Cumhurbaşkanı aracılığıyla yapılıp yapıl- \ 
maması sorusuna gelince; bu soruyu biraz garabetle I 
karşıladık. Çünkü, devlette çeşitli organlar vardır, or
ganlar arasında ilişkiler kurulur, bakanlar arasında 
da ilişkiler kurulur; iki bakanlık arasındaki ilişki hiç
bir zaman başbakandan geçerek gitmez. Geçici mad- I 
delerle Konseye yetkiler verilmiştir, Konsey bu yet- I 
kileri kullanmaktadır ve bu yetkileri kullanırken, in- I 
celemelerine mehaz teşkil etmek üzere bazı bilgilere I 
ihtiyacı vard r, bunu ilgili bakandan ister. 

Bakan vermezse ne olur?.. Tamam. Müeyyidesi I 
nedir?., işte o zaman Cumhurbaşkanına gider ve o I 
zaman Cumhurbaşkanı devreye girer ve Cumhurbaş- i 
kanı devreye girdiği zaman da, yeni Anayasamıza gö
re biraz kuvvetle girer; yetkileri vardır, zorlatır efen- I 
dim, bakanı aracılığıyla. 

Söyleyeceğim bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın üyeler; Sayın Güven'in önergesine Komis

yon katılmıyor. Bu itibarla dikkate alınmasını oyu- I 
nuza sunuyorum : Dikkate alınmas nı kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. I 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkanım, 
redaksiyonla ilgili bir hususu arz etmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağışman. , I 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Bu kanunlar sayı

lırken diğer maddelerde olduğu gibi, tarihlerinin de I 
yazılması gerekir, çünkü diğer maddelerde öyle ya- j 
pılmış efendim. I 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, «2324 sayılı Ana
yasa Düzeni Hakkındaki Kanun, 2485 sayılı Kurucu 
Meclis Hakkındaki Kanun ve 2356 sayılı Millî Gü
venlik Konseyi Hakkındaki Kanun» diyerek düzelt
me yapacağız efendim. I 

BAŞKAN — «Bunların tarihi de yazılabilir mi?» I 
diyor. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, numara ve isim yeterlidir. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi, (d) bendinde «fık- I 

ra» diye ifade ediliyordu, bunu «bent» olarak değiştir- I 
mek kaydıyla oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... ] 
Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. \ 
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4 üncü maddeye geçmeden önce, çalışma süresiyle 
ilgili bir önerge var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Genel Kurulumuzda biraz önce kabul edilen öner

ge ve Anayasa Komisyonu raporuna göre, İçtüzüğe 
eklenen 1 inci ek maddedeki 72 saatlik süre 48 saate 
indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu karardan yararlanabilmek, bu sürenin bir an 
önce başlamasını gerektirir. Bunu sağlamak için bu 
gece müzakerelerin Anayasa Tasarısın n başlangıcı ile, 
geçici hükümlerinin bitimine kadar sürdürülmesini öne
ririz. 

Saygılarımızla. 
Cevdet KARSLI Muzaffer SAÖIŞMAN 

Hilmi SABUNCU Süleyman Sırrı KIRCALI 
Erdoğan BAYIK Osman YAVUZ 

Abdurrahman YILMAZ 

BAŞKAN — Efendim, birinci müzakerelerin bi
timine kadar çalışmamızın sürdürülmesini öneren öner
geyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Anayasaya göre ya
pılacak ilk genel milletvekili seçimi sonucunda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Diva
nını oluşturması ile birlikte : 

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa 
Düzeni Hakkındaki Kanun, 

b) 12 Aralk 1980 gün ve 2356 sayılı Millî Gü
venlik Konseyi Hakkındaki Kanun, 

c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu 
Meclis Hakkındaki Kanun, 

Yürürlükten kalkar ve Millî Güvenlik Konsevi ile 
Danışma Meclisinin hukukî varlıkları sona erer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

Geçici 4 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasanın halk oylama

sı için seçmen kütüklerine yazıldığı ve seçmen kartını 
aldığı halde, sandık başına gidip oy kullanmas na 
hukukî veya fiilî herhangi bir engeli bulunmayan seç
menler, Anayasa oylamasında oy kullanmadıkları tak
dirde, Anayasa oylamasını takip eden ilk genel ve 
yerel seçimlere katılamazlar, seçimlerde aday olamaz
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üvemiz?.. Yok. 
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Bir önergeyi okutacağım, diğer önergeler aynı ma
hiyettedir; onların da sahiplerinin isimlerini okutaca
ğım. 

Savın Başkanlığa 
Geçici Hükümler Tasarısının geçici madde 5'in 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Akif EROINAY Necip BİLGE 
RASKAN — Sayın Nermin öztuş, Şerafettin Y*-

kın, Isa Vardal, Bahtiyar Uzunoğlu, Cahit Tutum, 
Ayhan Fırat ve Remzi Banaz'ın da aynı mahiyette 
önergeleri vardır. 

Birinci önerge Sayın Erginay ve Sayın Bilge'ye 
aittir. 

Sayın Erginay, bir açıklama yapacak mısınız? 
AKİF ERGİNAY — Yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, geçici 5 inci 
maddenin metinden çıkarılmasını talep ediyoruz. 

Maksadmız şudur : Anayasa ile biz demokratik 
bir sistem getirme amacındayız. Oysa, bu geçici 5 inci 
madde bir kimsenin, şu veya bu şekilde sandık ba
şına referandum için gidememesi, onun, o devre için 
milletvekili adayı seçilmesini önlüyor. 

Bir an için şöyle bir hesap yapalım, her partiden 
aşağı yukarı 450 aday gösterilecek, üç parti olduğunu 
farzedelim, demek ki toplam 1 350, bilemediniz 1 500 
kişi rey vermediği takdirde, referandumun akıbeti ne 
olacak ki, böyle bir önlem alınmak istenmiştir?.. 

Bir insan, şu veya bu şekilde, hukukî veya fiilî 
engel olmadığı takdirde, kim, nasıl tespit edecek bu
nu?.. Gidip rapor mu getirecek veya bir mani çıktığı 
takdirde, «Bunun hukukî esasları şudur. Bu itibarla 
ben reyimi vermek istiyordum; ama maalesef vere
medim» mi diyecek?.. 

Bu, zannediyorum ki. Sayın Komisyonun pek uy
gun bulmaması gereken bir husustu; böyle bir me
tinde al nmaması gereken bir hükümdür bu. Çünkü, 
hakikaten insan haklarından bütün ulviyetiyle bahse
den bir Komisyon, bir Anayasa, belirli bir küçük ha
dise için âdeta zorla, «İlla gideceksin, gitmezsen bir 
devre hakkından mahrum kalırsın...» şeklinde; böyle 
bir tehdit diyeceğim, böyle bir hukuku pek nazara 
almayan bir hüküm, zannediyorum ki bu metinde kal
mamalıdır. 

Kusura bakmasınlar bizim yaptığımız Anayasanın 
bazı yerlerinde zaten ufak tefek hatalar da olmadı 
değil, ben burada Komisyona teşekkür etmek isterim; 
konuşmalara rağmen, reddedilmiş olmasına rağmen, 

bazı maddeleri kendiliklerinden düzeltmişlerdir, şah
sen buradaki yaptığım tenkitlerde bunları yapmışlar-
dr . 

Onun için, son bir ricam ve temennim; bu geçici 
5 inci maddenin bu metinden çıkarılmasıdır. Hak, 
hukuk, esas ve kaideler bu anlamda bize böyle bir 
talepte bulunmayı, zannediyorum emrediyor. 

Çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen üyemiz?.. 
CAHİT TUTUM — Önergenin lehinde söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Seçmen kütüklerinin tanzimi sırasında da, sanı
yorum buna benzer bir hüküm getirilmiş idi. 

Şimdi, hukuken ve fiilen gerçekleşmesi mümkün 
olmayan ve idareyle seçim yöneten organları bir ne
vi cadı kazanının içine düşürecek olan, son derece 
olumsuz bir hüküm getiriliyor: 

Bir kez, yeni seçmen kütükleri düzenlenecek, da
ha sonra eskileriyle karşılaşt rılacak; oy kullanmayan
lar seçmen kütüğünden çıkarılacak, bu arada çeşitli 
nedenlerle yer değiştirenler için yazışmalar başlayacak 
(ki, bu yazışmalar trafiği tam bir bürokratik çıkmaz 
içine düşürebilir), bütün bu çalışmalardan sonra, hu
kukî veya fiilî engeli kanıtlamak mümkün olacak. 
Fiilen ve hukuken mümkün olmayan bir şeyi nasıl 
teklif ediyorlar, doğrusu düşünemiyorum. Herhalde, 
seçime katılma nispetini artırmak için düşündükleri, 
belki kendi kafalarında son derece masum olan bir 
öneridir; ama sanıyorum ki, ülkemizin gerçekleri açı
sından böyle bir tedbirin getirilmesi son derece yan
lıştır Sayın Başkanım. 

Bu nedenle, bu maddenin bütünüyle metinden çı
karılmasının doğru olacağını düşünüyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde söz almak isteyen üyemiz?.. Yok. 

ENİS MURATOĞLU — Soru sormak istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın MuratoğlU. 
ENİS MURATOĞLU — Yazımla görevli me

mur, şayet gidip de şahsı tespit etmemiş ise, kütükte 
ismi bulunmadığı için oy vermeyecek; bu takdirde bu 
şahıs geçici 5 inci madde kapsamında kalıp da seç
me ve seçilme hakkndan mahrum olacak mıdır? 

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

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, olmayacak; mazere
ti var gayet tabiî, listede ismi yoksa. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Benim de bir sorum var 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, geçici 5 inci mad
de mecburî oy kullanma hakkından bahsediyor. Bu 
sistem bize mahsus bir sistem mi, yoksa Batılı ülke
lerde, Batı demokrasisinin uygulandığı ülkelerde bu
na benzer uygulama var mıdır? Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Say n Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Getirdiğimiz hüküm, oldukça şiddetli tepkilere 
yol açtı; fakat yüksek müsaadelerinizle bu hükmün 
kaynağını anlatmak istiyorum. 

Seçim sisteminde, seçmenlerin oy kullanma sorunu 
demokratik düzenlerde iki şekilde çözümlenir : Oy 
kullanmak; birinci teoriye göre bir vazifedir; vazife 
olduğu için de bütün seçmenler oy kullanmakla yü
kümlüdürler. Eğer seçmen, seçimde gelip oy kullan
mazsa, bunun müeyyidesi vardır. Bu müeyyide, Ba
tıda para cezasıdır; Belçika'da ve Yunanistan'da uy
gulandığı gibi, isviçre'nin bazı kantonlarında uygulan
dığı gibi. Eğer, seçim bir haksa; ikinci teori de seçi
min bir hak olduğudur, seçmen sandığa gidip, oy ve
rip vermemekte serbesttir. 

Şimdi, biz bu maddeyi düzenlerken neden esinlen
dik; Yüksek Heyetinizden geçen 2485 numaralı Ku
rucu Meclis Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, 
Anayasanın halk oyuna sunulması için hazırlanacak 
oy verme kütüklerinin düzenlenmesine dair Kanunun 
8 inci maddesinde şu hüküm bulunmaktadr : «Oy 
kullanma yeterliliğine sahip olanların yazım için ge
len memurlara kendilerini yazdırmaları zorunludur. 
Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı aya ka
dar hapis ve 5 bin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ile cezalandırılır.» Yani vatandaşı, seç
men olabilmek için oy verebilmek için deftere kay
dolmaya zorlamakta, seçimi bir görev telakki etmek
tedir; fakat madde bununla da bitmemektedir, «Bu 
suçtan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar beş yıl 
süreyle genel ve yerel seçimler ile bunlara bağlı ara 
seçimlerinde aday olamazlar ve oy kullanamazlar.» de

mektedir. Bu hüküm, bu Meclisten geçmiştir. Bu Mec
listen geçtiği için, biz de soruyu ele aldığımız zaman, 
kendi felsefeme göre, kendi hukuk anlayışıma göre, 
kendi fert telakkime göre, seçimlerin bir hak olması, 
fertlerin bu hakk<, isteği kullanıp kullanmamakta ser
best olmalarına inanmama rağmen, olağanüstü bir 
durumda Yüksek Meclisin aldığı bir karara uyarak, 
buna paralel olarak bu hükmü getirdik. Takdir siz
lere aittir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, Genel Kurulun takdirine bırakıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, efendim, takdirine bırakıyo
ruz; evvela böyle karar vermişler, şimdi de aksini 
verebilirler, takdir kendilerine aittir. 

BAŞKAN — Bu 5 inci maddenin çıkarılması ile 
ilgili olarak; Sayın Erginay, Sayın Bilge, Sayın Öz-
tuş, Sayın Yarkın, Say n Vardal, Sayın Uzunoğlu, 
Sayın Tutum, Sayın Fırat ve Sayın Banaz tarafın
dan verilen önergeleri Komisyon, Genel Kurulun tak
dirine bırakıyor. 

O itibarla dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi Komisyondan geldiği şek
liyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇÎCI MADDE 6. — Yapılacak ilk genel mil

letvekili seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 
ilanını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binasında, saat 15.00'te kendiliğinden toplan r. Bu 
toplantıya en yaşlı Milletvekili Başkanlık eder. Bu top
lantıda .milletvekilleri andiçerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. Yok. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 

HILMt SABUNCU — Sayın Komisyon, Başkan
lık Divanının teşekkülü bakımından kâtip üyelerin de 
maddede yer almasını uygun bulurlar mı acaba? 

BAŞKAN — Saym Sabuncu'nun belirttiği husus 
hakkında Komisyonun bir görüşü var mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bunlar geleneksel kaidelerdir, ken
diliğinden halledilir efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Anayasaya göre ku

rulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve 
çalışmaları için kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, 
Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yü
rürlükte olan İçtüzüğünün, bu Anayasaya aykırı ol
mayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — İlk genel milletvekili se

çimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi topla
nıp, bu Anayasanın 126 ncı maddesine göre yeni Ba
kanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan 
Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Geçici 8 inci maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 8 inci mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Anayasa ile kabul 
edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların kuru
luş, görev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Ana
yasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen di
ğer kanunlar, Anayasanın kabulünden başlayarak en 
geç Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplant sini 
izleyen bir yıl sonuna kadar, Kurucu Meclis ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, burada «veya» ola
cak efendim. «...Kurucu Meclis veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından çıkartılır.» 

BAŞKAN — Evet efendim, bu şekilde düzeltil
miştir. 

Madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye
miz?.. Yok. 

önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Geçici 9 uncu maddenin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Ahmet Senvar DOĞU 

Geçici Madde 9. — Bu Anayasa ile kabul edil
miş olan yeni organ, kurum ve kurulların, kuruluş, 

görev, yetki ve işleyişleriyle ilgili kanunlarla Anayasa
da konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer ka
nunlar, Anayasanın kabulünden başlayarak Dan şma 
Meclisinin görev süresi içerisinde, bu süre içerisinde 
yetiştirilmeyenler seçimle gelen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl sonuna 
kadar çıkartılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 9 uncu maddenin sonuna aşağıdaki cümle

nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Necip BİLGE Cahit TUTUM 
Bu kanunlar çıkartılıncaya kadar mevcut hüküm

lerin uygulanmasına devam olunur. 
BAŞKAN — Sayın Doğu bir açıklama yapacak 

m siniz?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Kısa bir açıklama 
yapacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; maddeyi okuyunca, maddenin 
bir sıkıntılı hali var. Yani, değişik tefsirlere muhtaç 
gibi bir durumda yahutta farklı tefsirlere imkân ve
ren bir yapıda madde. Ben, bunu kaleme alış biçimin
de, sanırım Komisyonun arzu ettiği şekilde düzenle
miş bulundum. Eğer, Komisyon katıl rsa, metne bu 
şekliyle girmesinde büyük fayda var Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz?.. 

Yok. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, bu vesileyle mi sora

caksınız? 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, belki önerge kati şe

kilde oylanabilir. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, 

Bu madde ile ben, kime görev verildiğinde biraz 
tereddüt ediyorum. Yani, Kurucu Meclise tabiî görev 
veriliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisine görev ve
riliyor da, bu kanunları hazırlayacak olan bu Mec
lisler mi, yoksa hükümet mi? Biz şimdi, Anayasayı 
hazırlamak görevi ile yükümlüyüz, halk oyuna sun
ma kanunu ve Seçim ve Siyasî Partiler Kanununu 
hazırlamakla yükümlüyüz. Şimdi, burada Kurucu 
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Meclise beli süre; süresi bitinceye kadar ve kurul
duğundan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bir senelik süre veriliyor. 

Şimdi, buradaki ifadeden, sanki bu Meclisler Ana
yasanın gereği olan kanunu bizzat hazırlayıp çıkar a-
caklarmış gibi, bir yükümlülük veriliyor gibi söyle
niyor. Yani çıkarırlar, bu meclisler çıkarırlar, «çı
karırlar» deyince. Bu ifadeyi biraz daha değiştirmede 
yarar umduğumu zannediyorum. Acaba Sayın Ko
misyonumuz bu meclislere ille görev mi veriyorlar? 
Bu hususta bilgi istirham edeceğim efendim. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Evet; amacımız Anayasadaki boşlukları, daha 

doğrusu Anayasanın yürüdüğe girmesiyle birlikte ye
mi konması gereken kanunlarda Danışma Meclisinin 
de Kurucu Meclisin de yardımcı olması ve onlar eğer 
bu işi zamanında bitiremezlerse Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bunu bir yıl içerisinde çıkarması. Bu 
konuda Sayın Senvar Doğu'nun verdiği önergeye ka
tılıyoruz efendim. O daha açık bir dille yazılmıştır, 
daha açık bir şekilde yazılmıştır. Onu olduğu gibi 
kabul ediyorum efendim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, ka

nunlar Danışma Meclisinden değil, Kurucu Meclis
ten çıkar efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, gayet tabiî Kurucu 
Meclisten bahsedeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Arkadaşımız Sayın 
Tosyalı'nın tereddüdü zannediyorum şu : Sayın Doğu, 
siz Sayın Tosyalı'nın ifade ettiği istikamette mi dü
şünmek istersiniz? 

AHMET SENVAR DOĞU — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — «Anayasanın kabulünden başlayarak 

Danışma Meclisinin görev süresi içeris'inde... Bu süre 
içerisinde yetişmeyenler, seçimle gelen Türkiye Bü' 
yük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl 
sonuna kadar çıkartılır.» 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
zaten Konseyin çalışma şekliyle ilgili yukarıda bir 
hüküm geçti yanlış hatırlamıyorsam. Onunla birlikte 
mütalaa edilirse (Sayın Başkan da katıldılar) pek 
farklı değil. Kurucu Meclis denilirse daha güzel olur 
tabiî. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, biz Kurucu Meclis di
yoruz. 

BAŞKAN — Kurucu Meclis olarak düzeltiyorum. 
Sayın Doğun'nun önergesinde «Danışma Meclisi» 

diye ifade edilen husus, «Kurucu Meclisin görev sü
resi içerisinde» olarak değiştirilmek kaydıyla, Ko
misyonca, katî şekilde oylanması istenmektedir. Bu 
itibarla, Sayın Doğu'nun önergesini, geçici madde 9 
olarak oyluyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Geçici 9 uncu madde, Sayın Doğu'nun önergesi 
istikametinde kabul edilmiştir. Yalnız özür dilerim 
bir ufak fıkra ilavesiyle alakalı bir önerge var. Bu 
fıkra ile alakalı olması itibariyle bunu da oylamam 
mümkündür. 

Sayın Bilge, Sayın Tutum... Açıklama kimin ta
rafından yapılacak?.. 

Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Çok ciddî bir endişemi dile getirmek istiyorum. 

Geçici 9 uncu madde, kabul ettiğimiz şekliyle «Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen 
bir yıl sonuna kadar Kurucu Meclis ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından yasalar çıkarılacak» 
deniyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Benim hesabıma göre sanıyorum 71 adet yasa çı

kacak. Şimdi, varsayalım ki, hepsini Kurucu Meclis 
çıkardı, yani Danışma Meclisinin bir kanadını oluş
turduğu Kurucu Meclis çıkardı. Öbür iktidarlara ne 
kalacak?.. Bu yasaları değiştirmek mi? Bunu yap
mayalım. Bu son derece kötü yazılmış bir ifadedir 
ve onun için en azından, mevcut hükümlerin, çıkarı
lıncaya kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur, süre kaydıca tabi olmaksızın... Çünkü 
süre kaydı bir yıl. Hak'katen son derece kısıtlayıcı 
bir şeydir. 1961 Anayasasında da konuldu bazı süre
ler; işlemedi. 

Biz eğer stratejik bazı kanunları bu arada çıkar
mak istiyorsak, tabiî Kumcu Meclis olarak çıkarabi
liriz; ama 70 kanun, yani Anayasayı tamamen haya
ta geçirecek olan tüm kanunları da kısa zamanda bu
rasının çıkarmaya kalkması ve gelecek siyasal ikti
darlara bunları tartışmaktan başka bir şey bırakılma
ması sakıncalar doğurabilir. 

Buna işaret etmek istedim. Hiç olmazsa bu mev
cut hükümlerin uygulanmasına devam olunur hük
müyle, bir emniyet supabı getirmek istedim. 

Teşekkürler. 
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BAŞKAN — Teşekkürler. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. ı 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, evvela, bütün bu 
kanunların Kurucu Meclis tarafından çıkartılması ba
his konusu değildir. Burada bir süre gösterilmiştir. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi ve...» orada ilave de 
bulunmaktadır, ondan sonra da bir yıl süre ona ta
nınmıştır; Türkiye Büyük Millet Meclisine. 

Anayasalarda böyle süre göstermek doğaldır; ona 
uyulmamak da doğaldır. Bunun için arkadaşımızın 
bu kadar fazla endişe etmesine gerek yoktur. Koydu
ğumuz hüküm, geçerli bir hükümdür, Kurucu Mec
lisin görevlerini tespit etmektedir ve Anayasaya uyul
masını sağlayacaktır. 

Ayrıca, birinci maddenin ikinci fıkrasında da Ana
yasanın 10 uncu maddesi gereğince, Anayasa hüküm
leri doğrudan uygulanır denmektedir ki, bu, arkada
şımızın tahmin ettiği yükü büyük ölçüde hafiflete
cektir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum ve Sayın Bilge'nin önergesine Ko

misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu itibarla, geçici madde 9'u, Sayın Doğu'nun 
verdiği önerge istikametirde tekrar oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 9 un
cu madde kabul edilmişti e 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇÎCt MADDE 10. — Bu Anayasanın kabul 

edilmesinden itibaren ye-ii yıllık süre içinde yapıla
cak Anayasa değişikliklerini de Cumhurbaşkanı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu 
takdirde Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin geri gön
derilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen 
kabul edip Cumhurbaşkanına yayınlanması için tek
rar gönderebilmesi, ancak üye tamsayısının dörtte 
üç çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. 

Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, geçici 10 un

cu madde aslında, normal olarak Anayasada Cum
hurbaşkanına tanınmamış olan bir yetkiyi veriyor. 

Şimdi, geçici maddenin tüm yasal düzenlemeler
deki esprisi, asıl maddelerde düzenlenen birtakım 

yetkilerin tabi olduğu koşulları erteleyen veya tahfif 
eden birtakım hükümler la getirilmesini ifade eder. 
Yoksa, Anayasada hiç tanınmamış olan bir yetkinin 
geçici maddelerle tanınması, hukuk tedvin sistemine 
son derece ters düşen bir yaklaşımdır. 

Şimdi, ne diyor Anayasanın 109 uncu maddesi?.. 
«Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları Cum
hurbaşkanı bir daha görüşmek üzere, bu hususta gös
terdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunla
rı ve Anayasa bu hükms tabi değildir.» 

Şimdi, bu anahüküm burada iken, geçici 10 uncu 
maddeye göre teşekkül edecek Büyük Millet Meclisi
nin Anayasa değişikliği konusundaki kanunu geri 
gönderme yetkisi olduğu gibi, tekrar Meclisin ısrar 
yetkisini de üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğu 
oyuna bağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu nedir? Bunu tanımlayalım; apaçık, cesaretle 

ve içtenlikle. Nedir bu?.. Bu, millî irade edebiyatım 
büyük ölçüde benimsemiş olanların, bunu sadece ede
bî bir cümle olarak kabul ettiklerini gösterir bir işa
rettir ve aslında sandıktan çıkan güce karşı sahiden 
bir güvensizlik söz konusudur. En azından bu izleni
mi elde ediyorum. Eğer böyle değilse Sayın Komis
yon Başkanı açıklasınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz almak isteyen başka sayın 

üyemiz?.. Yok. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Redaksiyonla ilgili bir 

şey var efendim. 
BAŞKAN 'T- Hayhay efendim, cevap verilsin, on

dan sonra rica edeceğim. 

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

Sayın Tutum arkadaşımız, müzakerelerin sonuna 
yaklaştıkça şiddetleniyor. Biz millî egemenlik edebi
yatı yapmıyoruz. Millî egemenlik ilkesine inanmışız 
ve bütün hayatımız boyunca, eğitimimiz boyunca da 
bu ilkeyi savunmuş bir kişiyiz. Komisyonda bulunan 
arkadaşlarımın da aynı ruh haleti içinde olduklarım, 
aynı inancı paylaştıklarını söyleyebilirim. 

Şimdi, geçici 10 uncu madde nedir : 

Geçici 10 uncu maddede Anayasa değişikliklerin
de katılık prensibi daha kuvvetlendirilmektedir. Me-
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sele sadece bundan ibarettir. Biz Anayasanın içinde, 
Anayasa değişikliklerinde üye tamsayısının üçte biri
nin yazılı teklifi ve üye tamsayısının üçte ikilik ka
bulü yerine, üye tamsayısının dörtte üçünün kabulü 
deseydik ne olacaktı? 

Acaba böyle anayasaJar yok mudur? Acaba iki 
seçim dönemi değiştirilemeyecek diye bir katı ana
yasa ilkesi yok mudur? Yahutta 10 sene değiştirile
meyecektir diye bir katı anayasa ilkesi yok mudur? 
Anayasalar, yumuşak arayasalar ve katı anayasalar 
diye ikiye ayrılırlar, biz esas teşkilat hukukumuzda 
katı anayasa sistemini kabul etmişiz çok büyük ço
ğunlukla beraber. Sadece İngiltere yumuşak anayasa 
sistemidir. 

Şimdi, bizim getirdiğimiz bu sistem normal dü
zenimizde bir istisna olarak sizlere sunulmuştur ve 
geçici bir düzen olduğu için geçici maddeler arasına 
konmuştur. Yoksa bunu»ı başka br sebebi yoktur. 
Süre bittikten sonra madde kaybolacaktır ve biz nor
mal rejime üçte bir ve üçte iki rakamlarına dönmüş 
olacağız. 

Niçin bu şekilde bir düzen getirdik, niçin Cum
hurbaşkanına bu hususta da bir taliki veto tanıdık 
ve taliki vetonun sonunda Meclisin ancak üçte bolü 
dörtle karar vermesini istedik; çünkü yapılan Ana
yasanın yapılan tahribattan sonra, bu tahribatları ön
lemek amacını güden bu Anayasanın bir süre bütü
nüyle devam etmesini sağlamak istedik. Bu amaca 
yöneldik ve bu amacı sağlamak için de bu şekilde 
sert ve katı bir hüküm getirdik. Bu hüküm dünyada 
tek değildir, buna benzer hükümler literatürde var
dır, inceleyebilirler, araştırması gayet kolaydır. 

En derin saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan sorum var. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay soru. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, Komisyon 
Başkanının ifade ettiklerine göre normal dönem de
mek ki, 8 sene sonra gelecektir; çünkü dediler ki, bun
lar geçtikten sonra normal devreye girince esas Ana
yasa uygulanacaktır. Acaba Millet Meclisi teşekkül 
ettikten sonra Cumhurbaşkanı da seçilmiş olduktan 
sonra neden hâlâ anormal bir devir diye sayılıyor. As
lında o normal devirdir. Memlekete, seçime zannedi
yorum itimat etmek gerekirdi. 

Bu itibarla, eğer ya «ılış anladıysam özür dilerim 
Başkandan, normal dönem zannediyorum ki referan
dumu takip eden, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin teşekkülünden sonra, daha doğrusu Kurucu Mec

lis ortadan kalktıktan sonraki dönemdir. Eğer bunu 
böyle saymıyorlarsa, ne zaman normal döneme dö
neceğiz, onu da kestirmek zor olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Hoca bizi pek yanlış anlamadı, ama yoru
munu çok şiddetlendirdi, >/ani biz onun dediği anlam
da sonuçlara varmak istemedik ve içinde yaşadığımız 
rejimi ve seçimlerden sonra çıkacak rejimi o şekilde 
anlatmak istemedik. 

Anlatmak istediğimiz şuydu ki, seçimlerden son
ra siyasî partiler yapılacak kanunlara göre kurulup 
iktidarı paylaşacaklardır, bu devre içerisinde bu Ana
yasanın korunması gereğini savunduk; çünkü bu Ana
yasa bildiğiniz gibi siyasî partilerin birbirlerine karşı 
olan tutumları sonunda bu hale gelmişti, memleket 
12 Eylül öncesine gelmişti. Ondan dolayı bu geçiş 
dönemi kabul etmek istedik, yaraların sarılma döne
mi kabul etmek istedik. Yoksa anormal değil, şimdi 
biz olağanüstü bir devirde yaşıyoruz, seçimle belki 
olağanüstü devir bitecek, belki bitmeyecek bilmiyo
rum, onu ancak zaman gelecek hükümet tayin ede
cek; fakat Devlet faaliyetleri sürdürülecek. 

Bunda biz normal, t normal dediğimiz zaman, 
normalden kastımız, üçte bir sistemine, üçte iki siste
mine dönülmesiydi, yoksa başka bir anlam değildi, 
yani Anayasamızın normal düzeni Anayasa değişiklik
lerinde üye tamsayısının üçte ikisi ile kabulüydü, ona 
dönüşü normal olarak nitelendirdik. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven soru. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Geçici 10 uncu madde, «Bu Anayasanın kabul 
edilmesinden itibaren 7 yıllık süre içinde» demek su
retiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçiminden 
evvel ve Danışma Meclisinin de görev süresi içinde 
olan bir süreyi ihtiva etmektedir. Nitekim, bizim ÎÇ' 
tüzüğümüzün 87 nci maddesinde de; «Anayasanın 
Değiştirilmesi ve Maddelerin Kabulü» gibi bir mad
de yer almaktadır. Ola ki, bu Anayasanın kabulün
den sonra Danışma Meclisi üyeleri bu Anayasa mad
delerinden birini veya bir veya birkaçını değiştirmek 
isterlerse, burada yer almamıştır, değiştirilmesi müm-
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kün olacak mıdır? Eğer mümkün ise, orada da üye 
tamsayısının dörtte üçü çoğunluğu geçerli olacak 
mıdır? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Anayasanın, yani Kasım 
ayında referandumdan çıkacak Anayasanın bu Mec
lis tarafından da değiştirilebileceği İçtüzük müzake
releri sırasında tartışılmıştı ve kabul edilmişti. Elbet
te ki, efendim onun değiştirilmesi de aynı sisteme 
bağlı kalacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim. 
Sayın Tuzcu soru. 
ŞADAN TUZCU — Benimki redaksiyon üzerin

de müsaade buyurursanız? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞADAN TUZCU — «Bu Anayasanın kabul edil

mesinden itibaren yedi yıllık süre içinde yapılacak 
Anayasa değişikliklerini de Cumhurbaşkanı...» Bura
daki «de» fazla gibi geliyor bana, çünkü başka bir 
değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisine yollanmı
yor? 

Bir de, «Yayınlanması», «Yayımlanması» olacak? 
BAŞKAN — «Yayım» olacak. 
Sayın Aldıkaçtı dördüncü satır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki, «Yayım» olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, ben de «ya

yımı» kelimesini söyleyecektim, söylediler. 
Ayrıca, cümlede de bir bozukluk var; «Bu takdir

de Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen 
Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul 
edip Cumhurbaşkanına yayınlanması için tekrar gön-
derebilmesi.» diyor. Bu şöyle olursa düzgün olur : 
«Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu aynen ka
bul edip yayımlanması için tekrar Cumhurbaşkanına 
gönderebilmesi.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kabul ediyoruz efendim. Teşekkür 
ederiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, metinde ikinci sa
tırda «de» kalkıyor... Kalkmıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kalkıyor efendim. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan müsaade 
eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Arz edeyim efendim; 

buradaki «de» nin anlamı daha önce kabul edilmiş 
olan Cumhurbaşkanının kanunları Meclise geri gön
derme yetkisinin istisnaları vardır, Anayasa ve bütçe 
kanunu, eğer buradaki «de» olmaz ise, o istisnanın ay
nen burada da işlemesi icap ederdi ve o hükme ters 
bir hüküm getirmiş olurduk. Halbuki bu «de» ile 
Cumhurbaşkanına, bu hale münhasır olmak üzere 
bir imkân tanınmıştır. Anayasaya ilişkin kanun deği
şikliklerinin de Meclise geri gönderilmesi imkânı 
sağlanmıştır. 

Bu itibarla «de» nin muhafazasını istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı'nın görüşünü 
rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Arkadaşım ısrar ediyor, bence hiç
bir önemi yok efendim. Geri gönderebilir «de» siz 
de, yani «de» olmasa da gönderebilir efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım bir şey arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, «Anayasa 

değişikliği hakkındaki kanunu, aynen Kabul edip Cum
hurbaşkanına yayınlanması için tekrar gönderebilme
si» deniliyor, «hakkındaki kanun» çıkarsa daha iyi 
değil midir?.. Bu biraz kulaklarımızı tırmalıyor. 

BAŞKAN — Yani, cümleyi o zaman lütfediniz. 

RIFAT BAYAZIT — Yani, «Hakkındaki kanun» 
kısmı çıkacak. 

BAŞKAN — Komisyonun takdiri meselesidir, Sa
yın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bizim hukukumuz
da Anayasa değişikliği ksnun yolu ile yapılmaktadır, 
onun için kondu efendim. 

BAŞKAN — Bu ibarenin kalmasında zaruret his
sediyorlar. 

Efendim, şimdi müsaade ederseniz, Komisyon 
Başkanımız «de» kalkabilir derler, yine dördüncü sa
tırda «Yayınlanması» kelimesinin «Yayımlanması» 
şeklinde imla tashihi yapJarak yine bu satırı aynen 
kabul edip «Yayımlanması için tekrar Cumhurbaş
kanına gönderilmesi» şeklinde tashih ediyoruz. 

Mutabık mıyız Sayın Aldıkaçtı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Bu tashihle geçici 10 uncu madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 11'i okutuyorum : 
GEÇÎCl MADDE 11. — 12 Eylül 1980 tarihin

den, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluştu
runcaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürüt
me yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sa
yılı Kanunla kurulan Millî Güvenlik Konseyinin, bu 
Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümet
lerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Ka
nunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her tür
lü karar ve tasarruflarından ve bunların idarece veya 
yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulan
masından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar 
ve uygulayanlar hakkında cezaî, malî veya hukukî 
sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla 
herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Bu dönem içinde çıkartılan kanunlar, kanun hük
münde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanun uyarmca alınan karar ve tasarruf
ların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

MUHSÎN ZEKÂ1 B.AYER — Sayın Başkanım, 
madde ile ilgili Sayın Komisyondan bir sorum ola
cak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSÎN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, halen 

Konsey kararlarıyla yapıian 12 Eylülden sonraki ba
kanlar hakkındaki soruşturmalar, bu madde ile nasıl 
bağdaşacaktır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, bu madde. Millî Güven
lik Konseyinin verdiği emirlerin ifası dolayısıyla çı
kan sonuçları ortadan kaldırmaktadır. Yoksa, bakan
ların kendi şahsî tasarruflarını affetmemektedir, ka
nun dışı bırakmamaktadır efendim. 

BAŞKAN — «Bakanların tasarruflarını kanun 
dışı bırakmamaktadır» diyorlar. Teşekkür ederim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sorumlulukları devam etmektedir 
yani. 

BAŞKAN — Şahsî sorumlulukları devam etmek
tedir... 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli 
üyeler; 

Değerli Anayasa Komisyonu Başkanını da bir öl
çüde rahatlatmak istiyorum; çünkü bir tek madde 
kaldı, artık kendilerini herhalde sıkıntılı özsavunma 
durumlarına yol açacak eleştirilerinden kendisini yok
sun bırakacağız. 

Bu nedenle son bir fikrimi ifade etmek istiyorum; 
bu 11 inci madde, aslında Sayın Bayer'in sorduğu 
gibi, «Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükü
metlerin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı 
hukukî, cezaî ve malî sorumluluk iddiası ileri sürü
lemez» aslında ifade bu niteliği ile eksik; çünkü sanı
yorum burada anlatılmak istenen, müesses düzenin 
yasalarını uygulamaktan dolayı, yani bu geçici dö
nemde ortaya çıkan düzenin yasalarını uygulamak
tan dolayı, kimseye salt bu nedenle herhangi bir şe
kilde cezaî, malî ve hukukî sorumluluk terettüp et
meyeceğini anlatmak istemektedir diye anlıyorum; 
herhalde kendileri de izahat buyurdular, bu yönetim 
döneminde eğer o yönetim dönemindeki müesses ya
salara göre yapılan tasarruflarda cezaî, malî veya hu
kukî sorumluluk var ise, bu Büyük Millet Meclisinin 
kurulması döneminden sonra da ileri sürülebilecektir 
yanılmıyorsam; yani benim görüşüm bu. 

İkincisi, Sayın Başkan, burada «Tasarrufta bulu
nanlar» deyimi sık sık geçiyor, geçici 11 inci madde
nin birinci fıkrasının son satırından önceki bir üstteki 
satırda «Karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uy
gulayanlar hakkında...» herhalde «Tasarrufta bulu
nanlar» dan kasıt işlem ve eylemdir, bunları içine alan 
bir şeydir, kararı da alır içine, uygulama anlamında
ki eylemleri de içine alır. Dolayısıyla, o herhalde faz
la olsa gerek. 

Düşüncelerimi belirtmek imkânı bulduğum için te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Tasarruf, hukukî netice doğuran 
fiillerdir efendim. Bunun için, ben burada fazla oldu
ğunu sanmıyoruz efendim, yerindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var efendim, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının geçici 

11 inci maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki met
nin eklenmesini arz ederiz. 

İmren AYKUT Kamer GENÇ 
«Fıkra 2. — Ancak Bakanlar Kurulu üyelerinin 

görevlerini ihmal ve suiistimallerinden doğan malî ve 
cezaî sorumlulukları bu hükmün dışındadır.» 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir açıkla
ma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, Sayın Ko

misyon Başkanımız biraz önce bir açıklama yaptılar, 
dediler ki, bunun 12 Eylül döneminden doğan veya
hut da Millî Güvenlik Konseyinin verdiği emirlerin 
uygulanması sebebiyle doğan sorumsuzluktur dediler; 
fakat maddede, «Konsey yönetimi döneminde kurul
muş hükümetlerin her türlü karar ve tasarrufları...» 
denilmektedir. Şimdi, bunun için ve bunların emri 
altında olan organların, mercilerin hepsine cezaî, malî 
ve hukukî sorumsuzluklar getirilmiştir. 

Şimdi, bu hükmü biz kabul ettiğimiz zaman, bir 
defa ilerideki halkoyuna sunulduktan sonra bu Ana
yasa, yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup da 
hükümet kuruluncaya kadar görev başında bulunan 
kişileri suiistimallere itme yönünde teşvik edebilir. 

İkincisi, Sayın Komisyon Başkanımız diyorlar ki 
«Bizim amacımız bu değil» malumunuz, referandum 
yolu ile kabul edilen Anayasalar, maddeleriyle halk
oyuna sunulur, gerekçeleriyle değil. Yani, halk mad
deye rey verir, gerekçeye vermediğine göre; maddede 
ne demek istediğimizi açık açık belirtmemiz lazımdır. 
Kanaatimizce, bu getirilen 11 inci madde hükmü ile 
Bakanlar Kurulu üyeleri veyahut da herhangi bir ge
nel müdürün, müsteşarın her türlü karar ve tasarru
fundan hiçbir cezaî, malî ve hukukî sorumluluğu 
söz konusu olmayacaktır ve bu yeni Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kuruluncaya kadar devam edecektir. 
(Bu tasarruflarındaki sorumsuzluk.) 

Bu itibarla, ben bunu açıkça ifade eden bir metnin 
ya buraya getirilmesi veyahut da bizim önergemizde 
de «Bakanlar Kurulu» derken sadece Başbakanı ha
riç tutmuşuz, Bakanlar Kurulu üyelerini kastetmişiz. 
Zaten Sayın Millî Güvenlik Konseyi de iki tane ba
kan hakkında soruşturma açmıştır, bu madde bu hali 
ile geçtiği takdirde, o soruşturmanın da bir anlamı 
kalmamış gibi bir sonuç doğacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Alınan kararların uygulanmasından doğan, meş
ru kararların, kanunî kararların uygulanmasından do
ğan tasarruflar Olduğunu da söyledik efendim burada. 

BAŞKAN — Bu itibarla, katılmadığınızı ifade edi
yorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Söz verirseniz önergenin aley

hinde konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmadığını 

ifade etti... 
HALİL EVLİYA — O halde bir soru sorabilir 

miyim?.. 
BAŞKAN — Bir soru, lütfedin. 
HALİL EVLİYA — Anayasa Komisyonundan şu

nu soruyorum; eğer önerge sahibi arkadaşlarım, 1961 
Anayasasının geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkra
sını okurlarsa, oradaki metnin aynısı burada da var
dır. Onun için önergeye katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Ben de teşekkür ederim sayın ar
kadaşıma efendim. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, redaksiyon için 
müsaade var mı?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, geçici 11 inci mad

denin üçüncü satırında «2356 sayılı Kanunla kuru
lan» ondan evvel de «Türk mileti adına kullanan» 
şeklindeki cümlelerde peşpeşe «kurulan, kullanan» 
tarzında gelmektedir. «2356 sayılı Kanunla kurulu» 
desek Türkçemize daha yakışır zannederim. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Peki, düzeltelim efendim. 
BAŞKAN — «2356 sayılı Kanunla kurulu Millî 

Güvenlik Konseyinin» şeklindeki düzeltmeye Komis
yon iştirak ediyor. 

Redaksiyon için başka bir görüş?.. 

MUZAFFER ENDER — Benim var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Efendim, geçici 11 inci 

maddenin son fıkrasında «Bu dönem içinde çıkartı
lan kanunlar» deniyor. Bu «çıkartılan » kelimesi ye
rine «çıkarılan» kelimesinin kullanılması daha doğru 
olur kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Çıkarılan» diyelim efendim. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Genc'in ve Sayın Aykut'un önergesine Ko

misyon katılmıyor, öncelikle onu oyunuza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Komisyondan gelen metni, üçüncü satırda «2356 
sayılı Kanunla kurulu» şeklinde değiştirmek ve ikin
ci fıkrada «Bu dönem içinde çıkartılan» kelimesini 
«çıkarılan» olarak tashih etmek kaydıyla oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Anayasanşn halk oy
laması sonucu ile birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını da 
kazanan Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaş
kanlığı Konseyi Üyeliği sıfatını alan Millî Güvenlik 
Konseyi Üyelerinin, görev süreleri sona erdikten son
ra da dokunulmazlıkları devam eder ve haklarında 
Anayasanın 117 nci maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
üyemiz?.. 

AYIDAN FIRAT — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Geçici 12 nci maddede, Cumhurbaşkanlığı ile 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği sıfatını kazanmış 
olanların belirli süre sonra Anayasanın 117 nci mad
desinin son fıkrası hükmünden yararlanacakları kay
dedilmektedir. Anayasanın 117 nci maddesinin son 
hükmü, yalnız görevi biten Cumhurreisleriyle ilgilidir. 
Burada mevzubahis olan Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyeleri için bu hükmün tatbiki mümkün müdür, de
ğil midir?.. Bu konuda kuşkum vardır. Zannediyo
rum ayrı bir kayıt veya ayrı bir madde getirilmesi 
gerekecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda esasen bir önerge var 

efendim. 
Söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. Yok. 
önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Geçici 12 nci maddenin son satırının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Nihat KUBİLAY 

«Dokunulmazlıkları devam eder ve Anayasanın 
117 nci maddesinin son fıkrası hükmü Cumhurbaş
kanlığı Konseyi Üyeleri için de uygulanır.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak isteyen 
üye?.. 

NtHAT KUBÎLAY — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kubılay. 
NİHAT KUBÎLAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin muhterem üyeleri; 
Bu geçici 12 nci maddenin sonunda «Dokunulmaz

lıkları devam eder» sözünden sonra «ve haklarında 
Anayasanın 117 nci maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanır» denilmektedir. Anayasanın 117 nci mad
desinin son fıkrası hükmü, görevi biten Cumhurbaş
kanları içindir. Onların «Sonraki yaşama şartları ve 
imkânları kanunla düzenlenir» denmektedir. Burada 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri için de böyle bir 
hüküm getirilmek isteniyorsa, kanaatime göre iki şık 
vardır; ya 117 nci maddenin son fıkrasını, Cumhur
başkanları ve Cumhuriyet Konseyi Üyeleri için bir 
hükme bağlamak gerekecek ki, buna taraftar deği
lim; çünkü 117 nci madde, devam edecek olan bir 
maddedir. Burada görüştüğümüz geçici 12 nci madde 
ise geçici bir madde olduğu için, son satırda «Devam 
eder» den sonra «haklarında» kini de kaldırıyoruz 
ve «Dokunulmazlıkları devam eder ve Anayasanın 
117 nci maddesinin son fıkrası hükmü Cumhurbaş
kanlığı Konseyi Üyeleri için de uygulanır» şeklinde 
düzenliyoruz. Bu şekilde olursa zannediyorum açık
lık getirecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Önerge üzerinde Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTJ — Sayın Başkanım, bizim maddenin 
açık olduğu kanısındayız. Aynı amaca yönelmiştir, 
yani fark yok aramızda, görüşlerimizde efendim. 
Onun için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon, Sayın Kubilay'ın önergesine katılmı

yor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Geçici 12 nci maddeyi... 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, oyla- ] 
mayla ilgili olarak bir hususu işaret etmek istiyorum. 

Şimdi geçici 12 nci madde oylanacak ve muhte
melen kabul edilecek büyük bir ihtimalle. Yalnız bu
rada «Anayasanın 117 nci maddesi» şeklinde geçiyor. 
Oysa bir sürü maddeler kabul ettik; bilahara bu ra
kam değişebilir. Yani geçici olarak onun yerine o 
madde kaim olmaz mı burada «117 nci madde» den
diği için?.. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci müzakere imkânı 
esasen mevcut. İkinci müzakerede Komisyon için böy
le bir sınır bahis konusu değil. Ama Komisyonun 
dikkatine böylece sunmuş olduk işaret ettiğiniz hu
susu. 

Eğer bir başka husus varsa, ona ayrıca temas ede
lim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkanım, çok teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
153 üncü Birleşimin 3 üncü Oturumunu açıyo

rum. 
Anayasa Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam 

ediyoruz. 
«Başlangıç» kısmını okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısına ek başlangıç kısmını saygıla

rımızla sunuyoruz. 
Kabulünü rica ederiz. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkam 
BAŞLANGIÇ 

Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşamış, Ata
türk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için sava-

18 . 9 . 1982 O : 3 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Geçici madde 12'yi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bunu takiben Tasarımızın başlangıcına geçeceğiz. 

Yalnız, bu başlangıçla alakalı çeşitli önergeler mev
cuttur. Çeşitli önergelerin önemli bir kısmı Komis
yonumuz tarafından daha evvelce de görülmüştür. 
Muhtemeldir ki, arkadaşlarımız dikkate alınmadığı 
mülahazasıyla önergeleri üzerinde konuşmak isteye
ceklerdir, bir - iki önerge de yeni verilmiştir. Bu iti
barla, müsaade ederseniz ara verelim ve yemeği taki
ben görüşelim. 

Saat 21.00'de toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma saati : 19.40 

• « *m* ! • 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTtP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

I şarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan Türk 
Milleti, 

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğuna 
inanan, adaleti devletin temeli sayan anlayışı; 

Tüm fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak 
bölünmez bir bütün, imtiyazsız ve sınıfsız kaynaş
mış bir kitle halinde toplayan milliyetçiliği; 

Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politi
kaya karıştırılmasını ve devletin din kurallarına da
yandırılmasını reddeden laiklik anlayışı; 

Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılaplarıy
la, 

Çağdaş uygarlık âleminde saygın yerini almış
tır. 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı 
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger-
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çekleştirilirken, Türk Milletinin bağımsızlık ve bö
lünmezliğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, de
mokrasiyi korumak ve toplumun huzur ve refahını 
sağlamak amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Kurucu 
Meclisi tarafından hazırlanan ve Atatürk ilkeleriy
le inkılaplarının ve Türk Milliyetçiliğini temel alan, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Tür
kiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu 
Anayasa, Türk Milleti tarafından onaylanmış ve de
mokrasiye âşık vatansever evlatlarının koruyuculu
ğuna emanet edilmiştir. 

«Bu metne katılmıyorum. 
Söz Hakkım saklıdır. 
Feyzi FEYZİOĞLU» 

BAŞKAN Sayın üyeler, bu konuda daha evvel 
arz ettiğim gibi, çeşitli önergeler verilmişti. Bunlar
dan bir kısmı aynı zamanda Komisyona da tevdi 
edilmiş ve metin hazırlanmadan mümkün olanları 
dikkate alınmış idi. 

Bu önerge sahiplerine biraz sonra, maddelerde 
olduğu gibi bir diyecekleri olup olmadığını soraca
ğım. 

İkinci bir kısım önerge, bugün, metin Genel Ku
rula geldikten sonra hazırlanmıştır. Onlar üzerinde 
de gene maddelerde olduğu gibi, müzakere aç
mak durumunda olacağız. 

Daha önce verilmiş olan önergelerle ilgili olarak 
Sayın öztürk'ten soruyorum?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, eğer 
müsaadeniz olursa önergeler bir kere okunsun zap
ta geçsin, bilahara görüşümüzü bildirelim. 

BAŞKAN — Tabiî. Hayhay efendim, önergeleri 
okutuyorum. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, önergeler 
uzundur. Mesela benim önergemde bazı kısaltmalar 
yapılmıştır. Önergeler okunmadan iştirak edilen 
noktalar birleştirilsin, Komisyona iltihak edilsin, ay
rılan noktalarda da herkes görüşünü beyan etsin. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz maddelerde 
yaptığımız gibi süratle bir okuyalım. Buyurun efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın başlangıç meiiiınin oluşumuna yar

dımcı olmak üzere aşağıdaki metnin genel kurula 
sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Yüzyıllar boyu akıtılan kanların çekilen acıların 
sonucu kazanılan ülke bütünlüğünü, millî birlik ve 
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beraberliği yeniden kurmak üzere 12 Eylül 1980 gü
nü Ordusu eliyle harekete geçen Türk milleti; 
bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler 
etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bi
len Atatürk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak 
ve; 

«Yurtta sulh Cihanda Sulh» ilkesinin millî mü
cadele ruhunun Millet hakimiyetinin, Atatürk İnkı
laplarına bağlılığın tam, bilincine sahip olarak, in
san hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal 
adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kı
lacak demokratik laik, hukuk devletini bütün hu
kukî ve sosyal temelleriyle kurmak için; 

«Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafın
dan hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu, 
asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve irade
lerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fa
zilete âşılk evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet 
eder. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu Başkanının Genel Kurulda 

yapmış olduğu genel istek üzerine hazırlamış ol
duğum Anayasaya «Başlangıç» metnini ekte sunu
yorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mehmet PAMAK 

BAŞLANGIÇ 
Allah huzurundaki sorumluluklarını müdrik ola

rak; 
Tarih boyunca hür ve müstakil yaşamış bulunan 

Türk Milleti, Atatürk'ün önderliğinde Millî Müca
delenin asla unutulmaması gereken fedakârlıklarıyla, 
bir ateş çemberinden geçerek, temeli Türk Kahra
manlığı ve Yüksek Türk Kültürü olan Türkiye Cum
huriyetini Kurmuştur. 

Yeryüzünde en yüksek beşer kültürlerinden bi
rini ortaya koyan, insanlık âlemine sayısız hizmet
leri geçen, cihan medeniyetine önemli katkılarda bu
lunan Türk Milleti bu yeni Türk Devletini ebediyete 
kadar yaşatmak azim ve kararındadır. 

Bu ulvî yolda yürürken, Türk Milleti Türkiye'
nin tarihî, coğrafî, siyasî ve sosyal şartlarından kay
naklanan hassas durumunu hiçbir zaman gözden 
uzak bulundurmayan bir uyanıklığın içinde hareket 
edecektir. 
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Millet gerçeğine dayanan, insanlık topluluğunu 
birbirinin hakkına saygılı ahenkli bir milletler ailesi 
halinde görmek isteyen, milleti aynı tarihi, aynı ka
deri ve aynı ideali paylaşan fertlerden meydana gel
miş bir kültür birliği olarak kabul eden Türk milli
yetçiliği, Türk Milletinin başlıca ilham kaynağını 
teşkil edecektir. 

Milletin birlik ve bülüntüğü ve vatanın bölün
mezliği, imtiyazsız ve sınıfsız bir toplum olan Türk 
Milletinin en büyük titizlikle gözeteceği esas ola
caktır. 

Türk Milleti devlet — millet bütünleşmesi çizgi
sinden ayrılmayacak, devlet — millet ikiliğine asla 
imkân vermeyecek, güçlü devbt ve güçlü millet an
layışını terk etmeyecektir. 

Türkiye Cumhuriyetinde hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir. Türk Milleti serbest seçimle ve genel 
oyla ortaya çıkan ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde tecelli eden millî irade hâkimiyetine hiç kim
senin, hiçbir zümrenin ve hiç bir kuruluşun ortak 
olmasını kabul etmeyecektir. 

Millî ve manevî değerlere bağlı olan Türk Mil
leti, millet hayatının millî kültür içinde gelişmesine 
ve yeni yetişen nesillerin millî kültür değerleri ile 
beslenerek, millî şuur ve ülküler etrafında toplan
masına özel bir gayret gösterilecektir. 

İyiliğe, güzelliğe, doğruluğa koşan ve hayatın 
mutluluğuna inanan Türk Milleti ferdin refah ve 
saadetine önem vererek ve çalışmayı mukaddes, 
mülkiyeti tabiî, kazancı meşru bilip, kalkınma, zen
ginleşme ve sosyal adalet hedefi içinde Türkiye'yi 
hür ve bahtiyar insanlar ülkesi haline getirmek ama
cından vazgeçmeyecektir. 

Türk Milleti, aklın ve ilmin rehberliğinde, Ata
türk inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda, çağdaş mede
niyet seviyesini aşma hedefini daima canlı tutarak 
Türkiye'nin modern teknolojinin bütün imkanların
dan yararlanmak hususundaki ısrarlı tutumunu hiç
bir zaman gevşetmeyecektir. 

Hakka, adalete ve fazilete âşık olan Türk Mil
leti Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına say
gılı bir hukuk devleti olma vasfına asla gölge düşür
meyecektir. 

Türk Milleti, Türkiye'nin ve dünyanın huzurunu 
birbiriyle ilgili olarak ve birlikte düşünmek politi
kasından ayrılmayacaktır. 

Türk Milleti bütün bu anailkelerden yola çıka
rak geçirilen tecrübelerin ışığı altında, işbu Anaya
sayı, devletin bekasına ve milletin saadet ve selâ
metine hizmet etmesi için kabul ve ilân etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Zekâî ökte ve Sa
yın Lütfullah Tosyalı buradalar mı efendim?.. Yok
lar. önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

Sayın Öztürk, diğer önergelerde olduğu giibi, gelen 
yeni metin karşısında bir diyeceğiniz olup olmadığını 
sormak istiyorum? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Çok kısa olarak arzım var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özltürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Başlangıç, Anayasanın ruhunu teşkil edien önemli 
bir giriştir. Burada, belirli ülkelerin yer alması esas
tır. İfadelendiriilmesi ise, bir Tanrı vergisi ve bela
gat unsurudur. İlkelerin tespiti ile kaleme alınması
nın ikisi arasında bir ahenk kurulması gerektiğine 
inanıyorum. 

Ayrıca, önergemde arz ettiğim gibi, bugünkü Ku
rucu Meclis ve bu Anayasanın hazırlanmasında esas 
olan 12 Eylül Yönetiminin, başlangıçta mutlaka dile 
getirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle verdiğim me
tinde de esasen Komisyonumuza yardımcı olmak 
amacı güdülmüştür. Eğer yararlı olabilirse kendimi 
mutlu sayarım. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önerge sahibi 
açıklamıştır. Komisyonun görüşünü raca ediyorum. 
Dalha evvel dikkatinize sunulmuş olan bir önergedir. 

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

Konu, Anayasanın Başlangıcı. Bütün arkadaşları
mız aynı heyecanla, aynı şevkle Başlangıç kısmını yaz
mışlar. Bunların üzerinde bir tefrik yapmak mümkün 
değil. Bunlardan birini seçmek lazım. Bu da Yüce 
Heyete atit bir görev efendim. 

Üzerinde söyleyecek bir şeyimiz yok efendim. 
(«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; bu durumda, müsaade 
ederseniz Sayın Öztürk'ün önergesinin dikkate alın
ması hususunu ancak oylayabilirim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; müsaade 
ederseniz, bir usulî konuda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Komisyon Başka

nı, gayet nazikane, en uygun metnin seçilmesini uy
gun görüyorlar; ama elimizde olan önergeleri de oku
duk, bunların içerisinde, mazur görsün arkadaşları
mız, yılbaşına bir tanesinlin olabileceği kanısını taşı-
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iniyorum; ama hepsinin birden, son verilen önerge- ı 
lerle birlikte, hepsinden alınabilecek pasajlar vardır. 

O bakımdan, isteniz ki, Sayın Komisyonumuz bu 
önergelerin tümünü alıp acaba onlardan gerçekten 
bu Anayasanın Başlangıcını tespit edecek bir metin I 
yazamazlar mı? Onu arz ediyorum efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç; bir usulî meseleyi, 
ben, başında Muhterem Heyetinize sundum. O da 
şu : Şu üç önerge daha evvel, metin hazırlanmadan 
Komisyona verilmişti. Bu itibarla, bu üç önergenin 
alına'hiieoeğini, Komisyon esasen dikkate almıştır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; bunu arz etmek 
isterim: En nihayet, Atatürk Devrimleri, Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşu, çağdaş uygarlık düzeyine 
gelmek için verdiğimiz mücadele ve b ütün hayatımız 
herkesin bilgisi liçinde, herkes aynı ilkelere değinen 
ve aynı görüşleri ifade eden metinler yazmış. Bize 
verilen metinler içerisinden, biiz esinlenerek, derleyip 
toparlayarak bir metin oluşturduk. 

Ondan sonra şunu da derhal söyleyeyim ki, Fuat 
Azgur, Abbas Gökçe ve Halil Akaydın arkadaşları
mız, bizim metnimizi almışlar, biraz değiştirerek daha 
iyü bir hale getirmişler. Biz, onların metnini benim
siyoruz ve o metnin oylanmasını istiyoruz. 

Sayın Başkan, durumu şimdiden arz ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim; müsaade ederseniz sıra 

ile bu şekilde işlem yapmak durumundayım. O öner
ge geldiği zaman, siz, işaret buyurunuz. 

Bu durumda, Sayın Kâzım Öztürk'ün önergesinin 
dükkate alınmasını oyunuza sunuyorum: Dikkate alın
masını kaibul edeniler... Etmeyenler... Dikkate alınması I 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Pamak, önergeniz üzerinde bir açıklamaya 
gerek görüyor musunuz ıef endim?.. Buyurun efendim. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Benîm hazırlamış olduğum oldukça uzun Başlan
gıçtan, Komisyonumuzun (hazırlamış olduğu çok kı
sa; fakat öz olan Başlangıç, özü itibariyle önergem-
dieki hususları gençlikle kapsamıştır. 

Aincafc bliır konuyu Komlisıyon Başkanlığından sor
mak istiyorum1: Sadece başlangıcına bir tek cümle
cik olarak ilave edilmesi uygun görülürse, «Allah'ın 
huzurundaki sorumluluklarını müdrik olarak») cüm
leciği eklenirse, Komisyonumuz kabul ederse şey ya
parız... 

HAYRÎ SEÇKİN — Yakışmaz bu Meclise. 
BAŞKAN — Sayın Seçkin, müsaade ediniz. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN— Sayın Pamak... 
MEHMET PAMAK — Efendim, müsaade eder

seniz iddiamı bitiriyorum... 
BAŞKAN — Fikriniz anlaşıldı efendim; teşek

kür ederim. 
MEHMET PAMAK — Efendim, müsaade eder

seniz bitirmek üzere sözlerimi söylüyorum. 
Federal Almanya Anayasası aynı şekildedir, is

viçre Anayasasında «Kadir-1 mutlak Allah'ın adıyla» 
diye başlamaktadır... 

HAYRI SEÇKÎN — Sen de oraya git. 
MEHMET PAMAK — Diğer bütün Batı ülke

leri ve laik devlet anayasalarında vardır... 
Lütfen dinlemesini öğrenin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, evet, teşek

kür ederim. 
MEHMET PAMAK — Bunun için böyle bir ters

lik yoktur. 
Komisyonumuzun ve Yüce Meclisimizin takdiri

ne arz ediyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun bir diyeceği var mı efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, biz, metnimize 'bağ
lıyız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Pamak'ın 
önergesinin dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum... 

MEHMET PAMAK — Efendim, geriye alıyo
rum; zaten Komisyon ika'bul ederse idi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Efendim, 'bu gruptaki önergeler yeni verilmiş 

önergelerdir; sırasıyla okutuyorum. 
MEHMET HAZER — Efendim, benim önergem 

eskiydi. 
BAŞKAN — Sizin önergenizin yeniden tekrar ve

rildiğini ifade ettiler. Bu itibarla yeni metin olarak 
okutuyorum Sayın Hazer. Eğer eski metin ise, eski-
siyle bera'ber muameleye koyayım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın Başlangıç 'bölümü için hazırladığım 

metni, Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 
M. Utkan KOCATÜRK 

BAŞLANGIÇ 
Tarihî boyunca bağımsız yaşamış, millî mücade

le ruhunun yarattığı güçle hak ve hürriyetleri için 
savaşarak, millî egemenliğe dayalı Türkiye Cumhu
riyetini kurmuş, çağdaş uygarlık düzeyine erişme, 
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Atatürk inkılap ve ilkelerini geleceğin teminatı, top
lumun hayat, ilham ve güç kaynağı olarak vicdanın
da şuurlaştırmış bulunan Türk Milleti; 

Milletler ailesinin bağımsız, şerefli ve eşit bir üye
si olaralk insanlar arasında kardeşçe bir hayat, hu-' 
zur ve barışı özleyen, millî sınırlarımız içinde tüm 
vatandaşları kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde birbirine bağlayarak mıillî 
varlığımızı yükseltmeyi ve Milletimizi yüceltmeyi 
amaçlayan Atatürk Milliyetçiliğinden ilham ve kuv
vet alarak; 

insan hak ve hürriyetlerine dayalı, ferdin ve top
lumun huzur ve refahını, Milletin kalkınmasını ve 
sosyal adaleti gerçekleştirecek demokratik hukuk dev
letine işlerlik kazandırmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti «Danışma Meclisi»! ve «Mil
lî Güvenlik Kanseyıbnıin oluşturduğu «Kurucu Mec
lis»! tarafından hazırianan bu Anayasayı kabul ve 
ilan ile onu, lâik Cumhuriyet rejiminin gerçek sahi
bi bugünkü ve yarınki kuşakların uyanık bekçiliğine 
emanet eder. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Taslağının ilk maddelerinin görüşülmesi 

sırasında hazırlayıp bir benzerini Anayasa Komisyo
nuna sunduğumuz Başlangıç maddesi metnini ekli ola
rak sunuyoruz. 

Bu önerimin oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Mehmet HAZER Turgut KUNTER 

BAŞLANGIÇ 
Anarşi ve terörün ülkenin her kesiminde huzuru 

bozduğu, can ve mal güvenliğinin temelinden sarstı
ğı, ideolojik çatışmaların silahlı bir iç savaşına dö
nüştüğü, ülke bütünlüğünün tehlikeye girdiği karan
lık ve mutsuz bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri 
12 Eylül 1980 sabahında Devlet yönetimine el koy
mak zorunda kalmıştır. Bu sayede anarşi, terör dur
durulmuş, huzur ve sükûn sağlanmış, Devlet yöneti
mi yeniden işler hale getirilmiştir. 

Tarihin her döneminde bağımsız ve özgür yaşa
mış Türk Milleti bölünmez bir bütün halinde Ata
türkçü ülkü ve ilkeler ışığında, insan hak ve özgür
lüğüne saygılı, demokratik hukuk Devletini yeniden 
kurmak ve güçlendirmek, kamu düzenini, kanun ege
menliğini sağlamak amacıyla Danışma Meclisi ve 
Millî Güvenlik Konseyinden oluşan Kurucu Meclis
çe hazırlanan bu anayasayı kabul ve ilan, onu de
mokrasiye gönülden bağlı evlâtlarının aydın ellerine, 
uyanık: bekçiliğine emanet etmekten kıvanç duyar. 

IBAŞKAN — Diğer önergenin Başlangıç ıkısmını 
okutuyorum : 

: BAŞLANGIÇ 
I Tarihî boyunca bağımsız ve hür yaşamış, Ata

türk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşa
rak Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan; 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna ina-
J nan; adaleti devletin temeli sayan; 

Tüm fertlerini, milliyetçilik anlayışıyla, kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün, imti-

I yazsız ve sınıfsız, kaynaşmış bir kitle halinde topla
yan; 

I Lâikliği, kutsal din duygularının devlet işlerine ve 
I politikaya karıştırılmaması ve devletin din kuralları

na dayandırılmaması şeklinde anlayan; 
Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılaplarıy-

I la çağdaş uygarlık âleminde mümtaz yerini almış bu
lunan büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı 
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger
çekleştirilirken, Milletin bağımsızlık ve bölünmezliği-

I ni, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi 
korumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak 
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkılaplarım 

I ve Türk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, lâik, 
I sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti

nin temel yönetimini belirleyen bu Anayasayı kabul 
ve ilan ve O'nu hürriyetçi demokrasiye âşık vatanse
ver evlâtlarının koruyuculuğuna emanet eder. 

Fuat AZGUR 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının Başlangıç kısmının aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini saygıyla arz ederiz. 
Fuat AZGUR Abbas GÖKÇE 

Halil AKAYDIN 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, deminki oku

nanın aynıdır efendim. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının başlangıcı olarak Komisyo
numuzca takdim edilen metne katılmıyorum. 

Başlangıç olarak ekli metnin dikkate alınmasının 
Genel Kurulun takdirlerine sunulmasını saygıyla arz 
ederim. 

Feyzi FEYZtOĞLU 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Başlangıç : Yüce Türk Milleti, 
\ Bu Anayasa, senin yarınlarını huzur ve güven 
ı içinde geçirmen; ülken ve milletinle bölünmez bütün-
j lüğünü koruman; millî dayanışma ve sosyal adalet 
| anlayışı içinde çağdaş uygarlığın imkânlarından en 

— 519 — 



Danışma Meclisi B ; 153 18 . 9 . 1982 O : 3 

geniş ölçüde yararlanarak mutluluk ve refaha eriş
men; insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliği
ne bağh, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti 
olarak Türkiye Cumhuriyetini sonsuzadek yaşatma 
amacıyla T. C. Kurucu Meclisi tarafından hazırlan
mış ve senin şaşmaz takdir ve tasvibine sunulmuş-
tur.ı 

Bundan böyle ülkenin şafaklarında yine yalnız se
nin bayrağın, tarihini, namusunu, istiklâle olan aşkı
nı temsil eden al sancağın dalgalanacaktır; gökkub-
beni yine yalmz bütün anlam ve ilhamlarıyle «İstik
lâl Marşı» nı çınlatacaktır. Bölücü ve uzaklaştırıcı 
değil, birleştirici ve kaynaştırıcı bir görüşün ifadesi 
olan Atatürk Milliyetçiliği senin izliyeceğin anayol 
olacaktır ve sen, «Ne mutlu Türküm» sözlerini yü
rekten hissederek söyleyen her vatandaşım Türk sa
yacak ve bağrına basacaksın. 

Parlamenter demokrasi senin vazgeçilmez yönetim 
tarzındır. Egemenlik kayıtsız şartsız, yine senindir ve 
senin olacaktır. 

Cumhuriyetinin temel taşlarından biri olan Lâik
lik din ile Devlet işlerini birbirine karıştırmamak, 
dîni politikada bir araç olarak kullandırtmamaktır. 
Devlet, bu anlayış içinde ülkedeki din eğitim ve öğ
retimini denetim ve gözetimi altında tutacak, dine 
ve gerçek din adamına daima saygılı olacak ve Türk 
toplumunda Müslümanlığın, Cumhuriyet ilkelerini 
yürekten benimsemiş aydın din adamlarının elinde 
öğretilmesi ve anlatılmasına özen gösterecektir. 

Cumhuriyetin diğer bir temel ilkesi olan «sosyal 
devlet» kavramının, bu Anayasanın, tüm dereceleriy
le reddettiği «Sosyalist Devlet» ile hiçbir ilgisi yok
tur. Sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal güvenliği 
amaç ve ödev bilen bir devlettir. Türkiye Cumhuri
yeti Devleti sosyalizme, komünizme, faşizme ve di
nî temellere dayalı bir devlet düzenine veya herhan
gi tarzdaki bir diktatörlüğe kesin olarak kapalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılıdır; 
temel hak ve özgürlüklerin koruyucusudur; fakat öz
gürlüklerin de başkalarının hak ve özgürlükleriyle sı
nırlı olduğu bilincindedir. Türkiye Cumhuriyeti hu
kukun üstünlüğünü esas alan ve adaletin, mülkün 
gerçek temeli olduğuna inanan bir devlettir. 

Bu Anayasada, geçmişteki olayların bir daha ya
şanmaması, eski yaraların tekrar kanatılmaması, bir
lik ve beraberlik içinde, karşılıklı olarak haklara say
gılı, ödevlerine bağlı, yükümlülüklerine sâdık vatan
daşların oluşturacağı bir toplum düzeni amaçtır. Ata
türk'ün «yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi esastır. 

Atatürk inkılâplarını yürekten benimseyip uygu
lamak; gönüllerdeki gerçek Atatürk sevgisini tekrar 
alevlendirmek; millî mücadele ruhunu ve millî mü
cadele kahramanlarını kalplerde ve düşüncelerde dai
ma canlı tutmak hedeftir. 

Aziz Türk Milleti, bütün fertlerinle kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, 
millî şuur ve ülküler etrafında toplanarak ve dünya 
milletleri ailesi içindeki hakkın olan yerini alarak 
millî mücadele ruhu ve Türk Milliyetçiliğinin şuuru 
içinde bu Anayasaya sahip çık, ona sâdık kal ve onu 
koru. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, bir açıklama ya
pacak mısınız efendim? 

M. UTKAN KOCATÜRK — Yapmak isterim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Takdir edersiniz ki, Anayasanın başlangıç bölü
mü Anayasanın özünü gösteren bir kısımdır. Bu iti
barla, mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Anaya
sada geçen sözlerin tekerrürü olmamalıdır. Bu ba
kımdan, tarafımdan hazırlanan metinde bu hususla
ra, özellikle dikkat edilmiştir. Bilhassa Anayasanın 
2 nci maddesinde, hatırlayacaksınız, «Başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere» sözüyle bir atıf yapılmaktay
dı. Bu başlangıçta belirtilen temel ilkelerden biz iki 
hususu kastetdik: Bunlardan biri Atatürk inkılâp 
ve ilkeleri, diğeri sosyal hukuk devletinin ilkeleriydi. 

Atatürk inkılâp ve ilkeleri zaten Anayasanın baş
ta 2 nci maddesi olmak üzere muhtelif maddelerinde 
geçiyordu. Ancak, başlangıç bölümünde, Atatürk in
kılâp ve ilkelerinin Türk toplumu için geçerliliği, sü
rekliliği, bunların ne anlama geldiğini belirtmek, mil
lî değeri yanında evrensel değerine de parmak bas
mak gerekiyordu. Bu bakımdan, biz hazırlamış oldu
ğumuz metnin birinci paragrafında Atatürk inkılâp 
ve ilkelerinin millî vasfını, ikinci paragrafında ise, 
milletler ailesinin bağımsız ve eşit bir üyesi olmamız 
dolayısıyla Atatürk inkılâp ve ilkelerinin evrensel de
ğerine temas etmiş olduk. Üçüncü paragrafında sos
yal hukuk devleti ilkelerini açıkladık ve «Sosyal hu
kuk devleti, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, fert 
ve toplumun huzurunu gözeten, milletin kalkınması
nı ve sosyal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlayan bir 
devlettir» dedik. Kısaca bu ilkeleri saydık ve niha
yet dördüncü paragrafta da bu Anayasanın kim ta
rafından hazırlandığını ve kime teslim edildiğini be
lirttik. Zannediyorum «Kime teslim edildiği» cümle-
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si bizim metnimizde en anlamlı ifadesini bulmuştur. 
Zira, «Bu Anayasa İâik Cumhuriyet rejiminin sahi
bi olan bugünkü ve yarınki kuşakların uyanık bekçi
liğine terkedilmektedir» dedik. Bu bakımdan, son 
cümle istikbale de matuf büyük bir mana taşımakta
dır. 

Değerli arkadaşlarımdan ricam, bu izahatımın ışı
ğında sunduğumuz metnin değerlendirilmesi ve Ana
yasa başlangıcının da Anayasa metnine yakışır ve tu
tarlı bir olgunlukta bir metin halinde tespit edilme
sidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşökkür ederim efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
önerge sahibine veya Başkanlığa bir soru sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, yeni bir metin ol
ması itibariyle siz sualinizi sorun, ona göre bir isti
kamet verelim efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Birinci parag
rafta «Türk Milleti», ikinci ve üçüncü paragrafta yi
ne «Türk Milleti» nden bahsediliyor, son paragrafta 
ise «Türk halkına» teslim ediliyor bekçilik. Onu an-
layamadım< 

M. UTKAN KOCATÜRK — O eskidir efen
dim, o kalktı, yeni metin okundu. O bir ay evvelki 
önergedir, o okunmadı, son metin okundu, bugünkü 
tarihli 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KEMAL DAL — Dağıtılanların hepsinde öyle, 

hep «Türk halkına» diye geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Dal, lütfediniz efendim. Za
ruret şuradan doğuyor: Eskiden verilmiş olanları da
ğıtmak mümkün oldu; fakat yeni metinleri, takdir 
edersiniz ki, yeni verildiği için dağıtmak mümkün 
olmadı. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, önergeyi bir 
daıha okutmak mümkün olur mu? 

IBAİŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Kocatürk'ün önergesini bir daha okutu

yorum. 
(M. Utkan Kocatürk'ün önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Efendim, önerge tekrar okunmuş

tur. 

HAJMZA EROĞLU — Efendim, önergenin le
hinde, aleyhinde konuşulabilir mi? 

BAŞKAN — Evet, yeni bir metin olması itiba
riyle lehinde, aleyhinde birer kişiye söz vereceğim. 

HAMZA EROĞLU — Müsaade buyurur musu
nuz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, gerek Komis

yonun hazırladığı, gerekse Sayın Azgur'un hazırla
dığı ve gerekse Sayın Kocatürk'ün hazırlamış oldu
ğu metinlerin üçü de benim ortak tercihimdir. An
cak bir-iki noktayı 1961 Anayasasıyla karşılaştırarak 
belirtmek isterim: 1961 Anayasasının birinci fıkrası 
«Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hâk ve hürriyete-
leri için savaşmış olan;» denilmekle, Türk Milletinin 
bütün tarih boyunca bağımsız yaşadığını, 'hak ve 'hür
riyetleri için savaştığını ifade etmektedir. Bunun ay
nen alınmasında fayda mütalaa ediyorum; bu bir. 

İkincisi: Siyasî edebiyatımıza geçen ve objektif 
birtakım kıstaslara dayanarak Türk Milliyetçiliğinin 
tarifini ifade eden '1961 Anayasasının üçüncü fıkra
sının da metinde yer almasında büyük fayda mütalaa 
ediyorum. Bunu aynen okuyacağım: 

«Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir 'bütün halinde, millî şuur ve ülkü
ler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletle
ri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak..» 

Bu fıkranın önemi vardır. Biz modern anlamda 
Türk Milliyetçiliğinin tarifini yaparken bu unsurla
ra dayanmaktayız. Bir istikrarı da ifade etmektedir. 
Siyasî edebiyatımızda da yer almış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan da, bu iki fıkranın aynen metinde yer 
almasında büyük fayda mütalaa ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
İSayın Azgur, 'buyurun efendim. 

EUAT AZGUR — Efendim, izin verir misiniz; 
ben de hem kendi önergemle ilgili, hem de Sayın 
Kocatürk'ün ve Sayın Hocamın görüşleriyle ilgili 
açıklama yapmak istiyorum? 

BAŞKAN — Tabiî, tekrar önergeniz esasında bu 
durumda söz almayacaksınız zannederim. Bu vesiley
le konuşmuş oluyorsunuz. Teşekkür ederim, buyu-
yurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 

Aslında Komisyonumuzun hazırlamış olduğu me
tin, Sayın Eroğlu Hocamızın belirtmiş olduğu gibi, 
eski Anayasanın da bazı fıkralarından esinlenmek su
retiyle meydana getirilmiş. Ben, Komisyonumuzun 
metnini biraz daha değiştirmek suretiyle eski Anaya-
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sadan da esinlenerek yeni bir şekil vermeye çalıştım; 
fakat asıl metin Komisyonundur. Hem milliyetçili
ğin tarifi vardır, hem de Türk Milletinin gelecek ne
sillere hitabı vardır. Bu yönüyle de Sayın Kocatürk' 
ün hazırlamış olduğu başlangıca yakındır. 

İzin verirseniz okumak istiyorum efendim: «Ta
rihi boyunca bağımsız ve hür yalamış, Atatürk'ün 
önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşarak Tür
kiye Cumhuriyetini kurmuş olan; egemenliğin kayıt
sız şartsız millette olduğuna inanan, adaleti devletin 
temeli sayan; tüm fertlerini milliyeteçilik anlayışıyla 
'kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 'bölünmez bir bü
tün, imtiyazsız ve sınıfsız, kaynaşmış bir kitle halin
de toplayan; laikliği kutsal din duygularının devlet 
işlerine ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din 
kurallarına dayandırılmaması şeklinde anlayan; 
«Yurtta sulah cihanda sulah» ülküsü ve inkılâplarıyla 
çağdaş uygarlık aleminde mümtaz yerini almış bulu
nan Büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı 
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger
çekleştirilirken, milletin bağımsızlık ve bölünmezliği
ni, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi 
korumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak 
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkılaplarını 
ve Türk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
nin temel yönetimini belirleyen bu Anayasayı kabul 
ve ilan ve onu hürriyetçi demokrasiye âşık vatanse
ver evlatlarının koruyuculuğuna emanet eder.» 

Teşekkür ederim. ((Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

S. EERfDUN GÜRAY — Ben de lehinde konuş
mak isterim Utkan Kocatürk'ün önergesinin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Efendim, Sayın Eroğlu 1961 metninden parçalar 
okudular; fakat lehinde olduklarını ifade ^etmedi
ler. Üzerinde bir konuşmaydı. Bu itibarla Sayın Gü-
ray'a lehinde söz veriyorum. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Burada sunulan bütün önergeler muhakkak ki 
değer taşımaktadır ve hepsi birbirinden güzel bulun
maktadır. Ancak ben, kişisel kanım olarak Sayın Ko
catürk'ün önergesinin daha kısa, veciz ve anlamlı ol
duğunu ifade etmek isterim. 

I Biraz evvel Sayın Azgur Arkadaşınızın okuduğu 
önergede de çok değerli kısımlar var idi. Sanırım iki-

I si arasındaki fark, daha önce Anayasa Tasarısının 
2 nci maddesinde de tartışılan Atatürk Milliyetçiliği 

I veya Türk Milliyetçiliği meselesiydi. Daha önceki 
I tartışmalarımızda Anayasanın 2 nci maddesinde Ata-
I türk Milliyetçiliği olarak bu hususu belirledik ve de 

Misak-ı Millî hudutlarıyla Atatürk'ümüzün çizdiği 
I sınırlar dahilinde, Atatürk 'Milliyetçiliği içinde hare-
I ket etmemizi belgeledik. Nitekim, bütün konuşmala

rımızda da 1961 Anayasasını, özellikle dibacesiyle 
birlikte yerdik ve bu girişin toplumu bölücü bir ni
telik taşıdığını ileri sürdük hatta. O bakımdan, Sa
yın Kocatürk'ün girişi daha anlamlı, birleştirici ve 
kabule şayan görülebilen bir mahiyet taşımaktadır. Bu
nun kabulünü Yüce Heyete arz ediyor, saygılar su-

I nuyorum efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim." 

I Komisyonun.. 
HA'MZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir ufak 

açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun görüşünü 

rica ediyorum. Lehinde, aleyhinde görüşüldü Sayın 
I Eroğlu, müsaade ediniz efendim. 

Buyurun efendim. 

ANAYASA IKOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Biz de kendi planımızı arz etmek istiyoruz. Çün
kü artık herkes kendi metnini savunuyor. Yüksek 
müsaadelerinizle ben de kendi metnimizin esas da
yandığı noktalan size sunmakla söze başlıyorum. 

I Evvela biz, tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşa-
I mış Türklerin Atatürk'ün önderliğinde, hak ve hürri

yetleri için savaşarak Türkiye Cumhuriyetini kurduğu
nu belirttik. Sonra, bu Cumhuriyetin temel niteliği ege
menliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna inanan 
ve adaleti devletin temeli sayan, yani «Adalet mül
kün temelidir» kavramına 'burada yer vererek, her-

I şeyden önce adaleti gerçekleştiren bir devlet olduğu-
I muzu belirttik ve bu yeni devletin temel niteliklerini 

ve bu yeni devletin uygar aleme varmak için dayan
dığı ilkeleri belirttik: Milliyetçiliği, laikliği, «Yurtta 
sulh cihanda sulh» ve inkılâplara yer vererek Türk 

I Milletinin geliştiğini ve insanlık aleminde mümtaz 
I bir yer aldığını ortaya koyduk. 

Sonra bu gelişen ve insanlık aleminde mümtaz 
I bir yer alan Türk Milletinin demokrasiyi gerçekleş-
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tirmek için yaptığı mücadelede düzünce hürriyetini 
ve insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı ilkesine 
dayanan demokrasiyi gerçekleştirmek için yaptığı 
mücadele sırasında bağımsızlığını, bölünmezliğini, ül
kenin bütünlüğünü korumak zorunda kaldığını ve 
dolayısıyla bu Anayasamızı meydana getirdiğini, 
Türk Milletinin bu Anayasayı vatansever evlatlarına, 
hürriyetçi demokrasiye âşık, vatansever evlatlarına 
emanet ettiğini söyleyerek, 'bunların koruyuculuğu
na emanet ettiğini söyleyerek metnimizi bitirdik. 

Öyle sanıyoruz ki, bizim metnimiz özlü ve bitiş 
kısmında vatan sorununu ortaya koyarak, vatanse
ver evlatlarının Türk Devletinin bölünmezliğini, ba
ğımsızlığını, bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasi
yi korumak ve toplumun ihuzur ve refahını sağla
makla yükümlü olduğunu ortaya koymuş olduk. 

Onun içindir ki biz, Sayın Fuat Azgur ve arka
daşları tarafından değiştirilen, daha güzel bir hale 
sokulan ve esasen oradan okudum size, bu metnin 
kabul edilmesini rica ediyoruz ve saygılarımızı su
nuyoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Soru, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Tabiî ki bütün metinleri okudukça hepimiz he

yecan duyuyoruz. Ancak başlangıç, her kelimesi tar
tışılarak ve her kelime düşünülerejk konacak bir hu
sustur. 

Ülkemizi parçalamak isteyen 12 Eylül öncesi bir 
kısım hainlerin dayandığı yer, Anadoludaki 40 asır
lık Türk toplumunu parçalamak için, kimi etnik 
grupları üretmeye yönelik idi. Başlangıçta Atatürk 
Milliyetçiliğinin geçmemesi zannımca bir noksanlık 
değil midir? 

İkinci husus: Demokrasi tarihleri milletlerin ka
derinde vardır; biz de bu kaderden birini yaşıyoruz. 
Çeşitli aşamalardan geçerek 12 Eylül 1980'e geldik ve 
12 Eylül 1980 yönetiminin geçici maddelerde, «Ta
sarruflarından dolayı sorumlu olamayacaklarını» be
lirtmekle yetinmek zannımca bir noksanlıktır. Baş
langıçta 12 Eylül yönetiminin, esasında bir iktidar 
boşluğunu dolduran ve kurucu iktidar olarak belir
lenen 12 Eylül'ün, «Meşru kılma» sözünü kullanmı
yorum; ama bu Hareketin amacını, gayesini ve kut
siyetini Başlangıçta belirtmenin gerekli olduğuna Ko
misyon inanmıyor mu? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyona söz vermeden evvel bu noktada, Sa

yın Şenocak ve Sayın Başbuğ'un bir önergesi var; 
Komisyonun metnindeki «Türk Milliyetçiliği» teri
minin, «Atatürk Milliyetçiliği» şeklinde değiştirilmesi
ni teklif ediyorlar. Biraz sonra, bu fıkra değişiklikle
riyle ilgili metinleri de ayrıca okutacağım. Bu itibar
la, muhterem arkadaşlarımızın sorularına cevap ve
rilecek ise, IKomisyon tarafından? 

ANAYASA KIOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALİDIKAÇTI — Veririz efendim. 

BAŞKAN — Evet, lütfen efendim. Sayın Öztürk' 
ün iki sorusu oldu. 

ANAYASA İKOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Bu Başlangıç Kısmını oluştururken 12 Eylül'e 
kasten yer vermedik. Sorunu düşündük ve 12 Eylül' 
ün aslında Türk Milletinin varlığın, bağımsızlığını, 
bölünmezliğini kurtaran bir tarih olmakla beraber, 
acı bir tarih olduğunu da aynı zamanda ve bu tarihin 
Anayasanın Başlangıç Kısmında yer almaktansa, bu 
olayın hedeflerini Anayasada belirtmeyi ve bu he
deflere dayanan Anayasayı ortaya koymayı ve bu 
ilkeleri duyurmayı uygun bulduk efendim. Mesele 
bundandır, yoksa Anayasamızın her tarafından 
12 Eylül, edebiyatçı bir deyişle buram buram kokar 
efendim. Bütün hedefleri, 12 Eylül'ün hedefleridir 
ve hepimizin hedefleridir, zaten bu konuda aramızda 
bir ayrılık yok, hepimiz bu aynı amacı çeşitli şekilde 
belirtmek istedik şimdiye kadar bütün çalışmaları
mızda olduğu gibi efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. UTKAN 'KÖCATÜRK — Soru efendim. 
BAŞKAN — Efendim, kendi metniniz bahis ko

nusudur, müsaade edin. 
Sayın Akkılıç, siz sorunuzu lütfedin efendim. 

MAHMUT AıKKILIÇ — Efendim, Sayın Öz
türk değindiler, ben de aynı konuda soru soracaktım; 
ama Sayın Başkan cevap verdiler; tatmin olmadım, 
şu bakımdan: Niçin bu Anayasayı hazırladık?.. Bu
nun Başlangıçta mutlaka zikrinde yarar vardır kanı
sındayım. Bu bakımdan, Sayın Başkan bu şekilde yi
ne.. Bir şey arz edeyim efendim: 

Bir şair, şiirine başladıktan sonra belki bir sene 
sonra bitirebilir. Sayın Öztürk de biraz evvel değin
di, bir Tanrı vergisidir güzel yazmak. 
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Hemen aceleye getirdik mi, bir yıldan beri uğraş
tığımız ve mükemmel olduğuna inandığımız bu Ana
yasanın Başlangıcı da istiyoruz ki mükemmel olsun. 

Biraz evvel usul hakkında konuşulduğu zaman Sa
yın Komisyondan rica etmiştim, o zaman tahmin 
ediyorum ki meşguldüler, duyamadılar. Bıir üye de 
belirtti: Önergelerin, gerek önce, gerek sonra verilen 
önergelerin hepsinde gerçekten Başlangıç'a girebile
cek pasajlar vardır ve biraz üzerinde düşünerek yazıl
ması gereken bir metin olması lazımdır. 

Bu bakımdan, istirham etsem, acaba bu Anaya
sayı niçin hazırlamak mecburiyetinde olduğumuzun 
belirtmesi suretiyle bu önergeler de dikkate' alınmak 
suretiyle acaba daha güzel bir metin.. Hakikaten gü
zeldir, metinleri de iyidir; ama bu arz ettiğim husus
ları da dikkate alırlar mı acaba? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALİDIKAÇTI — Sayın Başkan, değetM arkadaşlar; 

Sayın Arkadaşımızın görüşleri objektif olarak, so 
yut olarak gayet doğru. Yalnız buraya niçin 12 Ey
lül konmadı sorusu açıkta kalıyor. Yoksa, biz tou kı
sa metin içerisinde Atatürk İnkılaplarına, Türkiye 
Cumhuriyetinin gelişmesine ve dünya milletleri ara
sında özel bir yer almasına yer verdik ve sonra da 
nasıl bu demokrasi mücadelesini yaparken vatanın 
birliğini korumak zorunda kaldığını da metinde be
lirttik. Sadece 12 Eylül tarihini koymamamızın sebe
bi biraz evvel arz ettiğim noktalara dayanmaktadır. 
Bakın 29 Ekim'den de bahsetmedik. 29 Ekim de, 
Cumhuriyet de kabul ettiğimiz tarih; eğer derinlere 
gidersek. 12 Eylül'de bizim tarihî aşamalarımızda 
saygı duyduğumuz ve bizim varlığımızı borçlu oldu
ğumuz bir tarih; ama diğerleri de var. Onun içindir 
ki, bizim için önemli olan Türk Milletinin tarihî ge
lişmesidir ve Türk 'Milletinin tarihi gelişmesi içeri
sindeki yeri ve bugünkü Anayasanın dayandığı fel
sefedir. Son kısmında bunu anlatmakla yetindik; da-
'ha fazla ileri gitseydik, 1-1,5 sayfayı aşabilirdik ve 
belki de lüzumsuz ve uzun bir Başlangıç Kısmı 
yapmış olurduk. 

Bilmiyorum sizi tatmin edebildim mi? Yoksa, 
metninizin üzerinde dikkatle durulduğuna inanmanı
zı isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk, metinle ilgili lütfen sorunuzu so

run, çünkü sizin önergenizi oylayacağım, lütfen bu 
önerge üzerinde görüşlerimizi teksif edelim. 

I M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, Komis-
I yondan gelen Başlangıç metninde acaba Sayın Ko-
I misyon Başkanı şu 'hususlarda bir çelişki görüyorlar 

mı? 
I 1. Devletin adalet anlayışına bağlı kalacağı, ge-
1 tirdikleri Başlangıç metninde yazılıdır; ama getirdik-
I leri Anayasa metninin 93 üncü maddesinde, rnilletve-
I killeri yemininde, «Milletvekillerinin sosyal adalet 

anlayışına bağlı kalacakları» yazılıdır. Başlangıçta, 
I «Adalet anlayışı», metnin içinde «Sosyal adalet an-
I layışı». Bu bir. 

2. Atatürk Milliyetçiliğini tarif ederlerken, «tm-
I tiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde topla

yan milliyetçiliktir» diyorlar. 
I Benim anlayışıma göre, «İmtiyazsız ve sınıfsız, 

kaynaşmış bir kitle halinde» Atatürk'ün sözüdür ve 
I halkçılığını izah eden bir sözdür. Atatürk Milliyet-
I çiliğini izahta, bu cümlenin yeri yoktur. 
1 3. Sondan üçüncü satırda, «Atatürk ilkeleriyle 

inkılaplarını ve Türk Milliyetçiliğini temel alan» di
yorlar. 

1 Şimdi, «Atatürk İlkeleriyle inkılaplarını ve Türk 
Milliyetçiliğini» yani Türk Milliyetçiliği, Atatürk 
İlkelerinin dışında bir şey midir ki, «Atatürk İlkele
riyle inkılaplarının ve Türk milliyetçiliğini» deniliyor? 
Burada da tereddütüm vardır. Milliyetçilik bir Ata
türk ilkesiyse ayrıca tekrar niçin zikredilmektedir? 

j Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

ANAYASA IKOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALİDIKAÇTI — Sayın Başkan; 

Müzakerelerin bu şekle dönüşmesinden dolayı cid
den müteessirim. Yani cidden müteessirim; bir öğre
tim üyesi beni imtihana çekti, Ben kendisine yine say
gıyla cevap veriyorum. 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Değmez. 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDI/KAÇTI — ıDeğmez, değer.. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. 

ANAYASA IKOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇT1 — Mademki bu Mecliste söylenmiş
tir; değer. 

I Sayın Arkadaşımızın evvela, adaleti Devletin te-
I meli sayan kavramdan ne anlaşıldığını öğrenmesi 

gerekir. Bilmiyor; bilmiyor ve yeminle karıştırıyor. 
I Hazin olan iş budur. 

«Adalet mülkün temelidir» dendiği, zaman.. 
I BAŞKAN — Lütfen Sayın Aldtkaçtı, lütfen.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sizin daha güzel, daha yumuşak üs 
lubunuz var. Lütfen o istikamette. 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet. 

M. UTKAN KOCAT(ÜRK — Çok şey öğretebi
lirim Sayın Anayasa Komisyonu Başkanına. 

. ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Adalet mülkün temelidir» dendi
ği zaman efendim.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

ANAYA'SA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Anlaşılan şey; adalet Devletin te
mel fonksiyonudur. Yoksa 'bunun 93 üncü maddede
ki, yapılan yeminle bir alakası yoktur. Arkadaşımız 
bu suali -sorarak bizi imtihana çeker gibi bir hal ta
kındı. Buna müsaade etmeyiz. 

Ne yaşımız, ne kültürümüz ve burada eğer bir 
görev yapıyorsak, bu görevi yaparken de arkadaşla
ra gösterdiğimiz hoşgörü kendilerinin bu şekilde per
vasızca konuşmalarına yol açmaz efendim. 

Ondan sonra ikinci husus, en sonunda bahsedi
yorlar efendim; bir tarafta inkılaplardan bahsetmişiz, 
arkasından Türk milliyetçiliğinden bahsetmişiz.. Biz, 
Türk inkılapları içerisinde Türk milliyetçiliğinin bu
gün, özellikle bugün özel bir yeri olduğuna inandı
ğımızdan, onu onlardan ayırdık ve hem Atatürk inkı
lâplarından, hem de Türk milliyetçiliğinden 'bahset
tik. Bunda bir çelişme nerede vardır? Lütfen arka
daşlarımın takdirine sunuyorum efendim. 

Bu kadar sormuşlardı efendim; bu noktalarda bizi 
imtihan etmişler. Cevap verdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar;; zannedıiyorum görüşmele

rin son safhasındayız. Birinci görüşmelerin bitmesine 
zannediyorum çok az bir vakit kaldı. Bu itibarla ifade-
ilerimizde, şimdiye kadar mutat olan toleransın, an
layışın, müsamahanın lütfen bundan sonra* da deva
mına sizlerden, çok muhterem üyelerden azamî gay
ret gösterilmesini ve özellikle bazı cenahlardan tahrik 
edici birtakım kelimeler kullanılmamasını özellikle ri
ca etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Kocatürk'ün önergesinin dikkate alınması

nı oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
. edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul 

edilmiştir. (Alkışlar) 

Sırayla devam edildiğine göre; Sayın Hazer, siz 
bir açıklama yapacak mısınız? 

MEHMET HAZER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Gecenin bu saatinde uzun konuşmak istemiyorum. 

Sadece bir noktada Yüce Heyetin dikkatini çekmek 
isterim. 

Anayasalar kendiliğinden oluşmaz, durup durur
ken de hazırlanmaz. Anayasaların bir kaynağı, bir 
doğuş sebebi vardır. 

Bu Anayasanın bir menkıbesi vardır, bir hikâyesi 
vardır. Bugünkü nesle, gelecek nesillere söyleyecek 
sözü vardır. Yani, Anayasa aynı zamanda bir tarih 
belgesidir. Tarih belgesi olunca, bunun nereden doğ
duğu, nasıl hazırlandığının da metinde yer alması la
zımdır. Hiçbir tarafı incitmeden, vakıaları olduğu gibi 
yansıtmak, gelecek kuşaklara ve Türk Anayasasını 
inceleyecek kimselere, milletlere bu Anayasanın ha
zırlanış medenini metinde göstermek lazımdır. 

Sayın Komisyon Başkanı, «12 Eylül'den bahset
medik; tatsız günlerdir, kara günlerdir,» dediler. Ta
rih, tatlı, kara günlerin hepsini birden içeren bir ve
sikalar topluluğudur. O bakımdan, 12 Eylüle gelme
den evvelki dönemli ve 12 Eylülün getirdiklerini be
lirtmek Anayasayı tamamlar. Aksi takdirde Anayasa 
yarım kalır. 

Arkadaşlarımızın önerilerinde çok güzel, çok has
sas ve şairane ifadeler vardır, hepsi de güzeldir; fa
kat eksik alan bu Anayasanın temeli, 'kaynağı ve 
menkıhesidir. Onun için bendeniz diğer noktalarda 
ısrar etmeyeceğim. Sadece başlangıçta şu hususu Yü
ce Heyetlinize bir kere daha okumak istiyorum; 

«Anarşi ve terörün ülkemin her kesiminde hu
zuru bozduğu, can ve mal güvenliğinin temelinden 
sarsıldığı, ideolojik çatışmaların, silahlı bir iç savaşa 
dönüştüğü, ülke bütünlüğünün tehlikeye girdiği ka
ranlık ve umutsuz bir dönemde Türk Silahlı Kuvvet
leri 12 Eylül 1980 sabahında Devlet yönetimine el 
koymak zorunda kalmıştır. Bu sayede anarşi, terör 
durdurulmuş, huzur ve sükun sağlanmış, Devlet yö
netimi yeniden' işler hale getirilmiştir. 

Tarihin her döneminde bağımsız ve özgür yaşamış 
Türk Milleti bölünmez bir bütün halinde Atatürkçü 
ülkü ve ilkeler ışığında, insan hak ve özgürlüğüne 
dayalı demokratik huikuk Devletlini yeniden kurmak 
ve güçlendirmek maksadıyla...» vesaire. 
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Bu başlangıçta 12 Eylül menkıbesini .yazmanın lü
zumuna inanıyorum. Bir şeyi daha arz etmek isti
yorum. 

1961 Anayasasındaki metni aynen almak, yeni bir 
mücadelenin, yeni bir hamlenin, bir başka hamlemin 
gölgesi altına bırakmak anlamına da gelir. Ondan 
yararlanalım; ama 1961 Anayasasındaki kelimeleri, 
metni olduğu gibi almak, bu Anayasa çalışmalarını, 
ve bu 12 Eylül Harekâtını biraz da gölgeler. O ba
kımdan bu hareketi kendi hüviyeti, kendi ihtişamı 
içinde alalım ve Anayasada da buna yer verelim. 

Bu bakımdan başlangıç kısmına ait önergemizi 
Yüce Heyetiniz onaylarsa zannediyorum maksada 
uygun bir hareket edilmiş olur. Tasvip arz ediyorum. 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FlKRl DEVRİMSEL — Önergenin lehinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN —Buyurun efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Sayın Hazer önergelerinde, 12 Eylül'ün nedenlerine 
yer verilmesi hususuna işaret ettiler. Ben, bundan ön
ceki konuşmalarımda da belirttim, bunlara değinmiş
tim; başlangıç belgeai, bir anayasanın başlangıç kısmı 
hukukî bir belge olmaktan da öte, tarihî bir belge ni
teliğini taşır. 

Ulusların kaderinde her gün anayasa yapılmaz. 
Çok önemli olaylar ülkelerde yeni anayasaların doğ
masına yol açar. Bu nedenle anayasaları doğuran 
büyük olayların hukukî meşruiyeti ve gerekçesi, ta
rihî hikâyesi önsözünde, başlangıç bölümünde mut
laka yer alması gerekir. Gelecek kuşaklar bu Ana
yasaya ve bu olaylara baktıkları zaman bunun hu
kukî dayanaklarını başlangıç hükmünde mutlaka gör
meleri gerekir. 

,Bu nedenle 12 Eylül'ün çok kısa ve öz, ki, bunu 
bizim araştırmamıza lüzum yok. 12 Eylül Harekâtını 
gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve O'nun Li
deri çeşitli konuşmalarında «Hükümet, parlamento ve 
partiler Anayasa ve hukuk dışı uzlaşmaz tutum ve 
davranışlarıyla...» cümle aynen Devlet Başkanımı
zın ilk konuşmaları sırasında belirttikleri cümledir. 
Hükümet, parlamento ve partilerin hukuk ve Anaya
sa dışı uzlaşmaz tutum ve davranışlarıyla Türkiyeyi 
12 Eylül noktasına getirdikleri ve bu nedenle ülkenin 
bölünüp parçalanmasını önlemek bakımından Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu bir ger
çektir. 
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Bu bakımdan, bu olayın hukukî gerekçesinin, hi
kâyesinin bu metinde mutlaka yer alması gerekir ka
naatiyle tüm Kurula saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun dikkate alınan önergeler üzerinde, 

diğerlerini de dikkate alarak bir çalışma yapma te
mayülü var ise, zannediyorum size o çalışma im
kânını vermek mümkündür Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, bir saatlik bir ara veril
mesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, çok önemli bir konuda 
bir saat ara vermek zorunludur. Müsaade ederseniz... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Ha-
zer'in önergesini oya sunmadınız. Bu itibarla hepsi
ni... 

BAŞKAN — Efendim, daha çok önerge var; Sa
yın Hazer'in önergesinden başka çok çeşitli önergeler 
var. Biliyorsunuz Komisyon bu önergeleri her za
man talep etmek hakkına sahip; ama bütün buna 
rağmen isteniyor ise, dikkate alındıktan sonra Ko
misyonun seçerek bir çalışma yapmasını... Muhte
rem Komisyondan tekrar rica ediyorum : 

Sayın Aldıkaçtı; yani bütün önergeleri müzake
reye aldıktan sonra dikkate alman önergeler üze
rinde bir çalışma yapmak mı, yoksa bütün önerge
leri size vermemi mi arzu edersiniz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, önergeler arasında 
zaten bir fark yok; hepsi laiklik, Atatürk İnkılapla
rı, Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin gelişmesi... Onun 
için önergelerin hepsini alalım, vakit kazanmak için 
bir iki şey ilave edelim, yeni bir düzenlemeyle siz
lere sunalım. 

BAŞKAN — Tekrar yeni bir düzenleme yapmak 
suretiyle... Peki efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu önergenin müzakeresi bitmiştir. Bütün önergeler 
tekrar müzakereye alınacaktır. Zamandan kazanmak 
için oylayıp da öyle verelim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Hazerin önergesine katılı

yor musunuz?., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, katılmıyoruz. 
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'BAŞKAN — Komisyon, önergenin dikkate alın
masına katılmıyorlar, önergenin dikkate alınması hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Azgur önergesini açıkladılar, Sayın Az-
gur'un önergesine katıldıklarını da ifade ettiler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, katıldık. 

BAŞKAN — Bu itibarla dikkate alınmasını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Feyzioğlu, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim?... 

FEYZt FEYZİOĞLU — Efendim, kısa bir açık
lama yapmak isterim. 

BAŞKAN — Komisyon dikkate alınmasına katı
lıyor ise; gayet açık bir ifade... Evet dikkate alın
masına katılıyor ise, Sayın Feyzioğlu'nun önergesini 
de oylayacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, önergenin dikkate alın
masına katılıyor. Sayın Feyzioğlu'nun önergesinin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan oylama 
hakkında bir şey sormak istiyorum. Efendim, be
nim önergem kabul mü edildi, ret mi edildi? 

BAŞKAN — Sizin önergeniz reddedildi efendim. 
MEHMET HAZER — Acaba sebebi nedir?.. 
BAŞKAN — Evet, üç önerge var. Sayın Hamit-

oğulları?.. Burada yoklar, işlemden kaldırıyorum. 
Sayın Uğur ve Sayın Şenocak'ın önergeleri var. 
Sayın Şenocak'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısı başlangıcı son fıkrası dördüncü 

satırında yer alan «Türk Milletyeçiliğini» teriminin, 
«Atatürk Milliyetçiliğini» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif edeniz. 

İbrahim ŞENOCAK Şükrü BAŞBUĞ 
BAŞKAN — Sayın Şenocak, bir açıklama yapa

cak mısınız? 
İBRAHİM ŞENOCAK — Evet efendim, kısaca 

açıklamak istiyorum. 
. BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu konu, Anayasa Tasarısında «Cumhuriyetin te
mel ilkeleri» görüşülürken «Atatürk Milliyetçiliği» 

şeklinde değiştirilmişti. Burada ayrıca «Atatürk İl
keleriyle» dendiğine göre, Atatürk Milliyetçiliği bu
nun içerisinde ayrıca yer alıyor. 

Eğer bunu tekrardan bir kere daha vurgulamak 
gereği duyulmuşsa, bunun da «Türk Milliyetçiliği» 
değil, «Atatürk Milliyetçiliği» şeklinde değiştirilmesi 
gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu önergeyi dikkate alacağız efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, önergenin dikkate alınmasına 
Komisyon iştirak etmektedir. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Uğur'un bir önergesi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Sayın Devlet Başkanımızın, Atatürk yılının başla
ması dolayısıyla 5.1.1981 günü yaptıkları konuşmanın 
esasları içinde, özetlenen aşağıdaki cümlenin Anaya
sa Tasarısının başlangıç kısmında (tam olarak yer al
ması ve önerge üzerinde konuşmam hususunda ge
reğini arz ©derim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

«Atatürk'ün, birbirine 'bağlı ve birbirinin içinde 
bir bütünlük teşkil eden, millî egemenlik, bağımsızlık, 
inkılapçılık, çağdaşlaşma, milliyetçilik, halkçılık, dev
letçilik, laiklik ve Cumhuriyetçilik ilkeleri Türkiye 
Cumhuriyetinin temelini oluşturur.» 

BAŞKAN — Sayın Uğur, bir açıklama yapacak 
mısınız?.. 

HİDAYET UĞUR — Evet efendim, müsaade 
ederseniz çok kısa olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğur. 
HtDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Arkadaşlarımız o kadar güzel başlangıç madde

leri yazmışlar ki, ben Sayın Komisyonun verecekleri 
maddeyi bilemediğim için, yalnız bir cümlenin bu
nun içerisinde geçmesini arzu etmiştıim. Bunda da 
esas olarak Sayın Devlet Başkanımızın belirttiğim 
gibi 5 Ocak 1981 günü verdikleri beyanlarda söy
ledikleri şeylerin bir özetini ihtiva etmekte idi. 

Bu, Anayasa Komisyonumuzca kabul edilir de 
yeni metinde dikkate alınırsa, bu şekilde geçebilir ya-
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hut duyduğuma göre Sayın Kocatürk, Tasarının 
2 nci maddesinin değiştirilmesi için aynı mahiyette 
bir önerge 'hazırlamışlar Atatürk ilkelerini ihtiva 
eden; onunla da birleştirilebilir. 

Bu hususu Heyetin ve zatıâlinizin tensiplerine su
narım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğur'un önergesine Komisyon 
katılmamaktadır. Önergenin dikkate alınmasını oyu
muza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemıiştiir. 

Muhterem üyeler; 
Bu durumda, Komisyonca dikkate alınması kabul 

edilen önergeler üzerinde Komisyonun çalışmasına 
imkân vermek üzere, kendilerine müsaade ediyoruz. 

Sayın Aldıkaçtı siz lütfen çalışmaya çekilebilir
siniz. Eğer bir mahzur yok ise bir üyenizi burada bı
rakır da ikinci müzakerelerle alakalı muhterem ar
kadaşlarımdan alınmak durumunda olduğum karar
larda bana yardımcı olunursa müteşekkir kalırım ve
yahut bırakabiliriz, bunu da sizin dönüşünüzde gö
rüşürüz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, şimdi Sayın Baş
kanlığa verilen önergeler şunlardır: Sayın Şenocak, 
Sayın Başbuğ; Komisyon olarak bizim hazırladığımız 
metlin, Sayın Azgur'un metni, Sayın Utkan Koca-
türk'ün metni, bir de Sayın Feyzioğlu'nun metni... 

BAŞKAN — Evet. 
İkinci müzakerelerin usulüne dair esasları daha 

evvel Komisyona göstermiştim. Bu itibarla, bir tem
silci ka'labilirse onu görüşme fırsatı hasıl olacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Komisyon adına 
Sayın Dal Genel Kurulda kalacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Meclisi Baş
kanlık Divanının kararını okutuyorum : 

«Danışma Meclisi Genel Kurulunun 5.7.1982 ta
rihinde Anayasa Tasarısının görüşülme usulüne iliş
kin İçtüzüğe dahil ettiği 1 inci ek madde ve bu mad
denin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle Anaya
sa Tasarısının Genel Kurulda iki defa görüşülmesi 
ve birinci görüşmelerin tamamlanmasından en az 48 
saat sonra ikinci görüşmelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Anayasa Tasarısının ikinci defa Genel Kurulda 
görüşülmesinden amaç; birinci görüşmeler sonucunda 
beliren fikirlerin ışığında, metinlerin redaksiyonu, 
eklenen ve çıkarılan maddelerle birlikte sistematiği
nin yeniden gözden geçirilerek-maddî hataların gide
rilmesi ve madde numaralarının yeniden düzenlen
mesi ve varsa üyelerin önergelerini hazırlamalarına 
fırsat verilmesidir. 

Anayasa Tasarısının üzerindeki görüşmelerin Ekim 
ayı başına kadar tamamlanmasının programlanmış 
olması itibariyle; 

1. Maddeler üzerindeki görüşmelerin 18 Eylül 
1982 Cumartesi günü tamamlanarak Anayasa Tasa
rısı üzerinde yapılacak ikinci görüşmelere mümkün 
olduğu takdirde 21 Eylül 1982 Salı günü başlan
ması; 

2. İçtüzüğün ek 1 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrası uyarınca, Anayasa Komisyonu hariç olmak 
üzere, birinci görüşmede kabul edilen maddelerle il
gili olarak verilecek değişiklik önergelerinin 20 Ey
lül 1982 Pazartesi günü en geç saat 13.00'e kadar 
Başkanlığa verilmesi; 

3. Başkanlığa verilen değişiklik önergelerinin ço
ğaltılarak Eylül 1982 Pazartesi günü saat 18.00'e ka
dar üyelerin dolaplarına tevzi edilmesi; 

4. Mahiyetleri itibariyle aynı olan değişiklik 
önergelerinin, Başkanlığa yardımcı olarak daha önce 
kurulan Komisyon tarafından birleştirilerek işleme 
konulması; 

5. 26 Eylül 1982 günü saat 20.00'ye kadar ikinci 
müzakereler tamamlanamadığı takdirde, çalışmalara 
Kurban Bayramının ikinci gününden itibaren devam 
edilmesi konusundaki kararın, aynı gün mesai biti
minde alınması, 

Hususlarının Genel Kurulun tasviplerine sunul
masına, 

Karar verilmiştir.» 

BAŞKAN — Madde madde okunması isteniyor 
ise tekrar madde madde okunmak suretiyle karar
larınızı alacağım. («Madde madde okunsun» sesleri) 

«Anayasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerin Ekim 
ayı başına kadar tamamlanmasının programlanmış 
olması itibariyle : 

1. Maddeler üzerindeki görüşmelerin 18 Eylül 
1982 Cumartesi günü tamamlanarak Anayasa Tasa
rısı üzerinde yapılacak ikinci görüşmelere mümkün 
olduğu, takdirde, 21 Eylül 1982 Salı günü (mutat sa
atte yani 9.00'da) başlanması;..» 
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NURETTÎN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım 
bir sualim var. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Saat bugün 24.00'ü 

geçerse Çarşambaya kalması gerekmez mi? 
BAŞKAN — Efendim, saat 9.00'a kadar 48 saat 

geçmemiş olacaktır. Yani Pazar sabahı saat 9.00'a 
kadar. Bu itibarla bir sakınca yoktur. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Peki efendim. 
BAŞKAN -^- Biliyorsunuz yeni değişiklikle ara

daki gün farkını 48 saate (2 güne) indirdik. Bu iti
barla bir mahzur yoktur. 

Mutabıkız değil mi Sayın Dal? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akıncı, işaret mi buyurdunuz efendim? 
EŞREF AKINCI — Efendim, bir tereddüdüm 

oldu. İkinci görüşmelere Salı günü sabahleyin saat 
9.00'da mı başlayacağız? 

BAŞKAN — Evet, Teşekkür ederim. 
Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Madde 2. — İçtüzüğün ek 1 inci maddesinin 

dokuzuncu fıkrası uyarınca, Anayasa Komisyonu ha
ris olmak üzere, birinci görüşmede kabul edilen mad
delerle ilgili olarak verilecek değişiklik önergelerinin 
20 Eylül Pazartesi günü en geç saat 13.00'e kadar 
Başkanlığa verilmesine;..» 

Hemen arkasından diğer maddeyi de okumak 
durumundayım; buna bir mana verebilmeniz için. 

«3. Başkanlığa verilen değişiklik önergelerinin 
çoğaltılarak Eylül 1982 Pazartesi günü saat 18.00'e 
kadar üyelerin dolaplarına tevzi edilmesine;» 

Bu itibarla (ikisini bir arada değerlendirmek za
rureti olduğu aşikârdır. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bir arzım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, aslında İç

tüzüğümüzde kabul ettiğimiz ilkeye göre maddelerin 
görüşülmesine başlanmasından önce önergelerin veril
mesini mümkün kılmaktadır. Böyle bir tahdit zaman 
darlığı dolayısıyla makul görülebilir belki; ama şu an
da önergelere imzaları tamamlanmamış çok arkadaş 
var. Binaenaleyh, Pazartesi günü saat 13.00'ü hiç ol
mazsa 14.30'a almanızı arz ediyorum. 

•« • » 

BAŞKAN —. Efendim, 14.30'a almamızda hiçbir 
mahzur yoktur. Müsaade ederseniz 14.30 olarak, üye
lerimize bu imkânı vermekte zaruret olduğu kanaatiy
le tashih ediyorum. 

O zaman her iki maddeyi müsaade ederseniz bu 
tashihle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... -Kabul edilmiştir. 

Saat 14.30'a kadar önergeler verilecektir; 18.00'e 
kadar da bu önergeler çoğaltılarak üyelerin dolapla
rına dağıtılmış olacaktır. 

«4. Mahiyetleri itibariyle aynı olan değişiklik öner
gelerinin, Başkanlığa yardımcı olarak daha önce ku
rulan Komisyon tarafından birleştirilerek işleme ko
nulması;» 

Bu tabiî bir neticedir, zamandan tasarruf için zo
runludur. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«5. 26 Eylül 1982 günü saat 20.00'ye kadar ikin
ci müzakereler tamamlanmadığı takdirde, çalışmalara 
Kurban 'Bayramının ikinci gününden itibaren devam 
edilmesi konusundaki kararın, aynı gün mesai bi
timinde...» Yani 26 Eylül Pazar gününe alınması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

BEKİR SAMİ DAÇE — Bir daha tekrar eder 
misiniz?... 

BAŞKAN — Tekrar edeyim efendim. 

26 Eylül 1982 Pazar günü saat 20.00'ye kadar ikin
ci müzakereler tamamlanamadığı takdirde, çalışmala
ra Kurban Bayramının ikinci gününden itibaren devam 
edilmesi konusundaki kararın," aynı gün mesai saati 
bitiminde alınması.. Yani az madde kalmışsa ona göre, 
çok kalmış ise ona göre bir tutumda bulunabilmek için 
o tarihte bir karar alınmasını; fakat her halükârda 
26 Eylül Pazar gününe kadar çalışmanın zorunlu ol
duğunu» bu madde İle ifade etmiş oluyoruz. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Böyleec kararın tümünü oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir; 
teşekkür ederim. 

Komisyon 22.20'de ayrılmıştı; bu itibarla 23.20'de 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum; teşekkür 
ederim. 

Kapanma Saati : 22.30 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 23.20 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Fenni ISUMYELt 
KATIP ÜYELER : imren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
153 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısı üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Komisyondan gelen başlangıç metnini okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18.9.1982 ta

rih ve 153 üncü »Birleş'iminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergelerle birlikte Anayasa Tasarısının 
başlangıç metni yeniden incelenmiş ve önergeler dik
kate alınarak yeniden düzenlenen metin ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞLANGIÇ 
Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşayan ve Ata

türk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için sava
şarak Türkiye Cumhuriyetini kuran; 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna ina
nan; adaleti devletin temeli sayan; 

Tüm fertleri, Atatürk milliyetçiliği ilkesini uygu
layarak kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez 
bir bütün, millî şuur ve ülküler etrafında imtiyazsız 
ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde toplayan; 

Lâikliği, kutsal din duygularının devlet işlerine 
ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din kural
larına dayandırılmaması şeklinde anlayan; 

Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılâplarıy
la çağdaş uygarlık düzeyine erişip, dünya milletler 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
seçkin yerini almış bulunan Büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı 
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger
çekleştirilirken, Milletin bağımsızlık ve bölünmezli
ğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasi
yi korumak ve toplumun huzur ve refahını sağla
mak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Mecli
si tarafından hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkı
lâplarını ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, de
mokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Tür

kiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu 
Anayasayı kabul ve ilân ve onu hürriyetçi demok
rasiye âşık evlatlarının koruyuculuğuna emanet eder. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; müsaade buyurulur ise, önergeleri 

dikkate alınan arkadaşlarımdan bize yardımcı olma
larını rica etmek istiyorum, önergeleri dikkate alı
nan sayın üyelerin bir görüşleri yok ise... 

Buyurun efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Maalesef bizim 

önergemiz dikkate alınmamıştır arz ederim. 
BAŞKAN — Usulümüz gereğince, malum, bir 

açıklamadan sonra oylamaya geçmek durumunda
yım. Bu itibarla, Sayın Kocatürk açıklamasını yap
mıştır. Diğer önerge sahibi arkadaşlarım da açıkla
ma yapmak istiyorlarsa, o açıklamayı takiben met
ni oylarınıza sunacağım. 

FUAT ÂZGUR — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Çok kısa rica ediyorum. 
FUAT AZGUR — Komisyona teşekkür ediyo

rum, dikkate alınmıştır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer üyelerimizden bir başka görüş? 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, sizin bu konuda 

bir önergeniz olmadığını hatırlıyorum. 
M. FEVZt UYGUNER — Redaksiyon bakı

mından bir hususu izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Üyeler ifade etsinler, redaksiyona 

ondan sonra müsaade buyurursanız geçelim. 
Önerge sahiplerinin bir başka görüşü olmadığını 

görüyorum. Redaksiyon için buyurunuz Sayın Uy
guner./ 

M. FEVZt UYGUNER — Redaksiyon için Sa
yın Başkan, kulağıma çarpan bir şey, «evlatları» ta
biri orada pek hoş olmadı; onu «Türk Milletinin» 
şeklinde düzenlersek, millete armağan etmiş oluyo
ruz geleceği itibarıyla. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Emanet eden Türk Milleti; Türk Milleti, evlatla
rına emanet ediyor efendim. 
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BAŞKAN — Nesilden nesle, evlatlarına emanet 
edilmek suretiyle teslim edilen bir metin oluyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; bir şey daha açık
lamak istiyorum, çok özür dileyerek. 

Sayın Utkan Kocatürk arkadaşımızın önergesin
den, «Çağdaş uygarlık düzeyine erişme yolunda ve 
milletler ailesinin bağımsız, şerefli ve eşit bir üyesi 
olarak» kavramlarını aldık; hepsini almamız müm
kün değildi, iki kavram aldık onlardan ve ikisini ila
ve ettik. Zaten yaptığımız yenilik de o. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Müsaade ederseniz, başlangıcı bir defa daha oku

mak suretiyle, oylarınıza sunacağım: 
«Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşayan ve 

Atatürk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için sa
vaşarak Türkiye Cumhuriyetini kuran;, 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna 
inanan; adaleti devletin temeli sayan; 

Tüm fertlerini, Atatürk milliyetçiliği ilkesini uy
gulayarak kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölün
mez bir bütün, millî şuur ve ülküler etrafında imti
yazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde topla
yan; 

Lâikliği, kutsal din duygularının devlet işlerine 
ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din kural
larına dayandırılmaması şeklinde anlayan; 

Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılâpla
rıyla çağdaş uygarlık düzeyine erişip, dünya millet
ler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi ola
rak seçkin yerini almış bulunan büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı 
saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger
çekleştirilirken, Milletin bağımsızlık ve bölünmezli
ğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasi
yi korumak ve toplumun huzur ve refahını sağla
mak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Mecli
si tarafından hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkı
laplarını ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, de
mokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türki
ye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu 
Anayasa'yı kabul ve ilan ve onu hürriyetçi demok
rasiye âşık evlatlarının koruyuculuğuna emanet 
eder.» («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BEŞİR HAMITOĞULLARI — Şiirsel bir oku
ma oldu. Sayın Başkanım, sağolun. 

BAŞKAN — Teveccühünüz, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Komisyonumuz tarafından 

hazırlanan bu metni oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

Müsaade ederseniz Sayın Aldıkaçtı, size ve Ko
misyonumuza bu metin için tahsisen teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum. Biraz geç oldu, biraz üzüldü
nüz; ama en iyisi yapıldığı için, gerçekten müteşek
kirim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben de size ve arkadaşlarıma te
şekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
199 uncu maddeye geçiyorum. 199 uncu madde 

üzerinde, hatırlarsınız, müzakere yapıldı; fakat Baş
langıca atıf yapıldığı için oylanmadı. Bu itibarla bu 
maddeyi okutarak oyunuza sunacağım: 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar 
MADDE 199. — Bu Anaylasanın dayandığı temel 

görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, Anayasa 
metnine dahildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları 
maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıra
lama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa 
metninden sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere yapıl
mıştı. Bu itibarla oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasanın yürürlüğe girmesi. 

MADDE 200. — Bu Anayasa, halkoyuna sunu
lup kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anaya
sası olur ve halkoyu sonuçlarıyla beraber derhal 
Resmî Gazete'de yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde 200 ile alakalı Komisyo
numuzun yeni bir metni var; onu okutuyorum efen
dim: 

Anayasanın yürürlüğe girmesi. 
Maddde 200. — Bu Anayasa, halkoyuna su-

nunup kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Ana
yasası olur ve halkoyu sonuçlarıyla beraber derhal 
Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Bu Anayasanın hükümleri geçici maddelerde be
lirtilen esaslara göre yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Birinci görüşme hayırlı olsun değerli üyeler. (Al
kışlar) 
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Müsaade ederseniz birleşimi kapatmadan evvel 
bir iki hususu sizlere ifade etmekte fayda mülahaza 
ediyorum. 

Şu anda Anayasanın birinci görüşmelerini ta
mamlamış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası üzerinde 4 Ağustos 1982 18 Eylül 1982 tarih
leri arasında yapılan görüşmede; tümü üzerinde 8 
birleşim, 31 oturum yapılmış ve 69 saat 50 dakika 
görüşülmüştür. Maddeler üzerinde 26 Birleşim, 95 
Oturum yapılmış 222 saat görüşülmüştür. Toplam 
olarak 34 Birleşim, 126 oturum yapılmak suretiyle, 
291 saat 50 dakika bilfiil çalışılmış bulunmaktadır. 
Aralar tamamen hariçtir bu saatlerden. 

Tümü üzerinde 94 üye, maddeler üzerinde 2858 
defa söz alınmış ve konuşma yapılmıştır ve sayın 
üyeler tarafından verilen önergelerin sayısı 1418'dir. 

Bu çalışmaların stenograflarca tutulan sayfaları
nın adedi 9564 tür; bu gece hariç olmak üzere. 

Anayasa Tasarısı üzerindeki çalışmalar esnasın
da sayın üyelerimiz tarafından ve Komisyon adına 
yapılan açıklamalar fevkalade değerli, vukuflu açık-

. . . .> . . . 

lamalar olmuştur. Hazırlanan bu metin, bütün bu 
müşterek gayret sonunda, müşterek bir mesainin 
mahsulü olarak Meclis zabıtlarında ve Türk Tari
hinde yerini elbette alacaktır. Bu safhada bütün te
mennim, Türk Demokrasisinin inşa etmekte oldu
ğumuz bu temel üzerinde yücelmesi ve yükselmesi
dir. 

Dolayısıyla, büyük bir sorumluluk ve vatanper
verlik duygusu cinde feragatla geç saatlere kadar 
mesai veren sayın üyelere, Komisyonun Sayın Baş
kanlığına ve aynı zamanda sayın üyelerine ve yine 
müsaade ederseniz geri planda hizmet veren Meclis 
personeline ve Türk basınının değerli mensuplarına 
şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Çok teşekkür ederim (Alkışlar) 

Aynı gayret ve şevk içinde, daha evvel sundu
ğum programın da ikmal edileceğine olan güvencim 
ile bu Birleşimi 21 Eylül Salı günü saat 09.00 da 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 23.40 

>&<( 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Gumhuıiyeti Arasında Cezftl Konularda Adi! Yardımlaşma ve Suçluların 
Ger! Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamun Tasarısı (S. Sayısı: 177) na 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇökttoH êrleır 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
122 
122 

36 
2 

(Kabul edilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı, 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Aydemıir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etthem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydan 
îmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 

Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
ReOaii BaJtunalp 
Rıfat Bayazılt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayıki 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

O 
Mahir Canova 

Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek, 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Alfcif Erginay 
Hamza Eroğiuı 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ibrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
I, Doğan Gürbüz 

Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtanı 
Turhan Güven 

H 
Beşir Harnitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A- Asım İğneciler 
Salih İnal ı 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Kara! 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Ritapçıgil 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adinlaö Oiüel 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmd önder 

Tülay Öney 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Niecmıi Özgür, 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım öztürk 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışıman 
M, Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dûndan Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenocak 

1 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
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Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Saldan Tuzcu 

uı 
Hidayet Uğur 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 

tsa Vardal 

V! 
Şerafefctin YarJun 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

Orhan Aldıkaçtı 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 

C 
Ender Ciner 

* ? 
A^ Güngör Çakmakçı 

Ö 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(Raptolr) 
Kemal Dal 

A. Nedim Eray (R.) 
S/ûyam)» Etaeöd 

Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Geiboloğlu 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Vahap Güvenç 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu (iz.) 
Fenni Islimyeli 

K 
Rahmi Raıraıhasaınioğiü 
M. Mümin Kavalalı 
M. Velid Koran R.) 
Serda Kurtoğlu (tz.) 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş (tz.) 
Turgut Ora! (Rap.) 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Teoman Özalp 
Nuri Özgöker 

F 
Atalayî Poközi 

% 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan (Rap.) 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay (tz.) 

% 
Muammeri Yazar, 
Mustafa Yüoefl 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

153 üncü BİRLEŞİM 

18 Eylül 1982 Cumartesi 

Saat : 14.30 
1.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2 — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1). — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18.7.1982, 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 177 

Türkiye Cumhuriyeti İle Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

(1 /471) 

TC 
Başbakanlık 4 Ağustos 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1275/05282 

İDANIŞjMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanugroııza arzı Bakanlar Kurulunca 30.7.1982 tarihinde karar-
iıştınlan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adli Yardımlaşma ve 
Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı* ile ge
rekçesi ekK olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim* 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAl KONULARDA ADLÎ 
YARDIMLAŞMA VE SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UY

GUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında, iki ülke Dışişleri Balkanları tarafından 7 Mayıs 1982 
tarihinde Ankara'da imzalanan «Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleş
mesi», iki ülke arasında bu alanda gelişmekte olan ilişkilere adlî makamların da sıkı bir işbirliği ile katılma
larını sağlayacaktır. 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma» ve «Suçluların ladesi» ne1 dair Avrupa Sözleşmeleri esas 
alınarak hazırlanmış bulunan bu Sözleşme, üç kısım ve 46 maddeden oluşmaktadır. Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma, sekiz bölüm halinde, 'birinci (kuşumda; Suçluların Geri Verilmesi ikinci kısımda; Son Hükümler 
ise üçüncü kısımda düzenlenmektedir. 

Adlî yardımlaşma taleplerinin şekil ve muhtevasını ve yerine getirilme yöntemlerini, mahkeme kararla
rının tebliğini mahkûmiyet ve adlı sicil konularında karşılıklı bilgi vermeyi; suçluların geri verilmesi usul 
ve şartlarını düzenleyen Sözleşme, onaylanarak yürürlüğe girdiği takdirde, iki ülke arasında gelişmekte olan 
ilişkilerin doğurduğu giderek artan ihtiyaçlara günün şartlarına uygun şekilde cevap verecektir. 
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Mili! Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/471 
Karar No. : 62 

17 Eylül 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların 
Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile ko
nuya ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

İDanışma Meclisi IÇS. Sayısı : 177) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasın
da Cezaî Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçlula
rın Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde An-
'kara'da imzalammıış olan Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi'nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların 
Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

30.7.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Af. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Baikam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bak. 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Adalet Bakanı 
C Menteş 

Maliye Bakanı V. 
S. R. Pasin 

Sağ. ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Milî Savunma Bakam 
Ü H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Af. özgüneş 

İçişleri Baikam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Baikam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Balkanı 
M. Turgut 

Köy İşleri ve Köop. Bakanı 
Af. R, Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

(Danışma Meclisi <S. Sayısı : 177) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAÎ KONULARDA ADLÎ 
YARDIMLAŞMA VE SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyetti Devlet Başkanı 
ve 

Tunus Cumtart>aşkanıı 

Ülkeleri arasında adlî konularda, özellikle ceza işlerinde karşılıklı adlî yardıımlaşıma ve suçluların geri ve
rilmesi konusunda mevcut işbirliğini devam ettirmek ve güçlendirmek arzusu ile bu Sözleşmenlin akdolun-
masını kararlaştırmışlar ve bu amaçla tam yetkili temsilcileri olarak : 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkam : Tunus Cum'hurbaşkam : 
İlter Türkmen Beji Caid Essebsi 

Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

atamışlardır. 

Temsilciler usulüne uygun olarak hazırlanmış yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hükümler 
üzerinde anlaşmaya varmışlardır : 

KISIM - 1 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma 

BÖLÜM - I 
Başlangıç Hükümleri 

Madde : 1 
Yardımlaşma Yüikürnilülüğü 

Âkit Taraflar, bu Sözleşmede öngörülen şartlar dahilinde, cezaî konularda adlî yardımlaşmada bulunma
yı karşılıklı olarak taahhüt ederler, 

Madde : 2 
Yardımlaşmanın Kapsamı 

Cezaî konularda adlî yardımlaşma, özellikle mahkeme kararlarının ve usul işlemlerinin tebliğini, istinabe
lerin yerine getirilmesini, şahit ve bilirkişilerin dinlen meşini, adlî sıioil (belgelerinin verilmesini ve kovuşturma 
amacıyla suç duyurusunda bulunulmasını kapsar. 

Madde : 3ı 
Yardımlaşmanın Uygulanmayacağı Haller 

Birinci kısım hükümleri, aşağıdaki hallerde uygulanmaz : 
a) Suçun talep edilen Devlet tarafından siyasî nitelikte veya bunla murtehilt suç olarak kabul edilmesi, 
b) Adlî yardım talebinin talep edilen Devlet tarafından yerine getıiriknesıinıin kendi egemenliğine, güven

liğine veya kamu düzenine zarar verecek nitelikte telakki edilmesi 

Madde : 4 
Şartlı Uygulama 

Harç, rüsum ve vergi, gümrük ve kambiyo konularında, adlî yardımlaşma, birinci kısımda öngörülen 
şartlar dahilinde, ancak özellikle beliritilmiş her suç veya suç grubu için noita teatisi yoluyla bu şekilde 
kararlaştırılmak suretiyle yerine getirilecektir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 177) 
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BÖLÜM - II 
Adlî Yardım Taleplerinin Muhtevası ve Gönderilmesi 

Madde : 5 
Talebin Muhtevası 

1. Adlî yardım talepleri aşağıdaki hususları belirtir : 
— Işkı niteliği 
— Talepte bulunan makam 
— Talep edilen makam 
—• Suçun niteliği 
— Kovuşturulan veya mahlkûm olan şahsın belirtilmesi 
2. Ayrıca aşağıdaki bilgiler de verilir : 
a) Tebligat talepleri ile ilgili olarak, 
— Belgenin veya kararın niteliği 
— Muhatabın adı ve adresi 
— Muhatabın davadaki sıfatı 

b) İstinabe talepleri ile ilgili olarak davanın dayandığı vakalar ve talep edilen makama verilen görevle 
ilgili yararlı bütün ayrıntılar, özellikle şahitlerin ad ve adresleri ve gerektiğinde, onlara sorulacak sorular. 

Madde : 6 
işlemler 

1. Adi yardım talepleri ve ekli belgeler yetkili bir makamca imzalanmış ve mühürlenmiş veya as
lına uygunluğu tasdik edilmiş olmalıdır. IBu belgeler her türlü tasdik işleminden muaftır. 

2. Adlî yardım taleplerinin şeklini, talep eden Devletin mevzuatı düzenler. 

'Madde : 7 
Yazışma Dili 

1. Adlî yardım talepleri ve tebliğ belgeleri talep eden ıDevletin dilinde düzenlenir. 
2. Bununla beraber, iki Devletten birinin ülkesinde bulunan kişilere tebliğ edilecek usul işlemleri ve 

mahkeme kararlarına bu Devletin dilinde bir çevirisi eklenmelidir. Bu durumda, mahkeme kararlarıyla il
gili tercümeler, yeminli veya yetkili bir tercüman tarafından, talep eden Devletin mevzuatına uygun olarak, 
tasdik edilmelidir. 

ıMadde : 8 
Gönderme Yollan 

1. Adlî yardım talepleri diplomatik yoldan gönderilir. 
2. Bununla beraber, acele hallerde, istinabe talepleri Adalet Bakanlığından Adalet Bakanlığına doğru

dan gönderilebilir. 
3. Tebliğ belgeleri her halükârda bekletilmeksizin diplomatik yoldan iade edilir. 

BÖLÜM - III 

Adlî Yardım Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Madde : 9 
Yerine Getirme Şekilleri 

Adlî yardım talepleri talep edilen Devletin mevzuatına uygun alarak yerine getirilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 177) 



— 6 — 

Madde : 10 
'Yerine Getirmeme 

Talep edilen Devlet, adlî yardım talebini yerine getiremiyorsa, nedenini de belirterek bundan talep eden 
Devleti süratle haberdar eder ve kendisine göndenlîen belgeleri iade eder. 

İMadde : 11 
(Masraflar 

Talep edilen Devlet, bilirkişi ve şahit masrafları dışında, bu Sözleşme uyarınca yapılan adlî yardım 
talebinin yerine getirilmesi masraflarını talep edemez. 

BÖLÜM - IV 
Usul işlemlerinin ve Mahkeme Kararlarının Tebliği 

Madde : 12, 
Tebliğ 

1. Talep edilen Devlet, talep eden Devlet tarafından kendisine tebliğ maksadıyla gönderilen usul iş
lemlerini ve mahkeme kanarlarını tebliğ eder. 

2. Bu tebliğ, belgenin veya kararın muhataba doğrudan basit şekilde tevdii yoluyla yerine getirile
bilir. 

3< Âkit Taraflardan herbıiri belgeleri zor kuUanmaksızın kendi vatandaşlarına diplomatik veya kon
solosluk memurları vasıtasıyla tebliğ etmek hakkını saklı tutar. 

4. Tebliğin yapıldığı, ya muhatap tarafından tarihli 'atılan ve" imzalanan bir alındı veya tebligatın ya
pıldığını, tarihini ve yapılış şeklini belirten ve talep edilen Devletin yetkili makamınca düzenlenen bir 
tebligat tutanağı ile kanıtlanır. 

Madde : 13 
Celpnameler 

Savcılığın talebi üzerine, iki Devletten birinin ülkesinde bulunan kovuşturmaya tabi olan kişilere iliş
kin celpnameler, bu Devletin yetkili makamına mahkeme önüne çıkış için tespit edilen tarihten en az otuz 
gün önce tebliğ amacıyla, gönderilmiş olmalıdır. 

BÖLM - V 
Şahit Veya Bilirkişilerin Mahkeme Önüne Çıkmaları 

Madde : 14 
Mahkeme önüne Çıkma 

Talep eden Devlet, cezaî bir konuda, bir şahit veya bilirkişinin kendi adlî makamları önüne bizzat çık
masını gerekli buluyorsa, talep edilen Devlete gönderilen tebliğ isteminde bu hususu belirtir. Talep edilen 
Devlet şahit veya bilirkişiyi bu talebe uymaya davet eder ve şahit veya bilirkişinin cevabını talep eden Dev
lete iletir. 

Madde : 15 
Masraflar 

<li (Şahit veya bilirkişi talep eden Devlet tarafımdan ödenmek üzere, yol ve ikamet masrafları ile bir taz
minat hakkına sahiptir, ikamet masrafları ve tazminat en azından mahkemesi önüne çıkacağı Devlette yü
rürlükte bulunan tarifelerde öngörülen oranlara eşit olacaktır. 

2. Şahit veya bilirkişi istekte bulunduğu takdirde, talep edilen Devlet, önceden istişarede bulunarak, talep 
eden Devlet hesabına, seyahat ve ikamet masraflarının tamamını veya bir kısmını avans olarak öder. 

(Danışma Meclisi <IS, Sayısı ; 1:77) 
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Madde : 16 
Bağışıklıklar 

1. Bir celpnameye icabet ederek talep eden Devlet'in adlî makamları önüne isteyerek çıkan tanık veya bi
lirkişi, vatandaşlığı ne olursa olsun, talep eden Devlet'in ülkesine girişinden önceki fiilleri veya mahkûmiyet
leri nedeniyle, bu Devlet'te kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz ve kişisel hürriyeti hiçbir şekilde kı
sıtlanamaz. 

2. Bu bağışıklık tanık veya bilirkişi orada bulunmasına adlî makamlarca artık gerek görülmediği ve ülke
yi terketme imkânına sahip olduğu halde kesintisiz otuz gün içinde talep eden Devlet ülkesinden ayrılmadığı 
veya bu ülkeye döndüğü takdirde son bulur. 

Madde : 17 
Tutuklu Şahitlerin Nakli 

1. Tutuklu şahitlerin mahkeme önüne çıkarılması istemi, sözkonusu şahitlerin tutukluluk hallerinin sür
dürülmesi ve en kısa zamanda geri gönderilmek şartıyla yerine getirilir. 

2. Bununla beraber, nakil istemi aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
a) Tutuklu kişi buna rıza göstermezse, 
b) Talep edilen Devlet'in ülkesinde görülmekte olan bir ceza davasında hazır bulunması gerekiyorsa, 
c) Nakli tutuklanma süresini uzatabilecek nitelikte ise, 
d) Talep eden Devlet ülkesine nakil edilmesine mani başka önemli sebepler varsa. 

BÖLÜM - IV 
Mahkûmiyetler ve Adlî Sicil Hakkında Bilgi Verme 

Madde : 18 
Mahkûmiyetler Hakkında Bilgi Verme 

1. Âkit Taraflar, birinin adlî makamlarınca diğerinin vatandaşları aleyhine verilmiş ve kendi ülkesinde 
adlî sicile işlenecek cinsten cezaî mahkûmiyetler hakkında birbirlerine bilgi verirler. 

2. Bu bilgiler her altı ayda bir diplomatik yoldan gönderilir. 

Madde : 19 
Adlî Sicil 

Âkit Taraflar, adlî makamlarının talebi üzerine, talep edilen Devlet'in mevzuatına uygun olarak, adlî si
cil örneklerini birbirlerine verirler. 

BÖLÜM - VII 
Kovuşturma Amacıyla ihbar 

Madde : 20 
İhbar 

1. Âkit Taraflardan her biri diğerine, kovuşturma amacıyla, ülkesinde suç işleyip kendi ülkesine dönen 
diğer Devlet vatandaşları hakkında kovuşturma yapılması için bu Devlet'e ihbarda bulunabilir. 

2. Bu amaçla, dosyalar, bilgiler ve suçla ilgili eşyalar ücretsiz olarak gönderilir. 

3. Talep edilen Devlet, talep eden Devlet'e talebinin sonucu hakkında bilgi verir. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 177) 
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BÖLÜM - VIII 
Cezaî Konuda Bilgi Teatisi 

Madde : 21 
Bilgi Teatisi 

Âkit Taraflar karşılıklı olarak ve talep üzerine işbu Sözleşmeye ilişkin konularda ülkelerinde yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümleri, mahkeme kararları ve diğer faydalı hukukî bilgileri birbirlerine verirler. 

KISIM - II 
Suçluların Geri Verilmesi 

Madde : 22 
Suçluları Geri Verme Yükümlülüğü 

Âkit Taraflar, aşağıdaki maddelerde öngörülen kural ve şartlar uyarınca, her ilki ıDevletten birimin ül
kesinde bulunup, diğer Devletin adlî mercileri tarafından hakkında kovuşturma yapılan veya hüküm giymiş 
kişileri karşılıklı olarak iade etmeyi taahhüt ederler. 

Madde : 23 
Vatandaşların Geri Verilmemesi 

1. Âkit Taraflar kendi vatandaşlarını geri vermezler. Vatandaşlık sıfatı, gen verilmenin istenildiği suçun 
işlendiği tarihe igöre takdir edıiürs 

2. ladesi istenen kişi, talep edilen Devletin vatandaşı ise, bu Devlet, talep eden Devletin isteği üzerine, 
gerekiyorsa, bu şahıs hakkında kovuşturma yapılması için konuyu kendi yetkili makamlarına intikal ettirir. 
Bu amaçla işbu Sözleşmenin 20 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarının hükümlerine göre hareket edilir. 

Madde : 24 
Geri Verilmeyi Gerektiren Suçlar 

1. iade aşağıdaki hallerde kabul olunur: 
a) Her iki Âkit Taraf mevzuatınca en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı nitelikte veya daha ağır bir cezayı 

gerektiren suç veya suçlar için, 
b) a bendinde öngörülen suçlara talep eden Devletin mahkemeleri tarafından verilmiş en az dört ay 

hürriyeti bağlayıcı ceza mahkûmiyetleri için, 
2. İade talebi, her iki Âkit Tarafın kanunlarında her biri için hürriyeti bağlayıcı ayrı ceza öngörülen 

birbirinden ayrı birçok fiillerle ilgili olmakla birlikte, bu fiillerden bazıları ceza süresine ilişkin şarta uymu
yorsa, italep edilen Âkit Taraf bu fiiller içini de iade etme yetkisine sahip olacaktır. 

Madde : 25 
Şartlı Geri Verilme 

Harç, rüsum ve vergiler, gümrük ve kambiyo konularında, iade talebi, bu bölümde öngörülen şartlar da
hilinde, ancak Âkit Tarafların özellikle belirtilmiş her suç veya suç grubu için nota teatisi yoluyla bu şekilde 
kararlaştırılmak suretiyle kabul olunabilir. 

Madde : 26 
İade Talebinin Reddi 

1. iade talebi aşağıdaki hallerde kabul edilmeyecektir : 
a) tade talebine neden olan suçlar talep edilen Devlet ülkesinde işlenmiş ise, 
b) ladesi istenen kişi hakkında, talep edilen Akit Taraf adlî mercilerince, aynı fiil veya fiillerden dolayı 

ademî takip, men'i muhakeme, mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş ise, 
c) tade talebi alındığı sırada kamu davası veya ceza, Âkit Taraflardan birinin veya diğerinin mevzuatı 

uyarınca zaman aşımına uğramış ise, 

IDanıştnıa Meclisi l(!S. Sayısı : 177) 
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d) Suç, talep eden Devletin ülkesi dışında bu Devlete yabancı bir şahıs tarafından işlenmiş ve talep edi
len Devletin mevzuatı, ülkesi dışında, bir yabancı tarafından işlenen bu tür suçlar için kovuşturma açılmasına 
müsaade etmiyor ise, 

e) Talep eden veya talep edilen Devlette bir genel af ilan edilmiş ise, 
Ayrıca talep edilen Devlette bir genel af ilan edilmiş olup, suçun, bir yabancı tarafından ülke dışında işlen

mesi halinde de kovuşturulabilir suçlardan olması durumunda, 
f) Âkit Taraflardan herhangi birinin mevzuatı uyarınca iadeyi gerektiren fiil, sadece mağdurun şikâyeti 

üzerine kovuşturulabilir nitelikte bir suç teşkil ediyor ise, 
2. . Suç talep edilen Devlette kovuşturuluyor veya üçüncü bir Devlette karara bağlanmış ise iade talebi 

reddolunabilir. 

Madde : 27 
Siyasî Suçlar 

1. tade talebine konu olan fiil, talep edilen Devletçe, siyasî nitelikte veya buna murtebit bir suç sayıl
dığı takdimde, iade kabul edilmeyecektir. 

2. Bu kısmın uygulanması bakımından her iki Devlet Başkanından birinin veya aile fertlerinden birinin 
hayatına kastetme siyasî suç telakki olunmaz. 

Madde : 28 
Askerî Yükümlülüklerin İhlali 

tade talebine konu olan fiil, sadece askerî yükümlülüklerin ihlalinden ibaret ise iade talebi kabul olun
maz. 

Madde : 29 
iade Talebinin Muhtevası ve iletilmesi 

1. tade talebi yazılı olarak ve diplomatik yoldan yapılır. 
2. iade talebine aşağıdaki belgeler eklenir : 
a) Bir mahkûmiyet kararının aslına uygun örneği veya tevkif müzekkeresi veya talep eden Devlet mev

zuatında öngörülmüş usullere uygun aynı kuvvete sahip başka herhangi bir belge, 
b) tade talebine konu olan fiilleri, işlendikleri zaman ve yeri, niteliklerini ve ilgili kanun hükümlerini 

muhtevi bir belge, 
c) istenen kimsenin mümkün mertebe ayrıntılı eşkali, kimliğinin ve milliyetinin tespitine yarayan bilgi

ler. 

Madde : 30 
Yazışma Dili 

iade talepleri ve ekli belgeler talepte bulunan Devletin dilinde düzenlenir. Talep edilen Devlet, faydalı 
gördüğü takdirde bir evvelki fıkrada anılan taleplerin ve belgelerin kendi dilinde çevirisini isteyebilir. 

Madde : 31 
Alınacak Tedbirler 

Âkit Taraflar, iade ile ilgili bilgi ve belge'Ier gönderilir gönderilmez, iade işleminin tamamlanmasına 
kadar, iadesi istenen kişinin aranması da dahil olmak üzere, gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt eder
ler. 

Madde : 32 
Geçici Tutuklama 

1. Âcil durumlarda, talep eden Devletin adlî makamları, talep olunan şahsın, iade amacıyla, geçici ola
rak tutuklanmasını isteyebilirleri 
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2. Geçici tutuklama talebi ile birlikte 29 uncu maddenin 2 nci fikrasının (a) bendinde öngörülen bel
gelerden biri de düzenlenir. Talep işlenen suç, maruz kalınan veya hükmedilen cezanın süresi, suçun işlen
diği zaman ve yer, imkân nispetinde istenilen şahsın kimliği hakkında bilgileri ihtiva eder, 

3. Talep edilen Devletin adlî makamlarına posta yolu ile veya telgraf olarak veya yazılı herhangi bir 
yolla doğrudan iletilir. 

4. Eğer talep uygun görülürse, talep edilen Devletin adlî makamlarınca gereğine, kendi mevzuatına 
uygun olarak tevessül olunur. Keyfiyetten, talep eden makama beklenmeden bilgi verilir. 

5. 29 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde öngörülen belgelerden hiçbiri, talep edilen Devlete 
gönderilmediği takdirde, tutuklamadan 30 gün sonra geçici tutuklamaya son verilebilir. 

6. Geçici tutuklama, hiçbir suretle tutuklamadan itibaren 40 günü geçemez. 
7. Kişi her an geçici olarak serbest bırakılabilir, ancak talöp edilen Devlet talep edilen şahsın kaçma

sını önlemek için gerekli göreceği her türlü tedbiri alır. 
8. Geçici olarak serbest bırakma, iade talebinin bilahara ulaşması halinde tutuklamayı ve iadeyi engel

lemez. 

Madde : 33 
Tamamlayıcı Bilgiler 

Bu kısımda öngörülen bütün şartların yerine getirilmesini sağlamak için eğer tamamlayıcı bilgilere ih
tiyaç duyuyorsa, talep edilen Devlet, bu eksiklik giderilebilecek gibi ise, talebi reddetmeden evvel diploma
tik yoldan talep eden Devleti haberdar eder. Bu bilgilerin sağlanması için talep edilen Devlet tarafından 
bir süre tanınabilir, 

Madde : 34 
Taleplerin Taahhüdü 

1. İade, aynı veya değişik fiillerden dolayı, birçok Devlet tarafından aynı anda istenirse, talep edilen 
Devlet bütün şartları ve özellikle talep eden Devletler arasında bilahara bir iade imkânını, iade taleplerinin 
tarih sıralarını, suçun ağırlığını ve işlendiği yeri göz önünde tutarak serbestçe karar verir. 

2. Talep edilen Âkit Taraf yukarıdaki fıkrada öngörülen durumda iadeyi kabul ederken, talep eden 
Âkit Tarafa, iade edilen kimseyi aynı anda iadeyi talep etmiş bulunan üçüncü bir Devlete teslim etme yet
kisini tanıyabilir,; 

Madde : 35 
Eşyaya El Konulması ve Eşyanın Teslimi 

1. Talep eden Devletin isteği üzerine talep edilen Devlet, mevzuatının öngördüğü şartlarla aşağıdaki eş
yalara el koyar ve onları teslim eder : 

a) Delil teşkil edebilecek, 
b) Suç neticesinde elde edilmiş olup istenen veya iade olunan kişinin tesliminden önce veya sonra bu

lunanlar, 
c) Suç neticesinde elde edilen eşyalar karşılığında sağlananlar. 
2. îstenen şahsın kaçması veya ölümü nedeniyle iade olunamaması halinde dahi bu eşyalar teslim edi

lebilir. 
3. Talep edilen Devlet gerekli gördüğü takdirde, yürütmekte olduğu ceza usulü işlemleri nedeniyle, eş

yaları geçici olarak tutabilir veya geri verilmeleri kaydıyla teslim edebilir. 
4. Ancak, devletin ve üçüncü şahısların bu eşyalar üzerindeki hakları saklıdır. Bu tür hakların varlığı 

halinde, kovuşturma sona erince sözkonusu eşyalar, en kısa zamanda ve ücret istemeden talep edilen Dev
lete iade olunur. 
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Madde : 36 

ladesi İstenen Kimsenin Teslimi 

1. Talep edilen Devlet, iade talebi konusundaki kararını, diplomatik yoldan talep eden Devlete bildirir. 
2. Talebin kısmen veya tamamen reddi halinde nedeni bildirilir. 
3. Talebin kabulü halinde talep eden Devlet, iadesi istenen kimsenin teslimi için tarih ve yeri en uygun 

şekilde tespit eder ve talep eden Devlete yeterince önceden haber verir. 

4. Bu maddenin 5 inci fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak kaydıyla, iadesi istenen kişi tespit edilen 
tarihte teslim alınmadığı takdirde, bu tarihten itibaren 15 günlük bir sürenin sona ermesinden sonra serbest 
bırakılabilir, bu şahıs her halükârda 30 günlük bir sürendin sonunda serbest bırakılır. Talep edilen Devlet 
aynı suçtan dolayı iadeyi reddedebilir. 

5. istisnaî durumların iade olunacak kişinin teslim edilmesini veya alınmasını engellemesi halinde il
gili Devlet diğerini sürenin bitiminden önce durumdan haberdar eder. Her iki Devlet, başka bir tarih, gere
kiyorsa başka bir yer hususunda mutabık kalırlar. Bu durumda yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

Madde : 37 
Teslimin Ertelenmesi 

1. Talep edilen Devlette iadesi istenen kişi hakkında başka bir suç sebebiyle kovuşturma yapılmakta ol
ması veya mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, bu Devlet talep hususunda bir karar verir ve 36 ncı mad
denin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngörülen şartlarla, talep eden Devlete bildirir. Bununla beraber iade ta
lebinin kabul edilmesi halinde, istenen kişinin teslimi talep edilen Devlet adaleti ile işi «bitinceye kadar erte
lenebilir. Bu takdirde, kişi 36 ncı maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca saptanacak bir tarihte teslim edilir, aynı 
maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkraları da uygulanabilir. 

2. Bu maddenin hükümleri, istenen kişinin,, talep eden Devlet adlî makamlarının huzuruna çıkmak üze
re, tutuklu bulundurulması ve işi biter bitmez geri gönderilmesi kesin şartı ile geçici olarak bu Devlete gön
derilmesini engellemez. 

Madde : 38 
Cezaî Takibin Sınırlan 

tade edilen kişi, aşağıdaki haller dışında teslim edilmeden önce işlenmiş ve iadeye konu olandan başka 
bir suçtan ötürü yargılanamaz, bir cezanın infazı için tutuklanamaz, kişisel hürriyeti herhangi bir şekilde kı
sıtlanamaz. 

a) Teslim eden Devlet buna rıza göstermiş ise. Bu takdirde bir talepte bulunulur. Talepnameye, 29 un
cu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde öngörülen belgeler ve iadenin kapsamı hakkında iade edilen şah
sın beyanını ve talep edilen Devletin makamları huzurunda kendisini savunmak üzere bir muhtıra sunmak 
fırsatı verildiğini belirten bir adlî mazbata eklenir. 

b) Eğer, iade olunduğu Devlet ülkesini terkeddbileceği halde kesin olarak serbest bırakılmasından son
ra, 30 gün İçinde terketmemiş veya terkettikten sonra geri dönmüş ise. 

Madde : 39 
Suçun Vasfının Değişmesi 

Suçun vasfı dava sırasında değişirse, iade edilen kişi hakkında kovuşturma veya muhakeme yapılabilmesi, 
ancak başka şekilde vasıflandırılan suçun temel unsurları itibariyle iadeye cevaz vermesi halinde mümkün
dür. 
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Madde : 40 
Üçüncü Bir Devlete îade 

38 inci maddenin (b) bendinde öngörülen hal dışında, talep eden Devletin kendisine iade edilen kişiyi 
üçüncü bir Devlete teslim edebilmesi için, talep edilen Devletin rızası şarttır. Talep eden Devlet, bu amaçla 
tallep edilen Devlete üçüncü Devlet tarafından ibraz olunmuş belgeler de ekli bulunan bir talepname ile baş
vurur., 

Madde : 41 
Transit 

1., Âkit Taraflardan birine teslim edilen bir 'kişinin diğerinin ülkesinden transit geçmesine diplomatik 
yoldan yapılan talep üzerine müsaade olunur. Talepnameye, suçun iadeyi gerektirecek nitelikte olduğunu 
gösterir belgeler eklenir. 23 üncü maddede öngörülen ve cezaların süresiyle ilgili koşullar dikkat nazara alın
maz, 

2. Havayolunun kullanılması »hainde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
a) Uçağın yere inmesi öngörülmemişse, talep eden Devlet uçağın üzerinden uçacağı ülkenin Devletine 

beyanda bulunur ve 29 uncu maddenin 2 nci Merasının (a) bendinde öngörülen belgelerin mevcudiyetini 
kanıtlar. Mecburî iniş halinde bu beyan 32 nci maddede öngörülen geçici tutuklama talebi ile aynı sonuçları 
doğurur ve talep eden Devlet normal bir transit isteminde bulunur. 

b) Uçağın yere inmesi öngörülüyorsa, talep eden Devlet, transit için, talepte bulunulan Devletten bu 
maddenin 1 indi fıkrası uyarınca talepte bulunur. 

3. Transit için talepte bulunulan Devlet de o kişinin iadesini istiyorsa, bu kişimin bu Devlet adaleti ile 
işli bitinceye kadar transit .işlemi ertelenebilir. 

Madde : 42 
Masraflar 

1. Talep edilen Devletin ülkesinde iade işlemi nedeniyle yapılan masrafların tümü bu Devlete aittir. 
2. Talep edilen Devletin ülkesinden transit geçiş nedeniyle yapılan masrafların tümü talep eden Dev

lete aittir. 

KISIM - III 
Nihaî Hükümler 

Madde : 43 
Yer İtibari ile Uygulama 

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti ülkelerinin tamamında uygulanır. 

Madde : 44 
Onay ve Yürürlüğe Girme 

Bu Sözleşme onaylanacaktrr. Sözleşme, onay belgelerinin, mümkün olan en kısa zamanda Tunus'ta teati
sinden sonra ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

.Madde : 45 
Uyuşmazk>kların Çözümlenmesi 

îki Devlet arasında, bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumuyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklar diplo
matik yolla çözümlenecektir, 
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Madde : 46 
Süre ve Fesih 

1. Bu Sözleşme süresiz olarak akdolunmuştur. 
2. Âkit Taraflardan herbiri Sözleşmeyi heran feshedebilecek ve bu fesih diğer Devlet bildirimi aldık

tan 6 ay sonra geçerli olacaktır. 
Bu hükümlerin tanıtı olmak üzere iki Âkit Tarafın tam yetkili temsilcileri işbu Sözleşmeyi imzalamışlar 

ve altına mühür basmışlardır. 
Ankara'da 1982 yılının 7 Mayıs günü ikisi türkçe, ikisi arapça, ikisi fransızca olmak üzere altı nüsha 

halinde düzenlenmiştir. Altı nüsha da aynı şekilde geçerli olacaktır. Türkçe ve Arapça metinler arasında ih
tilaf vukuunda Fransızca metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Tunus Cumhurbaşkanı 
Devlet Başkam Adına 

Adına Beji Caid Essebsi 
Üter Türkmen 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 181 

Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bay er ve 11 Arkadaşının 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 1 inci Ek 'Maddesinin 3 üncü Fık
rasının Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis

yonu Raporu. ( 2 /69 ) 

Darasına Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi (hakkında içtüzük 
teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muhsin Zekâi BAY ER 

Özer GÜRBÜZ 

Nermin ÖZTUŞ 

Hayati GÜRTAN 

Ali DİKMEN 

Turgut KUNTER 

İsmail Hakkı DEMİREL 

Orhan BAYSAL 

Lütfullah TOSYALI 

Mahir CANOVA 

Cavidan TERCAN 

Paşa SARIOĞLU 

G E R E K Ç E 

Anayasa yapırnındia'ki zaman azlığı ve Genel Kurulun çalışma sürati dikkate alınarak birinci ve ikinci gö
rüşme arasında 48 saatlik zamanın yeteceği sonucuna vartmış, Ibu nedenle Danışma Meclisi İçtüzüğüne 
5 Temmuz 1982 tarih ve 9 sayılı Karar ile eklenen ek madde Tin 3 ncü fıkrasındaki 72 saatlik süre yerine 

-en az 48 saat olarak değiştfrilmıiştir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 18 Eylül 1982 
Esas No., : 

Karar No. : 24 
Sıra No. : 435 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Sayın M. Zekâi Bayer ve 9 arkadaşının «Danışma Meclisi içtüzüğünün 1 inci 
Ek Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi»! Kömıisyonumuzda incelenip görüşül
dü, 
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Teklif, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

rhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Karşı Görüşteyim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Üye 

Üye 
Münhal 

Rafet ÎBRAHİMOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ MUHSİN ZEKÂt 
BAYER VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 1 inci Ek Maddesinin 
3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair İçtüzük 

Teklifi 

MADDE 1. — Danışma Meclisi İçtüzüğüne 
5 . 7 . 1982 tarih ve 9 sayılı karar ile eklenen 1 inci 
ek maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Anayasa Tasarısı Genel Kurulda iki defa görü
şülür. İkinci görüşmeye birinci görüşmenin bitimin
den itibaren 48 saat geçmeden başlanamaz.» 

MADDE 2. — Bu içtüzük değişikliği kabulü tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu içtüzük hükümleri Danışma 
Meclisi tarafından yürütülür. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 1 inci Ek Maddesinin 
3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair İçtüzük 

Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 2 inci maddesi aynen ka-

Teklifin 3 üncü maddesi aynen ka-

« • » 
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DANIŞMA MECLİSİ (S. Saym : 166'ya 2 nci Ek) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1 /463) 

GEÇİCİ (HÜKÜMLER 

GEÇİCl MADDE 1. — Bu Anayasanın birinci kısmındaki genel esaslar ile ikinci 'kısmında yer alan ge
nel hükümler, kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 'ile siyasî haklar ve ödev
ler, Anayasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Mevcut kanunlarda değişiklik yapılması veya yemi kanun çıkarılması gereken hallerde Anayasa hüküm
leri Anayasanın 10 uncu maddesi gereğince doğrudan uygulanabilir., 

Üçüncü kısmın .birinci bölümündeki yasama organı ile ilgili hükümler, yapılacak ilik genel seçimler sonu
cu Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplandığı günde yürürlüğe girer. 

Üçüncü kısmın ikinci bölümündeki yürütmeye' ilişkin hükümlerden Cumhurbaşkanlığına, 'Bakanlar Ku
ruluna, Bakanlıkların kurulması ve ©akanlarla tüzüklere ilişkin hükümleri, malî hükümler ve mahallî ida
reler dışında1 kalan idareye ilişkin hükümleri, Anayasanın yayımlanması ite yürürlüğe girer. 

Mahallî idarelere ilişkin hükümler, mahallî idareler seçimlerinin yapılmasından sonra yürürlüğe girer. 

Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden asgarî ücrete tekabül eden mriktannın vergilendirilmeyece
ğine dair hükmün uygulanma yılı, Bakanlar Kurulunca tbelirlenir. 

Yürütme ile ilgili hükümlerden, Anayasanın yayımlanması ile birlikte yürürlüğe konulmamış, olanları ise, 
yapılacak ilk genel seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte yürürlüğe girer. 

Üçüncü kısım üçüncü bölümde yer ailan yargıya ilişkin hükümler de Anayasanın yayımlanması ile yürür
lüğe girer. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hüküm, kuruluş kanununun kabulü ile birlikte uy
gulanmaya konulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anayasanın, halk oylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak 
kabul edildiğinin usulünce ilanıyla birlikte, halk oylaması tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve 
Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yeJi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına 
tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Yedi yıllık sürenin sonunda, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 
bu Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı olu
şuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla teşekkül etmiş olan Millî Güvenlik Konseyi'nin 
Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı sıfat ve yetkilerini de muhafaza eder. Ancak, Genelkurmay Başkan
lığı yetki ve görevlerinin tamamım veya gerekli gördüklerini kıdem ve rütbece uygun bir general ve amirale 
devredebilir. 

ilk genel seçimler sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek 
süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir surette boşalması halinde, Millî Güvenlik Konseyi'nin en kı
demli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp bu Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanını seçinceye ka
dar, Cumhurbaşkanına vekâlet eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Konseyi, bu Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasî Par
tiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı ve 2)485 sayılı kanunl'ara göre görevlerini devam 
ettirir., 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki Millî Güvenlik Konseyi Üye-
üiklerinderi binisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve -başladıktan sonra, iMillî Güvenlik Konseyi, Cumhurbaş
kanının yedi yıllık süresi sona erinceye kadar, Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi 'Üyesi sıfatını alırlar. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üye
leri, bu Anayasada Türkiye: Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunul
mazlığına sahip olurlar. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır : 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, bu Anayasada 
yazılı ıtemel halk ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk inkılâplarının, millî güvenliğin ve ka
mu düzenin korunmasına, Türkiye' Radyo - Televizyon Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülke
lere Silahlı Kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sı
kıyönetim ve savaş haline daiir kanunlar ile Cumhurbaşkanınca igerekli görülen diğer kanunları K9 uncu 
madde1 ile Cumhurbaşkanına tanınan on günlük süreden ayrı olarak yayımlanmalarından önce on günü 
aşmayacak bir süre içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre içinde :v 

Genel Milletvekili seçimlerinin yenilenmesine ve ertelenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanılma
sına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yönetim ve gözetimine, gençliğin ye-
ıtiştinilmesine ve Diyanet işlerinin düzenlenmesine, ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme ve 
araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak; 

d) Yukarıdaki fıkralarda 'bildirilen çalışmalara ilişkin konularda, (Bakanlar Kurulundan sözlü ve yazılı 
bilgiı almak, 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Anayasaya göre yapılacak ilk genel milletvekili seçimi sonucunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte : 

a) 27 Ekim 1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun, 
b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Millî Güvenlik Konseyi Hakkındaki Kanun, 
c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun, 
Yürürlükten kalkar ve Millî Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukukî varlıkları sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 5. —• Anayasanın halk oylaması için seçmen kütüklerine yazıldığı ve seçmen kartım 
aldığı halde, sandık başına gidip oy kullanmasına hukukî veya fiilî herhangi bir engelli bulunmayan seç
menler, Anayasa oylamasında oy kuşanmadıkları takdirde, Anayasa oylamasını takip eden ilk genel ve ye
rel seçimlere katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

GEÇİCİ 'MADDE 6. — Yapılacak ilk genel milletvekili seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 
ilânını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nasında, saat 15.00'te kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya en yaşlı Milletvekili Başkanlık eder. Bu toplan
tıda, milletvekilleri andiçerler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve çalış
maları için kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül il980 tarihinden önce yürürlük
te olan İçtüzüğünün, bu Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır.: 

GEÇİCİ MADDE 8. — İlk genel milletvekili seçimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, 
bu Anayasanın 0 6 ncı maddesine göre yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, liş başında olan Bakanlar 
Kurulunun görevi devam eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş, gö
rev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanun
lar, Anayasanın kabulünden başlayarak en geç Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl 
sonuna kadar, Kurucu Meclis ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 166'ya 2 nci Ek) 
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GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Anayasa'nın kabul edilmesinden itibaren yedi yıllık süre içinde yapılacak 
Anayasa değişikliklerini de Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip 
Cumhurbaşkanına yayınlanması için tekrar gönderebilmesi, ancak üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun 
oyu ile mümkün olabilir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini 
Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulan Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi dö
neminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunla görev ifa eden Danışma 
Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından ve bunların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve gö
revlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezaî, malî 
veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Bu dönem, içinde çıkartılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Anayasanın halk oylaması sonucu ile birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını da 
kazanan Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaş
kanlığı Konseyi Üyeliği sıfatını alan Millî Güvenlik Konseyi Üyelerinin, görev süreleri sona erdikten sonra 
da dokunulmazlıkları devam eder ve haklarında Anayasanın 117 nci maddesinin son fıkrası hükmü uygu
lanır. 

H < « » I I 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (1 /463) 

18 Eylül 1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısına ek başlangıç kısmını saygılarımızla sunuyoruz. 
Kabulünü rica ederiz. 

Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇT1 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞLANGIÇ 

Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşamış, Atatürk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşarak Tür
kiye Cumhuriyetini kurmuş olan Türk Milleti, 

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğuna inanan, adaleti devletin temeli sayan anlayışı; 
Tüm fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün, imtiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış 

bir kitle halinde toplayan milliyetçiliği; 
Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya karıştırılmasını ve devletin din kurallarına dayandı

rılmasını reddeden laiklik anlayışı; 
Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılaplarıyla, 
Çağdaş uygarlık âleminde saygın yerini almıştır. 
Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi gerçek

leştirilirken, Türk Milletinin bağımsızlık ve bölünmezliğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi 
korumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından 
hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle inkilaplarını ve Türk milliyetçiliğini temel alan, demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu Anayasa, Türk Milleti tarafın
dan onaylanmış ve demokrasiye âşık vatansever evlatlarının koruyuculuğuna emanet edilmiştir. 

Bu metne katılmıyorum. 
Söz hakkım saklıdır. 

Prof. Dr. Feyzi Feyzioğlu 




