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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

görüşmelerine başlandı : (Tasarının 17, 28, 40, 43, 46, 
51, 52, 61, 62 ve 67 nci maddeleri üzerindeki deği
şiklik teklifleri kabul edilerek 1 - 72 nci maddeler Ge
nel Kurulca onaylandı. 

22 Eylül 1982 Çarşamba günü saat 09.00'da top-
lanmıalk üzere Birleşime saat 19.55'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkan vekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Devlet Tanıtma Teşlkilâtı Kurulması Hak

kında Kanun Hükmünde Kararname (1/492) (Baş
kanlığa geliş tarihî : 21 . 9 . 1982) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri (Esas), Bütçe - Plan, Milî Eği
tim ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tarantıma komisyoınilaıranıa : 21 . 9 . 19812). 

2. 4 . 11 . 1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı. (1/493) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 . 9 . 1982) 
(Milî Eği'tıkn (Esas) -ve Bütçe - Plan fcomisyomkır1:-
na : 22 . 9 . 1982) 

Teklif 
3. Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜR AY 

ve 10 arkadaşının, 20 . 2 . 1968 Tarih ve 1005 Sayılı 

Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi, (2/64) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21 . 9 . 1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 
21 . 9 . 1982) 

Raporlar 
4. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 

Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/469) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi: 22 . 9 . 1982) 

5. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yar
dımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/470) (S. SayısL : 179) (Dağıtma tarihi : 22 . 9 . 1982) 

»-•-« 

— 670 — 



Danışma Meclisi B : 155 22 . 9 . 1982 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELİ 
KÂTÎP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 155 inci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. Başkanvekili Fenni Islimyeli'nin, Batı Bey- I 
rufta Hıristiyan milisler tarafından Müslümanlara ı 
karsı yapılan nefret ve üzüntü verici katliam hare
ketini telin eden ve Danışma Meclisinin hissiyatını 
dile getiren konuşması. 

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerindeki müza
kerelere geçmeden evvel, bir 'konuda Meclisimizin 
hissiyatını dile getirmek istiyorum. 

Değerli üyelerle yaptığım temasta Batı Beyrut'ta 
Hıristiyan milisler tarafından Müslümanlara karşı 
girişilen katliam harekatı üzerine Meclisimizde büyük 
bir hassasiyet, nefret ve üzüntü olduğunu görmekte
yim. Bu hassasiyete tercüman olarak Danışma Mec
lisinin hissiyatını dile getirmek gereğine inanıyorum. 

Batı Beyrut'ta kadın, erkek, yaşlı, genç ve hatta 
bebek çağında Müslüman, İsraillilerin himayesindeki 
Hıristiyan milisler tarafından katledilmiştir. Şimdi 
bütün insanilik âlemi Lübnan'daki bu korkunç dra
mın dehşetini yaşamaktadır. Himayesiz, korumasız 
bir bölgede bulunan sivil Müslümanlara karşı girişi-

/. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 4 üncü ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasa Tasarısı 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

(1) 166, 166'ya 4 üncü ek S. Sayılı basmayazı, 
21 Eylül 1982 tarihli 154 üncü Birleşime ait tutana
ğın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

len katliam harekatını Türk Milletini temsil eden 
sizlerin de hislerine tercüman olarak lanetliyor ve 
protesto ediyorum. 

İnsanlık âleminin Afganiıstan'd'a, Lübnan'da ve 
dünyanın diğer çeşitli bölgelerinde sürdürülen katli
amlar ve terör hareketferiı karşısında aciz kalması, 
20 nci yüzyıl uygarlığı için utanç verici bir tablo
dur., 

Danışma Meclisinin 24 . 6 . 1982 tarihli çağrısın
da ifade edindiği gibi, bütün dünya parlamentolarını 
ve Birleşmiş Milletler Teşkilatını katil ve terör ey
lemlerine karşı kesin bir tavır almaya bir defa daha 
davet ediyorum. 

Bu vesileyle bir bölge ülkesi olarak Memleketi
mizin Ortadoğu'da barış ve istikran ağır bir şekilde 
tehdit eden bu olayları birbirine kenetlenmiş bir bü
tün olarak büyük bir hassasiyet ve teyakkuzla izle
diği hakkındaki güven duygularımı özellikle belirt
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Madde 73'ü okutuyorum : 
XIII. Sanatın ve sanatçının korunması 
MADDE 73. — Devlet, sanat faaliyetlerini ve 

sanatçıyı 'korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının ko
runması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat 
sevgisinin yayılması iç'in gereken tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili olarak bir öner
ge var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
«Sanatın ve sanatçının 'korunması» başlığı altın

da, Anayasamızın 73 üncü maddesinde zikredilen 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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konu hem yetersiz bir ifâde ile hem de yanlış yerde 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Millî kültürümüzün en önemi unsurları olan sa
nat ıbalhislerünliın «Eğitimi ve öğrenim halkikı ve ödevi» 
başlığı altında 42 nei maddeden hemen sonra, millî 
kültür davamızı yansıtacak biçimde düzenlenmesi 
daha uygun bir arzumuz olacaktır. 

Mevcut durum saklı tutulacak olursa, ruhsal ya
pımızın gıdası sayılan sanat konularına devlet sade
ce, sakatların korunması, yaşlıların korunma hakkı, 
kimsesiz çocukların korunma sorunları arasında eğil
miş olacaktır. Bu görüşün, ileride tarihî bir yanlış
lık sayılma tehlikesine fırsat hazırlayacağı kuşkusuz
dur. 

73 üncü maddenin başlığı ile birlikte bir kez da
ha gözden geçirilerek, amacına uygun maddeler ara
sında, bir kültür maddesi biçimimde aşağıda belirtti
ğimiz İfade içinde düzenlenmesine delaletinizi saygı
larımızla arz ederiz. 

«III. — Millî kültür unsuru güzel sanatlar ve sa
natçılar 

MADDE 42 A. — Devlet, millî kültürümüzün 
ftamıei unsuriıarmdanı güzel sanıaıtıliann amadaiarı ile 
bunların sentezinden oluşturulan sahne ve perde sa
natlarımızın, folklorumuzun geleneksel seyirlik oyun
larımızın bilimsel ve çağdaış bir yaklaşımla değer
lendirilmesi, üstün bir sanat zevki geliştirilerek sev
dirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtılması için gereken 
tedbirleri alır, sanat faaliyetlerini ve sanatçıları des
tekler ve korur; bu amaçla öğretim ve eğitim kurum
ları kurar.» 

Mahir CANOVA 
Ethem AYAN 
Eşref AKINCI 

Nihat KUBÎLAY 
Halil ERTEM 
Siyamı ERSEK 
Remzi BANAZ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Cavidan TERCAN 

Salih İNAL 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Vahap GÜVENÇ 
Orhan BAYSAL 

Ali Nejat ALPAT 
Lütfullah TOSYALI 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Mahmut AKKILIÇ 

Yılmaz ÖZMAN 
İsmail ŞENGÜN 

Recai BATURALP 
Adnan ERSÖZ 
Adnan OREL 

Nermin ÖZTUŞ 
Selçuk KANTARCTOĞLU 

Utkan KOCATÜRK 
Zeki ÖZKAYA , , 
Bekir TÜNAY 

Mazhar HAZNEDAR 
Erdoğan BAYIK 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Ayhan FIRAT 

Abdülbaki CEBECİ 
Ali DİKMEN 

Türe TUNÇBAY 

Cevdet KARSLI 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Mustafa ALPDÜNDAR 

İbrahim ŞENOCAK 
Mehmet KANAT 
Zeki YILDIRIM 
Mustafa YÜCEL 
Fuat YILMAZ 

Muhsin Zekâi BAYER 
Abdülkadir ERENER 

Ender CİNER 
Serda KURTOĞLU 

Avni ŞAHİN 
Necdet ÖZDOĞAN 
Mehmet AKDEMİR 

Zeki YILDIRIM 
Feridun GÜRAY 

Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 
Ertuğrul ALATLI 

Yavuz ALTOP 
Mehmet PAMAK 
Alâeddin AKSOY 

Enis MURATOĞLU 
Muzaffer ENDER 

Atalay PEKÖZ 
Necdet GEBOLOĞLU 

Aydın TUĞ 

Rahmi KARAHASAN-
OĞLU 

Nazmi ÖNDER 
Fahri ÖZTÜRK 

A. Asım İĞNECİLER 
Doğan GÜRBÜZ 

Namık Kemal YOLGA 
H. İbrahim KARAL 

İsa VARDAL 
(Akif ERGİNAY 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Cemil ÇAKMAKLI 

Necmi ÖZGÜR 
Talât SARAÇOĞLU 
İbrahim GÖKTEPE 

Halil AKAYDIN 
Kâzım ÖZTÜRK 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Şerafettin YARKIN 

HaKil EVLİYA 
Sadi ERDEM 

Yıldırım AVCI 
İsmail Hakkı DEMİREL 

Recai DİNÇER 
A. Senvar DOĞU 

Mehmet Velid KORAN 
Osman YAVUZ 
Evliya PARLAK 

Hamza EROĞLU 

BAŞKAN — Sayın Canova, bir açıklama yapa
cak mısınız?.. 

MAHİR CANOVA — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHİR CANOVA — Sayın Başkam ve saygı
değer arkadaşlar; 

Bendeniz, gerek mevcut 73 üncü maddede ve ge
rekse yerini almasını düşündüğüm yeni önerimde, 
gerekçeye dayanak olabilecek bir - iki açıklamada 
bulunmak üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum; affmızı dilerim. 

Hepimiz zaman zaman bazı sorunlarımızı çöze
bilmek için düşüncelerimizi doğru ve sağlam bir mu
hakeme süzgecinden geçirme gayretine düşeriz. Bu
nun için izninizle hepinizi memleketimizde eski uy
garlıkların mevcut ve sayısız kalıntılarını birazcık 
olsun gazmeye davet ediyorum. Bu kalıntılar arasın
da göreceğimiz eserler vardır; yeraltından göz nuru 
dökercesine çıkarılmış, saklanmış, muhafaza edilmiş, 
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müzelerimizde tutulmaktadır ki, ilgili maddesini «Es
ki eserler» maddesi olarak dün kabul buyurdunuz. 

«Eser» diyoruz; biliyorsunuz ki, o yer altındaki 
topraklardan çıkarılan malzemeler içerisinde günlük 
ihtiyacı karşılayacak testiler, şunlar bunlar bulunma
sına rağmen, bunların hepsi birer eserdir ve «Eser» 
denince de sanatla ilgilidir. Sanat ise bir kültür ko
nusudur. Kültürün, uygarlıklarla ilişkisi sonsuzdur. 

Bu itibarla günümüze kadar biz bu konunun, bir 
rivayete göre, dışında bırakılmak üzere bazı telkin
ler altında tutulmuşuz. Osmanlı Devletini ve uygar
lığını kıskananlar, Osmanlı Ordusunu sınırlarda ve 
denizlerde yenemeyenler çöküntü devremizde güya, 
sanatın din tarafından reddedildiği telkininde bulunul
duğu söylenmektedir. Zamanla meyvelerini topla
mak üzere bu telkinin bizi çöküntüye uğrattışı düşün
cesi hâkimdir. Ancak, bunun sağlık derecesini ispat 
edecek delillere sahip değilim; fakat bir gerçek payı 
var ki, sanatı ihmal ve kültürü dolayısıyla ihmal, çok 
ileri seviyeye varmış toplumları saf dışı bırakabildiği 
kanısını vermektedir. 

Bu konu böyle anlaşılınca, (ki, bugün size bir 
gerçeği daha söyleyeyim) o telkinin, >o bilinçlenme
nin etkisi altında olacak, tiyatrolarımıza (Özel tiyat
rolarımıza daha çok, resmî tiyatrolarımız kendisini 
kurtarmış durumdadır) salhane, mezbahane ve eğ
lenceli, sazlı gazinoda alınan vergiler gibi vergiler 
koyan, ağır vergiler koyan belediyelerimiz vardır. 

Bunu bir kültür görevi olarak kabul ettikten son
ra, el'betteki sanatın geniş anlamını kabul ediyorsu
nuz, çünkü televizyonda görüyoruz, bir taek-won>-do' 
cu «Biz vur-kır yapmıyoruz, dövüş yapmıyoruz, sa
nat yapıyoruz» diyor. 

Sanat gerçekten her konuda etkindir ve gerekli
dir genel manada, siyasette, askerlikte; «Askerlik 
sanatı» diyoruz, «Politik sanat» diyoruz. Demek ki, 
sanatın genel anlamda bir ifadesi vardır. Ayrıca mil
lî kültür olarak burada «Güzel sanat» tabirinin yer 
alması gerekmektedir. 

«Güzel sanat» deyince, benim önerimde belirlen
diği gibi, anadalları vardır. Bazı arkadaşlar teredıdü-
te düşüyorlar; «Burada sizin verdiğiniz önergede mü
zik yok, resim yok» diyorlar. Anadalları içerisinde 
beş tane anadal vardır; müzik ve dans, şiir ve ede
biyat, resim, heykel, mimarlık... Binaenaleyh, «Ana 
dal» demekle bu beş güzel sanat dalını ifade etmiş 
oluyoruz. Detaya geçmemek için, maddede böyle 
ifade edilmiştir... 

1 22 . 9 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Canova, 
tamamlayınız. 

MAHlR CANOVA — Şimdi tamamlıyorum 
efendim. 

Sentezi olan diğer dallara gelince : Bilindiği gibi 
tiyatro, opera, bale sahne sanatıdır. Folklorumuz 
millî kültürümüzün dışında bırakılamaz. Geleneksel 
seyirlik sanatımız Karagöz, tiyatro, ortaoyunu ve 
Nasrettin Hoca hikâyeleri bunun dışında bırakıla
maz. 

Binaenaleyh, bu en lakonik şekliyle ifade edil
miş bir maddedir. Önergemde «88 arkadaş» deniyor, 
aslında bu 90'dır, bende kopyası vardır. Bu 90 arka
daş cesaret verdi, buraya beni çıkardılar ve bir hiz
met imkânı verdiler. Bu tutumumuz bizJim yarınki 
kuşakların bu konudaki kabiliyetlerini ortaya dök
me, başarı sağlama fırsatına yansıtacaktır, bize de 
hizmet gururu düşecektir. 

Bu itibarla, bazı arkadaşların bakışlarından anlı
yorum, (kendilerini göremediğim için) katıldıklarını 
ifade ediyorlar; güvenle bu önergeyi destekleyeceği
nize inancım çoktur. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü alabilir 

miyim?.. 

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

Biz güzel sanatlar ve bütün sanatların korunma
sı için bir madde düzenledik. Bu maddenin çok es
nek olması, bütün sanat dallarının içine girip dev
let tarafından himaye edilmesine yeterli olduğu ka
nısındayız. Onun için, maddeyi uzatmakta bir anlam 
yoktur; «Folklor» vesaire diyerekten. Biz kısa ve öz
lü bir madde getirdiğimiz kanısındayız, ihtiyacı ce
vaplandıracaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Canova, Komisyon önergenize katılmamak

tadır. Açık oya sunulmasında musir missiniz efen
dim?.. 

MAHİR CANOVA — Evet efendim, rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Canova'nın önergesine Komis
yon katılmıyor, önergeyi açık oya sunuyorum. 

Açık oylama sonucunun alınmasına kadar diğer 
maddelere geçiyorum. 
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Madde 74'ü okutuyorum : 
XIV. Sosyal ve iktisadî hakların sınırı 
MADDE 74. — Devlet, sosyal ve iktisadî alan

larda Anayasa ile belirlenen görevlerimi, iktisadî is
tikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki önerge var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 74 üncü madde

sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıyla arz 
ederiz. 

Sosyal ve ekonomik hakların yerine .getirilmesi : 
Madde 74. — Devlet, sosyal ve ekonomik alan

larda Anayasa ile belirlenen görevlerini, malî istik
ran da gözeten bir plan ve program çerçevesinde, 
ülkenin tüm potansiyelini ve kaynaklarını en üst dü
zeyde değerlendirerek yerine getrir. 

Recai BATURALP 
Adnan OREL 
Bekir TÜNAY 

Nermin ÖZTUŞ 
A. Asım IĞNECILER 

S. Sırrı KIRCALI 
Abdülbaki CEBECİ 
Turgut KUNTER 
Haldi AKAYDIN 

Ahmet SARP 
Hayri SEÇKÎN 

M. Nedim BÎLGÎÇ 
Âbdurrahman YILMAZ 

Cevdet KARSLI 
Fuat YILMAZ 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Hidayet UĞUR 
Halil ERTEM 

Rahmi KARAHASAN-
OĞLU 

Tülay ÖNEY 
Şadan TUZCU 

H. ibrahim KARAL 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Nedim ERAY 
Turgut YEĞENAĞA 

Zeki YILDIRIM 
ibrahim BARANGlL 

Ethem AYAN 
Avnİ ŞAHİN 

Hilmi SABUNCU 
Evliya PARLAK 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Remzi BANAZ 

Salih İNAL 
Ayhan FIRAT 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Lütfullah TOSYALI 

Eşref AKINCI 
Şükrü BAŞBUĞ 
Dündar SOYER 
ismail ŞENGÜN 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Mahir CANOVA 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Sadi ERDEM 
Ali DlKMEN 
Lâmi SÜNGÜ 

Azmi ERYILMAZ 

A. Nejat ALPAT 
Hamdi ÖZER 

Osman YAVUZ 
Yavuz ALTOP 

Mehmet KANAT 
Mehmet PAMAK 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Necdet ÖZDOĞAN 

Mehmet AYDAR 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Akif ERGlNAY 
N. Kemal YOLGA 
Mahmut AKKILIÇ 
Erdoğan BAYIK 

, Fevzi UYGUNER 
Nazmi ÖNDER 

F. Şakir ÖĞÜNÇ 
M. Ali Öztürk TEKELİ 

Halil GELENDOST 
A. Ali GİRMEN 
Rıfat BAYAZIT 

Hayati GÜRTAN 
Necmi ÖZGÜR 

Hamza EROĞLU 
A. Senvar DOĞU 

Recali DtNÇER 
,Nuri ÖZGÖKER 

Hamdi AÇAN 
Mehmet AKDEMİR 

Fahri ÖZTÜRK 
Kamer GENÇ 

Cemil ÇAKMAKLI 
Kâzım ÖZTÜRK 
Abbas GÖKÇE 
Halit ZARBUN 

Şerafettin YARKIN 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Zeki ÖZKAYA 
Fikri DEVRİMSEL 

Orhan BAYSAL 
Muzaffer ENDER 

Fuat AZGUR 
Aydın TUĞ 

Isa VARDAL 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 74 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa 

ile belirlenen görevlerini, istikrarı da gözeten bir 
plan ve program çerçevesinde, ülkenin tüm potansi
yelini ve kaynaklarını en üst düzeyde değerlendire
rek yerine getirir.» 

Tülay ÖNEY 
Cahit TUTUM 
Özer GÜRBÜZ 

Hayati GÜRTAN 
Zeki ÇAKMAKÇI 

H. ibrahim KARAL 
Fikri DEVRİMSEL 

Ayhan FIRAT 
Abdülbaki CEBECİ 

Evliya PARLAK 
BAŞKAN — Sayın Öney, sizin önergeniz Sayın 

Baturalp'ın önergesiyle kelimesi kelimesine aynıdır. 
Bu itibarla birisi üzerinde işlem yapacağım ve Sayın 
Baturalp'e, arzu ediyorlarsa, açıklama için söz vere
ceğim. 

TÜLAY ÖNEY — Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Baturalp. 

RECAİ BATURALP — Sayım Başkan ve sayın 
üyeler; 

1961 Anayasasına bakacak olursak, üçüncü bö
lümde 18 tane «sosyal ve (iktisadî 'halklar ve ödevler» 
başlığı altımda bu bölüm tertiplenmiştir. 

1982 Anayasasınla bakacak olursak bu bölümde
ki maddelerim adedi' 33'e çıkmıştır; ama bir evveflıki 
Anayasamızdaıkıi maddeler maalesef yine aynen tek-
rarfammalktadırj Demek İki, yeterli derecede yerime 
getirilmemiştir. Bu yeterli derecede yerlime getirilme-
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dikten sonra, hazırladığımız Anayasada 'bunu 3'3'e 
çıkarıyoruz ve en sonunu da «Bir lotana bir hırka» 
zihniyetini ifade eden bir tedımle bağlıyoruz. 

Simidi, bumu burada 'bırakarak 1923'e dönelim. 
Sene 1927 tren yolu Kayseri'ye giriyor; sene 1930 
Sivas'ta; 1936 Çetinkaya'da; 1938 Erzincan'da; 1939 
Erzurum'da. 1'6 senede 1150 kilometre yapılmış; yıl
lık ortalama 71 kilometre. 

Ö gün bunlar yapılırken, buna mümasıü Anka
ra'da da çok çok şeyler yapılmıştır. Bunları burada 
sayarak zamanınızı alınak işitemiyorum; ama bunlar, 
«Gerçek neydi?» diye 'bakacak olursak, 1931 yılında 
çıkmış olan dört ciltlik tarih kitabımın somunda re-
sâmleriyle mevcuttur. 

©iz o zaman ne idik?.. İstiklâl Savaşımızı ver-
ımliş, gençlerimizi kaybetmiş, 10 ilâ 15 milyon iara- I 
sunda b>ir topluluk; 'ama imanlı bk topluluktuk ve bu 
ıgerçekleır orta yere konmuştu. 

©aşka ne vardı?.. El arabası, >aıt arabası, kağnı, 
kayaları delmek (için mil, içindeki tozu çıkarmak 
Iiçin kaşık, kara barut ve sıkıiayıcı maddeden başka 
biırşey yoktu., 

Yine o günün teknik (imkânı içinde «ize bugün 
Ankara'da 'bulunan bir ıteknik müessesenin başı 
olan kişiden bir ufak hikaye anlatacağım. Tanıştı- I 
ğımız zaman bana şöyle söyledi: I 

îstiklâl Savaşımın lilk günlerinde biz demlinin na- I 
sil kıvrılacağım bilmiyorduk. Ben o zaman inşaat I 
yapardım. Çankıaya'da bir iş aldık; bir gün evvelisin-' I 
den tahtayı, deırM, çimentoyu götürdük... «Çimen- I 
ıto deyince aklıma geldi. O devtiırde 1914 senesinde I 
yapılmış darıca Çimento Fabrikasından başka Tür- I 
kiye'de çimento fabrikası yoktu. «Demir1! kıvıraca- I 
ğız bıir ıtürlü kıvıramıyoruz. Çıraklar bunaldı, ya- I 
nımdan kaçtı. Ben kendi kendime, işi üzerine almış { 
biır sorumlu Olarak uğraşıyorum. Yanıma »birisi gel- I 
di, 'beni bir müddet seyretti, sonra dedi ki, (şu de- I 
mirden dört tane kes.) kestim; çekici aldı, 'kalası da I 
yere yatırdı, iki tane bir başıma ilki tane bir başına I 
çaktıktan sonra demliri oraya koydu, elimdeki bo- I 
ruyu aldı böyle yapınca kıvırdı!. Bert demir kıvırma- I 
sini 'böyle öğrendim.» dedi. I 

İşte, o zamanki teknik gücümüz de bu idi; ama I 
bunları yapabiliyorduk. I 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum; sü~ I 
reniz dolmuştur. I 

RECAÎ BATURAUP — Şartlar bu iken, 10 un
cu Y i Nutkunda iBüyük Atamız şöyle buyuruyor: I 

«Yurdumuzu dünyamın en mamur ve em medenî | 
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mamleketleııi seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en 
geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. 
Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üs
tüne çıkaracağız» Ve devam ediyor; «Bunun içim 
'bizce zaman ölçüsü...» Altını çizerek ifade etmeye 
çalışacağım «Zaman ölçüsü, geçmiş asırların gev-
şetici zihniyetine göre 'değil, asrımızın sürat ve ha
reket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen za
mana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az za
manda daha büyük işler başaracağız. Bunda muvaf
fak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk Mille-

I tinin karekteri yüfcsektk. Türk Milleti çalışkandır, 
Türk Milleti zekidir ve çünkü, Türk Milleti millî 
'birlik ve 'beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiş
tir., Bugün bu şartlardayız.» Böyle buyurmuşlardır. 

Sayım Başkan ve azüz arkadaşlarım; 
Bugün de, 12 Bylül'den bugüne geçirdiğimiz gün

lerde eriştiğimiz hedefler, meydana getirilen' Anayasa 
büyük milletimizin tasviplerinden geçtikten sonra, 
biraz evvel Büyük Atamızın naklettiğim sözlerinin 
ışığı 'aütıında, Anayasanın 'bu bölümündeki 33 mad
dede 'beyan edilen hedeflere bir plan, program dahi
linde erişmemizin, 74 üncü maddenin son cümlesinin 
önergemizde arz edilen şekilde değiştirilmesiyle ve 
bu önergemizin 'burada veya ilerdeki maddelerde 
Sayın Komisyonumuzca dikkate alınması hususunu 
arz eder, saygılarımı sunarım Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlarım1; reylerin bu şekilde tecelli et
mesini gönülden dilerim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşeikküır ederim Sayın Baturalp. 
Komisyonun görüşünü alabilir miyim efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değeri afkadaşları-
mız; 

74 üncü maddeye ilişkin verilen iki önergede top
lam 94 arkadaşımızın imzası var. Tenkit için söy
lemiyorum, bazı 'arkadaşlar 'iki defa İmzalamışlar, 
onu da tespit ettik; her iki önergeyi de ayrı ayrı 
imzalamışlar, önemi yok,. Fakat bu sorun Yüce Mec
liste ıtartışılmıştı. Bu sorun, 74 üncü maddenin dü
zenlenmesi sırasında Yüce Meclisimizde tartışıfauş ve 
karara bağlanmıştı. 

Şimdi, arada ne oldu, ne değişti de arkadaşla-
rıımız görüşlerini değiştirip o sefer reddedilen bir 
kararı bize yeniden sunmaktadırlar? 

74 üncü maddemin başlangıcı, önergede olduğu 
gibidir; «İstikrarı da gözeten bir plan ve program 
çerçevesinde.,.» diyerek, bizim de; «İktisadî istik
ramı korunmasını gözeterek..»»! kavramıyla aynı an-
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lama gelen bir fikri ortaya atmaktadır. Sadece öner
genin sonunda, «Devlet, ülkenin tüm potansiyellini 
ve kaynaklarını en üst düzeyde değerlendirerek ye
rine getirir» cümlesi vardır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir devletin bu doğal bir görevidir. Bir devletin 

en doğal görevi, ülkesinin ıtüm potansiyelini ve kay-
naiklıaırını 'en üst düzeyde değerlendirmektir. Bu do
ğal görevi biz Anayasaya koymak ihtiyacını duy
madık. Yoksa, ıbaşlka türlü düşünen bir devlet, başı
boş ıkallmış bir devlet demektir. Anayasal ve1 hukuk 
devleti olmaktan çıkar. 

Onun içindir İki biz, bu deyimlerin Anayasaya 
konmasını uygun görmedik; fakat hemen hemen ço
ğunluğu teşkil eden arkadaşlardan özür dileyerek, 
fikrimizin doğrultusunda, inancımızın doğrultusunda 
bu önergelere katılamayacağımızı arz ediyoruz, 

Saygılarımla.; 
IBAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Sayın üyeler, Sayın Oanova'nın önergesiyle ilgili 

olarak oy kullanmayan arkadaşımız var mı?... Yok* 
Oylama işlemli bitmiştir^ 
Sayın öney, Sayın Baturalp; Komisyonun bu iza

hatı karşısında önergenizin açık oylamaya konması
nı arzu ediyor musunuz? 

TÜLAY ÖNEY — Evet efendim istiyoruz. 
RECAÎ BATURALP — Müsaade buyurursanız 

istiyoruz. 
'BAŞKAN — Evet, Sayın Batoraflp, Sayın öney 

ve 'arkadaşlarımın önergesini açık oylamaya sunuyo
rum. 

Sayın öney'le Sayın Baturalp'ın önergeleri aynı 
mahiyette olduğu için, kelimesi kelimesine; aldığı
mız prensip kararı gereğince bir teki üzerinden iş
lem yapılacaktır. 

75 inci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Türk vatandaşlığı. 
MADDE 75.ı — Türk Devletine vatandaşlık bağı 

ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türic-

ıtür̂  Yabancı balbadan ve Türk amadan olan çocuğun 
vatandaşlığı kanunla düzenlenir, 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiğ1 şartlaırla kazanı
lır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 

Hiçbir Türk, Devlete ve vatana bağlılıkla bağdaş
mayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çı
karılamaz. 

Vatandaşlıktan çıkarma (ile ilgili karar ve işlem-
lemıe karşı yargı yolu kapatılamaz.; 

'BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili ıbir önerge yok
tur-

Oylarınıza sunıuıyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 75 inci madde Danışma Meclisince kabul edil
miştir,. 

76 ncı maddeyi okutuyorum.̂  
İl* Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma 

halkları. 
ıMADDE 76,- — Vatandaşlar, kanunda gösterilen 

şartlara uygun olarak, seçme, seçilime ve bağımsız 
olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette 
bulunma hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel 
oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yö
netim ve denetim altında yapılır.) 

Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seç
me hakkına sahiptir, 

Silah altında bulunan er ve erbaşlarla, ceza ve 
tevkif evlerinde 'bulunan tutuklular ve hükümlüler 
seçimlerde oy kulanamazlary 

Bu halkların kullanılması kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 76 ncı maddeyle ilgili bir önerge 
yoktur. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Canova ve arkadaşlarınım 
önergesiyle ilgili oylama sonucu gelmiştir. Oylamaya 
117 üyemiz iştirak etmiştir; 73 kabul, 37 ret, 7 çe
kimser oy ile Sayın Oanova'nm önergesi reddedil-
ımiş bulunmaktadır. 

Bu durarnda 73 üncü ımaddeyi katî şekilde oyla
rınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum1. 
III. Siyasî partilerle ilgili hükümler. 
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden 

çıkıma hakkı., 

MADDE 77. — Vatandaşlar, siyasî parti kurma 
ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkımla 
hakkına sahiptir^ 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçil
mez unsuırlarıdırn 

Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar 
ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini 
sürdürürler. 

Siyasî partilerin tüzük ve programlan, devletin 
ülkesi ve miletiyle 'bölünmez bütünlüğüne, insan hak-
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larına, milet egemeni ğine, demokratik ve lâik Cum
huriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi 
tıür bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaç-
l'ayaın siyasî partiler kurulamaz. 

(BAŞKAN — 77 udi maddeyle ügil ibfir önerge 
yoktur., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenief.7. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Baıturalp, Sayın öney ve ar
kadaşlarının önergesi liçdın oy kulanımayan arkadaşı-
mız var ımı?..j Yoktur^ 

Oylama işlemi bitmiştir. 
78 inci maddeyi okutuyorum. 
B< Siyasi partilerin uyacakları esaslar. 

IMADDE 78. — Siyasî partiler, ıtiizülk ve prog
ramları dışında faaliyette buiuınaımıazlıar; Anayasanın 
ondürdünoü maddesindeki sınırilaanaiar dışına çıka-
mazlar; çıkanlar temeli kapatılırlar. 

'Siyasî partiler, Ibendli siyasetlerinliı yürütmek ve 
güçlendirmek amacıyla, dernekler, sendikalar, vakıf-
lar, kooperatifler ve ıkamu ıkuruımu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve bunların üst ikuruluşları İ e mad
dî ve manevî yönlerden güçbirîiği yapamazlar.-

Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve (karar-' 
lan, demokrasi esaslarına aykırı olamaz: 

Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa Mahke
mesince yapılır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ikurulan partilerin tüzük 
ve programlarının ve kumcularının hukukî durum- • 
larının Anayasıa ve kanun hülkümlerSne uygunluğu
nu, kuruluşlarını takiben ve öncelilkle denetler; faali-
yetleninli de sürekli olarak takip eder^ 

Siyasî partilerün kapatılması, Cumhuriyet Başsav
cılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkeme
since karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin kararında, partinin kapa
tılmasına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet verdiilklerd be-
Ikıtilen parti kurucularıyla genel merkez yönetim or
ganları üyeleri, başka isim ve programlarla da olsa 
yeni partiler kuramazlar ve (kurulmuş partilerde yö
netim ve denetim görevi alamazlar. 

Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetle
me ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde, 
(kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
bir önerge yokturâ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum* Kabul edenler... 
Btrneyenler... Madde (kabul edilmiştir. 

Madde 79\ı okutuyorum. 
IV* Kamu hizmetlerine girme hakkı. 
A. Hizmete girme. 
MADDE 79. — Her Türk, kamu hizmetlerine 

girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği nitelikler

den başka hiçbir ayırım gözetilemez. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var

dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının üıkincjı 'görüşülmesinde na

zara alınmak üzere 79 uncu maddeye aşağıdaki fık
ranın eMenmesdni arz ve teklif ederiz, 

«Hizmete alınmada aranacak şartlar kanunda 
" " • . » 

Aydın TUĞ 
Fuat YILMAZ 

A, Fehmi KUZUOĞLU 
A< Asım İ Ğ N E C I L E R 

Haımza EROĞLU 

İM, Fevzi ÜYGUNBR 
Adnan OREL 

Reoai BATURALP 
İBşref AKINCI 

Rif at BAYAZrr 

BAŞKAN — Sayın Uyguner'e söz vermeden önce, 
Sayın Baıturalp, Sayın öney ve arkadaşlarının verdi
ği önergeyle tilgiü açık oylama sonuçlarım arz edi
yorum: 

106 arkadaşımız oylamaya iştirak etmiştir; 49 
kabul, 48 ret, 9 çekimser oyla üyelerimiz tarafından 
verilen önerge reddedilmiş bulunmaktadır. 

IBu itibarla, 74 üncü maddeyi katî şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 74 üncü madde kabul! edilmiştir. 

Sayın Uyguner, açıklama yapacak mısınız?... 
iBuyurunuZj 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer-
I 

79 uncu madde son derece güzel, düzenienmiş-
tir; ancak bize göre ufak bir husus noksan kalmış
tır^ İkinci fıkrada, «Hizmete alınmada, görevin ge
rektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetile
mez.» denilmek suretiyle göreve atamada vatandaşlar 
arasında veya istekliler amasında hiçbir ayırım göze
tilmeyeceği «ifade edilmiştir; ancak göreve alınmada 
göz önünde tutulacak birçok şartlar vardır. Bu şart
lar elbetteki kendi kanunlarında gösterilecektir; fa
kat maddemin tedvininde bu husus noksan bırakıl
mıştır kanımızca. Bunun için biz maddeye «Hizmete 
alınmada aranacak şartlar kanunda gösterilir» şek
linde bir fıkra eklenmesini maddenin tamamlanması 
bakımından uygum gömlekteyiz, 
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Yüce Heyetlin takdirlerime arz eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Komisyonun görüşünü almak (işitiyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkamı, değe* arkadaşlar; 
iSayın Uıygunıer arkadaşımıza çok çok teşekkür 

©deniz. Her zaman olduğu gibi yardımlarını faizden 
esirgemiyor; fakat biz size 136 ncı (maddenin ilk fik
nasımı ve diğer fıkralarımı okuyacağız ve kendileri 
eğer 136 ncı maddenin muhtevasından hakikaten 
memnun olmazlarsa, o zaman önergelerini dikkate 
'alacağız. 

ı«JMadde 1'36. — Devletin ve diğer kamu tüzelki-
şiılerinim yürütmeMe yüikümlıü oldukları 'kamu hiz
metlerini yerine getiren kamu hizmeti görevlilerinin 
metelikleri, hizmete girişleri ve yükseltilmeleri, görev
leri ve halkları, aylık ve ödenekleri tile diğer özlük iş
leri kamumla düzenlenliır.»» 

Yani sanıyoruz iki, arkaidaşımızıın ileri sürdüğü 
husus 136 ncı mıaddeniin hinindi fıkrasında vardır. Ay
rıca, ıbaşjka bir ölçü de getiriyoruz: 

«Kamu hizmeti görevlileri yetenek ve liyakat 
ilkelerine uygun olarak işe alınırlar ve görevlerimi eşit
lik ve tarafsızlık ülkelerinle uygun olaralk yerime ge
tirirler.» 

Sanıyoruz M, aricadaşıimm tatmin edebildik. 
Önergesine katılamıyoruz, geri almasını rica edi
yoruz efendim.] 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiımL 
Sayım' Uyguner, 
(M. FEVZİ UYGUNER — Bu izahat fcarşısım-

de önergemizi geri allıyoruz efendim.. 

Oyunuza sunuyorum^ Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 811i okutuyorum. 
V.ı Vatan hizmeti 
MADDE 81. — Vatan hizmeti her Türk'ün hak

kı ve ödevidir. 'Bu hizmetin, Silahlı Kuvvetlerde veya 
kamu Itoesiımliınde ne şekilde yerine getirileceği kanun
la düzenlenir, 

IBAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge yoktur. 
Oyunuza sunuyorum.: Kabul edenler... Kabul et

meyenler.;, 'Madde kabul edilmiştir. 
Madde 82'yi okutuyorum. 
VI. Dilekçe hakkı 
MADDE 82. — Vatandaşlar, kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek has
larına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisime yazı ile başvurma hakkına 
sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmalarım sonucu, dilekçe 
sahiplerine yazılı olarak bildirilin,! 

IBU hakkım kapsamı, kullanıümıa biçimi ve istisna
ları kanunla düzenlenir., 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge yok
tur^ 

Oyunuza sunuyoruırn. Kabul edenler.., Kabul et
meyenler..,; Madde kabul edilmiştir. 

Madde 831ü 'okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

lOUMHURÎYETıN TEMEL ORGANLARI 

BÎRtNCl BÖLÜM 

YASAMA 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A. Kuruluşu. 
MADDE 83, — Türkiye Büyük Millet MeoHisi, 

milletçe genel layla seçilen dörtyüzeli milletvekilin
den kuruluıduri 

'BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge yok-
faTg 

Oyumuza sunuyorum^ Kabul edemler... Kabul et
meyenler.,;. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 84'ü dkutuyorum. 
B. Milletvekili Seçilme Yeterliği • 
MADDE 84. — Otuz yaşını dolduran her Türk, 

milletvekili seçilebilir. 
En az ilkokul mezunu olmayanlar; kısıtlılar; yü

kümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen mu
vazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çok teşekkür ederim Sayım Uy- I 
gumer. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner, I 
Sayın Uygumer'iın önergesi geri verilmiştir. I 
79 uncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş- I 
ıtir. I 

Madde 80"! okutuyorum efemdlilm. I 
B.ı Mal bildirimi, I 
MADDE 80. — Kamu hizmetime girenlerim mal I 

bildirimimde bulunmaları ve bu bildirimlerim tekrar- I 
lamına süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yü- I 
riiıtme organlarında görev alanlar, bundan istisna edi- I 
lemez^ I 

BAŞKAN — Madde üzerimde hür önerge yoktur. | 
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sayılmayanlar; kamu hizmetinden yasaklılar; taksirli 
suçlar hariç, ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis ce
zasına hüküm giyenler; affa uğramış olsalar bile, zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa 
vurma suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar, 
Anayasanın ondördüncü maddesi hükmü uyarınca 
temel hak ve hürriyetlerinden birini kaymetmiş bu
lunanlar, milletvekili seçilemezler. 

Kamu hizmeti görevlilerinin milletvekili adayı ola
bilme şartları, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler, Silahlı Kuvvetler mensupları, meslek
lerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili 
seçilemezler. 

BAŞKAN — 84 üncü maddeyle ilgili olarak Sa
yın Şengün ve arkadaşlarının önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 84 üncü madde ikinci fıkra

sı başındaki «En az ilkokul mezunu olmayanlar» 
cümlesinden sonra «Türkçe okuyup yazma bilme
yenler» ibaresinin eklenmesi saygı ile arz olunur. 

ismail ŞENGÜN 
İbrahim ŞENOCAK 

Lütfullah TOSYALI 
Mehmet AYDAR 

Ali Nejat ALP AT 
Orhan BAYSAL 

Turgut KUNTER 
Fehmi KUZUOĞLU 

Hanıdi ÖZER 
Nuri ÖZGÖKER 
Necmi ÖZGÜR 
Lami SÜNGÜ 

BAŞKAN — Sayın Şengün bir açıklama yapa
cak mısınız?.. Buyurun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Milletvekili seçilme yeterliğiyle ilgili olarak ilkokul 
mezuniyetini şart koşmuştuk. Şimdi, arkadaşlarımız
la verdiğimiz önergemizde ilkokul mezuniyetine ila
veten Türkçe okuyup yazma şartını da eklemiş, getir
miş bulunuyoruz. 

Bir an için düşünülebilir; «İlkokul mezunu olan 
kimse elbette Türkçe okur - yazardır» diye. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişteki bazı tecrübeler 
bize, ilkokul mezuniyet diplomasına sahip olanların 
da, maalesef Türkçe okuma, yazma bilmediklerini ya
hut da bu vasıflarını zaman içinde yitirdiklerini gös
termektedir. Bu Meclis kürsüsünden, çok değerli bir 
arkadaşım, bir süre önce, seçim kurulları ile ilgili 
faaliyet sırasında, ilkokul mezuniyet diplomasına sa
hip olmakla beraber, Türkçe okuyup yazma bilme

yen kişilerin ülkemizin bazı yörelerinde mevcut ol
duğunu ifade etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, ilkokul mezuniyetinden son
ra milletvekili seçilebilmek için geçen 18 - 19 yıl için
de, hakikaten ülkemizin bazı yörelerinde, ilkokulda 
edinilen vasıflar, Türkçe okur - yazarlığı kaybolabil-
mektedir, unutulabilmektedir; hatta askerlik çağında, 
Şanlı Ordumuzda Türkçe okuyup yazma öğrenenler, 
terhisten sonra, belki de bulunduklar», yörenin etki
siyle, Türkçe okuyup yazma yeteneklerini kaybet
mektedirler. 

Şimdi, her ne kadar ilkokul diplomasına sahip ise 
de, milletvekili olmak isteyen kişilerin bu kürsüde, 
bundan böyle vazife verecek olan müstakbel millet-
vekillerimizin ilk şart olarak Türkçe okuyup yazma
ları gerektiğine şek ve şüphe yoktur. O nedenle, biz 
bu suretle, bu şekilde bir önerge vererek maddemizi 
tamamlamak istedik. 

Denilebilir ki, «Türkçe okuyup yazma nasıl an
laşılacak?» Değerli arkadaşlarım, bu i-onu, gayet tabiî 
hassas bir konudur. Bu konuda ancak bir iddia va
rit olduğu takdirde, ya da bir ihbar olduğu takdirde 
bu iş işleme alınacak, kişinin Türkçe bilip bilmediği 
bu işlem sonucu ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, yurt dışında 
okuyan yüzbinlerce Türk çocuğu da bulunmaktadır. 
Türk ana babadan olan bu kimseler yurt dışında al
dıkları ilkokul diplomalarını ülkemize getirdiklerinde 
Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu diplomaya 
muadil bir diploma kendilerine verilmektedir ve fa
kat bu vatandaşlarımız maalesef Türkçe okur - ya
zarlık konusunda büyük sıkıntı çekmektedirler. 

İşte, kısaca arz ettiğim bu iki nedenle, şu anda 
okuma - yazma seferberliği olan Türkiye'de, bundan 
böyle bu kürsülerde, maalesef geçmişte örneklerini 
gördüğümüz hadiselerin tekrarlanmaması, aynı göz
lemlerin ortaya çıkmaması için, milletvekili olacak 
kimselerin ilkokul diplomasına ilaveten, mutlak su
rette Türkçe okur - yazar olmaları gerektiğine inanı
yorum, bu konuda Sayın Komisyonumuzun müsama
halı ve olumlu görüşüne ve sizlerin de beyaz oyları
nıza güveniyorum. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Komisyonun bir açıklaması olacak, buyurun efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Sayın îsmail Şengüri arkadaşımızın açıklamalarını 
dinledik. Kendisi aslında, bu Kurulda ve Komisyo
numuzda, bu madde düzenlenirken yapılan uzun tar
tışmalara bir yenilik getirmemiştir; çünkü, konuyu 
burada da tartıştık ve Anayasa Komisyonunda da 
tartıştık. Bize, Türk ilkokulunu bitiren bir kişinin 
Türkçe okuyup yazma bilip bilmediğini araştırmak, 
Anayasaya, Millî Eğitim Bakanlığına yahut da Milli 
Eğitim Müessesemize karşı âdeta bir hakaret gibi 
geldi. 

Türk ilkokulunu bitirecek, Türkçe okuyup yazma 
bilmeyecek... «Bunu nasıl tasavvur edebiliriz? Yahut 
da bu diplomanın altını imzalayan müdürü nasıl de
ğerlendirebiliriz?» sorusu ortaya çıkar. Eğer böyle 
sahte diploma verilmişse, (çünkü bu ancak sahte dip
loma olabilir; Türk ilkokulunu bitirdiği halde oku
yup yazma bilmesin) bunun yeri Anayasa değildir; 
bunun yeri adlî mahkemelerdir, ceza mahkemeleridir. 
Onun içindir ki, bütün iyi niyetinme rağmen, yani 
fikrini tamamen anlamamıza rağmen, bu önergeye 
katılamıyoruz Sayın Başkanım, maddemizin olduğu 
gibi oylanmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir ufak ilave da
ha yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Belki bazı tereddütler olmuştur; 
maddenin son fıkrasındaki «hâkimler» kavramının 
içerisine savcılar da girmektedir; hâkim mesleğini esa
sen Anayasamızda düzenlerken, savcılarla hâkimleri 
de ayni şekilde mütalaa ettik ve bir arada değerlen
dirdik, bir meslek mensubu olduklarını açıkladık. 

Bunu da, ayrıca tutanaklara geçmesi için belirti
yorum efendim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, zapta geçmiştir. 
Sayın Şengün, önergenizin oylanması için ısrar 

ediyor musunuz efendim? 
İSMAİL ŞENGÜN — Şu şekilde cevap vereyim : 

Ben hiçbir zaman sahte diplomadan bahsetmedim; 
kelimelerimi seçerek kullandım, önergemin oylanma
sında ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün'ün önergesini açık oya sunuyorum 

efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Bu aşamada bir re

daksiyon hatırlatması yapmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Komisyondan 
şunu rica ediyorum; 

Bu maddede, hırsızlık suçundan sonra gasp suçu 
belirtilmiş. Gasp suçunun bir satır aşağıya alınması, 
kaçakçılık suçundan sonra konulması gerekiyor. 

Acaba bu düzeltmeyi yapabilirler mi? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, yüz kızartıcı suç değil
miş, oraya alabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Açık oylama süresince diğer maddelere geçiyo

rum. 
Madde 85'i okutuyorum : 
C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dö

nemi : 
MADDE 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Meclis, bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesi

ne karar verebilir. Süresi biten milletvekili yeniden 
seçilebilir. 

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

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge yok
tur. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 86'yı okutuyorum : 
D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin 

Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri : 
MADDE 86. — Savaş sebebiyle yeni seçimlerin 

yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar 
verebilir. 

Cumhurbaşkanı da aynı sebeple seçimlerin bir yıl 
geri bırakılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
isteyebilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erte
leme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde bo
şalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, 
her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçim
den otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. An
cak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüz
de beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay için
de yapılmasina karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapıla
maz. 
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Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, Cumhur
başkanı, seçimlerin ertelenmesini isteyemez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 87'yi okutuyorum : 
E. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi : 
MADDE 87. — Seçimler, yargı organlarının ge

nel yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin 

düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün 
işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve se
çimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuz
lukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara 
bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim 
Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları 
aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurul
larının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

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

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan 
seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek 
üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Baş
kanvekili ad çekmeye girmezler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın Şengün'ün önergesine oy kullanmayan sa

yın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Madde 88'i okutuyorum : 

F. Üyelikle ilgili Hükümler : 

1. Milletin Temsili : 
MADDE 88. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 89'u okutuyorum : 
2. Andiçme : 

MADDE 89. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: 

«Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve mil
letin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şart
sız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğü
ne, demokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerine ve Ata
türk İnkılaplarına bağlı kalacağına; toplumun huzur 
ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde 
herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden 
yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan 
ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namu
sum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge vardır oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının birinci görüşülmesi sırasında 

ıkıaJbul «dlen 93 üncü maddesiııdielkii (yenli madde 89) 
«Andiçme» metninin dördüncü satırındaki «adalet» 
kelimesinin başına «sosyal» kelimesinin eklenmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL 
Paşa SARIOĞLU 

Mehmet AKDEMİR 
Tandoğan TOKGÖZ 

Hidayet UĞUR 

Remzi BANAZ 
Zeki ÇAKMAKÇI 
Nermin ÖZTUŞ 

S. Feridun GÜRAY 
Özer GÜRBÜZ 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, açıklama yapacak 
mısınız?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Kısaca Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Andiçme metni güzel tanzim edilmiştir; ancak, 

biz göreve başlarken, 12 Eylül Harekâtını gerçekleş
tiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun temsilcileri olan 
Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, bizi buraya davet 
ettiklerinde, göreve başlarken yazılı olarak bize ver
dikleri and metnine, sosyal adalet anlayışı içinde gö
rev yapacağımız hususunda kavram konmuştu ve biz 
bu kavram üzerine andiçtik. 

Göreve başlarken içtiğimiz and, usulen elimize tu
tuşturulmuş bir metin olup, zoraki okumuş değiliz. 
Bunun içindeki kavramları bilerek ve benimseyerek 
andiçtiğimizi düşünüyorum ve bu mutlaka böyledir 
tabiî. 

Şimdi, bu anlayış üzerinde kendi gönül rızamız
la, muhtevasını bilerek ve benimseyerek içtiğimiz an
da aykırı, ret ve inkâr eder mahiyette, «sosyal ada
let» kavramını, benimsemediğimiz bir ideolojinin ürü-
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nü ilân edip ret ile bu Anayasa metninden çıkar
mak, son derece mahzurlu ve de bizim buradaki ya
pacağımız görevle ilgili andımıza aykırı, bize o and 
metnini andiçmek için veren Millî Güvenlik Konseyi 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği 12 Ey
lülün amacına da ters düştüğü kanısındayım. 

Bu nedenle ben, bu kavramın and metnine girme
sine özel bir önem ve ağırlık veriyorum. Hatta, bu 
kavram, bu Anayasaya, en azından, andiçme metnine 
kelime olarak girmemesi halinde, bunun tümünün 
değerlendirilmesinde çok önemli bir faktör olacağı 
kanısındayım. Bu nedenle, bu kavramın mutlaka Ana
yasa metnine girmesini arzu ediyorum. 

Sosyal adaletin, «sosyal eşitlik» kavramı ile ka
rıştırılması da mümkün değildir yüksek malumları 
olduğu üzere. Çünkü, sosyal eşitlik, belki bir komü
nist düşüncenin mahsûlü olabilir; ama «adalet» ke
limesi başkadır; «eşitlik» kelimesi malümuâliniz baş
kadır. Fabrikanızda bir ağır işte çalıştırdığınız işçi
lerin hepsine günde 1 GOO'er lira ücret veya yevmiye 
verirseniz, bu eşit ücrettir; ama kapıda duran, işlet
meye girecek şahsa kapıyı açan bekçiye de 1 000 lira 
verirseniz, en ağır işte çalışan işçiye verdiğiniz gibi, 
bunda adalet yoktur. «Adalet» kelimesi başka anlam 
taşır, «eşitlik» kelimesi başka anlam taşır. 

Sosyal adaleti reddetmek, öncelikle sosyal devleti 
reddetmektir, öncelikle sosyal demokrasiyi reddet
mektir; andımızı inkâr anlamına gelir. Bu nedenle, 
12 Eylülün de amacına uygun bir Anayasa mey
dana getirebilmemizin ön koşulu olarak, bu kavra
mın, bu andiçme metnine girmesini takdirlerinize 
saygılarımla arz ederim. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

89 uncu madde yüksek huzurunuzda okunduğu 
zaman büyük alkışlarınıza mazhar olmuştu ve he
men tartışmasız geçmişti. Buna mukabil, «Sosyal ada
let» kavramı, Anayasamızın 2 nci maddesi ve diğer 
bir maddesinde tartışma konusu olmuştu ve «sosyal» 
kelimesi «adalet» kelimesinden ayrılmıştı yüksek ka
rarlarınızla. Fakat, buradaki «adalet» kavramı, o sos
yal adalet kavramı değil. Buradaki «adalet» kavra
mı «Adalet, mülkün temelidir.» kavramı olarak, Devi 

letin temel fonksiyonu adaleti gerçekleştirmektir ve 
bu adaleti gerçekleştirmek anlayışı içinde, «Herkesin 
insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlan-
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ması» kavramı yatmaktadır, bulunmaktadır. Yani, 
herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden 
yararlanması, bir adalet anlayışı içerisinde olacak
tır. 

Bunu ifade etmek istedik ve bu metin, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, alkışlarınızla karşılandı ve ka
bul edildi. Bunun içindir ki, «adalet» kelimesinin 
anlamını değiştiren bu görüşe katılamıyoruz ve öner
genin kabul edilmemesini Yüce Heyetten rica ede
rek, maddemizin oylanmasını talep ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Devrimsel, Komisyonun bu açıklamasına 

rağmen önergenizin oylanmasını istiyor musunuz?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Oylansın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet. Sayın Devrimsel'in önergesi

ni açık oya sunuyorum efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Şengün ve arkadaşlarının öner

gesi ile ilgili oylama sonuçları gelmiştir, bilgilerinize 
arz ediyorum; 

Oylamaya 95 sayın üye katılmıştır; 32 kabul, 59 
ret, 4 çekimser oy alması nedeniyle, önerge redde
dilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda 84 üncü maddeyi, Komisyonun ka
bul ettiği bir üst satırdaki «hırsızlıktan» sonraki 
«gasp» kelimesinin; '«'kaçakçılık» ile «resmî İhale» ke
limeleri arasına girmesi kaydıyla maddeyi oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum : 
3. Üyelikle (bağdaşmayan işler 

MADDE 90. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve 
burulara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer ka
mu 'tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı 
olarak katıldığı ıteşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir 
kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu 
yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım s-ğ 
layan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve 
bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşe'Dİuis 
veya ortaklıkların yönetim kurullarında; görev ala
mazlar, vekil olamazlar, herhangi bir taahhüt işini 
doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, tem
silcilik ve hakemlik yapamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, yürütme 
organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı 
resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. 
Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere 
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Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul 
etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. 

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

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci tur görüşmelerde kabul edilmiş 94 üncü 

maddenin 7 nci satırına, «ve sendikalarla üst ku
ruluşlarının» deyimi ilavesi demokrasinin vazgeçil
mez unsurlarından olan sendikalarda görevdi yöne
ticilere milletvelkiılliğine seçilme hakkı fiilen yasak
lanmaktadır. 

Dünyanın hiçbir ülkesi anayasasında olmayan böy
le bir yasalklama, geçeceğimiz demokrasi ile taban 
tabana zıt bir kısıtlamadır. 

Bu itibarla anılan maddeden, «ve sendikalarla 
üst kuruluşlarının» deyimi çıkartılması hususunu say
gılarımızla arz ederiz. 

Mehmet AYDAR S. Feridun GÜRAY 
Fikri DEVRİMSEL Evliya PARLAK 

Nermin ÖZTUŞ Abdülbaki CEBECİ 
Orhan CİVELEK Mahir CANOVA 
Remzi BANAZ Özer GÜRBÜZ 

Cahit (TUTUM 

BAŞKAN — Sayın Devrimselin, bir evvelki 
madde ile ilgili önergesi üzerinde oy kullanmayan ar
kadaşımız var mı?.. Yoktur. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
İFİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar, 
Üyelikle bağdaşmayan işleri tanzim eden 90 inci 

maddedeki, «Milletvekilleri, sendikalar ve bunların 
üst kuruluşlarında, yönetim kurullarında görev ala
mazlar» kavramını, 54 üncü maddedeki sendikal 
faaliyetlerle birlikte değerlendirdiğimiz takdirde, bun
dan sonra Türkiye'de artık herhangi bir sendikanın, 
konfederasyonun başkanı ve yönetim kurulunda üye 
olanların milletvekili olması önlenmektedir. 

Bu, 1982 Türkiye'sinde ve demokratik rejimi ya
şam tarzı kabul etmiş ülkeler arasında anlayışla kar
şılanabilecek bir husus değildir. Milletvekilinin sen
dikada görev alamaması veya sendikada görevli ki
şinin milletvekili olamaması keyfiyeti birbirine bağ
lıdır. 54 üncü madde ile 90 inci madde birlikte de
ğerlendirildiğinde, artık sendikalarda görevli olan ki
şilerin ve sendika konfederasyon yöneticilerinin ya
sama organlarına gelmeleri bu şekilde engellenmek
tedir. 

Bu nedenle, çağdaş demokratik anlayışa aykırı 
gördüğümüzden, bu kelimelerin çıkarılmasını öneri
yoruz. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Anayasanın sizlere sunduğumuz ilk tasarısında 
bu hüküm yoktu; fakat Genel Kurulda verilen öner
geler büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Bunun üze
rine Tasarıya konmuştur ve Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

Onun içindir ki, maddenin aynen muhafazasını 
rica ederiz, Genel Kurulun kararına yahut da irade
sine uygun olarak. Yani tekrar arz ediyorum; Ge
nel Kurulda verilen bir önerge Genel Kurulca kabul 
edilerek bize verilmiştir, biz de ona göre maddeyi 
düzenledik ve huzurunuza getirdik efendim. 

Bundan dolayı, maddeyi benimsiyoruz ve önerge
nin kabul edilmemesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, Komisyonun bu açıklaması kar

şısında önergenizi geri alıyor musunuz?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Hayır efendim, lütfen 
oylanmasını rica ediyorum. 

Sayın Devrimsel'in önergesini açık oylamaya su
nuyorum. 

91 inci maddeyi okutuyorum : 
4. Yasama dokunulmazlığı 
MADDE 91. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sü
rülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tu
tulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargı-
lanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hük
mün dışındadır; ancak, bu halde, yetkili makam, du
rumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bildirmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, se
çiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmü
nün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine 
bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruşturma 
ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını 
kaldırmasına bağlıdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti 
gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme 
yapılamaz ve karar alınamaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu madde ile ilgili 
bir önerge yoktur. Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın Devrimsel ve arkadaşlarının 89 uncu mad
de ile ilgili oylama sonuçları gelmiştir. Oylamaya 97 
üye katılmış; 31 kabul, 65 ret, 1 çekimser oy kulla
nılmıştır. Önerge, salt çoğunluğu sağlamadığı için 
reddedilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 89 uncu mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum : 
5. Üyeliğin düşmesi 
MADDE 92. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan hü
küm giymesi, istifa etmesi, kısıtlanması, üyelikle bağ
daşmayan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis çalış
malarına bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz 
olarak toplam kırkbeş gün katılmaması yüzünden 
üyeliğin düşmesine Meslisçe karar verilmesi hallerin
de, sona erer. 

Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim döne
mi içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdüre
bilir; bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Ku
rulunda görev alması hallerinde üyeliği sona erer. 

Partisinden istifa eden milletvekili, bir sonraki se
çimde, herhangi bir. partinin genel merkez organların
ca aday gösterilemez. 

Anayasa Mahkemesince kapatılan partinin, eylem 
ve sözleriyle kapatma kararında sorumlu görülen mil
letvekillerinin de üyelikleri, kapatma kararının Resmî 
Gazetede yayımlandığı tarihte sona erer; sorumlu gö
rülmeyen milletvekilleri hakkında ikinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Devrimsel'in, 
90 inci madde ile ilgili önergesi hakkında oy kul
lanmayan üyemiz var mı?.. Yoktur. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

92 nci maddeyle ilgili iki önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
92 nci maddenin son fıkrası birinci satırındaki 

«görülen» kelimesinden sonra «milletvekilleri ile o 

partinin genel merkez yönetim organları mensupları
nın» -ibaresinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Kâzım ÖZTÜRK Aydın TUĞ 
Turgut KUNTER Evliya PARLAK 
Şadan TUZCU Muhsin Zekâi BAYER 

Zeki ÇAKMAKÇI Nermin ÖZTUŞ 
Hayati GÜRTAN Dündar SOYER 

A. Fehmi KUZUOĞLU Alâeddin AKSOY 
Adnan ERSÖZ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 92 nci maddesinin birinci fıkrasında 

özürsüz olarak «toplam kırkbeş gün» katılmama iba
resinin «her bir ay içinde toplam beş gün» katılma
ma şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın TUĞ Şadan TUZCU 
Dündar SOYER Zeki ÇAKMAKÇI 
Adnan ERSÖZ Ali DİKMEN 
Hayri SEÇKİN Adnan OREL 

Fevzi UYGUNER Lütfullah TOSYALI 
(Turgut KUNTER 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergeniz üzerinde 
açıklama yapacak mısınız? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Üyeliğin düşmesini tanzim eden 92 nci madde

nin son fıkrasını teşkil eden hükümde, birinci mü
zakerede hatırlayabildiğim kadarıyla; partisi kapatı
lan milletveküllerinin üyelikleri son bulacak idi. Son
ra verilen önergelerle, kapatılma olayına karışmayan 
miMetvekiillerinin üyeliklerine son vermenin adaletsiz 
olacağı nedeniyle, bir hüküm kondu. Ancak, bu fık
ra tanzim edilirken bir zühul olduğu inancındayım. 
Şöyle ki : Anayasa Mahkemesince kapatılan parti
nin eylem ve sözleriyle kapatma kararından sorumlu 
görülen milletvekillerinin de milletvekillikleri kapatma 
kararı ile düşüyor. Bir partinin kapatılmasına neden 
olan yönetim kurulu üyelerini, merkez yönetiminde 
görev alanların görmemezlikten gelmeleri mümkün 
değildir. Partinin kapatılması gibi vahim bir kusur 
işleyen merkez yönetim kurullarının da burada zik
redilmesinde mutlak zaruret vardır inancındayım. 

Bu nedenle, önergemizle fıkra şu biçime dönüş
mektedir: «Anayasa Mahkemesince kapatılan parti
nin eylem ve sözleriyle kapatma kararında sorumlu 
görülen milletvekilleriyle, o partinin genel merkez 
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yönetim organlarının mensuplarının da üyelikleri ka- '' 
patma. kararının Resmî Gazetede yayınlanması...» diye 
aynen gidiyor. Merkez yönetiminde görev alan mil
letvekillerinin üyeliklerine son vermemek, burada 
zannımca, bir zühuldür; Komisyonun da katılacağını 
tahmin ediyorum. 

Önergenin kabulünü arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Biz bu soruyu, Anayasanın 78 inci maddesinde 
çözmüştük. 78 inci maddede «Siyasî partilerin uya
cakları esaslar» kenar başlığında 7 inci fıkrasında, 
«Anayasa Mahkemesinin kararında, partinin kapatıl
masına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet verdikleri be
lirtilen parti kurucularıyla genel merkez yönetim or
ganları üyeleri, ba.şka isim ve programlarla da olsa, 
yeni partiler kuramazlar ve kurulmuş partilerde yö
netim ve denetim görevi alamazlar.» denmekte; ay
rıca 14 üncü madde hükümleri cari efendim. 

Bundan dolayıdır ki, 'burada bunun tekrarına ge
rek görülmemiştir, sadece milletvekilleri zikredilmiş
tir; çünkü, onlar fiilen milletvekilliği yapmaktadır
lar. Onun için önergeye katılamıyoruz; ihtiyacın 
karşılandığı mülahazasıyla, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, Komisyonun açıklamasını dinle

diniz, önergenizin oya sunulmasını istiyor musunuz?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, yeterli 

değildir. Genel Kurulun temayülünün belirmesinde 
yarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün önergesini açık 
oya sunuyorum. 

Sayın Üyeler, Sayın Devrimsel ve arkadaşlarının 
90 inci madde ile ilgili önergesi üzerinde yapılan oy
lama sonuçları gelmiştir. 

Oylamaya 94 üye katılmış; 21 kabul, 68 ret ve 
5 çekimser oy almıştır. Salt çoğunluk sağlanmadığı 
için, önerge reddedilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, 90 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci önerge sahiplerinden Sayın Tuğ, önerge
niz üzerinde açıklama yapacak mısınız? 

AYDİN TUĞ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuğ. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
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Anayasa Tasarısının «Üyeliğin düşmesi» başlığı 
ltında 92 nci maddesinin birinci fıkrasının sonunda: 
Bir üyenin üyeliğinin düşmesi için bir yasama yılı 
cinde izinsiz ve özürsüz olarak toplam 45 gün Mec
lis çalışmalarına katılmaması sonucu bunun Meclisin 
kararıyla düşebileceği öngörülmüştür; bu malumla
rınızdır. 

Bizim önergemizle, «toplam 45 gün katılmama» 
ibaresinin, her bir ay içinde toplam 5 gün katılmama 
şeklinde değiştirilmesini teklif etmiş bulunmaktayız. 
Bu değişiklikten amacımız, Parlamento çalışmaların
dan bir milletvekilinin uzun bir süre uzak kalmasını 
engellemektir. Aynı zamanda, parlamentolarda tea
mül haline gelmiş olan devam müessesesini, daha 
gerçekçi bir hâle getirmektir. İzinsiz ve özürsüz ola
rak Meclis çalışmalarından 45 gün gibi uzun bir sü
re uzak kalma, kanaatimizce, yasama görevini bir 
noktada hafife alma anlamına geldiği gibi, milletve
kili sorumluluğu ile de bağdaşmaması lazım gelen 
bir husustur. Zaten bir yasama yılı içinde, 3 ay tatil 
çıktıktan sonra, 9 ay gibi bir çalışma süresi kalmak
tadır. Haftada 3 birleşim yapıldığını düşünelim; 9 ay
da, her 5 gün gelmeme suretiyle, zaten 45 gün bu za
man tutmaktadır; yani bizim teklifimizle Komisyo-
nunki zaman itibariyle aynı olmakla beraber, bizim 
teklifimizde belirttiğim gibi, esas amaç, devam sağla
mayı daha gerçekçi hale getirmektir. 

Milletvekili her zaman mazeret izni alabilir. Eğer 
hasta ise, rapor alması da mümkündür. Daha ne gibi 
mazeret kalıyor ki, bir milletvekili izinsiz ve özürsüz 
olarak 45 gün Meclisten uzaklaşabiliyor. Her yıl 
Meclisten bu şekilde uzak kalması, 3 ay izin dahil, 
45 gün; yani 4,5 ay bir yasama yılı içerisinde uzak 
kalması, herhalde tasvip edilecek bir husus değildir. 
Tatil hariç, hiç olmazsa yasama yılı içinde milletve
kilinin Meclis ile irtibatını böylece koparmamaya ça
lışmış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, milletvekilinin 
aslî görevi, yasama fonksiyonunu devamlılık arz ede
cek bir tarzda Meclis çatısı altında sürdürmesidir. 
Aslında bizim sistemimizin devam sağlayan tarafı, 
gerçekçi tarafı vardır. 

Komisyonun da önergemize katılacağını ümit 
ediyorum. 

Önergemizi saygılarımla tasviplerinize arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Tuğ ve arkadaşlarının önergesi üzerinde 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Normal parlamenter düzende, bir milletvekilinin 
bugünkü Danışma Meclisinin çalışması temposunda 
çalışmasına imkân bulunmadığı, siyasî yönelimleri 
gerektiği, seçmenleriyle memleketlerinde, Ankarada 
bir diyalog içerisinde olması gerektiği, bu nedenle bir 
memur çalışma temposuyla değil de, daha ziyade 
normal parlamenter çalışma içinde ayda 5 günü aşan 
çalışmaya gelememesi gibi bir durumun doğması ih
timalini düşünerek, biz yılda 45 gün olarak bu dü
zenlemeyi isabetli görmüştük. 

Bu nedenle önergeye katılamamaktayız. 
Değerli Başkanım, yine arz edeyim; Milletvekili 

arkadaşların yurdun uzak bölgelerine giderek gelme
leri, bazen bu sürenin aşılması gibi bir sonuç tevlit 
edebilecektir. Bunu da gözeterek, yılda 45 gün ola
rak düzenlemeyi tercih etmiştik. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tuğ, Komisyonun bu görüşü içinde önerge 

nizi geri alıyor musunuz? 
AYDIN TUĞ — Oylamanızı istirham ediyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz. 
Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde oy kullanma

yan arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Tuğ'un önergesini açık oylamaya sunuyo

rum. 
93 üncü maddeyi okutuyorum : 
6. İptal istemi : 
MADDE 93. — Yasama dokunulmazlığının kal

dırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar 
verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir 
hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Müyük Millet 
Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Ana
yasa veya içtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Ana
yasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde ka
rara bağlar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum : 
7. Ödenek ve Yokluklar : 
MADDE 94. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. 
Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun 
almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarını 
aşamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödene
cek ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güven
lik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve 
benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenebilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
95 inci maddeye geçmeden önce zaruri sebeple 

bir on dakika ara vermek durumundayım; yalnız ı 
oylama sonuçlarını almak ve Birleşime onu takiben 
ara vermek mevzuatımız gereğidir; bu itibarla bek
liyorum. 

Sayın üyeler, Sayın Öztürk ve arkadaşlarının 
92 nci madde ile ilgili olarak verdikleri önerge üze
rine yapılan açık oylama sonucunda oylamaya 101 
üye katılmış; önerge, 38 kabul, 60 ret, 3 çekimser 
oy almıştır. Salt çoğunluk sağlanamadığı için, öner
ge reddedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Tuğ'un önergesi üzerinde oy kullanmayan 
arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Tuğ ve arkadaşlarının 92 nci madde ile 

ilgili olarak verdiği önergenin açık oylama sonucu
nu arz ediyorum: Oylamaya 102 arkadaşımız katıl
mış, önerge 47 kabul, 52 ret ve 3 çekimser oy almış
tır Salt soğunluk sağlanamadığı için, önerge redde
dilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda 92 nci maddeyi Komisyondan gel
diği şekliyle oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime on dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 10.55 

..<.,. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.05 

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

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 
155 inci Birleşimin İkinci oturumunu açıyorum. 

Sayın Sağışman, bir şey mi var efendim? 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Gündem dışı bir 
hususu arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, bu safhada gün
dem dışı bir konuşma olmuyor. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Zil meselesi efen
dim. Sürekli olarak tam 8 dakika zil çaldı ve herkes 
sonunu bekliyor. Bakın ben geldim, tam 8 dakika
dır arkadaşlarımız yok. Onun için çok rica ediyo
rum, zil kısa çalsın, sonra kısa kısa ikaz zilleri çal
sın. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, zannediyorum o 
dediğinizi yapıyoruz; ama sizin bulunduğunuz yer
den onu takip etmek imkânı olmuyor. Devamlı ola
rak sağ elim burada dikkat edersenfz ve devamlı 
bunu yapıyorum. Aynı zamanda tekrar idareci üye
lerimizden bu konuyla ilgilenmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim, Sayın Sağışman. 

95 inci maddeyi okutuyorum : 

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri : 

A. Genel olarak 
MADDE 95. — Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak; Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver
mek; bütçe ve kesinhesap kanunu tasarılarını görüş
mek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ila
nına karar vermek; milletlerarası andlaşmaları onay
lamak; Anayasanın ondördüncü maddesindeki fiil
lerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, ge
nel ve özel af ilanına karar vermek ve bu Anaya
sanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kul
lanmak ve görevleri yerine getirmektir. 

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

Bunlardan birisi Komisyon tarafından getirilen 
yeni metindir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 95 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
oylanmasını tasvip ve tensiplerinize arz ederiz. 

«Madde 95. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları de
netlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; 
bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek 
ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına 
karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylan
masını uygun bulmak; Anayasanın ondördüncü mad
desindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç ol
mak üzere, genel ve Özel af ilanına karar vermek 
ve bu Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen 
yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.» 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

evfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAVALALI 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye . 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 162 nci maddesinde Orman 
Suçları için af çıkarılamaz fıkrası Genel Kurul tas
vipleri ile yer almıştır. 

Bu bakımdan Tasarının 95 inci maddesinin dör
düncü satırındaki «Anayasanın onüçüncü maddesin
deki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak 
üzere» cümlesinin aşağıdaki şekilde Anayasadaki 
ilke ve prensiplerin bütünlüğünün sağlanması" ve 
yanlış uygulamalara meydan verilmemesi için aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini Genel Kurulun tasvi
bine sunulmasını arz ve teklif ederiz, 
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«Anayasanın onüçüncü ve 162 nci maddelerin
deki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak 
üzere» 

Ethem AYAN İsmail ŞENGÜN 
İbrahim ŞENOCAK Muhsin Zekâi BAYER 
Hayati GÜRTAN Aydın TUĞ 
Rıfat BAYAZIT Fehmi KUZUOĞLU 
Dündar SOYER Abdülbaki CEBECİ 
Şükrü BAŞBUĞ Türe TUNÇBAY 
Ali DİKMEN Lütfullah TOSYALI 

Halil İbrahim KARAL Cavidan TERCAN 
Mahir CANOVA M. Ali Öztürk TEKELİ 

Fikri DEVRİMSEL 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa- Tasarısının Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin «Genel olarak görev ve yetkileri» hakkındaki 
95 inci maddesinin ikinci satırına, «Bakanlar Kuru
lunu denetlemek» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Halil İbrahim KARAL Tülay ÖNEY 
Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 
Özer GÜRBÜZ Fikri DEVRİMSEL 

Zeki ÇAKMAKÇI Remzi BANAZ 
Evliya PARLAK A. Asım İĞNECİLER 
Hayati GÜRTAN Ayhan FIRAT 

Paşa SARIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Karal, Komisyonun getirdiği 
yeni metinde sizin önerdiğiniz husus yer almış bu
lunmaktadır tespit- edebildiğim kadarıyla. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Kısa bir açıkla
ma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Kurucu Meclisimizin gerek bu kanadında, gerek

se üst kanadında (Konseyde) eksik kalan, yanlış 
olan, yanlış olduğuna inandığımız birçok hususun 
düzeltilmesi için çabalarımıza devam ediyoruz ve 
bunların düzeltileceği ümidini taşıyoruz. 

Bunu belirtikten sonra, kısaca 95 inci maddede 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkile
rini düzenleyen temel bir. madde getirilmiştir. Bu 
madde aslında sonradan daha özel maddelerle (bu
radaki yetki ve görevler) düzenlenmiştir; ancak bu 
madde, temel bir madde "olduğu için, parlamenter 
rejimimizi tanımlayan bir maddedir, temel bir mal-
dedir. 

Parlamenler rejimin birçok çeşitleri olabilir, bir
çok varyasyonları çeşitli ülkelerde olabilir; ama hiç 

değişmeyen bir özelliği vardır, o da hükümetin mut
laka parlamentodan çıkması ve parlamentoya so
rumlu olması, parlamento tarafından denetlenmesi
dir. 

Bu maddede parlamentoya (Türkiye Büyük Mil
let Meclisine) ait pek çok görev, ayrıntılarıyla ya
zılmış; (Daha sonra ayrı maddelerle düzenlendiği 
halde) ama parlamenter rejimi tanımlayan temel 
kavram, meclisin, parlamentonun hükümeti denet
lemesi görevi ve yetkisi yazılmamış. Bu hususu dü
zeltmek üzere önergemi vermiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karal, yeni metinde sizin 
önerdiğiniz hususun yer aldığını biraz evvel ifade 
ettim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Bir hususu arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Bu konuyla bağlantılı olarak görü
şürseniz, tekrarına mahal kalmaz. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Şimdi, buraya 
eklenecek ibarede bazı tereddütler olabilir; oraya 
gelmek için söz aldım. Aslında parlamentonun de
netlediği yalnız bakanlar kurulu veya bakanlar de
ğildir; bütün yürütme organıdır, bütün hükümettir. 
Ancak, bizim Anayasamızın terminolojisinde «hü
kümet» kavramı veyahut «yürütme organı» belki 
daha somut ve müşahhas olsun diye «Bakanlar ku
rulu ve bakanlar» şeklinde ifade edilmiştir. Bu nok
tayı belirtmek istiyorum. Yüce Kurulunuz bunu 
«hükümet» olarak değiştirebilir, «yürütme organı» 
olarak değiştirebilir, çok daha kapsamlı olur ve 
parlamenter rejimin özünü daha iyi ifade etmiş olur. 

«Bakanlar Kurulu ve Bakanlar» dendiği zaman 
daha somut olur ve daha açık olur. Bunun da bazı 
faydaları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihine layık 
olduğu bir şekilde güçlü bir parlamento yapmak için 
her türlü düzeltmenin yapılması lazım geldiğine ina
nıyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaş
larım ; 

Arkadaşımızın bahsettiği hususa değindik ve 
bakanlar kurulunun ve bakanların Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından denetleneceğini maddeye 
koyduk; fakat aslında şunu belirtmek isterim ki, hiç 
bir Anayasada böyle bütün bir sayım yoktur. Mad-
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de esasını 1961 Anayasasından almıştır, orada da 
bakanların denetlenmesi yoktu, çünkü birkaç mad
de sonra bakanlar kurulunun nasıl denetleneceği, ba
kanların nasıl denetleneceği dört madde halinde ay
rı ayrı yazılmış bulunmaktadır; ama koyduk efen
dim, bir problem değildir ve burada bakanlar ve 
bakanların her biri ayrı ayrı denetlendiği zaman da 
her biri kendi bakanlığındaki idari işlerden de aynı 
zamanda sorumludur, denetlenmektedir. Esasen hü
kümetin sorumluluğu kolektiftir ve şahsidir. Kolek
tif hükümetin genel siyasetinden, her bakan da ay
rıca kendi bakanlığındaki işlerden sorumludur, bina
enaleyh, «Bakanlar Kurulu ve Bakanlar» deyimi ye
terlidir efendim ve uygundur. Arkadaşım da zaten 
önergesinde «Bakanlar kurulunu denetlemek» deyi
mini kullanmıştır, başka bir şey ilave etmemiştir; 
biz de bunu yaptık. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karal, tekrar rica ediyorum 
efendim bir cümle halinde. Sizin önerge ile öner
diğiniz husus, yeni metinde yer almıştır, ısrar edi
yor musunuz tekrar?.. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Komisyonun ye
niden bu önerge üzerine düzenlediği metne katılı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önerge geri ve
rilmiştir. 

Sayın Bayer'in önergesindeki 14 üncü maddesin
deki fiiller diye Komisyonca bir atıf yapılmıştır. 
Yalnız, 162 nci madde hususu dikkate alınmamış
tır. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Ülke gerçekleri bakımından Genel Kurulumuzun 

tasvipleriyle, orman suçlarının af edilmemesi konu
su prensip kararı olarak ele alınmış ve eski 162, ye
ni 184 üncü maddede yer almıştı. Bu bir kısmî af-
tır. Burada ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gö
rev ve Yetkilerinde; «Genel ve özel af ilanına karar 
vermek» diyor ve 14 üncü maddeye de atıf yapıyor
du. Biz de, bu bakımdan, yeni 184 üncü maddenin 
de, burada af çıkartılamayacağı konusunun, yani 
orman suçlan için kısmî af çıkartılamayacağı konu
sunun yer alması için bu önergeyi vermiştik. 

Komisyonun bu konudaki görüşlerini ve açıkla
masını bekliyorum. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAV ALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

1961 Anayasasının, ormanlarla ilgili maddesinde 
de buna benzer af çıkarılamayacağı ile ilgili bir fık
ra mevcut idi. Bilahara, bu fıkra Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edilmiş, Anayasa metninden 
çıkmış bulunmaktadır. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Meclis çıkardı, 
1971 senesinde. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — özer dilerim, Meclis tarafından çı
karılmış bulunmaktadır. 

Bundan sonra, tevali edercesine, orman suçlarıy
la ilgili kısa süre içerisinde pek çok af yasası çıka
rılmış bulunmaktadır. Ancak, bütün bunlara rağ
men, 1961 Anayasasının «Büyük Millet Meclisinin 
Görevleriyle» ilgili maddede; orman suçlarına mün
hasır af çıkarılamayacağı zımnında, özel bir düzen
leme ve kısıtlama mevcut değildi. 

Bu husus, sadece 184 üncü maddeye taalluk eden 
ve orman suçlarına münhasır biçimde, sadece bu 
suçlara has olmak üzere bir affın çıkarılamayacağı
nı belirlemektedir. Ancak, bunun «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri» arasında, ay
rıca zikredilmesinin, millî egemenliği temsil eden Bü
yük Millet Meclisinin görevlerini kısıtlayıcı ve zede
leyici olacağı kuşkusuzdur. 

Genel bir af zimnında, orman suçlarının da af
fedilmesi pekâlâ mümkün olabilir. Biz bu nedenle 
böyle bir düzenlemenin, bu madde içinde, ayrıca 
zikredilmesini isabetsiz görüyoruz. Bu nedenle, öner
geye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkanım, 

Sayın Komisyon Sözcüsünün açıklaması; affın pren
sibini kabul ediyor, genel af içinde bu konunun ele 
alınacağını belirttiğine göre önergemizi geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer, 
önergeniz geri verilmiştir. 

Sayın üyeler, bu durumda Komisyondan gelen 
metni açık oyunuza sunuyorum. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Komis
yon metni yeni geldi; pek vâkıf olamadık. Tekrar 
okunmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon metnini vaki istek üze
rine bir daha okutuyorum : 

(Komisyondan gelen 95 inci madde tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — 95 inci maddeyi açık oylarınıza 
sunuyorum. 

96 ncı maddeyi okutuyorum : 
B) Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 

MADDE 96. — Kanun teklif etmeye Balkanlar 
Kurulu ve Milletvekilleri yetkilidir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Mil
let Meolisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde 96 kabul edilmiştir. 
97 nci maddeyi okutuyorum : 
C) Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 
MADDE 97. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince kabul edilen kanunları on gün 
içinde yayımlar. 

Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları, bir 
daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği ge
rekçe ile birlikte, aynı süre içinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve 
Anayasa, bu hükme tabi değildir. 

Türkiye Büyüt Millet Meclisi, geri gönderilen 
kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanın
ca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda ye
ni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkaını değiştiri
len kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde 97 kabul edilmiştir. 
98 inci maddeyi okutuyorum : 
D) Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 
MADDE 98. — Türkiye Cumhuriyeti adına ya

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

iktisadî, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen 
ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, devlet mali
yesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hal
lerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülki
yet haklarına dokunmamak; şartıyla, yayımlanma ile 
yürürlüğe konabilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, 
yayıırnlarıındain toaşlayamalk liki ay içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan iktisadî, ticarî, teknik veya idarî andlaışma-
ların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulun-
rnası zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre ya
pılan iktisadî, ticarî veya özel kişilerin haklarını il
gilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe 
konulamaz. 

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

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar haikkında 
Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkeme
sine başvurulamaz. 

BAŞKAN — 98 inci madde üzerinde önerge 
yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde 9'8 'kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 95 inci maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen yeni metin ile alakalı önerge üze
rinde oyunu kullanmayan üyemiz var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
99 uncu maddeyi okutuyorum : 
E) Kanun hükmünde kararname çıkarma yet

kisi verme 
MADDE 99. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Balkanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. Ancak, Anayasanın ikinci 
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan te
mel haklar, kişi halkları ve ödevleri ile dördüncü 
bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler Kanun 
Hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 

Yetki Kanunu, çıkarılacak Kanun Hükmünde 
Kararname'nin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kul
lanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararna
me çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, ilgili; bakanın çekil
mesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için 
verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce 
onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya 
süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 

Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkar
masına ilişkin hükümler saklıdır. 

Kanun Hükmünde Kararnameler, Resmî Gazete
de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, 
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kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir 
tarih de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki Kanunları ve bunlara dayanan Kanun Hük
münde Kararnameler, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve 
ivedilikle görüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürür
lükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararname
lerin değiştirilmiş hükümleri, bu 'değişikliklerin Res
mî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki önerge var. 
Birisi Komisyona aittir, Komisyondan gelen yeni 
metindir. 

önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının ve 

beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde oylanmasını tas
vip ve tensiplerinize arz ederiz. 

«MADDE 99. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. Ancak, olağanüstü haller sak
lı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hak
ları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan* 
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenemez. 

Fıkra 5; 
Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Bakanlar 

Kurulu ile birlikte kanun hükmünde kararname çı
karmasına ilişkin hükümler saklıdır.» 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAVALALI 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 99 uncu madde 5 inci fık

rasından (Cumhurbaşkanı ve) kelimelerinin çıkarıl
masını önerir, gereğini saygıyla arz ederiz. 

Abdülbaki CEBECİ Cahit TUTUM 
Şerafettin YARKIN Hayati GÜRTAN 

Remzi BANAZ Ayhan FIRAT 
Evliya PARLAK Fikri DEVRİMSEL 
Zeki ÇAKMAKÇI Özer GÜRBÜZ 

Gerekçe : 
Mahiyeti, şümullü ve düzenlemesi tasarının 135, 

136 ve 137 maddelerinde açıklanmış olan olağanüstü 
hallerin ilanına ve uygulanmasına Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca karar ve
rildiğinden ve kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi ve yöntemi öncelikle Bakanlar Kuruluna ve
rildiğinden Meclis dışından veya içinden seçilişini ta
kiben Meclis dışına çıkarılan Cumhurbaşkanına aynı 
yetkinin ayrıca verilmesine bir dayanak ve gerek yok
tur. 

Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 
ve yetkilerini düzenleyen 85 inci madde de Meclisin 
sadeoe Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi vereceği hükme 
bağlanmış, Cumhurbaşkanına böyle bir yetkinin ve
rilmesi öngörülmemiştir. Keza, Cumhurbaşkanının gö
rev ve yetkilerini düzenleyen 113 üncü madde de Cum-
hurbaşkan na tek başına kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi verilmemiştir. Kaldı ki, böyle bir yet
kinin verilmesi halinde kararnamenin uygulamasında 
ortaya çıkacak siyasî, malî ve cezaî sorumluluklar 
kime yöneltilecektir? 

Bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Cum
hurbaşkanının olağanüstü yönetim usulleri konusun
daki kararnamelerinin onaylamaması ve sürelerini 
uzatmaması ihtimalleri dolayısıyla Cumhurbaşkanının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile karşı durum ve 
davranışlara girmesi önlenilmiş olur. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz vermeden ön
ce 95 inci maddeyle ilgili Anayasa Komisyonunun 
önergesi üzerine yapılan oylama sonuçlarını arz edi
yorum. 

Oylamaya 124 arkadaşımız katılmıştır. Önerge, 
119 kabul, 5 ret oyuyla mutlak çoğunluğu sağlamış 
bulunduğundan kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, 95 inci maddeyi bu önergenin ışığında işa
ret oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, sizin önergeniz Ko
misyonun yeni metninde dikkate alınmış bulunuyor. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Açıklama yapmak istiyorsunuz, bu
yurun efendim. 

ABDÜLBAKÎ CEBECt — Anayasa Tasarısının 
7 nci ve 99 uncu maddelerinde Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulunun Ikanun hükmünde kararname çı
karabileceği hükme bağlanmıştır. 129 uncu madde-
deyse Cumhurbaşkanıyla birlikte Bakanlar Kurulu
nun kanun hükmünde kararname çıkarabileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Dün 7 nci madde üzerinde verdiğim önergeyle, 
«Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun» deyince, 
Cumhurbaşkanının da Bakanlar Kurulunun da ka
nun hükmünde kararname çıkarabileceği anlaşılır. O 
bakımdan buradaki «Cumhurbaşkanı ve» kelimeleri
nin çıkarılmasını önermiştim. Komisyon buna katıl
madı ve ancak 37 üyenin olumlu oyları ve 102 üye
nin ret oylarıyla önergem reddedildi. 

Şimdi Anayasa Komisyonu, vermiş olduğu öner
ge ile 7 nci madde ve eski 86 nci madde ki, şimdi ye
ni baskıya göre 99 olmuş oluyor; bu maddeler üzerin
de verdiğim önergeyi kabul etmiş ouyor. 

Aynı Anayasada iki maddede, «Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulunun» denirse, 129 uncu maddede 
«Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulunun» denince, 
bu gayet tabiî değişik yorumlara neden olur. Halbu
ki aslında, Bakanlar Kurulunun bütün kararname
leri, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Buna lü
zum da yoktur. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şunu tekrar rica edeyim Sayın Cebeci, Komis

yonun önergenizi dikkate aldığını ifade ettiniz. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Ama dün reddettiler; 

onu da ifade etsinler. 
BAŞKAN — Sayın Cebeci, şunu sormak istiyo

rum efendim. Dikkate alınmış ise önergenizi işleme 
koymayacağım. Lütfediniz, bu konudaki fikrinizi 
söyleyiniz, ona göre işlem yapacağım. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Oylayın, bakalım bu 
sefer kabul ediliyor mu?.,. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum. 

ıBuyurun efendim. 
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| ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

I Gerçekten Sayın Cebeci'nin açıklamaları bizim 
bir çelişmeye düştüğümüz kanısını verecek nitelik
tedir; ancak böyle bir şey yoktur. 

I Dün kendileri, 7 nci maddeyle ilişkin verdikleri 
I önergede «Cumhurbaşkanı» nın maddeden çıkartıl-
I masını istemişlerdi. Biz, «Cumhurbaşkanı ve» ke-
I limelerinin maddeden çıkartılamayacağını ve Bakan-
j 1ar Kuruluyla beraber kararnameleri çıkartacağını 

r.öyledik. Yalnız dün akşam baktık ki, olağanüstü 
I hallerde, «Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu»'nu 
I kullanmışız, onun için burada da uyum sağlamak 
I için bu hükmü getirdik. Yoksa bu dünkü savunma-
I mızın yanlış olduğu anlamına gelmez, bu açık seçik 
I bir kuraldır. Dünkü, kendi verdikleri önergede dahi, 
I Cumhurbaşkanının tek başına imzayla yapacağı ta-
I sarruflar arasında kararname çıkartmanın bulunma-
I dığını açıklamıştır, önergesinde vardır. Biz, hiçbir 
I zaman Cumhurbaşkanının tek başına bir kararname 
I çıkartabileceğini düşünmedik. Bugünkü önergesinde 
I de aynı şey vardır. Bilmiyorum, sorunu ne ölçüde 
I anlamıştır, «Anayasa Tasarısının 86 nci madde beşin-
I ci fıkrasındaki «Cumhurbaşkanı ve» kelimelerinin 
I çıkarılmasını öneririm» diyor. Biz, çıkartılmanın müm-
I kün olmadığını, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuru-
I luyla birlikte kararname ihdas edeceğimi olağanüstü 
I hallerde ve kanun hükmünde kararname çıkartma-
I nın da her iki organa ait olduğunu; çünkü yürütme-
I nin iki başlı olduğunu ifade ediyoruz. Zaten burada 
I * tartışıldı, açıklandı. Üzerine gelmiyorum, Bu iki baş-
I lı yürütmenin birlikte bu tasarrufları düzenleyece-
I ğini Anayasada hükme bağladık. Hiçbir çelişki ha-
l« ünde değiliz efendim ve kendi kendimizle tutarlıyız . 
I Saygılarımın kabulünü rica ederim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim., 
CAHİT TUTUM — Oylama usulüyle ilgili bir 

I söz istiyorum. 
I BAŞKAN — «Oylama usulüyle ilgili» diyorsu-
I nuz; buyurun efendim. 
I Yalnız usulün nesi olduğunu da Sayın Tutum bana 
I ifade ediniz. 

. CAHİT TUTUM — Şimdi oylanacak maddeyle 
I ilgili Sayın Başkanım. 
I Sayın Başkanım; 
I Birinci müzakerede de bir uyarı görevini yerine 
I getirmiştim. 99 uncu maddede yapacağınız bu oyla-
I ma 129 uncu maddede benim verdiğim iki önergeyi 
| birden düşürecek. 99 uncu maddede Sayın Komisyo-
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nun şu anda getirmiş olduğu, birinci fıkrada getir
miş olduğu- değişiklik önergesi, yani, «Olağanüstü 
haller hariç» demek suretiyle temel hak ve özgürlük
lerin kanun hükmünde kararnameyle duzenleneme-
yeceği yolundaki hükme getirdiği bu ilave, daha son
ra 129 uncu maddede bunlar düzenlendiği için ve be
nlim 129 uncu maddeye ilişkin iki ayrı önergem ol
duğu için, şimdiden benim önergelerim muattal hale 
gelecektir. Böyle bir oylamaya gidilmemesi, 129'da il
gili hükümler vardır, orada tartışılması gerekir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum'un görüşü üzerinde Komisyonun 

görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Söyleyecek bir şey yok efendim. 
Biz maddede eksik bulduğumuz hususu tamamladık. 
Anayasanın tümü değerlidir, geçerlidir. Eğer, öner
geleri muattal hale geliyorsa, muattal hale gelir efen-
dlim. 

BAŞKAN — Yani, önergelerin oylanmasını isti
yorlar. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım.... 
BAŞKİAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım; 
Dün, «Cumhurbaşkanı ve» kelimeleri 7 nci mad

dede aynen kaldı. Bugünse 129 uncu maddedeki gibi 
Cumhurbaşkanıyla birlikte kabul edildi. Binaenaleyh, 
7 nci maddenin de aynı şekilde düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, sizden ben yalnız bir 
hususu rica ettim. «Önergenizi geri alıyor musunuz?» 
dedim, şu ana kadar cevap vermediniz. Oylanmasını 
mı istiyorsunuz? 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Önemi yok. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Onlar biç o teklifi 

yapmadan, benim önergem vardı; burada yazılıdır... 
BAŞKAN — Sayın Cebeci Genel Kurulun zama

nını lütfen almayalım. Genel Kurulca sizin izahları
nız gayet açıktır, Komisyonun görüşü açıktır. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Komisyon kabul et
ti, oylamayın efendim. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ettiğini ifade edi
yor ve bir başka cümle ile ifaderiızi yahut görüşünü
zü ifade etmiş, geri alıyor iseniz ona göre işlem ya
pacağım; yardımcı olunuz. 

ABDÜLBİAKİ CEBECİ — Yalnız Sayım Başkan, 
yedinci maddede eski şey kaldı bunu arz etmek isti
yorum. 
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BAŞKAN — Anlıyorum efendim, önergenizi bu 
ifademizle geri aldığınızı anlıyorum ve iade ediyo
rum. 

Komisyonun getirdiği yeni metnin açık oylama
sına başlıyoruz ve bu arada tekrar okutuyorum. 

(Komisyonun 99 uncu maddeye ilişkin yeni met
ni tekrar okundu) 

BAŞKAN — Açık oylamaya sunulmuştur. 

100 üncü maddeyi okutuyorum : 
F. Silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme 
MADDE 100. — Milletlerarası hukukun meşru 

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

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

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

101 inci maddeyi okutuyorum. 
III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyeti 

ile ilgili hükümler 
A. Toplanma ve tatil 

MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı
nın konuşması ile açılır. 

Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir; ara ver
me veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Ba
kanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanın
ca toplantıya çağrılır. 

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üye
lerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi top
lantıya çağırır. 

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı ge
rektiren konu görüşülür. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 99 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Halil Erdoğan GÜREL 

Erdoğan BAYIK 
M. Nedim BİLGİÇ 
Mehmet PAMAK 

1. Hakkı DEMİREL 
Mehmet AYDAR 

1. Doğan GÜRBÜZ 
Nazmi ÖNDER. 
Fuat YILMAZ 

«Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil 
yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan 
doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, 
Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, bir açıklama ya
pacak mısınız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

NURETTİN ÂYANOĞLU - - Komisyon katılı
yor, açıklamaya gerek yok Sayın Başkanım. 

BASK'A N — Evet, teşekkür ederim. 
99 uncu madde ile ilgili olarak oy kullanmayan 

sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
101 inci madde ile ilgili olarak Sayın Âyanoğlu 

ve arkadaşları tarafından verilen önergeye Komis
yon katılıyor. 

Bu itibarla Sayın Âyanoğlu ve arkadaşlarının 
önergelerinin açık oylamasına başlıyoruz. 

102 ndi maddeyi okutuyorum. 
B. Başkanlık Divanı 

MADDE 102. — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından se
çilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip üyeler 
ve İdare Amirlerinden oluşur. 

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti grupla
rımın üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağla
yacak şekilde kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
için, bir yasama döneminde üç seçim yapılır. İlk se
çilenlerin görev süresi bir yıl, ikinci ve üçüncü dev
reler için seçilenlerin görev süresi ikişer yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis 
Başkanı, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı 
günden itibaren on gün içinde, Başkanlık Divanına 
bildirilen adaylar arasından Meclisçe gizli oyla seçilir. 
İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçün
cü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu ara
nır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, 

bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü 
oylama yapılır; dördüncü oylamada em fazla oy alan 
üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gös
terme süresinin bitiminden itibaren oh gün içinde ta
mamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıvekillerinin, 
Kâtip üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim 
nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde 
belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, üyesi bu
lunduğu siyasî partinin veya parti grubunun Meclis 
içinde veya dışındaki faaliyetlerine; başkan ve baş
kanvekilleri görevlerinin gereği olan haller dışında 
Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan oy kulla
namaz. 

BAŞKAN — Sayım üyeler; 
99 uncu madde ile ilgili olarak Anayasa Komis

yonu tarafından verilen önerge üzerinde yapılan oy
lama sonucunu arz ediyorum. 123 üyemiz oylamaya 
iştirak etmiştir; 114 kabul, 7 ret 2 çekimser 0301 mu
vacehesinde önerge Danışma Meclisince kabul edil
miştir. 

99 uncu maddeyi bu durumda, önerge istikame
tinde işarî oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 nci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 100 üncü maddesinin üçün

cü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Nurettin ÂYANOĞLU I. Hakkı DEMİREL 
H. Erdoğan GÜREL Mehmet AYDAR 

Erdoğan BAYIK Doğan GÜRBÜZ 
M. Nedim BİLGİÇ Nazmi ÖNDER 
Mehmet PAMAK Fuat YILMAZ 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
nı için bir yasama döneminde üç seçim yapılır, ilk 
Geçilenlerin görev süresi bir yasama yılı, ikinci ve 
üçüncü devreler için seçilenlerin görev süresi iki ya
sama yılıdır» 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

bundam evvelki önergenin aynı mahiyetindedir, Ko
misyon katılmıştır, bunun da aynı şekilde oylanma
sını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Metin ile verdiğiniz önergeyi bir 
karşılaştırdınız mı Sayın Âyanoğlu? 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — Ben yalnızca 
«yılları» «yasama yılı» yapıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Başkanlık Diva
nının, Kuruluşunu yasama yıllarıyla beraber sınırlar
sak, Anayasamızda temel olan bir ilkeyi ihlal etmiş 
oluruz; o da Başkanlık Divanının Meclisteki siyasî 
partilerin gücü oranında kuruluşudur. Eğer yapılan 
ara seçimlerinde, mtilletvekili sayısı bu kuvvet ora
nını değiştirecek ölçüde gelişirse, elbette ki, Başkan
lık Divanının yeniden kurulması gerekir. 

Bundan dolayıdır ki, seçilen Başkanlık Divanının 
bir yıl, iki yıl diye sınırlanması mümkün değildir. 
İki yıldır deriz ve eğer Başkanlık Divanı değişirse ya
sama yılı içerisinde Başkanlık Divanının oranı da de
ğişebilir efendim. 

Bunun için bir yanlışlığa yol açar endişesiyle «Ya
sama yılı» tabirini kullanmaktan kaçındık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Âyanoğlu, bu açıklama karşısında önerge

nizi geri alıyor musunuz? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 

ben kısaca tekrar bir açıklama yapmamıştım, iki 
cümle söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — TabiUabiî, buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Efendim, daha 

evvel geçmiş bir dönemde ara seçimi ile gelen bir 
Başkanlık Divanında yalnız başkan seçimi yenilen
mişti, Başkan yeniden gelmişti. Bu Başkan, Başkan
lık Divanından ayrı olarak 1,5 sene kadar görev yap
mıştır. Onu önlemek için ben bu hükmü getirmiştim. 
Takdir Komisyonundur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon kendi görüşlerini ifade 
ettiler. Bu durumda takdir size ait olacak. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür edertm. 
102 nci madde üzerinde önerge kalmamıştır, oyu

nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
102 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 103; okutuyorum : 
C. İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri 
MADDE 103. --- Türkiye Büyük Millet Meclisi* 

çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine gö
re yürütür. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Mec
lisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katıl
malarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti 
grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, te
sis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmet
leri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. 
Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar 
kuvvet ilgili makamlarca Meclis Başkanlığı emrine 
verilir. 

BAŞKAN — 103 üncü madde üzerinde önerge 
yok, 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 104; okutuyorum : 
D. Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 104. — Bu Anayasada, başkaca bir hü

küm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi en az üye 
tam sayısının üçte biri lile toplanır ve toplantıya ka
tılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar 
yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte 
birinin bir fazlasından az olamaz. 

BAŞKAN — 104 üncü madde üzerinde önerge 
yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 105; okutuyorum : 
E. Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması 

MADDE 105. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
görüşmeleri açıktır. Bu görüşmeler, tutanak dergisin
de tam olarak yayımlanır. 

Meclis, İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapa
lı oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki görüşme
lerin yayımı Meclisin kararına bağlıdır. 

Meclisteki açık görüşmelerin yayımı hiçbir suret
te önlenemez. 

BAŞKAN .— 105 inci madde üzerinde önerge 
yok. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler.;. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 106'yı c&utuyoruım!: 
IV.| TürMye Büyüık Mdılilet Medsiinfin denetim 

yollan. 
A. Genel olaralk^ 
MADDE 106. — Türkiye Büyük Millet Meclisli -

soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru 
ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisi
ni' kulanın \ 
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Soru, Bakamlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Ba
kanlardan bilgi istetmekten ibarettir. 

Meclis araştırması, beli bir konuda bilgi edinil
mek 'içtim yapılan iınceleımeden ibarettir. 

Geneil görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini 
ilgilendiren belli bir (konunun, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Geneil Kurulunda görüşülmıesidlr. 

iSoru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile il
gili önergelerim verilme şekli, içeriği ve Ikapsamı ile 
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri 
Meclis İçtüzüğü life düzenlenir. 

BAŞKAN — 106 ncı madde üzerinde önerge yok. 
Oyunuza sunuyorum): Kabul edenler... Etmeyen

ler.., Madde kabul edlmiştikv 

Madde 107'yli okutuyorum: 
'B. Gensoru, 
MADDE 1017. — Gensoru önergesi, bir siyasî 

parti grubu adına veya en 'az yirmi milletvekilimin 
ilmızasıyla verilir, 

Gensoru önergesi, verilişjindein sonraki üç gün içlin
de bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılımasundan iıüi-
baren on gün içinde gündeme alınıp 'alınmayacağı 
görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerin-
den biri, siiıyasî parti grupları adına birer milletveki
li, Balkanlar Kurulu adına Başbakan veya bir balkan 
ıkanuşabiir^ 

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun gö
rüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun görü
şülmesi, gündeme alma kararınım verildiği tarihten 
başlayarak ilki gün geçmedikçe yapıüamaz ve yedi 
günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grup
ların 'verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri ve
ya Balkanlar Kurulunun güven isteği, bir tamgüm 
geçtikten sonra oylanır. 

Balkanlar Kurulunun veya bir balkanın düşürüle-
bilimesli, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oy
lamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. 

Meclis çalışmalarımın dengeli olarak yürütülmesi 
amacına ve yukardalki ilkelere uygun olmak kay
dıyla gensoru ile iılgil ıdiğer hususlar İçtüzükte be-
İdenlkv 

BAŞKAN — HÛİ7 not madde üzerimde önerge yok
tur. 

Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilımiştiirv 

Miadde 1081i okıutuyorum: 
C Meclis soruşturması. 
MADDE 108. — Başbakan veya balkanlar hak

kında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı
nın en az onda 'birimim vereceği önerge ile, soruştur
ma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir 
ay içinde görüşür ve karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına kanar verilmesi halinde, 
Meclisteki siyasî partilerim güçleri oranında komisyo
na verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gös-
ıterecekıleri adaylar arasından ad çekme suretiyle ku
rulacak ombeş k&şilik bir komisyon tarafımdan soruş
turma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu 'be
lirten raporunu ik'J ay içimde Meclise sunar. Soruş
turmanın bu sürede bitirilememesi hallimde, Koımis-
yona ilki aylık yeni ve kesim bir süre 'Verilir. 

Meclis, raporu öncelikle görüşür ve ilgilinin ge
rektiğinde Yüce Divana sevlkiine karar verebilir. Yü
ce Divana sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt 
çoğunluğu lile alınır. 

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis so
ruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alı
namaz, 

BAŞKAN — 108 imci madde üzerinde önerge 
yok, maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler..:. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 109'u okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

YÜRÜTME 

I. CUMHURBAŞKANI. 

A. Nitelikleri ve tarafsızlığı. 
MADDE 109. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü

yük Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş ve yük-
seköğrenlim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere! 
ve milletvekili seçilme yeterliğüne sahip Türk vatan
daşları arasımdan yedi yıllık bir süre için seçilir. Cum
hurbaşkanı adayı olabilmek için en az on yıldan beri 
Türk vatandaşı olmak şartı da aranır. 

Cumhurbaşkanı adaylarının, seçime başlama tari
hinden önceki on gün içinde, Meclis Bşlkanlık Di
vanınla bildirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığına Tür
kiye Büyük Millet Meclisli üyeleri dışından aday gös
terilebilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte 
birinim yazılı önerisiyl©, müımkündür,-
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Blir Ikfimse, tilki defa Cumhurbaşkanı seçifem'ez. 
Cumhurbaşkanı seçilendin, partisi tile ilişiği kesi

lir ve Türtlfli'ye Büyülk Millet Meclisi üyesi ise üyeliği 
soma erer. 

BAŞKAN — Bu miaddıe ile iigiıli bir önerge var; 
dkuıtuyoruımı: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşüılmıökte olan Anayasa Tasarısının 109 un

cu ımıaddesıiınitı üçüncü fukrasmın aşağuda yazılı ol
duğu şöMilde düzenldrumesM arz ve ıtdkiif ederiz. 

Üçüncü fıkra metni; 
«Bir kimse, arka arkaya iki defadan fazla Cum

hurbaşkanı seçilemez.» 
Aydın TUĞ Dündar SOYER 

Zeki ÇAKMAKÇI # Ali DİKMEN 
Adnan ERSÖZ Hayri SEÇKİN 
Adnan OREL Selçuk KANTARCIOĞLU 

M. Fevzi UYGUNER Turgut KUNTER 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu'nun verdiği önerge 
ve Komisyonun kabul ettiği metin üzerinde oy kul
lanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Tuğ, bir açıklama yapacak mısınız?.. 
AYDIN TUĞ — Yapacağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; 
Anayasa Tasarısının 109 uncu maddesinin üçün

cü fıkrasının, «Bir kimse, arka arkaya iki defadan 
fazla Cumhurbaşkanı seçilemez» şeklinde değiştirilme
sini önergemizle teklif etmiş bulunuyoruz. 

Bildiğiniz gibi yeni Anayasa Tasarımızda bu du
rum, 1961 Anayasasının 95 inci maddesinin ikinci 
fıkrasından aynen alınarak yeni metni monte edil
miştir. 

109 uncu maddenin gerekçesine baktığımızda, ye
di yıllık sürenin benimsendiği ifade ediliyor; ama bu
nun bizce tatmin edici bir mesnedi bulunamamıştır. 

1961 Anayasasında bir kimsenin Cumhurbaşkanı 
olabilmesi için olumsuz bir koşul mevcuttu. Buna 
göre bir kimse, arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı 
seçilemiyordu. Bu düzenlemede Cumhurbaşkanı seçi
lebilmek için adayın seçileceği devreden önceki dev
rede Cumhurbaşkanlığı yapmamış olması gerekmek
teydi. 1961 Anayasasında böyle bir olumsuz başlan
gıç ve hükmün altında yatan sebep, 1960 yılından ön
ce bu görevi yapanların tekrar bu hakka sahip ola-

' mamasına matuftur. Kanımca, Anayasa Komisyonu
muzun bu gerçeği dikkatle incelemiş olması gerek

mektedir. Aynı zamanda bu fıkra 1961 Anayasasın
dan tamamen bu anlayış içerisinde alınıp, fıkra met
nine dahil edilmiştir. 

Kanımızca, Anayasa Komisyonumuzun, uzun bir 
süre Cumhurbaşkanlığında bulunmanın sakıncasını 
Cumhurbaşkanının tarafsızlıktan uzaklaşmasına ma
ni olmak için veya tarafsızlığını sağlamak için dü
şünmüş olabildiği varsayılabilir; ama bence bu se
bep de tarafsızlığı sağlayan yeterli bir neden ve se
bep de tarafsızlığı sağlayan yeterli bir neden ve se-
bilen başka bir cümle geçmektedir. 

Oysa yeni metinde tarafsızlığın, biraz evvel be
lirttiğim gibi, birtakım şeylerle garanti altına alındı
ğını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyanın birçok ülkesinde Anayasa uygulamala

rında Cumhurbaşkanın birden fazla seçilmeleri müm
kün olabilmektedir, hatta Batı Avrupa ülkelerinde 
kendini topluma ve parlamentolara kabul ettiren de
ğerli birçok başkanın bu görevi bir devreden daha 
fazla yaptığı da görülmüştür. Bununla beraber, Sa
yın Aldıkaçtı Hocamızın ilgi duyduğunu zannettiğim, 
hatta hazırlanmasında bizim Türkiye olarak da yar
dımcı olduğumuz küçük bir devlet Kıbrıs Türk Fe
dere Devletinin Anayasasında dahi, Devlet Başkanı
nın iki defa arka arkaya seçilebilmesi öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazen değişen siyasal koşullar parlamenter sistem 

içinde dahi, yeni bir aday aramaktan ve seçmekten-
se, mevcut Cumhurbaşkanını yeniden seçmeyi gerek
li kılabilir. Bizim siyasî hayatımızda şartların getir
diği bu durumlar yaşanmış ve tartışılmıştır, hatta sü
releri uzatma eğilimi dahi belirtilmiştir. 

Demokrasiye geçildiğinde Cumhurbaşkanı parla
mentonun serbest iradesi ile seçileceğine göre, geti
rilen yeni şartlara göre, 40 yaşını doldurmuş, yüksek 
tahsil yapmış, yedi yıllık hizmet süresi içinde mem
lekete fevkalade başarılı hizmetler vermiş ve kendi
ni kamuoyuna, parlamentoya kabul ettirmiş olan de
ğerli bir kişi neden ikinci bir kez seçilemesin?. Ben 
bunu anlamakta müşkülat çekmekteyim. 

Bence, bazan başarıların üst seviyeye çıkması sü
re kısıtlamalarıyla engellenmiş olabilir. Müesseselerin 
bozulabileceği, yıpranabileceği varsayımından hareket 
etmektense, imkânları verip, kişilerin değerlendirilme
sini kamuoyuna ve parlamentolara bırakmak daha 
demokratiktir kanımca. 

Önergemizin bu doğrultuda ve bu inançla, bu 
felsefeyle dikkate alınmasını istirham eder, tasviple
rinize saygıyla arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler; 
101 inci madde ile ilgili olarak Sayın Nurettin 

Âyanoğlu ve arkadaşları tarafından verilen önergenin 
oylama sonuçlarını arz ediyorum. Oylamaya 118 ar
kadaşımız iştirak etmiştir; 105 kabul, 6 ret, 7 çekim
ser oyla önerge kabul edilmiştir. 

Bu durumda 101 inci maddeyi, Sayın Âyanoğlu 
ve arkadaşlarının önergesi istikametinde oyunuzu sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 101 inci 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın Tuğ'un önergesi üzerine Komisyonun gö
rüşünü rica ediyorum. 

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

Sayın Tuğ, parlamenter hükümet sisteminin önem
li bir konusuna değinmektedir. Bilindiği gibi, parla
menter hükümet sisteminde Devlet Başkanı sorum
suzdur ve bu sorumsuzluğuna rağmen, sistemin man
tığı icabı yahutta mantık görülerek yedi yıl süreyle 
genellikle işbaşında kalması uygun görülmüştür. Par
lamenter sistem şahsî idareye karşı, demokrasi rejimi 
şahsî idareye karşı bir tepki olduğundan, sorumsuz 
bir kişinin yedi yıl, her ne kadar yetkileri çok sınırlı 
da olsa, yetkilerinin kullanılması çok sınırlı da olsa, 
yedi yıl işbaşında çalışması birçok anayasalarda kâfi 
görülmüş ve doktrinde bu görüşü savunmuştur. 
Yani, yedi yıldan sonra, bir ikinci yedi yıl; 14 yıllık 
bir süre ile bir kişiyi sorumsuz bir şekilde devletin 
başında tutacağından ve bunun şahsî bir idareye yol 
açmasından endişe edildiğinden genel olarak bu tez 
savunulmuş ve arkadaşımızın da söylediği gibi, bazı 
ülkelerde kabul edilmiştir, bazılarındı kaBul edilme
miştir. 

Bizde, 1961 Anayasası düzenlenirken, Devlet Baş
kanının arka arkaya iki defa seçilemeyeceği ilkesi ge
tirilmiştir, yedi yıllık süre dolayısıyla, biz de bu ilke
yi benimsedik, ona ufak bir de düzeltme yaptık. Çün
kü, arka arkaya denildiği zaman yedi senelik süre 
bittikten sonra belki de bir Cumhurbaşkanı yahutta 
bir parti lideri kendi arkadaşlarından birini seçtirir, 
onu üç ay sonra istifa ettirip tekrar kendisi buraya 
gelebilirdi ve bu suretle müessesenin esprisine, ruhu
na aykırı hareket etmiş olurdu. 

tşte, biz bunu önlemek için sadece iki defa seçi
lemeyeceği genel hükmünü getirdik. 
" Arkadaşımız, «iki defa arka arkaya seçilebilir» 
diyor. Cumhurbaşkanının 14 sene iktidarda kalmasını 
öngörüyor. Bunun için de memlekete hizmetten bah

sediyor. Gayet tabiî, bunların hepsi doğrudur; ama 
memlekete Cumhurbaşkanı olarak hizmet edebilecek 
sadece bir kişi varsa, o memleket hakikaten talihsiz 
bir memlekettir. Bir memlekette Cumhurbaşkanlığı 
için muhakkak ki başka adaylar da çıkabilir, çıkmalı
dır ve şahsî idare tehlikesini önleyen bizim sistemi
mizin daha uygun olduğu kanısındayız. Esas Teşkilat 
Hukukumuzdaki gelişmeye uygun olarak. 

Bundan dolayıdır ki, Yüce Meclisten bu önergeyi 
kabul etmemesini rica eder; bizim tasarıda sunduğu
muz maddeyi oylamasını saygılarımızla rica ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tuğ, önergenizin oylanmasını istiyor mu

sunuz? 
AYDIN TUĞ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın Tuğ'un verdiği önergeyi açık oya sunuyo

rum. Bu süre esnasında 110 uncu maddeyi okutuyo
rum : 

B. Seçimi : 
MADDE 110. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
i!e ve gizli oyla seçilir. Seçimin yirmi günde tamam
lanması gerekir. 

Beşer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisin
de bu çoğunluk sağlanamazsa, beş gün sonra üçüncü 
oylamaya geçilir; üçüncü oylamada, üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunu sağlayan aday, seçilmiş olur. 
Bu oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 
beş gün sonra üçüncü oylamada en çok oy alan iki 
aday arasında dördüncü oylama yapılır. Bu son oyla
mada da salt çoğunluk sağlanamazsa, Cumhurbaşka
nınca milletvekili seçimlerinin yenilenmesine karar 
verilir ve derhal seçimlere gidilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki önerge var; 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 110 uncu 

maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar 
eski Cumhurbaşkanı hizmetini devam ettirir.» 

ismail ŞENGÜN 
Turgut KUNTER 

Lütfullah TOSYALI 
Nuri ÖZGÖKER 
Orhan BAYSAL 

İbrahim ŞENOCAK 

Mehmet AYDAR 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Hamdi ÖZER 
Ali Nejat ALPAT 
Necmi ÖZGÜR 
Lâmi SÜNGÜ 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Cumhurbaşkanlarının seçimli 

ile ügii 110 oncu «maddesinin son cümlesine açık-
lılk getirmek üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
önerir, gereğimi saygılarımızla arz ©deriz. 

Önerilen son cümle: 
«Bu son oylamada da üye tamsayısının salt ço

ğunluğu sağlanamazsa derhal miüetvekiılleri seçimle
rine gidilir.» 

Abdülbaki CEBECİ Özer GÜRBÜZ 
Cahit TUTUM Tilay ÖNEY 
Nermin ÖZTUŞ Hidayet UĞUR 

S. Sırrı KIRCALI Ayhan FIRAT 
Recai BATURALP Mehmet Nedim BİLGİÇ 
Fikri DEVRİMSEL Feridun GÜRAY 

Gerekçe: Tasarı maddenin son cümlesindeki salt 
çoğunluk tabiri toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
sökünde anlaşılabilir. Bu son cümlede de evvelki 
oylamalarda olduğu gübi üye tamsayısının 'kelime
lerinin ilavesi her türlü tereddüdü ve yanlış 'anlama
yı önler. 

IBAŞKAN — Sayın Süngün açıklama yapacak mı
sınız?... 

İSMAİL ŞENGÜL — Yapacağım efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAÎL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Yedi yıl için Cumhurbaşkanım seçiyoruz. Yedin-

di yılın sonuna doğru. Anayasa Tasarımızdaki pro
sedür uyarınca Meclisieır'imizde Cumhurbaşkanı. se
çimine geçiyoruz.; BMnci, ilkindi, üçüncü turlar ya
pılıyor; dördüncü turda da salt çoğunluk sağlana
madığı ıtalkdıiırde, Meclis dağılıyor, seçimlere gidi
yor. 

Acaba seçimlere gidikken veya seçimler süre
since Cumhurbaşkanlığı makamını ikim işgal edecek -
ıtk? Sayın Anayasa Komisyonumuzun 115 inci mad
dede öngördüğü Cumhurbaşkanlığına vekillik etme 
müessesesinde ifade edildiğine göre, Cumhurbaşkan
lığı makamının boşalması hallinde de yenisi seçilin
ceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 
Cumhurbaşkanına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına 
ait yetkileri kulanuv 

(Değerli arkadaşlarım; 
Verdiğimiz önergede, Cumhurbaşkanlığı ımakamı 

ıbu şekilde boşaldığı takdirde, mevcut Cumhurbaşka
nının görevini yenisi seçilinceye kadar devam ettir
mesinin uygun olacağı görüşü ortaya konmuştur. 

Niçin bu görüşü savunmaya çalışıyoruz? Sebebi 
şudur arkadaşlarımı: Cumhurbaşkanının partisiyle iliş
kisi yedi yıl önce kesilmiştir. Şimdi 'biz, Anayasamı
zın 115 inci maddesinde, yani Cumhurbaşkanlığına 
vekalet etme müessesesiyle ilgili maddesinde ifade 
edildiği gibi, bu makamı vekaleten Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanına bırakma durumundayız. Biz, 
bunu kabul etmiyoruz. Asıl dururken, her ne kadar 
yedi yılı tamamlanmış olmasına rağmen, vekilin o 
maJkamı işgal etmesinin yerinde olmayacağı görüşün
deyiz. Kaldı ki bu vekil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı olarak partisiyle de kesin olarak 'ilişkisi 
Ikâsilmiş bir kişidir. O nedenle, yedinci yılın sonun-
de eğer Büyük Mecliste Cumhurbaşkanı ifade edilen 
turlar sonunda secilem!emişse ve Meclis dağılarak 
yeni seçime g'idilırnişse, yeni seçim sonuçlanıp yeni 
Meclis Cumhurbaşkanını seçinceye kadar eskisi gö
reve devam etsin istiyoruz. 

Asıl bir Cumhurbaşkanı dururken, yedi yıl bu 
Meclisin oylarıyla veya o zamanki meclisin oylarıy
la Cumhurbaşkanlığı müessesesini işgal ettiğine göre, 
bizce birkaç ay daha o makamı tedvir etmesinde 
veya o makamı doldurmasında sakınca olmamak 
gerekir. ıRaldı ki, Büyük Millet Meclisi Başkanı, de
min de ifade ettigiım gibi, partili olma vasfını ta
şıyan bir 'kişidir. Halbuki Cumhurbaşkanının parti
siyle de ilişkisi kesilmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Huzurlarınızı ikinci 
kere işgal ettiğim için özür dilerim, saygılar arz ede
rim. 

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

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

Yeni Cumhurbaşlkanı seçimi sonuçlanamadığı za-
man, getirilen kurala göre, milletvekilli seçimlerinin 
yemlenmesine karar verilir. Sorun, süresi biten Curn-
nurbaşkanınm ne olacağıdır, Cumhurbaşkanı, süresi 
bittiği idin çekilmek zorundadır. Bunun nedenlerini, 
biraz evvel arka arkaya iki defa seçilmek sorununu 
açıklarken belirtmeye çalıştım. Yani, şahsî idareye im
kân vermemek için Cumhurbaşkanı görevinden kesim
likle, yedi sene sonunda ayrılmalıdır. 

Arkadaşımız bu görüşe (temel karşılık olarak, 
«Kendisine vekâlet etmesi düşünülen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının siyasî partisiyle ilişkisinin 
kesilmediğini» söyledi. Bundan evvelki sistemimizde 
de Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Senatosu Başka
nı vekalet ederdi; o da bir siyasî parti mensubuydu. 
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Anayasa hukukunda, özellikle parlamenter rejim 
de kesinkes, şaşmaz hükümler bulmak mümkün de
ğildir. Çeşitli tercih yolları vardır, bunlardan birini, 
en uygun olduğu sanılanı seçmek, düşünüleni seç
mek ve bunu hükme bağlayıp uygulamak gerekir. 

Cumhurbaşkanına vekalet edecek Türkiye Büyük 
Millet Meçlisi Başkanı, (bakınız soruyu ben daha ile
riye götürüyorum, arkadaşım oraya değinmedi) yeni
lenmesine karar verilen bir Meclisin Başkanıdır; fa
kat hukukî durumunu muhafaza etmektedir. Çünkü 
Meclis, yenisi toplanıncaya kadar görevine devam 
edecektir. Burada Meclis hukukî varlığını muhafa
za eden bir organdır ve onun Başkanı da Cumhur
başkanına vekâlet etmek görevini Anayasadan almak
tadır. 

Bunun içindir ki, biz koyduğumuz sistemin doğ
ru olduğunu, görevi biten Cumhurbaşkanının derhal 
görevinden ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. - Aksi 
düşünülecek olursa, Cumhurbaşkanı seçimine, Cum
hurbaşkanının partisinin şu veya bu politik oyunlar
la engel olacağını ve Cumhurbaşkanının makamında 
kalmasında belki çeşitli nedenlerle fayda da görüle-

' bilir, uzatmak imkânını vereceğini hatırlatmak iste
riz. Yani demek istiyorum ki, Cumhurbaşkanının 
partisi, ilişkisi kesilmiş olmasına rağmen, muhakkak 
ki bir partiye mensuptur, onun Cumhurbaşkanlığında 
kalmasında yarar görürse, her şeyi göze alarak belki 
de seçimleri sabote eder ve ondan sonra da Cum
hurbaşkanı görevinde, yeni seçimlerin sonuna kadar 
kalır. 

Bu gibi mülahazalarla lehte ve aleyhte çok şeyler 
söylenebilir. Dediğim gibi, anayasa hukukunda, bir 
sistemi benimseyip onu uygulamaya koymak lazım
dır. Biz bunu benimsedik, uygulamaya koyduk. Bu
nun birinci belirtisi iki defa arka arkaya Cumhur
başkanı seçilemezdi. Bunun diğer belirtisi, Cumhur
başkanının süresinin bitmesine 20 gün kala seçimlere 

\ başlanmasıydı; (boşluk olmasın diye) maksat yeni 
Cumhurbaşkanını seçtirtmek ve seçimden beş-altı gün, 
sürenin bitmesinden beş-altı gün evvel yeni Cumhur
başkanı seçilecektir en geç. O zaman işte iktidar de
ğişikliğini, makam değişikliğini o zaman' yapmaktır. 

Demek, kendi sistemimizle tutarlı olarak biz bu
nu getirdik. Saygılarımızı sunarız ve Tasarıda getir
diğimiz hükmün muhafaza edilmesini arkadaşlardan 
rica ederiz. 

Saygılarımızla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın üyeler; 
109 uncu madde ile ilgili olarak Sayın Tuğ ta

rafından verilen önerge üzerinde oy kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?.. Yoktur. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Şengün, önergenizin oylanmasını istiyor 
musunuz efendim? 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, Anayasa 
Komisyonu Başkanının izahatına katılamıyorum; ama 
ben de kendilerini sanıyorum bugün ikna edemiyo
rum. önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Şengün'ün 
önergesi geri verilmiştir. 

Aynı maddeyle ilgili ikinci önerge Sayın Cebeci 
ve arkadaşlarına ait. Sayın Cebeci açıklama yapacak 
mısınız?.. Buyurunuz. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

110 uncu maddenin ikinci fıkrasının son satırı, 
«Bu son oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, 
Cumhurbaşkanınca milletvekili seçimlerinin yenilen
mesine karar verilir ve derhal seçimlere gidilir.» di

yor. 
Şimdi, buradaki «Salt çoğunluk» tan maksadın, 

«üye tamsayısının salt çoğunluğu olduğu» Komisyo
nun Sayın Başkanınca da ifade edilmiştir ve bura
da üye tamsayısının salt çoğunluğu olduğu ve bura
da da «bu son oylamada da» «da» eki vakıa yine 
üye tamsayısının salt çoğunluğunu ifade edebilir; ama 
yine de bir yanlış anlamaya ve tereddüte sebeb ola
bilir. «Burada da üye tamsayısının» Kelimelerini 
koymakta bir mahzur görmüyorum, faydası vardır, 
teklifim budur. 

Arz ederim. 

BALKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Kabul ediyoruz Sayın Başkanım. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, bir re

daksiyon ıkonusu olamaz mı acaba? Redaksiyonla 
halledilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Aidıkaçtı, bir redaksiyon ola
rak arkadaşlarımız mütalaa eder... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Biz de katılırız efendim, «Üye 
tamsayısı» ilave edilsin o kadar. 

BAŞKAN — Yani, «da» edatı esasen bunu te
mine matuftur. Bu itibarla, Sayın Cebeci'nin verdiği 
bu önergeyi redaksiyon mahiyetinde ıkabul edip, ön-
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ce önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önerge ışığı altında tashih etmek 
kaydıyla oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... İ'IO uncu madde kabul edilmiştir. 

Madde 111 okutuyorum. 
C) Andiçmesi 
MADDE 111. — Cumhurbaşkanı görevine baş

larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağı
daki şekilde andîçer : 

«Cumhurbaşkanı sıfatıyla Devletin varlığı ve ba
ğımsızlığını, vatanın ve m'il'letin bölünmez bütünlü
ğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koru
yacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, de
mokrasiye, Atatürk inkılaplarına ve laik Cumhuriyet 
ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, 
mutlu dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin 
insan halklarından ve temel hürriyetlerinden yarar
lanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye 
Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek 
ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getir
mek için bütün gücümle çalışacağıma; büyük Türk 
Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üze
rine andiçerim.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmüştir. 

Madde 112 okutuyorum. Buyurun efendim. 
D) Görev ve, yetkileri 
MADDE 112. — Cumhurbaşkanı Devletin başı

dır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Mil
letinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulan
masını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalış
masını gözetir. 

Bu amaçla da Anayasanın ilgili maddelerinde 
gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kulla
nacağı yetkiler şunlardır: 

a) Yasama ile ilgili olanlar : 
Her yıl Eylül ayının ilk günü Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin açılış konuşmasını yapmak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde top

lantıya çağırmak, 
Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Bü

yük Millet Meclisline geri göndermek, 
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün 
veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas 
baikımından aykırı oldukları gerekçesi ille Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yeniden 
incelenmesini istemek, 

Türikiye Büyüilk Mıiffîiat M'edM s'eçıiımfieırinıiın er
telenmesini istemek, 

Türikiye Büyük Mlillett IMedıisi seçıiımterimhı yeni
lenmesine karar vermek 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek 
Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve 

görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü haillerde Bakanlar Kurulunu 

başkanlığı altında toplantıya çağırmak, 
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini 

göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek ya
bancı Devlet temsilcilerini kabul etmek, 

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayım
lamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Türk Si
lahtı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını yapmak, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar 
vermek, 

Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Bakamlar Kurulu ile birlikte olağanüstü hal ilan 

etmek, 
Olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu ile birlik

te kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
Kararnameleri imzalamak, 
Tüzükleri imzalamak ve yayımlamak, 

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

ölüm cezalarının infazına karar vermek veya özel 
af yetkisine dayanarak ölüm cezasını müebbed ağır 
hapis cezaısua çevirmek. 

Devlet Denetleme Kurulunun Üyelerini ve Baş
kanını atamak, 

Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma 
vo denetleme yaptırtmak, 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Mü
dürü ile üç yönetim kurulu üyesini atamak, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanını 
seçmek, 

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

nin dörtte birimi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili-
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tâ, Askerî Yargıtay üyelerfini, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyelerimi seçmek, 

d) Cumhurbaşkanı, ayrıca, Anayasada ve ka
nunlarda verilen seçme ve ataıma görevleri ile diğer 
görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
112 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «Amaçla» ke

limesi «Amaçlarla» olarak değiştirilecektir. Buyurun 
Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim, dikkat 
buyurulursa, Cumhurbaşkanının buradaki görevleri 
fiil şeklinde sayılmıştır bütün bentlerde. Yapmak, top
lantıya çağırmak, karar vermek şeklinde. Ancak, dör
düncü bentte «Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve 
kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile di
ğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.» den
mektedir. Eğer Yüce Kurul ve Komisyon uygun gö
rürlerse, şu şekilde tertiplenmesi daha uygun gelmek
tedir. «Cumhurbaşkanı, ayrıca» kelimeleri çıkarılarak, 
«Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama 
görevleri ile diğer görevleri yerine getirmek ve yet
kileri kullanmak.» Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, 

Yukarıki «seçmek»ten sonra nokta var, buraya vir
gül konmuş, orada bitiyor. «Yargı ile ilgili olanlar» 

Şimdi bundan başka onun için «Ayrıca» kelimesi 
kullanılmıştır; «...ayrıca, Anayasada ve kanunlarda ve
rilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yeri
ne getirir ve yetkileri kullanır.» Diğerleri fonksiyon
larla ilgili olduğu için «seçmek» mastar şeklinde kul
lanılmıştır; fakat bunu da Cumhurbaşkanı ayr ca kul
lanır diye böyle bir ayrım yapılmıştır, bunun bir öne
mi olduğunu sanmıyoruz bir üslup meselesi efendim. 
Arkadaşımız görüşünde ısrar ediyorsa katılabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, «ayrıca» kelimesi
nin kaldırılmasını da önerir, katılıyor musunuz efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — O kalsın efendim. 

BAŞKAN — «Ayrıca» kelimesi kalsın, «Yerine 
getirmek ve yetkileri kullanmak.» «Cumhurbaşkanı» 
fazla oluyor bu durumda? («Komisyon metni daha 
iyi.» sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Uzunoğlu'nun önerisine Komisyon katılma

dı. Bu durumda (C) fıkrasından sonra «seçmek» ke
limesini takiben bir nokta konuyor ve aynı zamanda 
biraz evvel arz ettiğim gibi 2 nci fıkradaki «Amaç
la» kelimesi çoğul olarak «Amaçlarla da» şeklinde 
değiştiriliyor. Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, bu arada 109 uncu maddeyle ilgili ola
rak gelen oylama sonuçlarını arz ediyorum. 

Say n Tuğ ve arkadaşlarının önergesinin oylanma
sına 120 arkadaşımız katılmıştır, önerge 47 kabul, 

68 ret, 5 çekimser oy almıştır. Bu durumda salt ço
ğunluk sağlanamadığı için önerge reddedilmiş vaziyet
tedir. 

109 uncu maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

113 üncü maddeyi okutuyorum. 
E. Sorumsuzluğu 
MADDE 113. — Cumhurbaşkanı, görevleri ile il

gili işlemlerden sorumlu değildir; bu sebeple Cum
hurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili ba
kanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili 
bakan sorumludur. 

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

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

lantıya çağırmak, 
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün tümünün ve
ya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas ba
kımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mah
kemesinde iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yeniden 
incelenmesini istemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin erte
lenmesini istemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilen
mesine karar vermek, 

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

lantıya çağırmak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar 

vermek, 
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Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle be

lirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 
tdam cezasını müebbed ağır hapis cezasına çevir

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

nin dörtte birini, Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini, 
Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu tabiî üyeleri dış ndaki üyelerini seçmek. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

114 üncü maddeyi okutuyorum. 
F. Sorumluluğu 
MADDE 114. — Cumhurbaşkanı,, vatan hainli

ğinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye 
tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suç-
landırılabilir. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum... 

HILMÎ SABUNOU — Sayın Başkan, müsaade 
buyurur musunuz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Burada «Vatan hainliği» 

deyimi biraz uygun olmuyor Sayın Başkanım, «Va
tana ihanetten dolayı» desek daha uygun olur mu 
acaba?.. 

HAMZA EROĞLU — İhaneti vataniyye... 
BAŞKAN — Evet, Komisyondan görüş rica ede

yim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Vatana ihanetten dolayı» şeklinde 
olabilir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Müsaa
de buyurur musunuz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayn Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, Muhterem Komisyon Başkanı arkadaşımız ve 
Komisyon tensip buyururlarsa, burada bir tabir ge
çiyor efendim; «Vereceği kararla suçlandırılabilir» de
niyor. Bunun «İtham edilebilir» şeklinde yazılması 
daha uygun olur. Yani suçlandırma başka, itham baş
kadır. Bunu Muhterem Komisyondaki arkadaşlarımın 
tensiplerine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

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

«Suçlandırma» tabiri yerinde değildir, «İtham edi
lebilir» şeklinde değiştirilebilir. 

İBAŞKAN — PeM efendim. 
MEHMET VEIİD KORAN — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Koran, bir dü
şünce mi var efendiım?.. 

MEHMET VEIİD KORAN — Efendim, burada 
«Vatan hainliğinden dolayı» değil, «Vatana ihanet
ten dolayı» sekinde olması lazım'. («öyle oldu» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendini, «Cumhurbaşkanı, vatana 
ihanetten» olanak değiştirdik esasen Sayın Sabun-
cu'nün ıtekM üzerine. Son kelime de «Suçlandınla-
ıbiir» yerine «İtham edilebilir» olarak değaştirime-
sıini Komisyon kabul ediyor. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan. .* 
iBAŞKAN — Bir başka düşünce mli var efen

düm?.,.. 
AYHAN FIRAT — «Suçlandmlabik» daha doğ

rudur Sayın Başkan? 
'BAŞKAN — Komiisyon bu iki Ikelmeye iştirak 

etti efendim; «Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten do
layı» olarak değiştiriliyor ve son kelime dle «İtham 
edilebilir» şeklinde oluyor, 

FUAT AZGUR'— Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurumuz efendimi. 
FUAT AZGUR — Efendim, bir kelime daha 

var; «'Vatana (ihanetten dolayı» değil, «Vatana iha
net iddiasıyla» olması lazım gelür. 

BAŞKAN — Bravo, tabiî, 
Sayın AMıkaçtı, Sayın Azgur çok gerekli bir 

noktaya işaret etti; «Vatana ihanet iddiasından do
layı» veya «İddiasıyla» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Vatana ihanet iddiasıyla» olan 
şeklini kabul' ediyoruz,, 

BAŞKAN — Peki efendüm. 
O cümle şöyle oluyor müsaade ederseniz:: 
«Cumhurbaşkanı, vatana ihanet iddiasıyla Tür

kiye 'Büyük Millet Meclisli üye tamsayısının en az 
üçte birimin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az 
üçte ikisinin vereceği kararla itham edilebilir.» 

ABBAS GÖKÇE — ©ir şeyi arz etmeme izin ve
rir misiniz Sayın Başkanım?... 

iBAŞKAN — Evet efendüttn, lütfedin. 
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ABBAS GÖKÇE — efendim, bu takdirde «İddi
ası» girdiğine göre («Suçlandırılabilıir» kalması ge
rekir;, 

BAŞKAN — Evet efendim.* * 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Komisyon ilktiıye bölündü Saym 
Başkanım'; «Suçlamdırtablk» kailsin efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başka-

mm...* 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELÎD KORAN — Efendim, iha

net iddiası her zaman herkes 'için -bulunabilir; mü
him olan 'ihanetim fiilen işlenmiş olmasıdır. Onun 
için, «İhanet iddiasından dolayı» değil, «İhanetten 
dolayı» olması lazım gelir,- Ozaıroan herkes için iftira 
etmek kolay. Vatana ihanet iddiasıyla yüce bir ma
kamı zedelemek doğru oflrnaz. 

BAŞKAN — Efendini, müsaade ederseniz öğle 
tatıi arasında bu maddeyi! bir gözden geçirmek üze
re diğer maddeye geçelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çoik isabetli olur Sayın Baştkanım. 

BAŞKAN — Efendim, mrüsaade ederseniz bu 
maddeyi geçiyoruz,.? 

HİLMİ SABUNCU — Etfendlkn, bu maddeyle 

BAŞKAN — Bu maddeyi geçiyoruz, görüşünüzü 
Komisyona bildirimiz. Esasen öğle tatili vermek zo
rundayız, bu esnada gözden geçinsinler. 

115 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
G. Cumhurbaşkanına vekillik etme. 
MADDE 115̂ ı — Cumhurbaşkanının hastalık ve" 

yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak gö
revinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine1 ka
dar; ölüm, çekilme veya başka bıiır sebeple Cumhur-
başkanllığı malkamının 'boşalması halinde de yenisi 
seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cum
hurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

»BAŞKAN — Önerge yoktur. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenlerdi Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

116 ncı maddeyi okutuyorum. 
H« Yeni Cumhurbaşkanının seçimi». 
MADDE 116. — Cumhurbaşkanının görev süre

sinin dolmasından yirmi gün önce; veya Cuımhıırbaş-
kanlığı makamının boşalmasından on gün sonra; 
Türkiye Büyük Millet Meclisince yeni Cumhurbaş

kanı seçimine (başlanır ve onbeş gün içinde sonuçlan
dırılır. Her iki halde de Cumhurbaşkanlığı için gös
terilecek adayların, seçime 'başlama tarihinden önce
ki on gün içinde, Meclis Başkanlık Divanına bildiril
mesi gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli toplantı halinde 
değişe, hemen toplantıya çağrılır. 

Görevi biten Cumhurbaşkanlarınan, sonraki ya
şama şartlan ve imkânları kanunla düzenlenir. 

•BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenlery.i Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

117 ndi maddeyi okutuyorum. 
t. Devlet Denetleme Kurulu. 
MADDE 117. — İdarenin hukuka uygunluğunun, 

düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliş
tirilmesinin sağlanması 'amacıyla, Cumhurbaşkanlığı
na bağlı alarak, kurulan Devlet Denetleme' Kurulu, 
Cumhurbaşlkanının isteği üzerine, tüm.1 kamu kurum 
ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazla
sına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her »türlü 
kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde Olan meslek ku
ruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek 
teşekküllerimde, kamuya yararlı derneklerle vakıflar
da, her türlü inceleme, araştıranla ve denetlemeleri 
yapar; sonuçları rapor halinde Cumhurbaşkanına su
nar. 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet De
netleme Kurulunun görev 'alanı dışındadır. 

Devlet Denetleme Kurulu, dokuz üyeden oluşur; 
üyeler ve üyelietrü içinden' Başkan, kanunda belirlenen 
nitelikteki kişiler arasından Cumhurbaşkanınca ata
nır. 

Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, işleyişi,. 
üyelerinin1 görev süresi ve diğer özlük üsleri, kanun
la düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var; 
Sayın Tutum'un, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 117 nci maddesinin metinden çıkarıl

masını saygıyla arz ve teklif ederiz. 
Cahit TUTUM Tülay ÖNEY 
Özer GÜRBÜZ Halil İbrahim KARAL 
Remzi BANAZ S. Feridun GÜRAY 

Abdülbaki CEBECİ Fikri DEVRİMSEL 
Zeki ÇAKMAKÇI Ayhan FIRAT 

Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakır ÖĞÜNÇ 
BAŞKAN — Sayın Tutum, açıklama yapacak 

mısınız?.. 
Buyurun efendim. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye- I 
ler; 

117 nci madde Türk kamu hukukunda, oldukça I 
yabancı gelen ve sanıyorum parlamenter sistemde I 
eşine ender rastlanan suijenerist bir müesseseyi zor- I 
la Anayasa sistemi içerisine sokmaktayız. Benim I 
üzerinde kısaca duracağım şunlar. I 

Bir defa, Devlet Denetleme Kurulu adıyla ku- I 
rulan bu kurulumuzun görev ve yetkileri, kapsamı- I 
na bakıldığında sanıyorum kamu hukuku çerçevesi I 
içinde oldukça çelişkili bir durum yaratmaktadır. I 
Bilindiği gibi, idare, bir faal idare dediğimiz ve bü- I 
yük ölçüde yürütmenin özünü oluşturan kuruluşlar I 
akla gelmekte; bir de faal idare dışında kalmakla I 
birlikte, nitelikleri itibariyle büyük ölçüde kamusal I 
olan ve o açıdan kamusal bazı düzenlemelere konu I 
olan kuruluşlar bulunmaktadır. I 

Şimdi, faal idare doğrudan doğruya yürütmenin I 
iç mekanizması ve iç düzenleri vasıtasıyla bir dene- I 
time daima tabi tutulur. Dış denetimine gelince; bel- I 
ki bu siyasî denetim olabilir, bir meclis denetimi I 
veya kamuoyu denetimi gibi, bir denetim olabilir I 
veya yargı denetimi olabilir. I 

Şimdi, getirmekte olduğumuz sistemi, denetim I 
felsefesi açısından yerine oturtamıyoruz. Bir de- I 
fa faal idare dışında bazı müesseseleri getir- I 
mistir; örneğin kamu kurum niteliğindeki meslek 
kuruluşları, işçi ve işveren meslek teşekkülleri ve I 
kamuya yararlı dernekler. I 

Değerli arkadaşlar; I 
idarenin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi el-

betteki önemlidir; ama o kavramın dışında kalan- I 
larla nasıl bir ilişki kurulacak. Eğer cezai bir ilişki 
kurulacaksa, sanıyorum ki bu Devlet Denetleme Ku- I 
rulunun görev alanı dışında olması gerekir. Eğer biz, 
kamuya yararlı bir derneğin, verimli mi çalışıyor, I 
verimsiz mi çalışıyor? Bunun inceleme yeri Cumhur
başkanına ait olduğunu söylüyorsak, Türkiye'de ar- I 
tık idari denetim diye bir kavramı mesnedinden ol- I 
dukça saptırmış oluruz. I 

Bunlar denetlenir; fakat idare denetler bunları. 
Faal idarenin çeşitli organları denetler ve yargı de
netimine de tabidir. Dolayısıyla sanıyorum ki, bir I 
idari denetim konusunda zorlama söz konusudur. 

Kısaca özetliyorum sözlerimi. 
Asıl önemlisi bence; başbakan, bakan ve Cum

hurbaşkanı üçlüsü arasında istenmeyen birtakım 
sürtüşmelere ve Cumhurbaşkanının bu denetlemele
ri sonucuna daynarak alacağı bazı karar veya ya- | 
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pacağı bazı girişimlerin, kendisini ister istemez gün
lük siyasal faaliyetlerin içine ve siyasal polemikle
rin içine sürükleyebilir. 

Bence ihtiyacı henüz kesinleşmemiş olan bu ku
rumumuzu Anayasal bir hükümle kalıcı hale getir
me yerine, bırakalım kanunla bir süre çalışsın; so
nuçları alınsın. Geçmişte denenmiştir. Bakanlıklar 
üstü bir idari denetim mekanizması işlemiyor, ya
pılamaz. Böyle birşey siyasî içerik taşır. E, bir ba
kanın ve başbakanın siyasî denetim yolu da başka 
bir yoldur. Herhalde bu yol değildir. 

Bu nedenle saygıdeğer arkadaşlar, geçici bir dö
nemde olağanüstü durumlar nedeniyle ortaya çıkan 
bir ihtiyaca cevap vermek için kurulan bu kurulu
şu, bırakalım bir süre yasal faaliyetlerini devam 
ettirsin; ama Anayasal bir kuruluşla kalıcı hale ge
tirip daha sonra, eğer görevleri gereği gibi yerine 
getiremediği veya en azından bir ihtiyaca cevap ver
mekten uzaklaştığında ortadan kaldırılması güçlü
ğünü kendi elimizle yaratmayalım. 

Saygılar sunarım. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Devlet Denetleme Kurulu hakkında yapılan ilk 
müzakerelerdeki tartışmaları burada tekrarlamak is
temiyorum. Bu müessese gerçekten Anayasa Huku
kumuzda tamamen yenidir ve ne ölçüde başarılı ola
cağı da ancak zamanla belli olacaktır; fakat fonk
siyonu hakkında arkadaşımızın ileri sürdüğü endi
şelere katılmıyorum ve faaliyetinin de Devlet Baş
kanıyla başbakan, bakan arasında herhangi bir sür
tüşmeye yol açacağı kanısında değilim. 

Çünkü bu, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı
na bağlı; Cumhurbaşkanına, bahis konusu kuruluş
ların faaliyetleri hakkında bilgi vermek; Cumhur
başkanını günü gününe haberdar etmek yahutta yap
tığı denetlemelerin sonucunu Cumhurbaşkanına ve
rerek onu aydınlatmak amacına yönelik bir kuru
luştur. Verdiği rapor sadece Cumhurbaşkanınadır. 
Cumhurbaşkanı bu raporu alıp istediği gibi denet
ler; fakat bu rapora dayanak esasen Cumhurbaşka
nı herhangi bir bakana emir veremez, sadece duru
mu başbakana bildirir, gerekirse, hükümeti toplan
tıya çağırır orada konuyu müzakere eder, sorun 
burada biter. Müzakerenin sonucu ayrı bir karara 
bağlanır; ayrıca değerlendirilir; o ayrı bir sorun. 
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Bundan dolayıdır ki, o zaman da yapılan tar
tışmalarda da belirtmeye çalıştığımız gibi, sadece 
yardımcı niteliği olan ve aydınlatmak amacını güden 
bu müessesenin zamanla nasıl sonuç vereceği, faa
liyetinin nasıl değerlendirileceği belli olacaktır. Ana
yasaya konmasının sebebi; bunun Devlet Başkanıy
la beraber, Devlet Başkanının organizasyonuna bağ
lı, sadece Devlet Başkanına bağlı bir kuruluş oldu
ğunu belirtmek içindir ve doğrudan doğruya da 
Devlet Başkanının emirleriyle hareket edip gidecek, 
araştırma yapacaktır. 

Saygılarımı sunarım, başka ilave edecek bir şe
yim yoktur efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
155 inci BM'eşimim Üçüncü Oturumunu açıyoruim. 
Anayasa Komisyonumuzun çalışmaları devam et-

BAŞKAN — Sayın üyeler; 155 inci Birleşiıtnto 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 
©dliyoruza 

. Öğleden evvelki oturumda biindiiğıi veçhile Sa
yın Tutum verdiği bir önergeyle 117 nci maddenin 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili açık oylamayı 

öğleden sonra yapmak gereğini duyuyorum. Müsaa
de ederseniz Anayasa Komisyonu elindeki önerge
ler üzerinde ve aynı zamanda kendisine, yeni görüş
meye başlayacağı Anayasanın Halkoyuna sunulma
sı Hakkındaki Kanun Tasarısını görüşmek üzere za
mana ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir Anayasa 
Komisyonu. 

Bu itibarla, saat 15.00'de toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

ıtiği için saaıt lö.öûfda toplanmak üzere Birleşime 
ara veriıyoruımii 

Kapanma Saati : 15,0/5 

metinden çılkaırtıümasını arzu ediiyordu. Komisyon ka
tamadığını ifade ettilerg 

Sayın Tutum, önergenizi geri alıyor musunuz?... 
CAHİT TUTUM ^ - Açık oylama istiyorum efen-

dim^ 
BAŞKAN — Açık oylamaya sunulmasını arzu 

ediyorsunuz,, 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER — EvKya PARLAK, Kamer GENÇ 

» • • < « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16,05 

BAŞKAN i Başkanvekili Fennî İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : EvHya PARLAK, İmren AYKUT 
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Komisyon maddeniio metinden çıkartılmasına ka
tılmıyor. Sayın Tutum'un önergesM açık oya sunuyo-
mim. 

Madde 118'i okutuyorum. 
II. BAKANLAR KÖRÖLU, 
A. Kuruluş. 
(MADDE 118. — Balkanlar Kuruta, Başbakan -ve 

Balkanlardan' oluşur, 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Tüırkliye Büyük 

Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 
©akanlar, Türkiye Büyük Milet Meclisi üyeleri 

veya milletvekilli seçime yeterliliğine sahip olanlar 
arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzenine Cum
hurbaşkanınca görevlerine son verilir, 

BAŞKAN — Bu maddede bir önerge yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Madde kabul edilmiişıtlir. 
Madde 1'19'u okutuyorum. 
©. Göreve başlama ve güvenoyu. 
MADDE 119. — ©akanlar Kurulunun listesi tam 

olarak Türkiye Büyük Mlilüet Meclisine sunulur. Tür
kiye! Büyük Millet MeclM tatilde ise toplantıya ça
ğırılır,! 

'Balkanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en 
geç bir hafta içinde Başbakan veya bir Bakan ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur 
ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşme
ler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten 
sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün 
geçtikten sonra oylama yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde toalbul1 edilmiştir,: 
Mıadde 120'yi okutuyorum. 
C. Görev sırasında güvenoyu. 
MADDE 120. — Başbakan, gereM görürse, Ba

kanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden güven isteyebilir. 

Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bffldiriîmesdnden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez 
ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün' geçmedik
çe oya konulamaz., 

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğun
luğuyla reddedilebilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edıilrnıiştir, 
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Madde 121*1 okutuyorum. 
D. Görev ve jsiyasî sorumluluk. 
MADDE 121. — Başbakan Bakanlar Kurulunun 

Başkanıdır; Bakanlar Kurulunun genel siyasetimi be
lirler, yürütülmesin!! gözettir ve Bakanlıklar orasın
da İşbirliğini ve koordinasyonu sağlar. Bakanlar Ku
rulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu
dur. 

Her Balkan, yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumlu
dur. 

Balkanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakı
mından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle ay
ını durumdadır. 

'BAŞKAN — önerge yofc,: 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .a 

Etmeyenler... Mıadde kabul1 edlmiışıthy 
Madde 122'yi okutuyorum. 
E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar, 
MADDE 122. — Bakanlıklar, kanunun koyduğu 

esaslara ıgöre kanunla kurulur ve kaldırılır. 

Açik olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan 
bir bakana, diğer bir balkan geçid olarak vekillik 
'eder. Ancak, bir balkan birden fazlasına vekillik ede
mez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce 
Divana verilen bir balkan, bakanlıktan düşer. Baş
bakanın Yüce Divana sevM halinde BakaDİar Ku
rulu istifa etmiş sayılır. 

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 
onbeş gün içinde atama yapılıri 

©AŞKAN — önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum.- Kabul edenler..-. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 123'ü okutuyorum: 
F. Tüzükler. 
MADDE 123. — Bakanlar Kurulu, kanunun uy

gulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirt-
tmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayıtı 
incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabi
lir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca iimzalanır ve kanuna 
lar gibi yayımlanır. 

BAŞKAN — önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler*.. 

Etmeyenler, .i Madde kabul edilmiştir, 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 124 üncü maddenin 
ıbdtr süıre ertelenmesini ıfoa ediyoruz; bir önerge hazır
lıyoruz efendıkn, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hay hay efendiiım. 
114 üncü madde için bir sonuç almış iseniz, gö

rüşünüzü lütfen belirtin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet. 1961 Anayasasındaki metni, 
burada olan metni biz muhafaza ediyoruz efendim; 
hiçbir değişiklik yapmadan. Orada da «Vatan hainli
ğinden» diyor; «Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden 
dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı
nın en az üçte birinin teklifi üzerine ve üye tamsayısı
nın en az üçte ikisinin karan 'ile suçlandırılabilir» di
yor. Biz bu metni kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — 114 üncü maddeyi Komisyondan 
geldiği şekliyle okutuyorum, oyunuza sunacağım. 

«F. Sorumluluğu 
MADDE 114. — Cumhurbaşkanı, vatan hainliğin

den dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsa
yısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsa
yısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suçlandırı
labilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

124 üncü maddenin atlanmasını Komisyon talep et
miştir. 

125 inci maddeyi okutuyorum : 
H. Millî Savunma 
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
MADDE 125. — Başkomutanlık, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin manevi varlığından aynlamaz ve 
Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuv
vetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu so
rumludur. 

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Küvetlerin komuta
nı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhur
başkanlığı namına yerine getirir. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun tekli
fi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetki
leri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu gö
rev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu
dur. 

Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri 
ve yetki alanı kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler, 117 nci madde ile ilgili olarak Sayın 

Tutum'un verdiği önerge üzerinde oy kullanmayan var 
mı?... Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Madde 126'yı okutuyorum. 
2. Millî Güvenlik Kurulu 
MADDE 126. — Millî Güvenlik Kurulu, Cum

hurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Ba
kanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanı ile her toplantı için ilgisine 
göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek Bakan
lardan oluşur. 

Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik po
litikasının tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili 
kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlan
ması konusunda görüş ve tavsiyelerini Bakanlar Kuru
luna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsız
lığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun 
huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınması
nı zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar 
Kurulunca öncelikle dikkate alınır. 

Millî Güvenlik Kurulunun gündemli; Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak 
Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı bulunmadığı zamanlar Millî Gü
venlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. 

BAŞKAN — Önerge yok. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir tashih yapmak is
tiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — İkinci paragrafın ilk cümlesinde, 
«politikasının» kelimesinin yerine «siyasetinin» diye 
tashih yapılmasını rica ediyoruz; redaksiyon... 

BAŞKAN — Evet; ikinci fıkranın birinci satırın
da «politikasının» kelimesi «siyasetinin» olarak değiş
tiriliyor. 

FUAT AZGUR — Bir redaksiyon daha var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, birinci fık- j 
ranın ikinci satırında «Kuvvet Komutanları» deyimi | 
var. isim yanlış olarak söylenmiş herhalde. Çoğul ola
rak; «Kuvvetleri Komutanları» demek lazımdır; «Ka
ra, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları» şeklinde... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim; doğru tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, 126 ncı maddede iki tashih 
yapılmıştır : 

ikinci satırda, «Kuvvet» kelimesi «Kuvvetleri» 
olarak; 

ikinci fıkrada, «politikasının» kelimesi «siyaseti
nin» olarak değiştirilmiştir. 

Bu tashihatla maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 127'yi okutuyorum : 

HtDAYET UĞUR — Sayın Başkan müsaade 
buyurursanız bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET UĞUR — Bu 126 ncı madde eskiden 

134 üncü madde idi ve bundan sonra bizim müsta
kil bir madde, gizlilik üzerine bir madde teklifimiz 
olmuştu. Bu görüşülemedi ve ikinci görüşmeye kal
mıştı. Bunun üzerine bir önergemiz vardı, lütfen bu
nu nazarı itibara alır mısınız? 

BAŞKAN — Bir tetkik edeyim Sayın Uğur... 
Sayın Uğur'un önergesi ile ilglili olarak Sayın Ko

misyondan şunu rica ediyorum; Sayın Uğur, «Dev
let teşkilatında, kamu ve iktisadî devlet teşekküllerin
de, gizlilik konuları ve süreleri kanunla düzenlenir» 
şeklinde bir önerge verdiğini ifade ediyorlar. Daha ev
vel bu konuda Komisyonunuzla vaki Başkanlığın ha
berleşmesinde şöyle bir notunuz var; «Böyle bir 
önergenin Komisyonca uygun görülmediğini» ifade 
etmiştiniz, yanlış hatırlamıyorsam. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayım Uğur, şöyle bir vaziyet hâ
sıl oluyor, müsaade ederseniz onu izah etmek duru
mundayım : 

Komisyon, kendi içinde yaptığı çalışmada öner
genize iştirak etmemiş. Bu itibarla, ikinci müzakere
de bunun görüşülebilmesi (için, alınan prensip kararı 
gereğince 10 imzayı taşıması gerekiyor. 

HtDAYET UĞUR — Bu konuda daha fazla 
imzayı taşıyor önerge Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bu konuyu biraz daha açıklamama 
müsaade buyurur musunuz?.. 

— 709 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi bir daha araş
tıralım. Müsaade ederseniz biz devam edelim; araya 
girmesi gerekiyorsa onu tekrar tetkik edelim. 

Yalnız, dün alınan bir prensip karanın biliyo
rum; yeni bir madde mahiyetinde ise, yeni bir mad
denin metne alınması mümkün bulunmamaktadır. 
Dün alınan prensip kararı budur. Bir madde metlin
de yok ise, yeni bir maddenin metne konması müm
kün bulunmamaktadır; dün alınan prensip kararı ne
deniyle. 

HtDAYET UĞUR — O karara riayet ediyo
rum Sayın Başkan; ama bu mevzu, görüşülmeyen 
bir mevzudur. 

BAŞKAN — Tetkik ettiriyorum efendim. 
Sayın Uğur, biraz evvelki ifademi tekrar etmek 

zorundayım, o da şu; dün Heyeti Umumiye tarafın
dan alınan prensip kararına göre, yeni bir maddenin 
metne alınmasının oylanması mümkün bulunmamak
tadır. 

HtDAYET UĞUR — Bu madde, yeni bir mad
de değil, Sayın Başkanım; onu arz edemiyorum. Bu 
evvelce, birinci görüşmeler esnasında verilen ve gö
rüşülüp Genel Kurulun tasvibine mazhar olarak Ko
misyona iade edilen (bir maddedir. Fakat, yanlışlıkla 
veya karışıklıkla bu madde o zaman tekrar gelmedi 
görüşülmek süzere. Ben müracaatta bulundum, ikin
ci bir önerge verdim. Bunun üzerine Komisyon bir 
not vermişler, «Bu oylandı» diye. Zabıtları tetkik et
tiğimde hiç böyle bir oylamaya rastlayamadım, böy- > 
le bir şey yok. Onun üzerine ben tekrar müracaat 
ettiğim zaman Kanunlar Müdiresi bana, bu konunun 
ikinci müzakere sırasında görüşüleceğini söylediler. 
Yani bu ikinci müzakerede, yeni bir madde olarak 
teklif edilen bir önerge değildir. Bunu izah etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Müsaade ediniz, o 
zaman zabıtlardan keyfiyeti Başkanlık Divanı olarak 
arkadaşlarımıza tetkik ettireyim, alınacak sonuca gö
re işlem yapalım. 

Sayın üyeler; 117 nci madde ile ilgili olarak Sa
yın Tutum ve arkadaşları tarafından verilen önerge 
üzerine yapılan oylama sonucunu arz ediyorum; 

Oylamaya 117 üyemiz iştirak etmiştir; 34 kabul, 
16 ret, 7 çekimser oy ile önerge reddedilmiştir. 

Başka bir önerge bulunmadığı için 117 nci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. 117 nci madde kabul edilmiştir. 
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Madde 127'yi okutuyorum. 
III. Olağanüstü yönetim usulleri 
A. Olağanüstü haller. 
1. Tabiî âfet ve ağır iktisadî bunalım sebebiyle 

olağanüstü hal ilânı 
MADDE 127. — Tabiî âfet, tehlikeli salgın hasta

lıklar veya ağır iktisadî bunalım hallerinde, Cumhur
başkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütü
nünde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal 
ilân edebilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 127 nci maddesindeki «Ağır ekonomik 

bunalım» ifadesinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Tülay ÖNEY Ertuğrul Zekâi ÖİKTE 
Abdülbaki CEBECİ Remzi BANAZ 

özer GÜRBÜZ Aydın TUĞ 
Hayati GÜRTAN . S. Feridun GÜRAY 

Ayhan FIRAT Paşa SARIOĞLU 
Evliya PARLAK Halil İbrahim KAR AL 

Fikri DEVRIİMSEL Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın öney, önergenizi açıklamak 
üzere buyurunuz. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarının 127 nci maddesinde, biraz- önce belir

lendiği gibi; tabiî âfet, tehlikeli salgın hastalıklar ve
ya ağır iktisadî bunalım hallerinde ülkede olağanüs
tü hal ilân etme yetkisi getirilmiştir. Bu üç unsura 
dayandırılmış olan olağanüstü hal ilân etme konusun
da, ağır ekonomik bunalım şartlan altında olağanüstü 
hal ilân etmedeki kritik noktaya dikkat çekmek isti
yorum efendim. 

Tabiî âfet, tanımı belli, ne olduğu belli bir olay
dır. Gerçekten ciddî bir tabiî âfet ile karşılaşıldığın
da vatandaşların emniyetini sağlamak veya onları ko
rumak için bir olağanüstü hal ilânı çok anlamlı ve 
beklenebilir bir olaydır. 

Tehlikeli salgın hastalıklar, birinci görüşmeler sı
rasında Genel Kurulumuzda verilen bir önerge üze
rine bu maddeye ithal edilmiştir. Bunu da anlamak 
son derece kabildir tabiî. Tehlikeli salgın hastalığın 
hangi boyutlara varacağı bellidir ve bunun üzerinde 
tartışma olanaksızdır. Tehlikeli salgın hastalığın ne 
olduğu belli bir şeydir. 

Oysa, ağır iktisadî bunalımın bir olağanüstü hal 
ilan etmeye yetecek bir koşul olarak konması kanım
ca tehlikelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ağır ekonomik bunalım halinin belli bir tarifi 

yoktur. Takdirlerinize bunu sunmak istiyorum, örnek 
vermek gerekirse; Seylan gibi, bütün ekonomisini 
çay ve hindistancevizine dayandırmış olan bir ülke
de, mesela; bu iki ürünün üretiminde gerçekten önemil 
olan bir düşüş, bu ekonomi için ağır bir iktisadî bu
nalım oluşturabilir veya bütün ekonomisini sadece ve 
sadece mesela; petrole dayandırmış olan bir - Dubai 
için, petrol ile ilgili bir karışıklık yıkması elbette bu 
ülke için ağır bir iktisadî bunalım meydana getirebi
lir; ama Türkiye gibi 45 milyonluk nüfusa sahip bir 
ülkede, çok çeşitli iktisadî faaliyet sahalarına ekono
misini götüren ve çeşitli dallarda bunu yöneten bir 
ekonomide, neye bağlı olarak bir ağır ekonomik bu
nalımın ortaya çıktığını söylemek hiç mümkün de
ğildir. 

Örnek vermek gerekirse; «Bütçe açığı 200 milyarı 
aşmıştır, ağır ekonomik bunalım vardır» demek ka
bil midir acaba? Veya, «Dış ödeme dengesinde 5 mil
yar dolarlık açık belirmiştir..» Yahı^t, «Fiyat artış 
hızı normal % 40 veya 50'lerde devam ederken bir
den bire % 100'ü aşmıştır...» Bunlar birer ağır eko
nomik bunalım mıdır? Bunun takdirini kim yapa
caktır? 

Şimdi böyle herkese göre tanımı değişebilecek 
olan bir meseleyi ülkede olağanüstü hal ilan etmeye 
bir koşul olarak görmek, kanımca tehlikeli olabilecek 
bir unsurdur. Çünkü olağanüstü hallerde vatandaş
ların, 129 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtildi
ği gibi, «Para, mal ve çalışma yükümlülükleri» artı
rılabilir, bunlar tamamen değişik bir biçime getirile
bilir. Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılabilir. 
Bunların kim tarafından, nasıl yapılacağı ka* 
nunla düzenlenecektir; ama dikkat çekmek istediğim 
nokta şudur ki, tanımı ve ne olduğu belli olmayan 
bir meselede olağanüstü hal ilan ederek ülkede böy
lesine bir değişik koşutları yaratmanın tehlikeli ola
bileceğini düşünüyorum. 

O nedenle, «Ağır iktisadî bunalım» tabirinin bu 
maddeden çıkarılmasını takdirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
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Komisyonun görüşünü rica ediyorum önerge 
üzerinde. 

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

«Ağır iktisadî bunalım» tabiri, heıhalde anlatıl
ması ve özellikle mütehassıslarca tespit edilmesi güç 
bir durum değildir. Esasen bu kararı alacak olan 
hükümet Meclis önünde sorumludur ve aldığı ka
rarın hesabını verecektir. 

Böyle durumlarda memlekette süratle eski du
ruma avdet edilebilmesi; yani (buhranın ortadan kal
dırılabilmesi için olağanüstü tedbirlerin alınması za
rureti de tartışılmaz bir gerçek olarak ortadadır. 

Bundan dolayıdır ki, Komisyonumuz bu hususta 
1961 Anayasasının 1̂ 3 üncü maddesindeki espriye, 
ruha uygun olarak bu maddeyi düzenlemiştir ve 
esasen olağanüstü durumlarda ekonomik krizlerin 
bulunduğu memleketlerde kanun kuvvetinde karar
name çıkarmak, Decret-loi yoluyla krizi önlemeye 
çalışmak da demokratik ülkelerde, parlamenter re
jimlerde, parlamentonun bulunduğu rejimlerde (Sis
temi ne olur olsun) görülen normal bir anayasal ku
raldır. 

Bundan dolayı biz, «Ağır iktisadî bunalım» sözcü
ğünün yahut kelimelerinin anlamının maddeden çı
kartılmasına karşıyız ve Genel Kurulun da «bizi tas
vip etmesini rica ederiz. Eğer böyle bir hükmümüz 
olsaydı ve bu hükmü uygulayacak kanun mevcut ol
saydı, belki Türkiye 1'2 Eylül öncesindeki ekonomik 
krizin içine düşmeyebilirdi. 

En derin saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öney, Komisyonun bu açıklaması karşısın

da önergenizin işleme tabi tutulmasını istiyor musu
nuz efendim? 

TÜL AY ÖNEY — İsrar ediyorum efendim. 
- -BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın öney'in, 127 nci maddeyle ilgiU önergesini 
açık,oylarınıza sunuyorum. 

128 inci maddeyi okutuyorum. 
2. Şiddet, olaylarının yaygınlaşması ve kamu 

düzeninin ciddî şekilde bozulması sebebiyle olağan
üstü hal ilânı 

MADDE 128. — Anayasa ile kurulan hür de
mokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri or
tadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri
ne ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet 
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bo

zulması hallerinde de, Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden 
fazla bölgesinde veya bütününde, süresi iki ayı geç
memek üzere olağanüstü hal ilân edebilir. 

BAŞKAN — Bu maddede önerge yok 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Madde 129'u okutuyorum. 
3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 
MADDE 129. — Anayasanın yüzyirmiyedi ve 

yüzyirmisekizinci maddeleri uyarınca olağanüstü hal 
ilanına karar verilmesi hallerinde, bu karar Resmî 
Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. 
Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir veya 
Bakanlar (Kurulunun istemi üzerine, her 'biri iki ayı 
geçmemek üzere, süreyi uzatabilir. 

Ekonomik nedenlere dayalı olağanüstü hallerde, 
vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yü
kümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için 
geçerli olmak üzere, Anayasanın onbeşinci madde
sindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyet
lerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, ha
lin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınaca
ğı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verile
ceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler 
yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, öncelik
le Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı Ba
kanlar Kurulu ile birlikte, Olağanüstü Hal Kanununa 
dayanarak, durumun gerekli kıldığı konularda, ka
nun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu karar
nameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; 
bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin özel süre ve 
usul, İçtüzükte belirlenir. 

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

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Tülay ÖNEY E. Zekâi ÖKTE 

Özer GÜRBÜZ Remzi BANAZ 
Fikri DEVRİMSEL Evliya PARLAK. 
Feridun GÜRAY Haytiltû GÜRTAN 
Paşa SARIOĞLU Ayhan FIRAT 

Halil İbrahim KARAL Abdülbaki CEBECİ 
Zeki ÇAKMAKÇI 
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Yüksek Başkanlığa 
129 uncu maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ©deriz. 
Saygılarımızla. 

«Yaygın şiddet hareketleri nedeniyle ilan edilen 
olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlere getiri
lecek sınırlandırmalar ile diğer nedenlerle ilan edi
len olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek 
yükümlülükler ve olağanüstü hallerde uygulanacak 
yönetim usulleri olağanüstü hal kanununda gösteri
lir.» 

Cahit TUTUM Özer GÜRBÜZ 
Halil İbrahim KARAL Fikri DEVRİMSEL 

Hayati GÜRTAN Şerafettin YARKIN 
S. Feridun GıÜRAY Remzi BANAZ 
Abdülbaki CEBECİ Zeki ÇAKMAKÇI 

Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 129 uncu maddesinin son fıkrasının bi

rinci satırında yer alan «Cumhurbaşkanı Bakanlar 
'Kurulu ile birlikte» ibaresinin metinden çıkarılarak 
yerine «Bakanlar Kurulu» ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cahit TUTUM Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Mustafa ALPDÜNDAR Remzi BANAZ 
S. Feridun GÜRAY Hayati GÜRTAN 

Evliya PARLAK Fikri DEVRİMSEL 
Cemil ÇAKMAKLI Tülay ÖNEY 

(BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Ömey itanafıra-
ıdaın verafen 27 >nıai ımıaddıe life .%'lli önerge üzenine oy 
vermeyen aıntoaıdıaişıımdiz vaır mı öf endim?.. Yolk. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Sayın Başkan; bir ufak tashihimiz 
var, müsaade ederseniz efendim, önemli. 

129 uncu maddenin birinci fıkrasının sonuna, «Ve
ya olağanüstü hali kaldırabilir» cümlesinin ilave edil
mesini rica ediyoruz efendim. Komisyon adına... 
«Süreyi uzaltalbliıliır veya olağanüstü, halM ikıallıdııralbilir.» 
Birinci paragrafın sonuna ilave; «...Her biri iki ayı 
geçmemek üzere süreyi uzatabilir» den sonra ilave 
ediyoruz; «Veya olağanüstü hali kaldırabilir.» 

BAŞKAN — Şöyle mi oluyor efendim: «Bakan
lar Kurulunun istemi üzerine, her biri iki ayı geçme
mek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kal-
dıralbffir.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞ/KANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim.. 

Bir de efendim, «(Ekonomik» yerine «İktisadî» ola
cak. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın »Balkan, «İki taınıe «ve

ya» olMu. BMnıai «Veya» yi vfiMgül hamime geıttiırsek.. 

BAŞKAN — Evet Komisyon?. 
ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, kalksın. 

BAŞKAN — Kalkabilir. 
Efendim sondan bir evvelki satırdaki «Veya» kal

kıyor, onu takiben cümle bittikten sonra «Uzatabilir 
veya» cümle bitirilmiyor «Olağanüstü hali kaldıra
bilir.» 

«Ekonıonıiiık» Mimıesi ide «Iıklfeiısiaıdî» otaralk de-
ğişItıiırilMlyoır. 

Önergelere geçiyorum. 
Sayın Öney ve arkadaşları ikinci fıkranın metin

den çıkarılmasını istiyor. 
Sayın öney bir açıklama yapacak mısınız?. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, şu sırada 

oylaması yapılmış olan önergem eğer kabul edilmiş 
ise, o zaman bu önergem otomatikman zaten yürür
lüğe girmek zorunda. Müsaade ederseniz şu anda bir 
şey söylemek istemiyorum. Diğer önergeleri ele alı
nız. Çünkü eğer şu anda oylaması yapılan önergem 
kabul edilmemişse, o zaman benim şimdi okuttuğu
nuz önergemin bir anlamı yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, diğer önergeye 
geçiyorum. 

Sayın Tutum siz, ikinci fıkranın değişmesini is
tiyorsunuz?. Bir açıklama yapacak mısınız? 

CAHİT TUTUM — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Tutum diğer önergenizle beraber açıkla

ma yapmanızı rica ediyorum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye-

ler; 
«Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme» de iki önem

li değişiklik teklif ediyorum. 
Birincisi, yeni metinde 129 uncu madde olarak 

kaleme alınan maddenin ikinci frkrasjdır. Burada iti
raz ettiğim nokta şudur: İkinci fıkranın, ikinci satı
rında, olağanüstü hallerin her türü için geçerli olmak 
üzere temel hak ve özgürlükler kısıtlanabilecektir ve
ya askıya alınabilecektir veya durdurulabilecektir. 
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Değerli arkadaşlar; I 
Olağanüstü halleri iki önemli noktada topladık. I 

Bir tanesi, tabiî âfetler ve salgın hastalık nedeniyle I 
ve hemen onun yanında ağır ekonomik bunalım ne- I 
deniyle. Bu birinci grup. 

İkinci grup nedenler ise, bunların tamamen dışın- I 
da yaygın şiddet hareketleridir. I 

Şimdi, bu iki nedenin aynı kefeye konulması ben- I 
ce büyük sakıncalar yaratır. Benim düzenlememde I 
temel hak ve özgürlüklerin kayıtlanması bakımından I 
olağanüstü haller arasında bir tefrik, bir ayırım gö- I 
zetilmiştir. Benim önerimde, ekonomik bunalım için, I 
ağır ekonomik bunalım nedeniyle veya tabiî âfetler I 
nedeniyle temel haklarda, diyelim ki, siyasal haklar- I 
da herhangi bir kısıtlama, kayıtlama veya hakkın bü- I 
yük ölçüde özünü etkileyebilecek genişlikte birtakım I 
durdurmalar ve sınırlandırmaların caiz olmadığını dü- I 
sunuyorum. Şöyle düşünüyorum': I 

Ağır ekonomik bunalım ilan edildiği bir dönem- I 
de dilekçe hakkını niye kısıtlayayım?.. Neden onun I 
özüne dokunayım veya siyasî faaliyette bulunma I 
hakkını niye kısıtlayayım?.. Yahut kamu görevlileri- I 
ne girme hakkına neden kayıtlar getireyim?.. Aslın
da bunlar son derece spekülatif gibi geliyor; ama I 
tüm olağanüstü hallerin her türü için geçerli olmak I 
kaydıyla eğer temel hakların kayıtlanabileceği hük- I 
münü kabul ederseniz, bu benim söylediğim noktaları I 
da beraber kabul etmiş olmaktasınız. I 

Bu nedenle bu konuda sanıyorum ki, Türkiyenin I 
bugün elinde 129 uncu madde olmadan da kullanıla- I 
bilecek namütenahi yetkiler vardır, örnek; Türk Pa- I 
rasının IKıymetini Koruma Kanunu. Bununla hükü- I 
metin yapamadığı bir şey yok. Hepiniz ve hepimiz I 
biliyoruz bunu. Elini, kolunu bağlamıyor; tam tersi- I 
ne... Sonra, Millî Koruma Kanunu pekâlâ olağanüs- I 
tü hallerde yürürlüğe konulabilecek bir Kanun. Da- I 
hası, Anayasa Mahkememizin ünlü 63 kararı var; I 
çerçeve kanunu. Bir çerçeve kanunuyla anahudutlar I 
belli edildikten sonra, onun içerisini doldurma yetki- I 
sini hükümete vermiş; bu imkânı, yolu açmış. Dola- I 
yısıyla sanıyorum ki, böyle; «Eğer bu yetkiler ol&ay- I 
di ağır ekonomik bunalımlara düşmezdik» yolunda I 
Sayın Komisyon Başkanının ileriye sürdüğü bu iddia- I 
yi paylaşmanın imkânı yok. Olsa, olsa mevcut yetki- I 
leri isabetli kullanamayan siyasal iktidarlara ve hü- I 
kümetlere sahip olmuşuzdur. Böyle açıklanırsa belki I 
katılabilirim. I 

İkinci değişiklik teklifim, sonuncu fıkra ile ilgili- I 
dir. «Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı Ba- J 

— 713 

kanlar Kurulu ile birlikte, Olağanüstü Hal Kanunu
na dayanarak.... (Kanun hükmünde kararname çı
karabilir.» 

Arkadaşlar; 
Sayın Cebeci daha evvel izahatta bulundular. 

«Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu ile birlikte» diye 
bir deyime ben hukuk dilinde bugüne kadar rastla
madım. Yeni bir şeyi illa getirmek istiyorsak, tabiî 
oylayacağız, yeni bir hukukî terim kazandıracağız 
Türk Hukukuna ve tabiî «Hayırlı olsun» diyeceğiz; 
fakat Cumhurbaşkanı dilediği zaman Bakanlar Ku
rulunu toplantıya çağırabilir ve riyaset de eder. Eğer, 
hakikaten kanun hükmünde kararname Olağanüstü 
Hal Kanununda belirtilen nedenlerle kanun hükmün
de kararname çıkarılması gerekiyorsa, kuşkusuz bu 
irtibat olacaktır. İrtibatı kopmuş olan Cumhurbaş-, 
kanı ile Bakanlar Kurulunun ayrı lyrı bu konularda 
düşüneceğini hiç; ama hiç farzetmiyorum. Tersini 
varsaymak daha tehlikelidir. Birliktelik sanki mutla
ka birinin diğerini tasvip etmedikçe bu işin olmaya
cağı gibi bir noktaya dayanıyorsa, eğer Cumhurbaş
kanı olağanüstü hal ilanı konularında Bakanlar Ku
rulu ile aynı fikirde değilse, zaten ihtilaf çıkmıştır. 

Binaenaleyh, bunu birlikte demsk için hiçbir hu
kukî neden yoktur sayın arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un iki önergesi üzerinde Komisyo

nun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

«III. Olağanüstü yönetim usulleri» 
«A. olağanüstü haller» başlığı altında; 
1. Tabiî âfet ve ağır iktisadî bunalım sebebiy

le olağanüstü hâl ilanı. 
2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması, 
3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme. 
B. Sıkıyönetim, savunma hazırlığı, seferberlik 

ve savaş hali»ni kapsamaktadır. 
Şimdi, «Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme» de, 

madde 129'da arkadaşımız ikinci fıkranın çıkartılma
sını istemektedir. İkinci fıkranın çıkartılması demek, 
rejimin içeriğinin tamamen boşaltılması ve olağanüs
tü hal ilanı ile aranılan hedefin gerçekleştirilmesinin 
mümkün olmaması demektir. Olağanüstü hal ilanı üe 
hükümete kanun hükmünde kararname çıkarmak 
yetkisi verilmekte ve bu yetki Cumhurbaşkanı ile 
birlikte kullanılmaktadır. «Cumhurbaşkanı ile bir-
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İlkte kullanılması» demekten amaç, gayet açık su
retle kararlarda Cumhurbaşkanının da görüşünün 
alınması şeklindedir. Aralarında ihtilaf olur, olmaz 
(Arkadaşımızın söylediği gibi) o ayrı bir sorundur; 
fakat bu olağanüstü hal ilanından sonra ikinci fıkra
nın çıkartılması, Bakanlar Kuruluna yahut Cumhur
başkanı ile Bakanlar Kuruluna hiçbir yetki verilme
mesi demektir. Bu ikinci fıkranın ise, Olağanüstü Hal 
Kanununda düzenlendiği, fıkranın sonunda açıklan
mıştır. Yani, Olağanüstü Hal Kanunu hangi hallerde 
ne gibi tedbirler alınacağını gösterecektir. Bu tama
men Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasarrufunda 
bulunan bir yetkidir. Bu yetkiye dayanılarak kriz or
tadan kaldırılmaya, yahut şiddet olayları yatıştırılma-
ya ve savaş hali vesaire düzeltilmeye çalışılacaktır. 

Bundan dolayıdır ki, maddenin ikinci fıkrasının 
çıkartılmasının tamamen karşısındayız ve ikinci fık
ranın çıkartılması demek, «Biz Türkiye'de olağanüs
tü yönetim usulü istemiyoruz» demektir. Bunun başka 
'bir şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum'un önergelerini rica 
edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet; diğer bir önetgesinde Arka
daşımız, «ikinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini» diye bir teklifte bulunmaktadır, fşte burada 
«Olağanüstü Hal Kanununda gösterilir» demekte; fa
kat Cumhurbaşkanıyla Bakanlar IKurulundan oluşacak, 
oluşmakta olan organa verilecek yetkileri bir hayli 
azaltmaktadır. Bundan dolayı ona da katılmamız 
mümkün değildir. 

Nihayet bir son fıkrada sadece «Bakanlar Kurulu 
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz» teklifi 
vardır; yani Cumhurbaşkanının devreden çıkartılması 
istenmektedir. Memleket büyük bir tehlike içinde bu
lunduğu, olağanüstü hal ilan edildiği, önemli ted
birlerin alınması gerektiği bir sırada devamlı surette 
icra kuvvetinin istikrarlı unsuru olan Cumhurbaşka
nının burada devreden çıkartılmak istenmesini bir tür
lü anlayamıyoruz. Böyle tehlikeli hallerde, memleket 
tehlikede olduğu veyahutta olağanüstü tedbirler alın
ması gerektiği zaman bütün parlamenter rejimler
de cumhurbaşkanları bakanlar kurulunun başında bu
lunur ve iki başlı sistem işte o zaman daha kuvvetle 
işlemeye başlar. Bundan dolayıdır ki, Arkadaşımızın 
bu önergesine de katılamıyoruz. 

En derin saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, Sayın Öney ve arkadaşlarının 127 
nci madde ile ilgili önergesinin oylama sonucunu arz 
ediyorum: Oylamaya 118 üyemiz katılmış; 32 kabul, 
80 ret, 6 çekimser oyla önerge reddedilmiştir. 

127 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Sayın Öney, siz 129 uncu madde ile alakalı bir 
açıklama yapacak mısınız? Komisyon biraz evvelki 
açıklamasında sizin önergenize de cevap vermiş vazi
yettedir. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, 127 nci madde 
ile ilgili olarak verdiğim önerge reddedildiğine göre, 
129 uncu maddedeki önergemi geri çekiyor ve Sayın 
Tutum'un önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öney ve arkadaşlarının önergesi geri veril

miştir. 
Sayın Tutum'un 129 uncu madde ile ilgili iki öner

gesi var ve bu iki önergeye de Komisyon katılmıyor. 
Sayın Tutum, Komisyonun görüşü karşısında 

önergelerinizi geri alacak mısınız? 
CAHİT TUTUM — Almıyorum Sayın Başkan 

ve ayrı ayrı oylanması gerekir. Her ikisini ayrı ayrı 
açık oya sunmanızı istiyorum; lütfen. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tutum'un 129 uncu madde ile ilgili iki öner

gesi vardır; görevliler önergeleri de taşıyarak ikişer 
kupa dolaştıracaktır. Bu şekilde her iki önergenin 
açık oylamasına başlıyoruz. 

130 uncu maddeyi okutuyorum: 
B. Sıkıyönetim, savunma hazırlığı, seferberlik 

ve savaş hali. 
MADDE 130. — Savaş hali, savaşı gerektirecek 

bir durumun başgöstermesı', ayaklanma olması veya 
vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışmanın veya ülkenin ve Milletin bölünmezliğini 
içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın 
tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen şiddet hare
ketlerinin yaygınlaşması sebebiyle, Cumhurbaşkanı 
başkanlığında Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Ku
rulunun da görüşünü aldıktan sonra süresi altı ayı 
aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölge
sinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu 
karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değil
se hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresi-
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ni kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabi
lir. 

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak 
üzere uzatılması, Türkiye Büyük Milltt Meclisinin 
kararma bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık sü
re aranmaz. 

Sıkıyönetim süresince, bütün kolluk kuvvetleri 
sıkıyönetim komutanının emrine girer. 

Sıkıyönetim komutanı, ilgili kanuna uygun olarak 
temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması da dahil 
olmak üzere, gerekli tedbirleri alır. 

Sıkıyönetim, savunma hazırlık durumları, sefer
berlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygu
lanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan 
ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya dur
durulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir du
rumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için geti
rilecek hükümler, kanunla düzenlenir. 

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlı
ğına bağlı olarak görev yaparlar. 

BAŞİKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yok. 
130 uncu maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
131 inci maddeyi okutuyorum: 
IV. İdare 
A. İdarenin esasları 
I. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 
MADDE 131. — İdare, kuruluş ve görevleriyle 

bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 
İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim 

ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun 

açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yok.. 
CAHİT TUTUM — önergem var Sayın Başkan; 

bir açıklama yapabilir miyim?. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, bunu bir yeni madde 

olarak vermişsiniz. Bu itibarla işleme koymam müm
kün değildir. Esasen dün alınan karar nedeniyle Ko
misyon tarafından da tetkik edilmemiştir. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu öner
geleri size sunmamız, Genel Kurulumuzun verdiği 
prensip kararından öncedir; bunu bilemediğimiz için; 
ayrı maddedir. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Tutum; ama Sa
yın Öney'in önergesi üzerinde de aynı işlem yapıl
mıştır ve Genel Kurul 'böyle bir karara varmıştır. 
Genel Kurulun kararı dışında bir işlem yapmam maa
lesef mümkün değildir. 
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131 inci madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
132 nci maddeyi okutuyorum: 
2. Yönetmelikler. 
MADDE 132. — Bakanlar Kurulu bütün Bakan

lıkları; Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzelkişile
ri de kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Yönetmelikler, Resmî Gazete'de yayımlanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili örıerge yoktur. 
.Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
133 üncü maddeyi okutuyorum: 
B. Yargı yolu 
MADDE "133. — İdarenin eyl-an ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açıktır. 
Cumhurbaşkanının, Anayasada tek başına yapa

cağı öngörülen işlemleri, yargı denetimi dışındadır. 
İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, ya

zılı bildirim tarihinden başlar, 
İdarî yargı yetkisi, idarî işlem ve eylemlerin hu

kuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır; idarî iş
lem ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemez. 

Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 
halinde* ayrıca millî güvenlik, kama düzeni ve genel -
sağlık sebepleriyle yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesini sınırlayabilir. 

İdarî işlemin uygulanması hallerinde telafisi güç 
veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin 
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte ger
çekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütme
nin durdurulmasına karar verilebilir. 

İdare, kendi işlem ve eylemlerinden doğan zarar
ları ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 133 üncü maddenin 
dördüncü fıkrasındaki «Sebebiyle» kelimesi «Sebeple
riyle» olarak tashih görecektir ve de böyle okunmuş
tur. 

Bir önerge yoktur; maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 134'ü okutuyorum: 
C. İdarenin kuruluşu 
1. Merkezî idare 
M ADİDE 134. — Türkiye, merkezî idare kuruluşu 

bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara 
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ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller 
de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

tilerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Va
li ilde Devletin ve Bakanlar Kurulunun temsilcisi, il 

- idaresinin başı ve merciidir. 
Belli kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve 

uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan, 
yeteki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirile
bilir. Valilerin bu kuruluşlar üzerindeki yetkileri ka
nunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 13 5 'i okutuyorum : 
2. Mahallî idareler 
MADDE 135. — Mahallî idareler; il, belediye ve 

köy halkının ortak mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve 
genel karar organları halk tarafından seçilen kamu 
tüzelkişileridir. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, görev ve yetkileri 
ve mahallî idare hizmetlerinin görülmesi amacıyla 
hu idareler arasında mecburî veya ihtiyarî birlik ku
rulması, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak, ka
nunla düzenlenir. 

Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yö
netim biçimleri getirebilir. 

Mahallî, idarelerin seçimleri, bu Anayasanın yet-
mişaltıncı maddesindeki esaslara göre beş yılda bir 
yapılır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık 
sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve 
bu sıfatı kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yo
lu ile olur. Haklarında idarî veya adlî mercilerce so
ruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare or
ganları veya bu organların üyelerinin idarî makam
larınca geçici bir tedbir olarak görevden alıkonul
masına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 

Devlet, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmet
lerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürü
tülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, top
lum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların ge
reği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen 
esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sa
hiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Oyunuza sunuyorum: (Kabul edenler.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, redaksiyon için acaba ufak bir şey söyleyebilir 
miyim? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, burada bir husus çoktan beri arkadaşlarımında 
nazarı dikkatini celbediyor: Maddenin başında «Ma
hallî idareler; il, 'belediye ve köy halkının..» diyor. 
Belediye halkı olmaz, «Belde halkı» denir. Bilmiyo
rum Yüce Komisyonumuz bu hususta ne düşünür? 
Yani Belediye Kanunda zaten «Belde halkı» deni
yor. «IKöy halkı» denir, «Köy muhtarlığı halkı» den
mez. Belediye, köy muhtarlığı karşılığıdır. II halkı, 
belde halkı, köy halkıdır. Belediye Kanunda «Belde 
halkının belirli ihtiyaçlarını karşılar» şeklinde oldu
ğunu zannediyorum. «Belediye halkı» tabiri isabetli 
değildir. 

BAŞKAN — Yani «İl, belde ve köy halkının» di
ye değiştirilmesini öneriyorsunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALİDIKAÇTI — Kabul ediyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kabul ediliyor. Bir redaksiyon 
mahiyetindedir. «Belediye» kelimesini «Belde» ola
rak düzeltiyoruz. 

Birinci satırda «Belediye» kelimesi ;<Belde» olarak 
değiştiriliyor ve bu şekliyle oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. 135 inci madde kabul edil
miştir. 

ıSaıyın üyeler, Sayın Tuton'un her d'k'I önergesine 
oy vermeyen arkadaşımız?... Yok. 

Oylama işlemii ıbiıtmiiştir. 
136 ncı madıdeyli okutuyorum!: 
D. Kaımu hliameti görevlileriyle iiffigffi hükümler. 
1. Genel iılkeler,î 
MADDE 136. — Devletin ve diğer kamu tüzel-

ık'isjteriınıiın yüriitimekile yükümlü oldukları kaımu ıhiz-
meüerinıi yerline getirten ıkamu hizımeti görevlilerinin 
nitelikleri, hliızmete girişleri ve yükseltilmeler, görev
leri ve hakları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük iş
leri kanunla düzenlenir. 

Devletim ve düğer Ikamu tüzelkişMerinıin yürüttük
leri kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler, kanu
nun gösterdiği (istisnalar dışında, kamu hizmeti görev
lileri eliyle görülür^ 

Kamu hizmeti görevlillerli yetenek ve liyakat ilke
lerine uygun olarak işe alınırlar ve görevlerini eşit
lik ve tarafsızlık ukdenin© uygun olanak yenine ge
tirirler,,: 

Üst kademe yöneticisi kamu hizmeti görevlilerî-
n'in, 'atanıma ve görevden alınma usul1 ve esasları, ka
nunla özel olarak düzenlenip 
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BAŞKAN — Bu (madde (ile ilgili önergeyi okutu
yorum1: 

Yüksek 'Başkanlığa 
V36 ncı maddenin son fıkrasında «Üsıt kademe 

yöndticisli ık'aımu hizmeti görevlilerinin» ibaresinden 
sonra «yetiştirilme ve geiştirilmeleri» sözcüklerimin 
eldenimesimi arz ve teklif ederiz. 

Saygiarıımızla. 
ıCabit TUTUM 
Özer GÜRBÜZ 

Hail İbrahim KARAL 
S. Feridun GÜRAY 
Abdülbaki CEBECİ 

Ayhan FIRAT 

Fikri DEVRİMSEL 
Şerafeıttin YARKIN 
Hayati GÜRTAN 

Remzi BANAZ 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Mustafâ ALPDÜNDAR 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, katılıyoruz ©fendim 
bu önergeye., 

BAŞKAN — Sayın üyeler # bunun redaksiyom 
mahiyetinde olduğuma iştirak ederlerse, işaret oyu
ma başvurmak isterimi. 

Son fıkrasındaki «Üst ıkademe yöneticisi 'kamu 
hizmeti görevlilerinin» ibaresinden sonra «yetiştiril
me ve geliştirilmeleri» sözcüklerimin eklenımesi su-
ıretiyle; bu ıtashiıhle 136 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum1: [Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilimiş-

137 ncli mıaddeyi okutuyorum: 
2. Görev ve sorumlulukları,: 

MADDE 137. — Kamu hizmeti görevlileri, Ana
yasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulumımak-
lla yükümliüdüriery 

Görevleri lile ilgili olarak, kusurlu işlem ve ey
lemleri ilte idareye verdikleri zarardan sorumludur-
İaiFg 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeyi oku-
tuyorumı: 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birimci ıtur görüşmelerde kabul edilen, «2. Gö

rev ve sorumlulukları» fcenar başlıklı 137 nci mad-
demiiıı tikindi fıkrasında Ikamu görevlileri için, «görev
leri İe ilgili olarak kusurlu işlem ve eylemleriyle 
idareye' verdikleri zararlardan sorumludurlar» deyimi 
m© kadar haklıysa, bu deyime .«ve diğer ilgililere 
verilecek zararlardan sorumlu olmamaları» o dere
ce haksızlıktır. 

Bu litibarla anılan (maddenin ikinci fıkrasındaki 
«idareye» deyiminden sonra «ve diğer ilgililere» de

yimimin de yazılması hususunu saygı lile arz ederiz. 
Mustafa AUPDÜNDAR 

S. Feridun GÜRAY 
Evliya PARLAK 

Abdülbaki CBBECÎ 
Mahir CANOVA 

Remzi BANAZ 

Mehmet AYDAR 
Fikrî DEVRİMSEL 

Nermim ÖZTUŞ 
Orhan CİVELEK 
Hayati GÜRTAN 

Özer GÜRBÜZ 
Feridun Şalkir ÖĞÜNÇ 

BAŞKAN — Sayın Alpdüındar, açıklamayı sliz 
imli yapacaksınız?..3 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım 
açıklama var takrirde. İdareye (idareyle birlikte mut
laka şahıslar da zarar verebilmektedir. Sorumluluk 
açısından esasta «diğer ilgililere» deyiminim girmıe-
siinde, eşiitlik bakımından da yarar vardır. Dikkate 
laltnmıasııni) diliyoruz, 

BAŞKAN — İkinci fıkrada, «Görevleriyle liigili 
olarak, kusurlu işlem ve eylemleri life idareye ve di
ğer ilgililere» olarak ıtashihinli öneriyor. 

Sayım Komisyon, Sayım AUpdündar'ın önergesi 
üzerimde görüş rica ediyorum]? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ TURGUT 
TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Alpdümıdar, önergelerimde yalnızca kamu 
hizmeti görevlilerinin idareye verdikleri zararlardan 
sorumlu olacaklarımın belirtildiğini, buna karşılık 
önergelerimde «Diğdr ilgililer» diye ifade ettikleri, ki 
aslında «kişiler» şeklimde anlaşılmak gerekir; bumun 
beliırtilimediğini, binaenaleyh açıkta kaldığını ifade 
etmektedirler. 

Şimdi, biraz önce kabul edilen 133 üncü madde
nin son fıkrasında, «İdare kendi işlem ve ehemlerim
den doğan zararları ödemekle yükümlüdür.» şeklin
dedir.. 

tdare, personel çalıştırmaktadır, idaremin verdiği 
zararlar çalıştırdığı personel aracılığıyla oluşmakta
dır. Kaldı ki, biziım ö57 sayılı Devlet Memurları Ka
nunumuzda iki önemli madde vardır; 12 nci ve 
13 üncü (maddeleri, ömce 13 üncü mıaddeyi okursak, 
daha iyi anlaşılmaktadır durum. 

«KJişjilerin uğradıkları zararlar» başlığımı Şaşı
lmaktadır 13 üncü muadde. 

«Kiişliler Kamu Hukukuma talbi görevlerle ilgili 
olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri 
yerine getiren personel aleyhime değil, ilgili kuruim 
aleyhine dava açarlar. Kurumun genel hükümlere 
göre sorumlu personele rücu hakiki saklıdır.» denmek
tedir. 

Bu ilkeyi koyduktan sonra, bu bir çeşit güvemoe 
sistemidir; yanli zarar gören kişilerim karşısıma ıme-
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muru çıkarmak değil, o memurun mensup olduğu | 
idareyi; ki daha güçlüdür zararların karşılanması ba- I 
kımmdan, bu yüzden, güvence sistemi dediğimiz bu 
sistemle 13 üncü madde, zarar gören kişilerin karşı
sına idareyi çıkarmıştır; fakat bu zararlar nedeniyle 
eğer idare bir tazminata mahkûm edilmişse, bu tak
dirde hemen bundan önce. gelen 12 nci madde, «Ki
şisel sorumluluk» başlığı altında, «Devlet memur
ları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zo- I 
Tundadırlar. Görevleriyle ilgili olarak idareye verdik
leri zararlardan ötürü Borçlar Kanununun Haksız 
Fiil esasına tabidirler» diyerek, bu sistemi bütünüy
le düzenlemiştir. Binaenaleyh, bu düzenleme karşı
sında böyle ayrıca belirtilmeye gerek bulunmadığı I 
görüşündeyiz. I 

Saygılarımla arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpdündar, bu açıklama karşısında öner- I 

genizi geri alıyor musunuz? 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, as

lında direkt bir hüküm olduğu için, burası da yeri 
idi; ama diğer 40 inci maddede de olduğu için geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim eğer ikinci satırla ilgili 

ifadeniz ise, o birincinin devamı mahiyetindedir, öz- I 
ne yok. I 

AKİF ERGİNAY — İkinci satırın faili yok. So
nunu noktalı virgülle bağlayalım. I 

BAŞKAN — Komisyonun cevaplamasını rica edi
yorum. I 

İki fıkra değil o mahiyeti itibariyle. Özne yok 
ikinci cümlede ve fıkra değil, birbirini tamamlayan 
iki cümle. j 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ TURGUT 
TAN — Noktalı virgülle devam etmek lazım. I 

BAŞKAN — Noktalı virgülle devam etmek lazım. 
Efendim, birinci cümleden sonra bir noktalı vir- I 

gül ve ikinci fıkra diye gösterilen, birinci cümlenin 
devamı mahiyetinde olacaktır. 

Sayın Alpdündar, önergelerini geri aldılar. I 
137 nci maddeyi bu durumda oyunuza sunuyo

rum : Kabul edenler. .Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. I 

Sayın Tutum ve arkadaşlarının 129 uncu madde 
ile ilgili olarak verdiği önergeler üzerine yapılan oy- I 
lama sonuçlarını arz ediyorum : I 
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Bir ibarenin metinden çıkarılmasına ait önergesi
ne, 105 arkadaşımız oy vermiştir; 26 kabul, 77 ret, 
2 çekimser oyla önerge reddedilmiştir. 

Keza ikinci fıkranın değiştirilmesine mütedair 
önergelerine 109 arkadaşımız katılmış; 26 kabul, 81 
ret, 2 çekimser oy kullanılmıştır. Bu durumda öner
ge reddedilmiştir. 

129 uncu madde ile ilgili Sayın Evliya, siz bir şe
ye işaret ediyordunuz... 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, ben yazılı 
olarak Komisyona verdim. 

BAŞKAN — Komisyona verdiniz, hay hay. 
Yardımcı olabilir misiniz Sayın Evliya? 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, Sayın Güven 

de galiba aynı şeye temas ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Güven, buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, 129 uncu 

maddede anlaşılır hale gelmesi bakımından Sayın 
Komisyona intikal ettirdik. Üçüncü satırda, «Mec
lis olağanüstü hal süresini değiştirebilir, kaldırabilir 
veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her biri iki 
ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir» sökünde dü
zenlendiği takdirde, bir sonraki maddeye uygunluk 
arz etmiştir, böyle bir düzenlemeyi Komisyona inti
kal ettirmiştik efendim. 

BAŞKAN — Onu Komisyon ifade etti bize. 
Onun dışında?.. 

TURHAN GÜVEN — Hayır onlar «...veya ola
ğanüstü hali' kaldırabilir» diye ilave yapmışlardı. Biz 
burada, Bakanlar Kurulunun istemi burada da ge
çerli olabilir diye bir düşünce ortaya çıkmasın diye, 
kendilerine bu konuyu açıkladık. «Kaldırma keyfi
yeti Bakanlar Kurulu istemine, bağlı olabilir» diye 
bir durum var; onu da, «... değiştirebilir»'den sonra, 
«kaldırabilir» ondan sonra «veya» diye başlayıp, 
cümleyi tamamlıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, son cümlemiz, «Mec
lis olağanüstü hal süresini değiştirebilir veya Balkan
lar Kurulunun istemi üzerine, her biri iki ayı geçme
mek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kal
dırabilir» diye yazdık. Yani, Meclise aittir, Meclis 
isterse kaldırabilir, isterse süreyi uzatabilir. 

BAŞKAN — O «veya» kalkmıştı; o iki «veya»' 
dan bir tanesini kaldırmıştık. 
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ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKİANI ORHAN 
ALDIKÂÇTI — «Kaldıralım» dediler; yani açık 
gibi geliyor bize. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şu halde birinci fık
ranın ikinci cümlesini, yapılan tashihi dikkate alarak 
okuyorum efendim : 

«Meclis olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Ba
kanlar Kurulunun istemi üzerine her biri iki ayı geç
memek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali 
kaldırabilir.» Bu hale geliyor. 

Bir de, ikinci fıkrada «Ekonomik» kelimesi, «ik
tisadî» olmuştu. 

Bu tashihle 129 uncu maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 138'i okutuyorum : 
3. Disiplin kovuşturmasında güvence 
MADDE 138. — Kamu hizmeti görevlileri ile 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bun
ların üst kuruluşları mensupları hakkında yapılacak 
disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun il
giliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, dinlenil
mesi, savunmasını yapma imkânı tanınması zorunlu
dur. 

Bu esaslara uyulmadıkça, disiplin cezası verile
mez. 

Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar ha
riç, disiplin kararlan yargı denetimi dışında bırakıla
maz. 

Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler hak
kındaki hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 139'u okutuyorum : 
4. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasî partilere 

ve sendikalara girememesi ve tarafsızlığı 

MADDE 139. —. Kamu hizmeti görevlileri ile 
kamu yararına çalışan dernek veya vakıflardan özel 
gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış 
olanların merkez ve taşra yönetim ve denetim kurul
larında görev alanlar, siyasî partilere ve sendikalara 
üye olamazlar. 

Kamu hizmeti görevlileri, görevlerini yerine ge
tirirken vatandaşlar arasında siiyasî kanaatlerinden 
dolayı herhangi bir ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareket ettikleri mahkeme hük
müyle sabit olanlar, ayrıca bir yargı kararma gerek 

olmadan, idarece kamu hizmetinden temelli çıkarı
lırlar. 

Kamu hizmeti görevlilerinin meslekî menfaatleri
ni korumak ve geliştirmek amacım güden kuruluş
ların bağlı olacakları esaslar kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 139 uncu maddeyle ilgili bir önerge 
var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 139 uncu maddesinin son fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
«Kamu hizmeti görevlileri, meslekî hak ve men

faatlerini korumak ve geliştirmek amacını güden ku
ruluşlar kurabilir, bunlara üye olabilir. Bu hakkın 
kullanılma şartları ile bu kuruluşların kuruluş ve 
faaliyetlerinin bağlı olacağı diğer esaslar kanunla dü
zenlenir.» 

Cahit TUTUM Özer GÜRBÜZ 
Hayati GÜRTAN Evliya PARLAK 

Remzi BANAZ Feridun GÜRAY 
Zeki ÇAKMAKÇI A. Baki CEBECİ 

Ayhan FIRAT Paşa SARIOĞLU 
Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

CAHİT* TUTUM — Sayın Başkan açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendimi. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Burada, aslında Sayın Komisyonun getirdiği dü

şünceyi daha net telaffuz etmek için bu önergeyi 
vermiş bulunuyorum. Nedense, Türkiye'de kamu hiz
meti •görevlilerinin meslekî menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek hakkının verildiği litiraf edilmek is
tenmez. Hep böyle, çekingen olarak, gayet çekingen 
bir tavırla ifade edilmeye çalışılır. Geçmişte de böyle 
idi. 

Sayın Başkan, şunu işaret etmek isterim; dikkat 
" ederseniz ben bir sözcük daha ilave ettim, meslekî men
faatleri yanında, meslekî hakları da vardır^ Bu, «mes
lekî hak» deyimine, geçmiş dönemde de bir alerji 
duyuldu; ama neden duyulduğunu anlamak müm
kün değil. Meslekî hak ve çıkar, menfaat, birbirini 
tamamlayan hukukî terimlerdir. Burada bu eksikli
ği gidermek, aynı zamanda bu hakkın kamu görev
lilerine esas itibariyle tanındığım; ancak hangi şart
larla, bu hakkın kullanılacağının kanun koyucuya 
bırakıldığını belirtmek istedim. 

Bu kadar basittir Saym Başkanım, teşekkürler,, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın önerge sahibinin de belirttiği gibi, bizimle 
aynı şeyi düşünmektedir ve biz de yazdığımız fıkra
da; «Kamu hizmeti görevlilerinin meslekî menfaat
lerimi korumak ve geliştirmek amacını güden kuru
luşların bağlı olacakları esaslar kanunla düzenlenir.ı» 
dediğimiz zaman, bu kuruluşların varlığını kabul 
etmiş oluyoruz, bu kuruluşların kurulmuş olduğunu 
kabul etmiş oluyoruz. Biz, hatta daha kısaca fikri
mizi ifade ettik ve kendi fikrinden dıe farklı değil
dir. Onun için, takdir Heyetindir efendim. Yani, red
dediyorum diyemiyorum; çünkü benlim gibi düşünü
yor, aynı şeyi düşünüyor. Yazılmış; biz daha kısa 
yazdık, kendisi daha uzun yazmış. Eğer, Kurul uy
gun görürse, onun fıkrasını yazarız. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Tutum?.. 
CAHİT TUTUM — Oylansın efendim. 

BAŞKAN — Oylansın istiyorsunuz. 
Komisyon Sayın Tütum'un önergesini Genel Kuru

lun takdirine bırakıyor. 
Sayın Tututm'un önergesini açık oya sunuyorum : 

140 inci maddeyi okutuyorum : 
E. Üniversiteler ve yüksek okullar 
1. Üniversiteler 

MADDE 140. — Üniversiteler Devlet eliyle ve 
kanunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tü
zelkişileridir. 

Üniversiteler, çağdaş eğitim, öğretim, bilim ve 
teknoloji esasları ve gereklerine dayanan bir düzen 
ve güvenlik ortamı içinde, Atatürk dikel erli doğrultu
sunda ve kalkınma planı çerçevesinde, milletin ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun düzeyde ve miktarda in-
sangücü yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimde bu
lunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık 
yapmak amacıyla faaliyet gösteren çeşitli birimlerden 
oluşur. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbest
çe bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler, 

Üniversite ve öğretim üyelerinin faaliyetleri, Ana
yasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz, 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organları ve 
bunların seçimleri, görev ve yetkileri, öğretim üye ve 
yardımcılarının göreve alınmaları, yükseltilmeleri, 
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görevlerine son verilmesi, üniversiteler üzerinde Dev
letin sahip bulunduğu gözetim ve denetim hakları
nı kullanma usulleri, bilimsel özerklik esaslarına ay
kırı olmamak üzere, kanunla düzenlenir. 

Rektörler, üniversitelerdeki öğretim üyesi pro
fesörler arasından Cumhurbaşkanınca seçilir, 

Devlet, yüksek öğretimi planlamak, üniversite
lerin ülke içindeki dağılımlarını düzenlemek, yüksek 
öğretim kuruluşları arasındaki öğretim üye ve yar
dımcı ihtiyacını, bilimsel özerklik esaslarına uygun 
olarak karşılamak ve üniversitelerin dayalı bulun
duğu ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki den
geyi sağlamak amacıyla, üniversitelerin temsilcileri
nin de katıldığı bir merkezî teşkilat kurar, 

Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçe
lerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak yürür
lüğe konulur ve denetlenir. 

Devlet, üniversiteler üzerinde denetim ve göze
tim hakkına her zaman için sahip olup, üniversite
lerle, onlara bağlı fakülte, enstitü yüksek okul ve 
diğer kuruluşlarda öğrenim ve öğretim hürriyetle
rinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin olağan ted
birlerle giderilememesi hallerinde, Bakanlar Kuru
lu, ilgili üniversitelerin veya onlara bağlı fakülte 
ve birimlerin idarelerine el koyabilir. 

Üniversite ve yüksekokullardaki öğrencilere ve 
öğrenci kuruluşlarına sağlanacak burs, barınma, bes
lenme Ve benzeri yardım ve kolaylıklar Devlet ta
rafından düzenlenir ve Devletin denetim ve göze
timi altında yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Redaksiyonla il

gili bir şey söyleyeceğim, müsaade ederseniz. 
.BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, mad

denin 4 üncü fıkrasında; «Üniversite ve öğretim 
üyelerinin faaliyetleri»- den'iyor. Zannediyorum, 
orada «ve» kelimesi kalkacak; doğrudan doğruya 
«Üniversite öğretim üyelerinin faaliyetleri» olacak. 
Ancak, bu şekilde de yine eksiiklik vardır; çünkü, 
3 üncü fıkra; öğretim elemanı olarak öğretim üye
leri ve yardımcılarını kabul etmiştir. Dolayısıyla, 
4 üncü fıkrada da; Anayasaya sadakat borcu, öğ
retim üyeleri ve yardımcılarının faaliyetlerine ait
tir. Aksi takdirde, öğretim üyeleri, profesör ve do
çentlerdir; doçent, yardımcı doçentler bunun dı
şında kalmış olacaklardır. 

Zannediyorum, Komisyon bana hak verecektir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum, 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim haklıdırlar, unutulmuştur. 

BAŞKAN — Redaksiyon mahiyetinde, şu halde; 
«Üniversitemden sonra «ve» kalkıyor; «öğretim 
üyelerinin ve yardımcılarının» oluyor dördüncü fık
ra. 

Bu tashihle mutabık mıyız efendim? Başka bir 
husus var mı Sayın Aldıkaçtı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, yok. 

BAŞKAN — Bu tashihle, 140 inci maddeyi oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

139 üncü maddeyle ilgili olarak Sayın Tutum ta
rafından verilen önerge hakkında oy kullanmayan 
arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
141 inci maddeyi okutuyorum : 
2. Yüksek okullar 
MADDE 141. — Yüksek Öğretim Kurumu olarak 

yüksek okullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrultusun
da, Türk kültürü ve ülke ihtiyaçlarıyla istihdam plan
laması çerçevesinde, belli bir mesleğe yönelik alan
larda faaliyette bulunmak üzere üniversiteler ile Mil
lî Eğitim Bakanlığınca kurulur. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

142 nci maddeyi okutuyorum : 
F. Bilim ve teknolojinin geliştirilmesi 
MADDE 142. — Devlet, bilim.ve teknolojinin 

geliştirilmesi amacı ile kamu kuruluşları, bilimsel ve 
sanayi kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak araş
tırmaları teşvik eder ve destekler. 

BAŞKAN — Önerge- yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum... 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Şimdi burada; «Bi

limsel ve sanayi kuruluşları» diyor. Bu, zannediyo
rum, «Bilim ve sanayi kuruluşları» olması gerekir, 
aksi takdirde «Bilimsel kuruluşları» diye bir şey ol
maz. 

BAŞKAN — Evet efendim. «Bilim ve sanayi ku
ruluşları» olması lazım. 

Teşekkür ederim. 
Bu şekildeki tashih ile 142 nci maddeyi oyunuza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

143 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gi Radyo ve Televizyon İdaresi ve haber ajans

ları, 
MADDE 143. — Dadyo ve tdevizyon isitasyon-

fljarı, ancaik Devlet eliyle kurdur ve idareleri ikatmu 
tüzelkişiliği halinde düzenlenir, organlarının kuruluş 
biçimli ve işleyişi, tarafsızlık likenine uygun olarak, 
kamunda gösterilir. 

Her türlü radyo televizyon yayımları Devlet ve 
Milletin yararları gözetilerek, tarafsızlık esaslarına gö
re yapılır. Haber ve programların seçjilmesinde, iş
lenmesinde, sunulnnasında ve Türk kültür ve eğiti
mlinle yardımcılık görevlerinin yerine getirilmesinde, 
Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü
mün, kamu düzenimin, toplum huzurunun, genel an
lak ve 'asayişin ve Cumhuriyetin temel İtelerinin ge
reklerine uyulur; haberlerin doğruluğu sağlanırs 

Radyo ve Televizyon İdaresi Genel Müdürü ile 
yönetim kurulu üyelerimden üçü Cumtwribaşkamımoa 
atanır,; 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî 
yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır, 

BAŞKAN — Önerge yoktur, 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 

öder rrMnıicc?ı 
(BAŞKAN — Buyurunuz efendim,: 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; Radyo ve 
Televizyon İdaresinin liısmi «Türkiye Radyo ve Te
levizyon İdaıresi'dir. Dolayısıyla madde başlığının, 
bir de maddemin üçüncü paragrafında, «Türkiye Rad
yo ve Televizyon İdaresi Genel (Müdürü 'ite Yönetim 
Kurulup olarak redaksiyon mahiyetinde değişmesi ge
rekir zannediyonımı, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. Tashih 
yapabilmek için tekirar ediniz. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; madde baş
lığı; «Türkiye Radyo ve Televizyon İdaresi ve haber 
ajansları» oil)aeak3 

'Üçüncü fıkrasında da; «Türkiye Radyo ve Te
levizyon İdaresi' Genel Müdürü ile yönetim kurulu 
üyelerinden üçü...» şeklinde olması lazım. Üçüncü 
fıkranın başlangıcı böyle olması lazım. 

BAŞKAN — Her ikisine de «Türkiye» kelime
sini, ilave ediyoruz. .•? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Olamaz efen
dim. 

AYHAN FIRAT — İsmi öyle efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon,-
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayım Başkanım, değerli arkadaş-
Itaınm; 

Bir kere, kenar başlığı, muhakkak ki som hüküm
lerden d© belirtildiği gilbi, maddenin içeriğini anlat
maz, sadece bir fikir, bir istikamet verir. Onun için, 
«Radyo ve Televizyon idaresi ve haber ajansları» 
kavramı bu fikri anlatır. Bunum içindir ki, buraya 
«Türkiye» kelmesiınim ilavesimıe gerek yoktur efen
dim. Alma madde içerisinde «Türkiye Radyo ve Te
levizyon İdaresi Geme! Müdürü ile yönetim kurulu 
üyelerimden üçü Cumhurbaşkanıinca atanır.» ibaresi 
'tartışılabilir. 

©ize göre fikri aııılatmaktadlır, yeterlidir, İleride 
belki sistem değişebilir; başka bir radyo kanalı açı
labilir, l?aşka bir servis konulabilir.; Onun içimdir iki, 
müesseseyi anlatmak istedik; kuruluşu değil efendim. 

IBAŞKAN — Oer (itkisine de gerek görrnüyorsu-
mıuız?...j 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Görmüyoruz, efendim. 

IBAŞKAN — 143 üncü maddeyi Komisyondan 
geldiği sekiyle oyumuza sunuyorum: Kabul edenlen.. 
Etmeyenler .vj Kabul edilmiştir; 

144 üncü maddeyi okuıtuıyorumi: 
H. Atatürk Akademisi. 
MADDE 144. — Atatürk ilke ve inkılâplarımı, 

Türk kültürünü, Türlk tarihimi ve Türk diinii bilim
sel yoldan 'araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayım
lar yapmak amacıyla kamu tüzelkişiliğine sahip, Ata
türk Akademisi kurulurj 

Akademimin kuruluşu, çalışma usûlleri, yetkileri 
ve mernsuplarımMi özlük işleri1 kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuityorum: 

Danışma MecUisi Başkanlığıma 
Tasarının 144 üncü maddesiimin aşağıdaki şekil

de dfeğiştiriılmesimti 'arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla,! 

Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurulu. 

MADDE 144. — Atatürk ilke ve inkılaplarımı, 
Türk düiıni, Türk tarihimi ve Türk kültürünü bilim
sel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayım
lar yapmak amacıyla kamu tüzelkişiliğime sahip Ata
türk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu kurulur. 

Kurumumı fahrî başkamı, Cumhurbaşkanıdır. 

Kurumum kuruluşu, çalışma usulleri, yetkileri ve 
özlük lişleri kanunla düzenlienira 

Adnan OREL Recai DlNÇER 
Fevzi ÖYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Recaıi BATURALP Eşref AKINCI 
Aydemir AŞKIN Hail Erdoğan GÜREL 

Ali DİKMEN Orhan BAYSAL 
Ender CİNER 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde açıklama yap
mak üzere Sayın Orel, buyurun efendim. 

ADNAN OREL — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlar; 

Bahis konusu madde, değerli Komisyonumuzun 
takdire değer vukuf ve üstün hamiyyet duygusu ile 
kaleme aldığı ve Yüce Heyetinizin alkışlarına maz-
har olarak kabul edilmiş bir metindir. 

Bu madde ile, emsalsiz millî kültürümüzü, güzel 
dilimizi, zengin ve parlak tarihimizi ve eşsiz Kahra
man Atatürk'ümüzü, gerçek ilim ölçüleri içinde ve 
milletimizin yüce niteliklerine layık olacak şekilde 
inceleyecek, tanıtacak ve yayacak, ehil ellerden ku
rulu bir teşkilatın meydana gelmesi kısmen müm
kün oldu. Bu bakımdan, bu metni altın harflerle ya
zılmaya layık bir değerle buluyoruz. 

Önerimizle, biz bu altın harfli metni, O'na layık, 
O'na yakışır, murassa altın bir çerçeveye kavuştur
mak ve Değerli Komisyona, Yüce Heyetinizin ilave 
alkışlarını kazandırmak istiyoruz. Yani, atılmış 
olan adımı bir büyük adım daha ileriye götürüyo
ruz. Bu sayede, millî varlığın en kuvvetli, en hayatî 
en kutsî dört temel unsuru, Devletin ve milletin en 
üst seviyesinde sahabet, gözetim ve denetime kavur 
saçaktır. 

Teklifimizin mahiyeti şudur : 
Biz, bahis konusu teşekkülü daha üst bir seviye

ye, milli seviyeye çıkarıyoruz ve Atatürk Akademi
sini, Atatürk, Dil, Tarih, Kültür Yüksek Kurumu 
haline ifrağ ediyoruz, Cumhurbaşkanımızı bu Ku
rulun fahri başkanı yapıyoruz. 

Malum olduğu üzere, bizdeki anlamı ve kulla
nımı ile «Akademi» kelimesi, liseyle üniversite ara
sındaki bir öğretim kurumuna alem olmuştur. Ba
zı yabancı memleketlerde olduğu gibi, bizde bu ke
lime bir ilim şûrası veya konseyi veya en üst dü
zeyde bir teşekkül manası taşımaz. Halbuki Yüce 
Heyetimizin muradı, herhalde dilimizi, tarihimizi, 
kültürümüzü ve Yüce Atatürk'ümüzü bir tek akade
minin eline bırakmak değil, aksine, bunların her 
birini ayrı bir akademinin çalışma konusu yapmak-
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ti. tşte bizim teklif ettiğimiz Yüksek Kurum bunu 
sağlayacak; bu Yüksek Kurumun gözetim, denetim 
ve yönetimi altında Türk dili, Türk tarihi, akademi, 
enstitü veya kurumları ile Atatürk Eğitim Merkezi 
ve yeni kurulacak araştırma enstitüsünden terek
küp eden bir organizma meydana gelecektir. 

Bu teklifimizin Sayın Komisyonumuzca şayanı 
kabul görüleceğini umuyor ve yüksek tasvibinize de 
mazhar olacağına inanıyoruz. Bu inançla saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum, önerge 

üzerinde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDîKAÇTL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Atatürk Akademisiyle ilgili verilen önergede, bi
zim akademi^ unvanının yetersiz olduğu ve «kuru
mu» kavramının «akademi»nin üstünde olduğu sa
vunulmaktadır. 

Biz bu görüşe, bilimsel açıdan katılamıyoruz. 
Akademi, bir kurumun daima üstündedir, Paşam 
bizi bağışlasın; ama bizim bildiğimiz gerçek budur. 

Biz de 144 üncü maddenin içerisinde, Türk Kül
türünün, Türk tarihinin, Türk dilinin ve Atatürk il
ke ve inkılaplarının bilimsel yoldan araştırılmasını, 
tanıtılmasını yaymak ve yayımlar yapmak amacıy
la kamu tüzelkişiliğine sahip Atatürk Akademisinin 
kurulmasını öngörmekte idik. Aşağı yukarı söyle
dikleri de aynıdır. 

Burada üzüntü ile başka bir noktaya değinmek 
isterim; bildiğiniz kadarıyla fahrî başkanlık unvanı, 
müesseseler tarafından yahut dernekler tarafından 
veyahut da akademiler tarafından, kendileri tarafın
dan verilir. Bu, Kanun yoluyla, Anayasa yoluyla ol
maz ve Sayın Cumhurbaşkanını burada zikretmek, 
bilmiyorum, ne derece uygundur. Onu da takdirle
rinize sunuyorum. 

Bundan dolayıdır ki; yani bu iki noktadan dola
yıdır ki, «akademi» kavramının «ıkurum»: kavramının 
üstünde olması ve bizim metnimizde 168 inci madde 
olarak sundukları birinci fıkranın aynen mevcut bu
lunması; diğer taraftan da Devlet Başkanına Ana
yasada fahri başkanlık unvanının verilmesinin biz

ce mümkün olmaması dolayısıyla bu önergeye, de
ğerli imza sahibi arkadaşlanmıza rağmen, katılamı
yoruz ve kendi metnimizin muhafaza edilmesini Sa
yın Kuruldan rica ediyoruz. 

Teşekkijr ederiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Orcl, önergenizin açık oya sunulmasını is

tiyor musunuz efendim? 

ADNAN OREL — Efendim, hiç değilse ismi 
«Atatürk Bilimler Akademisi» olamaz mıydı? Ve
yahut, «Atatürk Dil, Kültür, Tarih Akademisi» ola
maz mıydı? 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTF — Sayın Başkanım; biz başlangıçta 
«Atatürk Bilim ve Kültür Akademisi» diye düşün
müştük, Tasarımızı öyle hazırlamıştık; fakat sonra 
tartışa tartışa, sadece «Atatürk Akademisi»nde ka
rar kıldık. Yani «Atatürk Akademisi» kavramının 
daha şümullü olacağını ve daha yakın olacağını dü
şündük, maddeyi bu şekilde düzenledik efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Orel, Komisyonun bu açıklaması karşı

sında önergenizin açık oya sunulmasını arzu ediyor 
musunuz? 

ADNAN OREL — Efendim, oylanmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Orel ve arka
daşlarının önergelerini açık oya sunuyorum. 

Madde 145'e geçmeden önce, 139 uncu madde 
üzerinde Sayın Tutum ve arkadaşlarının verdiği 
önerge üzerinde yapılan oylama neticesini arz edi
yorum: 102 arkadaşımız oylamaya iştirak etmiş; 31 
kabul, 67 ret 4 çekimser oy verilmiştir. Bu durum
da önerge kabul edilmemiştir. 

139 uncu maddeyi Komisyondan geldiği şekliy
le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada Komisyonun üzerinde çalıştığı 124 ün
cü madde de gelmiş bulunmaktadır. 

Müsaadenizle 124 üncü maddeye geçiyorum. 
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Komisyondan gelen yeni metni okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 124 üncü maddesi Komis
yonumuzca yeniden düzenlenerek ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımızla arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Başkan 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Feyzi FEYZİOÖLU 
Üye 

Turgut Tan'ın önerisine 
katılıyorum 

A. Mümin KAVALALI 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 
Turgut TAN 

Kâtip 
Madde önerim eklidir. 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
ü y e 

Turgut Tan'ın önerisine 
katılıyorum 

Recep MERİÇ 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

G. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanınca yenilenmesi 

seçimlerinin 

MADDE 124. — Bakanlar Kurulunun 119 uncu 
maddede belirtilen güven oyunu alamaması veya 
107 nci ve 120 inci maddeler uyarınca güvensizlik 
oyuyla düşürülmesi hallerinde Başbakan, Cumhur
başkanından Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim
lerinin yenilenmesini isteyebilir. 

Düşürülen Başbakanın birinci fıkra uyarınca se
çimlerin yenilenmesini istememesi ve 45 gün içinde 
119 uncu madde uyarınca güvenoyu alan bir Ba
kanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde, Cum
hurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
na danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar vere
bilir. 

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden 
istifa etmesi veya yeni seçilen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra 
45 gün içinde güvenoyu alan bir Bakanlar Kurulu
nun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak 
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazete'de yayınlanır 
ve hemen seçime gidilir. 

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

Danışma Meclisi Başkanlığına; 
Anayasa Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi hak
kındaki 124 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM 
Tülay ÖNEY 

Özer GÜRBÜZ 
Şerafettin YARKIN 

Feridun GÜRAY 
A. Asım İĞNECİLER 

H. İbrahim KARAL 
Abdülbaki CEBECİ 

Remzi BANAZ 
Hayati GÜRTAN 
Evliya PARLAK 

Fikri, DEVRİMSEL 
Paşa SARIOĞLU 

«Madde 124. — Anayasanın 105 inci veya 128 
inci maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu ile 
Bakanlar Kurulunun düşmesi halinde, yeni Bakanlar 
Kurulu 30 gün içinde kurulamazsa veya kurulan 
Bakanlar Kuruluna güvenoyu verilmezse, Cumhur
başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve 
Başbakana danışarak seçimlerin yenilenmesine ka
rar verebilir. 

Yenilenme kararı, Resmi Gazetede yayımlanır 
ve hemen seçime gidilir.» 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; bu arada Sayın Orel 
ve arkadaşlarının önergeleri üzerinde oy kullanma
yan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Karal, siz mi açıklama yapacaksınız? 
HALİL İBRAHİM KARAL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Karal, açıklamanızı yeni metni dikkate 

alarak yapmanızı rica ediyorum. 
HALİL İBRAHIM KARAL — Peki efendim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Parlamentoyu ve dolayısıyla parlamenter rejimi 

ağır surette yaralayan diğer bir madde üzerinde ko
nuşmak üzere huzurunuzdayım. 

Şimdi, bu madddede düzenlenen gördüğünüz si
yasi manzara şudur : 

İki büyük güç; yasama gücü ve yürütme gücü
nün karşı karşıya geldikleri zaman neler olmakta
dır, bunu düzenleyen bir maddedir ve birçok anaya
salarda mevcuttur. 

Benim önergemde üzerinde durduğum, dikkat' 
buyurmuşsanız, her güvensizlik oyunun cezalandır
mış olmasıdır. Yani parlamento her güvensizlik 
oyunda, ister göreve başlarken güvensizlik vermiş 
olsun, ister görev sırasında bakanlar kuruluna gü
vensizlik oyu vermiş olsun, yenilenmek veya feshe
dilmek tehdidi altındadır. Bu, iki bakımdan mah
zurludur: 
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Evvela, Türk siyasî tarihinde güvensizlik oyları 
kötüye kullanılmamıştır. Güvensizlik oyu, her iki şık-
kıyla da parlamektonun elindeki, yegâne işleyen di
yebileceğim, denetim araçlarıdır. Bu araçlar olmaz
sa parlamentolar denetim yapmazlar, yapamazlar 
ve Türk parlamentoları da yahut Türk meclisleri de, 
parlamento bu sebeple olamamışlardır. 

Diğer bir deyimle, Türk siyasî tarihinde güven
sizlik oyu istisnaî bir olaydır. Bu nederece istisnaî 
bir olayı, sanki çok olan diğer ülkelere benzeterek 
cezalandırmanın, parlamentoyu yenileme tehdidi 
karşısında bırakmanın doğru olmadığı kanaatinde
yim. 

Peki, parlamenter rejimde bu madde ile düzen
lenen önemli husus nedir?.. Parlamentoların en bü
yük sorumluluğu hükümet çıkarabilmeleridir. Par
lamento, hükümet çıkaramazsa cezalandırılmalıdır. 
Eğer bu güvensizlik oyunu verir, bir hükümeti dü
şürür, ondan sonra da yeni bir hükümeti kurabili
yorsa, o parlamento sağlıklıdır. Burada patolojik 
olan, sağlıksız olan, güvensizlik oyü verilmiş olması 
değildir, hükümet çıkaramamış olmasıdır. 

O bakımdan, birinci şık, özellikle Türkiye'de na
sıl uygulanacağını bilmediğimiz için, yepyeni sür
tüşmelere, yepyeni parlamento maceralarına sebep 
olacaktır. O bakımdan, son derece normal müesse
seler olan bu güvenoyu verme veya vermeme key
fiyetlerinin bu maddeden çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

Değerli Komisyonumuzun yeniden düzenlediği 
diğer hususlara katılıyorum. 

Hükümeti çıkaramayan; ona ben 30 gün dedim, 
arkadaşlarımız 45 gün demişler, bunlara katılmak 
mümkün. 

Diğer bir hususu da burada arz etmek istiyo
rum, o da çok önemli; Alman Anayasasında var, 
daha birçok anayasalarda da mevcuttur. 

Bir hükümete güvensizlik oyu veren, onu düşü
ren bir parlamento, yenisini kurabileceği zaman bu
nu yapabilmeli. Yenisini kuramayacaksa bunu yap
maz. Benim teklifim zımnen bunu da önermekte
dir; çünkü düşürecektir, ancak hükümeti kurama
dığı zaman yenilenme tehdidi altındadır. 

O bakımdan, son derece sağlıklı ve Türk parla
mentolarının ihtiyacı olan güvensizlik müessesesinin 
zedelenmemesi lazımdır, yoksa meclislerimiz parla
mento olamazlar, sadece ve sadece oy mekanizması 
olarak kullanılırlar ve denetim vazifelerini yapa
mazlar. Parlamenter rejimin en üstün siyasî organı 

parlamentodur, onun yerini alacak hiçbir siyasî or
gan düşünülemez. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Parlamenter rejimin esas mekanizmasını daha 

etraflı ve tamamlayıcı bir şekilde sizlere sunduğu
muz yeni önergemizde, yasam ve yürütme arasında 
çıkacak ihtilafların nasıl çözümleneceğini tespit et
meye çalıştık. 

Aslında, parlamenter rejim hayatını hiç yaşa
mamış olan memleketimizde, sadece 1924 Anayasa
sından itibaren parlamenter rejime doğru olan bir 
gelişme müşahede edilen memleketimizde, bu reji
mi geleneksel kurallarına göre değil, pozitif hukuk 
kaideleri halinde Anayasaya koymayı, her türlü te
reddüdü ortadan kaldırmak için gerekli gördük. 

Doğrusu, bu hususta bize arkadaşımız Karal'ın 
önergesi de yardımcı oldu ve başlangıçta kasten, bi
lerek, koymadığımız bir hususu; yani göreve baş
larken güvenoyu alamadığı halde, parlamentonun 
feshini yahutta Anayasamıza göre seçimlerin yeni
lenmesini istemek hakkını vermediğimiz bakanlar 
kuruluna da bu hakkı verdik; çünkü kendisi de 
«Kurulan bakanlar kuruluna güvenoyu verilmezse, 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına ve Başbakana danışarak seçimlerin yenilen
mesine karar verebilir.» diye teklif etmektedir. 

Bizim teklifimiz, biraz evvel söylediğim gibi, par
lamenter rejimin bütün kurallarına uygundur ve bu 
kurallar parlamenter rejimin uygulandığı bütün 
memleketlerde uygulanmaktadır. 

Hükümet herhangi bir sebeple düştüğü zaman, 
hükümet göreve başlarken güvenoyu alamadığı za-' 
ımıam, talkdirîere göre meclislerin yenilenmesine ka
rar verilebilmelkıtediiır. Bizim önergemizde yahuıt yeni 
tdkliıtfiımi'zde göreceğiniz gibi, daiha doğrusu duydu
ğunuz gibi, daima «verilebilir» kelimesi varıdır. Sa
dece biır halde, «Cumlhuribaşlbanımn turlar sonunda 
seç'Mememesi halinde Oımhurbaşlkamı seçimlerim ye
nilenmesine ıbarar veriın» şdklindediir, diğerlerimin 
hepsi «veııiil)ebliıl!ir>>diira Bu ıbir taıkdir yetkisi sorumu
dur^ BelkiM haler dışımda. O faaller de gayet kesin 
olarak Anayasada beıM'rtilırnişıtir, 

Diğer taraftan da, padaımenıter sistem iiçenisimde 
Balkanlar Kuruluma verilen güvensizlik oyunun so-
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mumda yapılacak feshim yahut memleketimizde se
çimlerim yenilemmesinlkı miMetvekillerimıi korkutaca
ğı veyahut ıdia ıomlar üzerimde kötü tesir yaparak gö
revlerimi yapmalarıma engel olacağı görüşünü arkada
şımız ileri sürmektedir. Zaten sistemlini amacı budur. 
Sistemim amacı, olur olmaz sebeplerle hükümeti dü
şürüp, kamuoyunun tasvip etmeyeceği, bir işlemi yap-
ımıaısıma mtfıBeltvekilleriml engellemektir; milletvekilleri-
mıi hu işleri yapmaktan alıkoymaktır ve hu işlemi so
nunda, egemenliğim sahibi olanı millet önüne dönü
lecektir. Veüilen güvensMik oyumda programını ve
ren hükümetim rnıı yahut da tasarrufu mahkûm edi
len hükümetin mi, yoksa pariamentomum mu haklı 
olduğunu millet ıtayira edecektir. 

©alkım, bu hususta son güzel, beliğ, açık örnek 
Fransa'da geçmiştir, ©ir kere daha arz etmiştim; tek-
rarlııyoıruimi.ı 

1962 yılımda Parlamento Hükümete güvensizlik 
oyu verımlişıtir; Devlet Başkanı 'Farlaimemtoyu feshet
miştir; yapılan seçimler sonunda Hükümete güven
sizlik oıyu veren 160 miietvekilli seçilmemişlerdir, 
seçimli kaybetmişlerdir. «Millî egemenlik» ilkesine 
göre egemenliğim sahibi millet, milletvekillerinim yap
tıkları ıbu tasarrufu mahkûm etmiştir ve bundan do
layıdır ki, fesih müessesesi yahut meclisim yenilen
mesi sekinde kabul ettiğimiz sistem, milletvefcillerM 
iolur olmaz nedenlerle hükümete karşı çıkmaktan alı
koyacaktır. Bu, onların diğer denetim yollarıyla 
hükülme/ti demetlemelerime engel değildir ve verdikle
ri güvensizlik oyu eğer Vicdanlarında kamuoyunda 
tasvip edileceği inancımı taşıyorsa, elbette ki hükü
meti düşürecekllerdiır. Sistemlim özü budur; Yasama 
Meclisi ile yürütme kuvveti arasımda çıkacak ihtilaf
ta rnlileti hakem yapmaktır ve ihtilafı bu şekilde çöz
mektir,, 

©unıdanı dolayıdır ki arkadaşlaom, yeni getirdi
ğimiz teklife İltifat buyurmanızı, oylarımızı omdan 
esirgemememizi rica eder, en derim saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayım Karal'um önergesi üzerimdeki 
görüşünüzü de kısa, bir tek kelime ile rica ediyo
rum, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDHCÇTI — Sayın Karal'ın teklifi, 'bizim teklifi
mizin yarışımı içermektedir^ Biz daha ileriye güttük̂  
Omdan dolayı onu yetersiz buluyoruz efendim. Yok-
ısa, buradakilerin! hepsi doğrudur, katılıyoruz; ama 
biz daha ileriye gittik ve soruyu daha etrafıyla dü
zenlemeye çalıştık^ 

Saygılarımla efendim^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkanım, 

bir soru sorabilir imliyim? 
BAŞKAN — Sayım Karal, biliyorsumuz soru sor

ma imkânı yok. Ancak, ben.şu safhada sizden sumu 
rica ediyorum; Komisyonum 'bu görüşü karşısında 
önergemizin açık oya sunulmasını arzu ediyor muşu
muz? 

HALİL İBRAHİM KARAL — Artık oylansın 
efendim. Çünkü güvenoyunu yok eden bir madde ge
tirilmiştir, 

BAŞKAN — Sayın Karal'ın önergesini öncelikle 
açık oya sunacağım, ıbiilahara Komisyonum önerge
sini. 

AVNt MÜFTÜOĞLU — Sayım Başkanım, şim
di, (Komisyonun yeni getirmiş olduğu metni sadece 
bir defa okumakla dinledik; fakat anlayabildiğimiz 
kadarıyla olumlu bir değişiklik yapılmış. Gerek di
ğer önerge hakkımda oyumuzu kuMamabitoerniz için 
göıek Komisyonum bu yeni önerisini yeterince imce-
Heyebilmemiz için bu yemi maddenin bizlere de dağı
tılmasını, ondan sonra bu işe tevessül edilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Eifendim, müsaade ederseniz her iki 
mııatnli Ibir daha okutuyorumı: 

'(Halil İbrahim Karal'ım önergesi tekrar okundu) 
TURHAN GÜVEN — Bu okumam hangisi? 
BAŞKAN — Efendim, önce önergeyi okuttum; 

şimdi ide 'Komisyonun metnimi okutuyorum': 
l(Awayasa Komisyonumun getirdiği metim tekrar 

okundu) 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, müsaa

de eder misimiz? 
BAŞKAN — Mümkün değil Sayım Akkılıç. Usul 

hakkımda görüşüyorsanız lütfen ayağa kalkacaksınız, 
usulümüz bu; lütfediniz efendim, lütfediniz. 

E(fendiiım, sayım üyelerden çok özür dilerim. Şah
sım itibariyle şüphesiz önemli değil; 'ama Sayın Baş
kanlığa hitaplarım ayağa kalkılarak yapılması teamül
dür aynı zamanda jîçitüzük hükmüdür. Bunum mü
nakaşası zaJnnedliyorum sıizi de, benıi 'de, üyelerimizi 
de üzeri 

Teşekkür ederim. 
Buyurum efendimi,: 
MAHMUT AKKILIÇ — Özelikle belirtmek is

terim ki, Başkanlığa saygımız sonsuzdur, 
BAŞKAN — Tabiî, çok teşekkür ederim» 
MAHMUT AKKILIÇ — Evvela elimle işaret 

ediyorum; uygum gördüğünüz takdirde kalkıp konu-
şacaktiürL 
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BAŞKAN — Evet teşielkJkür «dedm efendini; vu
zuh buldu. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Balkanını, bu 
mertlim çoik uzun ve ıbliraz ayrıntılı okumayla kavra-
yamadım, özür diilertaiv 

Bu bakımdan kesin olarak oyumuzu kullanabil
memiz ve arkadaşlarımın bunu tam anlayabilmeleri 
için bence, basılıp dağitılmasında yarar vardır. Hat
ta çelişki ve redaksiyon hataları vardır. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç dikte etmeye çalış
tık; not alınamadıysa... 

MAHMUT AKKILIÇ — Alamadık efendim. 
Eğer, uygun görürseniz metni iyi anlayabilme

miz için lütfedip bunu bastırıp dağıtırsanız iyi olur. 
BAŞKAN — Efendim, 124 üncü madde ile ilgili 

yeni metni, fotokopisini dağıtmak üzere maddenin 
görüşülmesini geri alıyorum. 

" MAHMUT AKKILIÇ — Çok teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 124 üncü maddenin 
fotokopisi bastırılıp dağıtılacaktır. 

Sayın üyeler, 144 üncü maddeyle ilgili olarak Sa
yın Adnan Orel ve arkadaşları tarafından verilen öner
genin oylama sonuçlarını sunuyorum : Oylamaya 
105 arkadaşımız iştirak etmiştir; kabul oyu 25; ret 
oyu 71, çekimser 9. Bu durumda önerge reddedilmiş 
bulunmaktadır. 

144 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

145 inci maddeyi okutuyorum : 
î. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

ları 
MADDE 145. — Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ve bunların aynı nitelikteki üst 
kuruluşları kanunla meydana getirilir ve organları 
kendileri tarafından, kendi üyeleri arasından seçilir. 

Meslek kuruluşlarının organlarının seçimleri, üye
lerin en geniş biçimde katılımını sağlayacak ve hâ
kim yönetim ve denetiminde yapılacak şekilde ka
nunla düzenlenir. 

Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faa
liyet gösteremezler; siyasetle uğraşamazlar, siyasî 
partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket ede
mezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî te
şebbüslerinde devamlı olarak çalışanlar meslek ku
ruluşlarına üye olamazlar. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının 
hak ve hürriyetlerinin korunması, suçların önlenme-
sli bakımlarından, gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde, mahallin en büyük mülkî amiri, hâkim kararı
na kadar, meslek kuruluşunun seçilmiş organlarını 
görevden uzaklaştırabiür. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddeyle alakalı bir 
önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «Kamu Kurumu Niteliğin

deki Meslek Kuruluşları» hakkındaki 145 inci mad
desinin dördüncü fıkrasının Tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Ayhan FIRAT 
Remzi BANAZ Fikri DEVRİMSEL 

Hayati GÜRTAN Zeki ÇAKMAKÇI 
Özer GÜRBÜZ Şerafettin YARKIN 
Tülay ÖNEY Abdülbaki CEBECİ 

Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «N. Kamu kurumu niteli

ğindeki meslek kuruluştan» kenar başlıklı 145 inci 
maddesinin 5 inci fıkrasının çıkarılarak yerine «Ka
mu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüs
lerinde devamlı olarak çalışanlar meslek kuruluşla
rının yönetim kurullarında üst üste iki yıldan fazla 
görev alamazlar» fıkrasının konmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa SARIOĞLU Hayati GÜRTAN 
Ayhan FIRAT Tülay ÖNEY 

Evliya PARLAK Zeki ÇAKMAKÇI 
Fikri DEVRİMSEL Özer GÜRBÜZ 

H. İbrahim KARAL Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN ----- Sayın Tutum'un önergesi üzerin
de, Sayın Fırat buyurun. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Netice alamayacağımı bildiğim halde beş daki
kanızı alacağım muhterem arkadaşlarım. Sebebi şu, 
lütfen önünüzdeki Anayasa Tasarısının 27 nci say
fasını açınız. Burada Reisicumhurun görev ve yet
kileri vardır. Aynen okuyorum, alttan dördüncü sa
tır; «d. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü ile üç Yönetim Kurulu üyesini atamak.» 
Reisicumhurun görevi. 
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143 üncü maddenin basit bir redaksiyon mahiyeti 
arz eden ve özel bir kurumu işaret eden Genel Mü
dürü ile Yönetim Kurulu üyelerinin üçü Cumhur
başkanınca atanır. Nerenin? Radyo Televizyon Ku
rumunun değil, Türikiye Radyo Televizyon Kuru
munun. Bir Anayasanın içinde beş sayfa ara ile iki 
ayrı isim olmaz, ikisi de özel bir kurumun ismidir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, Genel Kurulca oylan
mış olan bir konuda lütfen, lütfen efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, benim yo
ğurt yiyişim böyle, müsaade edin beş dakikayı böyle 
kullanayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, takdir edersiniz lütfen 
efendim. 

AYHAN FIRAT — Şimdi efendim, ben başlı
yorum 145 inci madde hakkında maruzatımı arz ede
ceğim : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önce maddeyi okuyorum; seçimleri hâkim hu

zurunda yapılacak. «Meslek kuruluşları, kuruluş 
amaçları dışında faaliyet gösteremezler; siyasetle uğ
raşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler.» Bunların, «Devletin ülke
si ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güven
liğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyet
lerinin korunması, suçların önlenmesi bakımlarından, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en 
büyük mülkî amiri, hâkim kararma kadar, meslek 
kuruluşunun seçilmiş organlarını görevden uzaklaş-
tırabilecek.» 

Yine 117 nci maddede Devlet Denetleme Kuru
lu kuruldu. Devlet Denetleme Kurulu kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında her türlü incele
meyi, araştırmayı ve denetlemeyi yapacalk ve sonuç
larını rapor halinde Reisicumhura sunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Öyle bir hale getirdik ki, kamu kuruluşlarının ar

tık mahzurlu noktalarını kendimize göre, kafamıza 
göre biçtik, koyduk, artık bundan korkuyorsak lüt
fen tümünü kapatalım, niye Anayasada yer veriyo
ruz arkadaşlarım? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meslek kuruluşlarından ben bir kaç misal vere

yim; Türkiye'de mevcut ziraat mühendisleri arka
daşlarımın ki, Yüce Meclisinizde onbeş sayın üye 
mevcuttur, bunların kırkta biri, ellide biri serbest 
çalışıyor. Kamu kuruluşlarındaki bu arkadaşları çı
karıp 40 - 50 kişi ile bir ziraat odası oluşturduğumu
zu düşünelim. Bir orman mühendisleri odası oluştur-

• duğumuzu 20 - 30 kişiyle düşünebilelim. Bunlar ile-
I ride Devletin yaptığı yatırımlara, Devletin icraatına 
I yön verecek, Devlet kendinde çalışanların sesini du-
I yamayacak, bunların sesini duyacak. 
I BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Fırat. 
I AYHAN FIRAT — Avukatlar, hangi avukat ka-
I mu iktisadî teşebbüslerinde ve Devlette çalışanlar, 
I mahkemelere Hazine avukatları nasıl gireceklerdir? 
I Yeni kanun çıkarırız, yaparız. Ülkede yapılmayacak 
I şey yoktur, ancak mademki biçtik bu hale getirdik, 
I daha korkacak nesi var? , 
I Bunlar ülke yararına çalışırlar. Bunlar kendi mes-
I lekleriyle ilgili konularda meslekî ve ilmî çalışmalar 
I yaparlar. Ülkeye hizmet etmek gayeleridir. Telknolo-
I jinin getirdiği yenilikleri meslektaşlarına duyurmak 
I amaçlandır. Lütfetsinler Saym Komisyon bu kadar 
I rijit davranmasınlar, lütfetsinler konuyu bir görüş-
I sünler, ben bunu rica ed-iyorum, hepinize saygılar su-
I nuyorum. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
I Komisyonun görüşünü rica ediyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
I AK YOL — Sayın Başkanım, 
I Önergeye katılmıyoruz ve metnimizin oylanma-
I sini istirham ediyoruz. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Fırat, Komisyonun görüşü karşısında açık 
I oylamaya gidilmesini istiyorsunuz. Bu itibarla, Sayın 
I Fırat'ın önergesini açık oya tabi tutuyorum. 
I Aynı madde üzerinde diğer bir önerge Sayın Sa-
I rıoğlu'nun. Buyurunuz Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 
I arkadaşlarım; 
I Sayın Fırat biraz evvel ifade ettiler, gerçekten 
I kürsüye çıkarken ümitsiz olarak, (Sayın Hocamız za-
I man zaman burada kullandılar «çaresliziz» dediler) 
I çaresiz bir şekilde çıkıyoruz; ama zararına yürekten 
I inandığımız bir hususu bir defa daha dile getir-
I mekte yarar görmekteyim. 
I Biliyorsunuz şimdi 145 inci madde olarak tan-
I zim edilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla tilgili mad-
I denin birçok fıkraları vardır. Bu fıkraların tümüne 
I bakıldığı zaman aslında çok sakıncalı hükümler ta-
I sımaktadır, ancak bunlardan en sakıncalı hükmü zan-
I nımca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 
I meslek kuruluşlarına üye olamamalarıdır. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu nereden gelmiştir? Zannediyorum ki, Komis-
I yon bu maddeyi tanzim ederken geçmişte bazı kuru-
I luşların "çalışmalarında siyasetle uğraşmanın bu mad-
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denin tanziminde çok ağır bir şekilde yerini aldığını 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçmişte bütün kuruluşların 'derece derece; hatta 

kişilerin kusurları olmuştur. 
Şimdi, yaşadığımız demokratik rejimin de, aslın

da bu kamu kurum ve kuruluşları, Devleti oluşturan 
organları, işleyişlerinden dolayı da kusurlu hale gel
diğini görmemiz mümkün değildir. Öyle olsaydı bun-
daın vazgeçmemiz, bu yolda yeni bir Anayasa tanzim 
etmemiz mümkün olmazdı. 

O itibarla, diyorum ki, bütün diğer mahzurları 
yanında en azından kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanların, meslek odalarına üye olmalarını engel
lemeyelim; çünkü bundaki sakınca zaten bu kuruluş
ların kemdi özel kanunlarında yer almıştır, siyasetle 
uğraşma yasak edilmiştir. Binaenaleyh, siyasetle uğ
raşma yasak edildiğine göre, geçmişte kanunlar lişle-
tilmemişse bu bir kusurdur. Binaenaleyh, kanunların 
işletilmesi halinde, zaten bu gibi hallerin tekerrür et
mesi mümkün değildir .Biz, demokrasinin bir .diya
loglar rejimi olduğunu kabul ediyoruz; ama diğer ta
raftan üzülerek belirteyim ki, meslek mensuplarının 
kendi aralarındaki bir diyaloga engel olmak istiyo
ruz; bunu demokratik bir anlayışla bağdaştırmak 
mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekil
de bir anlayış mevcut değildir. 

Ben öğrenciyken dahi, bu kuruluşlardan «Meslek 
kuruluşları»'na dışardan üye idim ve üyelik teşvik 
edilmekte idi. Şimdi, geçmişteki bütün mahzurların 
yanında getirdiğimiz hüküm, aslında bu kuruluşla
rın tamamen kapanmasına vesile olacaktır. Yüksek 
Kurulunuzun böyle bir maddeyi, böyle bir fıkrayı 
geçirmekle, bu kuruluşların kapanmasının vebalini 
üzerine alacağını tahmin etmiyorum, etmemekteyim. 

Bu itibarla, hepinizden dileğim; en azından ıkamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışanların, meslek odala
rında çalışmalarının iki yıl üst üste (Benim getirdi
ğim sınırlama budur) iki yıldan fazla, yönetim ku
rullarında görev alamamalarının sınırlandırmayıdır. 
Çünkü, geçmişte biliyorsunuz, bu birkaç yıl devam 
etmekte idi, hatta birkaç yılı da aşmakta idi. 

Bu mahzuru, bu şekilde tahdit" etmek suretiyle, 
meslekten arkadaşlarımızı soğutmayalım, bağını kes
meyelim; çünkü kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışanların, gerçekten memleketimizin teknoloji üreti
mine, bilime; yazılarıyla, seminerleriyle, konferans
ları yla katkıları çok büyüktür. Şimdi, bunu engelle
diğimiz takdirde, bunların hepsi çok zayıflamış ola

caktır. Hatta, demin arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
kapanmış olacaktır .Lütfen bunun vebalini almaya
lım. 

Değerli arkadaşlarım, bir ağacı budamada esas; 
ağacın daha gür, daha sıhhatli meyva vermesidir. 
Biz ağacı kesmeyelim, budayalım, daha gür, daha 
meyvalı şekilde yetişmesini sağlamanızı hepinizden 
rica ediyorum, diliyorum. 

.Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN —, Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
,Komisyonun görüşünü rica ediyorum, Sayın Sa-

rıoğlu'nun önergesi üzerinde. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Sarıoğlu arkadaşımızın önergesine katılmıyor, 
metnimizin oylanmasını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKÎAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, Komisyon önergenize katılmıyor; 

açık oya sunulmasını istiyor musunuz? 
PAŞA SARIOĞLU — Oylansın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu'nun önergesini açık 
oya sunuyorum. 

Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde oy kullanmayan 
sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Madde 146'yı okutuyorum. 

Ü(*ÜNCÜ BÖLÜM 

Y A R G I 
I, Genel hükümler 
A. Mahkemelerin bağımsızlığı 
MADDE 146. — Hâkimler, görevlerinde bağım

sızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ola
rak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde buluna
maz. 

Görülmekte olan bu dava hakkında Yasama Mec
lisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahke
me kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
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Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

147 nci maddeyi okutuyorum. 
B. Hâkimlik ve Savcılık teminatı 
MADDE 147. — Hâkimler ve Savcılar azloluna

maz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaş-
dan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık've öde
neklerinden yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dola
yı hüküm giymiş olanlarla, görevini sağlık bakımın
dan yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar 
veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar 
verilenler hakkında kanundakli istisnalar saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
148 inci maddeyi okutuyorum. 
C. Hâkimlik ve Savcılık Meslekleri: 
MADDE 148. — Yargı yetkisi meslekten hâ

kimler, Cumhuriyet savcılığı görevi de meslekten 
savcılar eliyle yürütülür. Ancak, idare ve vergi mah
kemelerinde nitelik ve özellikleri ve çocuk mahke
melerinde zorunluluk sebebiyle meslekten olmayanla
rın görev almaları mümkündür. 

Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının hâkimlik 
ve savcılık mesleklerine alınmaları, nitelikleri, bu 
mesleklere ayrılmaları ve bu görevlere atanmaları, 
haklan ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte 
ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici 
veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disip
lin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilme
si, görevleriyle ilgili ve görevleri sırasında işledikleri" 
suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve yargılan
malarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı ge
rektiren suçluluk ve yetersizlik halleri, meslek içi 
eğitimleri ve diğer özlük işleri, hâkimlik veya sav
cılık teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir 
ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 

. yürütülür. 
Hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile bu mes

leklerden sayılanlar, altmışbeş yaşını bitirinceye ka
dar hizmet görürler. Askerî hâkim ve savcıların yaş 
haddi, yükselme ve emeklilikleri ile diğer özlük iş
leri hâkimlik teminatı ve askerî yargının özellikle
rine göre, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar ile bu mesleklerden sayı
lanlar kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel 
hiçbir görev alamazlar; görevlerinde ve özel hayat

larında tarafsızlıkları hakkında çevrenin inancım 
sarsacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. 
Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. 

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları, idarî görev
leri yönünden, Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 

Kamu davasının açılması görevi Cumhuriyet sav-
cısınındır. 

Adalet Bakanı, kamu davasını açması için, Cum
huriyet savcısına yazılı olarak emir verebilir. 

Adlî işlerde, zabıta görevlileri, Cumhuriyet sav
cısının emrindedir. 

Adalet Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde hâkimler ve Cumhuriyet savcılarını geçici 
yetki ile görevlendirebilir. Bu kararı, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk top
lantısında onaya sunar. 

Hâkim veya savcı sınıfından olup da, Adalet Ba
kanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli 
olarak çalıştırılacakların atama yetkisi Adalet Baka
nına aittir; bunlar, savcılar hakkındaki hükümlere 
tâbidir. Bakanlık hizmetinde çalışan hâkim ve Cum
huriyet savcıları, gerektiğinde Adalet Bakanının tek
lifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından, durumlarına uygun hâkimlik ve savcılık 
görevine atanırlar. 

Bu maddede sözü edilen savcılık mesleği ile il
gili hükümler idarî yargıdaki kanunsözcüleri için de 
geçerlidir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yok. 
Oyunuza... 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz redaksiyon bakımından birşey arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, sondan üçün

cü fıkrada «Bu kararı» dedikten sonra satırbaşı ya
pılmıştır. Acaba, satırın devam etmesi gerekmiyor 
mu? 

BAŞKAN — Efendim onu şöyle yapacaksınız; 
bizim tespitimize göre bu 36 ncı sayfada üçüncü fık
radan itibaren söylediğiniz yer, söylediğiniz cümle
den itibaren devam ediyor sonuna kadar. 

Bu şekli ile 148 inci -maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

149 uncu maddeyi okutuyorum. Buyurun efen-
I dim. 
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D. Duruşmaların aç;k ve kararların gerekçeli 
olması : 

MADDE — 149. Mahkemelerde duruşmalar 
herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya ta
mamının kapalı yapılmasına, ancak genel ahlakın 
veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı 
hallerde karar verilebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel 
hükümler konulur. 

Bütün mahkemelerin her türlü kararlan gerek
çeli olarak yazılır. 

Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması, yargının görevidir. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Sarıoğlu'nun önergesi üzerinde oy kullan

mayan var mı?. Yoktur. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
150 inci maddeyi okutuyorum. 
E. Mahkemelerin kuruluşu : 
MADDE 150. — Mahkemelerin kuruluşu, gö

rev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanun
la düzenlenir. 

Adlî ve idarî yargılama. Devletin imkânları öl
çüsünde, iki dereceli olarak yapılır. 

BAŞKAN — Önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
151 inci maddeyi okutuyorum. 
F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri : 
MADDE 151. — Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve ni
telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine 
işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış gü
venliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Dev
let Güvenlik Mahkemeleri kurulur. Ancak, sıkıyö
netim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bir başkan, 
iki asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar 
savcı yardımcısı bulunur. Başkan, bir asıl ve bir ye
dek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları arasından, savcı yardımcıları 
da Cumhuriyet savcıları ve yardımcıları arasından, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
atanır. Mahkemedeki bir asıl ve bir yedek üyenin atan
ması, birinci sınıf askerî hâkimler arasından, savcı 
yardımcılarının yarısının atanması ise, askerî hâ-

1 kimler arasından, özel kanunda gösterilen usule gö
re yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının tem
yiz mercii Yargıtaydır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev 
ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hü
kümler, kanunda gösterilir. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
152 nci maddeyi okutuyorum. 
G. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının denetimi: 
MADDE 152 — Hâkimlerin, Cumhuriyet Sav

cılarının ve kanunsözcülerinin görevlerini usulünce 
yerine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekti
ğinde görevleri sebebiyle veya görevleri sırasında bir 
suç işleyip işlemediklerini, tutum ve davranışlarının 
sıfat ve görevlerine uygun olup olmadığını araştır
mak ve icabında haklarında inceleme ve soruşturma-
yapmak görevi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu tarafından atanan Bakanlık Teftiş Kuruluna 
bağlı adalet müfettişleri tarafından Adalet Bakanı
nın izniyle, yerine getirilir. 

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

BAŞKAN — 152 nci madde üzerinde önerge 
yoktur... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Aynı maddenin birinci ve 

ikinci fıkrasında «Savcı» kelimesi değişik yazılmış
tır. Birinci fıkranın birinci cümlesinde «Cumhuri
yet Savcılarının» derken «Savcı» büyük harfle ya
zılmıştır, ikinci fıkrada «Cumhuriyet savcısı» der
ken «Savcı» küçük harfle yazılmıştır. Yukarısı da 
küçük harfle olması lazımdır. 

BAŞKAN — Birinci satırdaki «Savcı» kelime
sindeki «S» harfi küçük olarak düzeltilmiştir. 

Bu maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Fırat ve arkadaşlarının önergesi üzerinde 

yapılan oylama sonucunu arz ediyorum: Oylamaya 
110 arkadaşımız iştirak etmiştir; kabul oyu 44, ret 
oyu 61 çekimser 5. Bu durumda önerge reddedilmiş 
bulunmaktadır. 
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Sayın Sanoğlıı ve arkadaşlarının, yine aynı mad
deyle ilgili Önergesi üzerinde yapılan oylama sonu
cunu sunuyorum. Oylamaya 103 üye katılmış; ka
bul oyu 46, ret 55, çekimser 5. Bu durumda, Ko
misyondan gelen 145 inci maddeyi... 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Sayın Başkanım, bir 
dakika efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDÜLBAK1 CEBECİ — Efendim, redaksiyon 

bakımından basit bir değişikliği arz edeceğim. İkin
ci fıkrada «Meslek kuruluşlarının organlarının se
çimleri, üyelerin en geniş biçimde katılımını sağla
yacak» biçiminde devam ediyor. Buradaki «üyelerin» 
sözcüğünün «Üyderinin» .alarak değiştirilmesi daha 
uygundur. Burada üyelerden kasıt, o meslek kuru
luşlarının üyeleridir, 

BAŞKAN — Komlisyomun görüşünü rica ©diyo
rum, 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, fcaibul ©diyoruz efen
dimi; «'Üyelerinim» dama yakışıyor* 

Teşekkür edıedımk 
BAŞKAN — İklimdi fıkradaki «Üyelerim» kelime

si «Üyel'erıimiim» oluyor. 
IBu değişiklikle 145 imci mraddeyi 'oyumuza su-

muyorum^ Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
«ıliştir. 

153 üncü maddeyi okutuyorum!. 
H.] Askerî yangı. 
MADDE 153. — Askerî yargı, askerî ımahkeme-

ler tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker ki
şilerim askerî suçları ile, bunların asker kişiler aley-
(hine veya askerî mahallerde yaibut askerlik hiz
met ve görevleriylle ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait davalara bakmakla görevlidider. 

Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerim özel 
kanunla bdirtilen askerî suçlan ile kanunda göste
rilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kamımda 
gösterilen 'askerî mahallerde askerlere karşı işledik
leri suçlara ıbalklmatkla görevidirler. 

Aslkerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hal
lerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yet
kili olduğu, kamunla gösteriliri; 

Askerî mahkemelerde, üyelerim çoğunluğunun 
hâkimlik niteliğime sahip olması şarttır. Ancak, savaş 
halimde bu şart aranmaz. 

Aslkerî yargı organlarımın 'kuruluşu, işleyişi, aske
rî hâkimlerim özlük işleri, askerî savcılık görevlerimi 
yapan askerî hâkiımlıerim, mezdinde bulumduktarı ko

mutanlarla ilişkileri, mahıkemelerin bağımsızlığı, hâ
kimlik teminatı ve askerî hizmetlerin gereklerine gö
re, kanunla düzenlenir. 

Askerî disiplin mahkemeleri, askerlik görevimin 
gereklerime uygun olarak kanunla düzenlenir. 

IBAŞKAN — Bu maddeyle ilgil Sayın Şenocak'ım 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
153 üncü madde beşinci fıkırasıından sonra, Ana

yasa Komisyonunun ilk metninde yer alamı «Askerî 
hâkim ve savcılar, askerî yargı hizmetli dışında ka
lan askerî hizmetler yönünden, teşkilatında askerî 
mahkeme bulunan komutanın emriındedliırler» ibare
sinin altıncı fıkra olarak madde metnime eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İbrahim ŞENOCAK Eşref AKINCI 
Ethem AYAN Aü DÎKMEN 

Turgut SOYER Lâmi SÜNGÜ 
Dündar SOYER Hayri SEÇKİN 
ismail ŞENGÜN Azmi ERYILMAZ 
Şükrü BAŞBUĞ Fehmi KUZUOĞLU 

İmren AYKUT 

IBAŞKAN — Sayım- Şenocak, önergenizi izah ede
cek imisiniz?. ?. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Evet efendim. 
BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değeri 

arkadaşlarım; 
Önergemizde eski 178 inci, yeni 153 üncü, yami 

ı«Aslkerî yargı» rnıaddesimde Anayasa Komisyonumu
zun ilk getirdiği metinde yer alam altıncı fıkranın 
yeniden ilavesi istemırnefctedir.-

Yüksek malumlarımız olduğu üzere, ibliır ordunun 
temeli disiplindir.: Disiplinsiz bir ordu düşünülemez. 
Türk Ordusunun dünyaca meşihur en önemli has
letlerinden biri olan disiplin ise sivil, asker bütün 
ondu mensuplarının kanunlara, nizamlara, talimatla
ra ve emirlere harfiyen riayetkar olması, amirlerine 
ve üstlerime itaat etmesi ve onlara bağlı olmasıyla 
sağlanabilir. Aslkerî hizmetler yönünden bir maka
rna bağlı olmayan, bir amirin emrinde bulunma
yan değil rütbeli ve üniformalı bir kimse, sivil bir 
aslkerî şahıs dahi düşünüîemuez.; 

Bu nedenle, ordumuzun disiplininim korunmasın
da komutanların en büyük yardımcıları olması gere-
. ken rütbeli ve resmî üniformalı bir askerî hâkim 
ve savcının, yargı dışındaki askerî hizmetler yönün
den teşkilatında bulunduğu komutanının emrinde ol
maması kadar ters bir şey düşünemeyiZi Diğer Ana-
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yasa Komisyonumuzun: Sayın üyeleri fişte bu durumu 
takdir ettikleri için, büyük bir isabetle ilik getirdik
leri 178 inci nıadde metninde bu fıkraya da yer ver
mişlerdir. Fakat maalesef hangi gayeye hizmet et
tiği anlaşılamayan bir önrgeyle ve Meçisin çok 
yorgun bir oturumunda bu fıkra metinden çıkarıl-
mıştu*£ 

Değerli üyeler; 
Belki bazı arkadaşlar diyebilirler ki, efendim eğer 

yargı görevleri dışında komutanların emirlerinde 
olurlarsa bu komutanlar sayın 'askerî hâkim ve sav
cılarımıza yargıyı etkileyecek bazı baskı tedbirlerine 
başvurabilirler ve mesela; aslî vazifeleri duşunda ıtailıi 
görevler; kaınıtio subaylığı, mutemetlik vs. gibi gö
revler verebilirler veya haksız yere disiplin uygulama
larına tevessül edebilirler. Çok rica ederim arkadaş
lar. Bunun bir mantığı var mıdır? Böylte 'bir uygula
ma gösterilebilir mi? Şunu belirtmek isterim ki, bahsi 
geçen komutanların en küçük rütbelisi ttüımgeneral 
veya tümamiral olacaktır. Milletin ve ordunun gü
venline mazhar olarak o rütbe ve makamlara gelmiş 
bir komutanın, yargının tarafsızlığının disiplini sağ
lamasında karşılıklı saygı ve sevginin yerleşmesinde 
en büyük amil olduğunu bilmemesi mümkün müdür? 
Bu komutanın alklıselüminden şüphe edilir mi? Yok
sa, çok şereflıi askerî hâktim ve savcılarımızın tesiri 
altında kalacakları mı varsayılıyor? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu fıkra olmasa da îç Hizmet Kanunuyla bu hu

sus saPanamaz mı diyebilirsiniz?... Ben hukukçu de
ğilim; iancaik bir yıldan beri buradaki hukukçu arka
daşlarımdan öğrenmeye çalıştığıma göre, hayır sağ
lanamaz. Eğer fıkra, baştan konu edilerek zabıtlara 
geçmemiş ve yine zabıtlara geçen önergeyle metinden 
çıkarılmamış olsaydı, belki mümkün olabilirdi. Ka
nımca artık üşün kanunla çözümlenmesi ihtimali de 
zaafa uğramıştır. 

Askerî haklim ve savcılarımızın yargı görevleri 
dışında komutanın emrinde olmaları çok mahzurlu 
görülüyorsa o zaman daha önemi olan sicil amirliği 
yetkisini de komutanlardan almak gerekir ve haıtta 
daha iyisi, askerî rütbe ve üniformalarını çıkaralım 
sivil olarak görev yapsınlar. Böylece, askerliğin ge
rektirdiği özel kılık kıyafetin, askerî tavır ve ha-
reketin baskısından da kurtarılmış olurlar diyenler de 
olabilir,: 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kıymetli 'askerî hâkim ve savcılarımızın yargı 

görevleri dışında, teşkilatında bulunduğu çok değer-
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di komutanların emrinde olmaktan gurur duyacakla
rından ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan son
ra da hiçbir şeyden çekinmeden vicdanlarının sesline 
uyarak şerefli yargı görevlerini "en iyi şekilde yerine 
getiıreoeMerinden ve disiplinin muhafazasında komu
tanlarına en büyük yardımcı olacaklarından kimse
nin şüphesi olmasın. 

Sayın arkadaşlarım; 
Unutmayınız ki, sizler bu fıkranın 178 inci mad

de metnine tekrar ilavesi yönünde vereceğiniz de
ğerli oylarıınızla hem ordu bünyesinde bir ayrıcalı
ğın yaratılmasına meydan vermemiş olacak ve hem 
de 'askerî hiyerarşi ve disiplinlin korunmasında bü
yük yardımcı olacaksınız^ 

Hepinizle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
önerge üzerinde Komisyonun görüşünü rica edi

yorum.! 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar-
kadaşlanm; 

önerilen fıkra Komisyonumuzda hazırlanan ilk 
'tasarı metninde de mevcuttu; ancak Yüce Mecliste 
yapılan ilk görüşme sırasında metinden çıkartılması 
yolundaki önerge Mecliste benimsendiği için fıkra 
madde metninden çıkarılmış bulunmaktadır. Bu fık
ranın askerî yargı göreviyle bir ilgisi mevcut değil
dir. Sorun, ordunun disiplin meselesidir. Değerli ar
kadaşlarımız tarafından, askerî hizmet gereği yeniden 
maddeye konulması önerilmekte olmasına göre, bu 
husus gözetilerek Komisyon olarak takdiri Yüce Mec
lise bırakıyoruz,, 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,: 
Sayın Şenocak, önergenizin açık oya sunulmasını 

işitiyorsunuz bu durumda? 
İBRAHİM ŞENOCAK — Evet efendim. 
IBAŞKAN — Komisyon önergenin kabulünü Ge

nel Kurulun takdirine bırakıyor^ Sayın Şenocak'ın 
önergesini açık oya sunuyorum. 

Bu süreden İstifade ile 154 üncü maddeye geçi
yorum. 

II, Yüksek Mahkemeler. 
Aj Anayasa Mahkemesi. 
1. Kuruluşu* 
IMAODE 154. — Anayasa Mahkemesi, onbeş 

üyeden kuruludur; üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir, 
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Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından gizili 
oyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için 
ıhir Başıkan ve bir Başkanvdkili seçer. 

ıBAŞKAN — Bu maddeyle ilgili ilki önerge var 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 154 üncü maddesinin, ekte sunduğu

muz (metindeki gibi değiştirilmesini saygılarımızla 
iarz ve teklif ederiz. 

A. Anayasa Mahlkemesli : 
1. Kuruluşu. 
Madde 154. — Anayasa Mahkemesi 15 üye

den Ikuruludur. Üyelerden dördü Yargıtay, üçü Da
nıştay, 'biri Sayıştay, biri Askerî Yargıtay, biri As-
Ikerî Yülks'dc idare Mahkemesi genel tkuruferının ken
di bünyelerinden gösterecekleri üç kat aday arasın
dan Cumhurbaşkanınca seçilir. Ayrıca Cumhurbaş
kanı, millete üstün hizmetlerde bulunmuş, üye ola-
'bilıme niteliğinde olan (kişiler arasından beş üye se
çer. 

Üyelerin görev süresi dolkuz yıldır. Ancalk kura 
ile' tespit olunan sıraya göre her üç yida bir üçte 
İterinin seçimi aynı usulle yenilenir. 

Anayasa Mahkemesi, (kemdi üyeleri arasından giz
li oyla ve salt çoğunlukla dört yıl için bir başkan' 
ve bir başkanvekili seçer. Bir defaya mahsus olmak 
üzere yeniden seçilımelk mümlkünıdür,: 

Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için 40 ya
şını doldurmuş bulunmak ve Yargıtay, Danıştay, Sa
yıştay, Askerî Yargıtay veya Askerî Yüksek idare 
Mahkemesinde Başkanlık, üyelik, başsavcılık, baş 
kanunsözcülüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat 
ve siyasal bilgiler alanlarında en az beş yıl profesör
lük yapmış olmak veya birinci sınıf hâkimliğe ay
rılmış bulunmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesi 
veya özel hiçbir görev 
dukları görev kadroları, 
açık bulundurulur. 

Abbas GÖKÇE 
Enis MURATOĞLU 

Turgut KUNTER 
Muhsin Zekâi BAYER 

Şadan TUZCU 

başkan ve üyeleri, resmî 
alamazlar. Seçilmiş bulun-
üyelik sona erinceye kadar 

Feridun GÜRAY 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Halil GELENDOST 
Aydın TUĞ 

Akif ERGİNAY 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 154 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, arz ve teklif ede
riz. 

«Anayasa Mahkemesi, nitelikleri kanunda belir
tilen 15 üyeden kuruludur; üyeleri, Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilir.» 

Fikri DEVRİMSEL Özer GÜRBÜZ 
Ayhan FIRAT Zeki ÇAKMAKÇI 
Cahit TUTUM Tülay ÖNEY 

Şerafettin YARKIN Paşa SARIOÖLU 
Beşir HAMİTOĞULLARI Hayati GÜRTAN 

BAŞKAN — Sayın Şenocak'ın önergesi üzerinde 
oy kullanmayan arkadaşımız var mı?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, yerim

den kısa bir açıklama yapabilir miyim. 
Ben önergemi geri alıp Sayın Gökçe'nin önerge

sine katılıyorum. Bu nedenle işlemden kalkmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu genelinde değişiklik 
yapmak istiyor. Sizinkisi fıkra değişikliği... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Gökçe ve arka
daşlarının önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Yüce Komisyonumuz Anayasa Mahkemesinin 

kuruluşuyla ilgili maddesinde, Anayasa Mahkemesi
nin 15 üyeden kurulacağını ve bu üyelerin Cumhur
başkanı tarafından seçileceğini ifade etmiştir. Yani, 
getirilen metinde «Cumhurbaşkanı 15 üye seçecek
tir.» deniyor. Bu üyelerin niteliği hiç belirlenmemiş. 
Yaşı hiç belirlenmemiş, nereden nasıl seçileceği be
lirlenmemiş. Bu yönden ben, bugünkü ortamda ve 
bugünkü Devlet Başkanımızın, inşallah ileride Cum
hurbaşkanımız olacak kişinin bu konudaki yapaca
ğı atamalardan hiçbir endişem yok; muhakkak ki, 
en ehilini ve bizim kafamızda yatan, düşündüğümüz 
kişileri ve niteliğe sahip olan kimseleri seçeceği kuş
kusuzdur, buna inancımız ve imanımjz vardır; an
cak bu bir Anayasa hükmüdür, sürekli olacak ve 
sürekli kalacaktır. Bu Anayasa hükmü, yarın bir 
silah gibi geri tepebilir muhterem arkadaşlar. Bu 
Anayasa hükmü, vurgulayarak söylüyorum, bir si
lah gibi yarın geri tepebilir. Yarın çok siyasî bir 
iktidarın, siyasete bulaşmış bir iktidarın Cumhurbaş
kanı gelirse bu maddeyle sözgelişi, 18 yaşında bu
lunan ve sokaktan herhangi bir kişiyi Anayasa Mah
kemesi üyeliğine getirebilir. (Hiçbir engel yok) ve 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen bu kişi, 65 
yaşına kadar aynı yeri, aynı görevi işgal edebilir. 
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Ben bu endişeleri taşıyorum, bu endişeyle ben 
diyorum ki: Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kuru
ludur, buna yüce Komisyonumuz da katılıyor, yü
ce Komisyonumuz diyor ki: «Anayasa Mahkemesi 
üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.» Ben de amenna 
diyorum: Evet, Anayasa Mahkemesi üyelerini Cum
hurbaşkanı seçer; ancak yüce Komisyon, hiçbir ta
rif, hiçbir nitelik getirmiyor. Ben diyorum ki: Cum
hurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinden 5 tane
sini, memlekete üstün hizmetleriyle tanınmış kişiler 
arasından ve kanunda belirtilen (ki, ben belirlemişim 
önergemde nitelikleri okundu) kişiler arasından ser
bestçe 5 kişiyi seçer. 

Bunun dışında... 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, toparlamanızı rica 

edeceğim. 
ABBAS GÖKÇE — Toparlıyorum efendim. 
Bunun" dışında 4 kişi Yargıtaydan, 3 kişi Danış-

taydan, 1 kişi ıSayıştaydan, 1 kişi Askerî tdare Mah
kemesinden, 1 kişi Askerî Yargıtaydan gösterilecek 
3 kat aday arasından yine Cumhurbaşkanımız seçsin 
ve bu seçilen 15 üye ileride bir siyasî şartlanma olur
sa, ömür boyunca orada kalmasın, 65 yaşına kadar 
kalmasın; 3 yılda bir bunun üçte biri değiştirilsin ve 
9 yıl sonunda ya da 3 yıl, 6 yıl sonunda dönecek üye
lerin kadroları da açık bulundurulsun. 

Bütün mesele bundan ibarettir, takdir Yüce Kuru-
lunuzundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gökçe. 
Sayın üyeler, 153 üncü maddeyle ilgili olarak Sa

yın Şenocak ve arkadaşları tarafından verilen öner
genin oylama sonucunu sunuyorum; 110 üyemiz oy
lamaya iştirak etmiştir; Kabul 74, Ret 28, Çekimser 
8. Bu durumda salt çoğunluk sağlanamadığı için 
önerge reddedilmiştir. 

153 üncü maddeyi 'Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
IKabul edilmiştir. 

Sayın Üyeler, 154 üncü maddeyle ilgili olarak 
Sayın Gökçe tarafından verilen önerge hakkında Ko
misyonun görüşünü almak isterdim; yalnız zaman 
geçmiştir, Komisyonumuz Anayasanın Halkoyuna 
sunulması hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde da-

-+- mv%' 

ha bir süre çalışmak istiyor; bu itibarla saat 19.00 ile 
21.00 arasında bu süreyi kendilerine tanıyalım ve 
21.00'de tekrar çalışmaya tbaşlayalım istiyoruz. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum; yani şu anda 
çalışmalara son vereceğiz saat 21.00'de tekrar başla
yacağız. 

ABBAS GÖKÇE ^- önergem üzerinde açık oy
lama yapılmadı Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, onu zaten oylamadım. Sa
yın Gökçe, Komisyon cevap verecek, sizinkisini Ko
misyonun cevabından sonra saat 21.00'de oylayaca
ğım. 

ABBAS GÖKÇE — Çok teşekkür ederim, Sayın 
Başkanım. 

A. ASİM İĞNECİLER — Usul hakkında söz is
tiyorum efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Anayasa 

Komisyonumuz haklı olarak zaman zaman mühlet is
tiyor. Bu itibarla, bugün kendilerini tamamen rahat 
bırakmak suretiyle yarın saat 9.00'da toplanırsak, 
sanırım daha rahat bir çalışma imkânı vermiş olaca
ğız. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanımızdan 
gelen talebi ben size intikal ettirdim. 

Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
elimizde incelenecek 12 önerge kalmıştır. Öğleyin 2 
saatlik süre içerisinde, Referandumla ilgili bir kanun 
hazırlayarak Meclise sunduk. 

Elimizdeki önergeleri 1 saat içerisinde inceleme
miz mümkündür. Onun için lütfedin ondan sonra 
söz istemeyeceğiz, önergeler bitecek ve saat 21.00'den 
itibaren incelemelere başlayalım; belki yarın öğleyin 
hepsini bitiririz efendim, 

BAŞIKAN — Efendim, müsaade ederseniz, Ko
misyonumuzun gerekçeye dayalı, mucip sebebe da
yalı ara kararını oylarınıza sunuyorum, aranın saat 
19.00 ile 21.00 olması hususunu kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Saat 21.00'de toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

•<*«.. 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSI İM YELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
'155 inci Birleşimin 5 inci Oturumunu açıyorum. 
Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 

ediyoruz. 
Bilindiği gibi 154 üncü maddeyi okumuştuk ve 

154 üncü madde üzerinde Sayın Gökçe ve arkadaş
ları tarafından verilen önerge üzerinde müzakereler 
devam ediyordu. Sayın Gökçe önergesini açıkladı ve 
'Komisyonun bu önerge üzerinde görüşünü rica ediyo
ruz. 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan,, aziz arkadaşlarım; 

Değerli Arkadaşımız Abbas Gökçe'nin, Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşuna ilişkin verdiği önergede 
temel olarak birçok noktalarda bizim hazırlamış ol
duğumuz ve Yüce Meclise sunduğumuz 154 üncü 
maddeden ayrılıklar vardır. 

'Evvela Sayın Arkadaşımız, her şeyden önce bi
zim Tasarıdaki 154 üncü maddede Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilecek üyelerin niteliklerinden bahse
dilmediğini ve nitelikleri âdeta meçhul olduğu fara
ziyesinden yola çıkmaktadır. Bu konu Yüce Heyette 
daha önce tartışılmıştı. Maddenin hazırlanması sıra
sında yapılan müzakerelerde, Anayasa Mahkemesinin 
bir yargı fonksiyonu yerine getirdiğini ve yargı yet
kisinin de 148 inci madde gereğince meslekten yeti
şen hâkimler tarafından yerine getirileceğini hükme 
bağladığımızı belirtmiştik. 

Ayrıca, 154 üncü maddenin gerekçesinde de, Ana
yasa Mahkemesinin meslekten yetişme hâkimler ara
sından seçilecek bir heyet olduğunu belirtmiştik. Bi
naenaleyh, Cumhurbaşkanının seçeceği kişilerin la
lettayin kişiler olmadığı hususunda görüşümüz bu 
şekilde metne geçirilmiş olmaktadır ve Arkadaşımızın 
çıkış noktasıyla 'bir çelişme teşkil etmektedir yahut 
da onu doğrulamamaktadır. 

Biz, Anayasa Mahkemesini yargıçlardan kurulu 
bir heyet olarak tasarlarken, bu Heyetin kaynakları 
üzerinde de durduk ve 1961 Anayasasının getirdiği 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yasama Meclisi ve sai-
relerden seçilen kişilerden, yargıçlardan oluşan bir he
yetin bu seçim dolay sıyla mahzurlu olduğu kanaatine 
vardık. Duyduklarımız, öğrendiklerimiz, bildiklerimiz 

ve gözlemlediklerimiz bize bu tarz bir seçimin Türkiye 
için geçerli olmadığı kanaatini verdi. 

Bundan dolayıdır ki, Gökçe Arkadaşımızın yap
tığı önerideki gibi, eskisine benzer şekilde 4'ü Yargı
tay, 3'ü Danıştay, l'i Sayıştay vesaire diyerek kuru
luşlardan, kuruluşların seçeceği kişilerden oluşan bir 
mahkeme heyeti yerine, doğrudan doğruya Cumhur
başkanı tarafından, memleket içerisinde yetişmiş yar
gıçların içinden serbestçe seçilecek kalifiye ve müte
hassıs hâkimlerden oluşan bir mahkeme kurmayı uy
gun gördük. 

Bunun dışında Sayın Gökçe Arkadaşımızla ara
mızda pek büyük bir ayrılık yok ve dediğim gibi, ku
ruluş sistemimiz sizlere sunduğum sebeplerden do
layı birbirinden tamamen farklı. 

Bu gerekçelerden dolayı biz, uzun incelemeler so
nunda (Gerçekten Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, 
uzun incelemelerimize konu teşkil ettiler) sizlere tak
dim ettiğimiz 154 üncü maddeyi düzenledik. Biz, 
kendi seçtiğimiz maddeye bağlı kalarak, Sayın Abbas 
Gökçe ve arkadaşlarının önergesine katılmadığımızı 
sizlere saygılarımızla arz ederiz ve bizim metnimiz le
hinde oylarınızı kullanmanızı rica ederiz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, bu açıklama karşısında önergenizin 

işleme konmasını istiyor musunuz?.. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
istiyorum. Yalnız usule ilişkin kısa bir maruza

tım olacak. 
Salondaki mevcuda göre, Anayasa Komisyonu

nun 15 üyesini, (Sayın Başkan ve diğer üyelerini) 
çıkarsak, tümünün oyu dahi durumu değiştiremeye
cektir. O yönden oylamanın da bir faydası olur mu 
bilmem; fakat yine de ben zabıtlara geçeceği.. («Ge
ri al» sesleri). 

Hayır, geri almıyorum. Gerçek ortaya çıksın diye 
oylamasından yanayım. 

Sayın Başkanım; 
Ancak bu durumda oylanmaması, ertesi güne er

telenmesi sonucun selameti bakımından doğru olur; 
çünkü sonuç belli değil. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; usuli bir 

arzım olacak. 
Değerli üyeler; 
Anayasanın ikinci görüşülmesinde pekçok ıstırap 

kaynağı olan istisnai maddelerde önerge düzenlene
rek bir sonuç alınmaya çalışılmaktadır. Eğer uygun 
bulunur ise, üyelerimizin az da olsa karar nisabımız 
tamam; ancak ek maddeyle öngörülen 81 mevsuk ek
seriyetin "temini, üyelerimizin salonda bütünüyle bu
lunmaması sonucu olumlu sonuç elde edilmeme ihti
maline binaen önerge bulunmayan maddelerin bu ak
şam görüşülüp konuşulması, önergeli maddelerin ya
rına ertelenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. («Bravo» sesleri). 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz bir noktayı hep beraber vuzu

ha vardırmakta fayda mülahaza ediyorum. Aksi ka
naat halinde şüphesiz bir usulî müzakere açılmıştır. 
onun sonunda gereği ne ise, onu yaparız. Yalnız şu
nu ifade edeyim ki, hiçbir zaman salonda 160 üye
nin hep beraber bulunması mümkün olmadı ve her 
zaman hesabı ihtimalat içinde bu netice varittir. Şim
di, 120'de müzakere açacağız, 110'da açmayacağız 
veya 96'da açacağız. Bu, gayri mümkün, usulen gay
ri mümkün ve karar istihsali mümkün olmayan bir 
netice yaratır. Yani şunu ifade etmek istiyorum ki, 
bu akşam bû görüşülmezse yarın 129 kişinin bulun
ması halinde bir arkadaşımız da pekâlâ itiraz eder, 
«130 kişi bulunmadığı için benim önergemi oylama-
yın» diyebilir. Bu itibarla, bu müzakerenin yürüme
si de mümkün olmaz. Şimdi bir karar nisabı vardır. 
Karar nisabı içinde, karar nisabının altına düştüğü 
zaman muhterem üyelerimize hak veri im; ama ka
rar nisabı olduğu zaman ve toplantı nisabı olduğu 
zaman müzakereler yürümek, parlamentoların usulü 
içindedir. 

Bu itibarla, ben bir usul hatası içinde olmadığımı 
ifade ediyorum; ama bir karar nisabı ve bir toplantı 
nisabının altına düşüldüğünde lütfen beni ikaz eder
siniz, o zaman tekrar muhterem görüşlerinize göre 
şüphesiz bir hal tarzı bulmaya çalışırız. 

Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — tzin verir misiniz Sayın Baş

kanım?.. 
BAŞKAN — Görüşümü ifade ettim Sayın Gök

çe. 
ABBAS GÖKÇE — Bir cümle ilave edeceğim. 15 

kişi çıktığı takdirde noksan oy.. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, Komisyon her mad
dede ittifak halinde değil, pekala zaman zaman öner
geler lehinde, de oy verdiğini görmekteyiz. Bu itibar
la, 15 kişinin çıkması bahis konusu değildir; ama 
tekrar ifade ediyorum, toplantı ve karar nisabı altına 
düşüldüğünde, (Ki, bu ihtimal şu anda varit değil. 
Biz de takip ediyoruz bunu.) sizlerden gelecek ikaz
lara göre hareket edeceğim tabiîdir. Teşekkür ede
rim. 

Sayın Gökçe, önergenizin açık oya sunulmasını 
istiyorsunuz.. 

ABBAS GÖKÇE — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin önergesini açık oya 

sunuyorum. 
Madde 155'i okutuyorum: 

2. Üyelerin hakları ve yükümlülükleri 
MADDE 155. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, 

aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev 
alamazlar. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen üniversite 
öğretim üyelerinin üniversitedeki kadroları saklı tu
tulur. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, üyelik görevinden 
ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarının yönetim ve denetim organlarında görev 
alamazlar; genel ve mahallî seçimlerde aday olamaz
lar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 'bir önerge var 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 155 inci maddesinin son fıkrasının me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Özer GÜRBÜZ Halil İbrahim (KARAL 
Ayhan FIRAT Zeki ÇAKMAKÇI 

Abdülbaki CEBECİ Fikri DEVRİMSEL 
Tülay ÖNEY iMustafa ALPDÜNDAR 
Remzi BANAZ Cahit TUTUM 
Evliya PARLAK Hayati GÜRTAN 

Şerafettin YAIRKIN 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, açıklama yapmak 
üzere buyurun efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Çok önemli gördüğüm bir konuyu tekrar birlik
te tartışmak, tekrar yüksek takdirlerinize sunmak için 
değerli vakitlerinizi almış bulunuyorum. 
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Maddenin son fıkrasını, maddeden çıkarılmasını 
önermiştik arkadaşlarımızla. Son fıkrada, yüksek ma
lûmlarınız olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi üyeleri 
herhangi bir nedenle Emekli olabilir, istifa olabi
lir, başka nedenlerle ayrılmış olabilirler. Anayasa 
Mahkemesi üyeliğinden ayrıldıktan sonra, bu ayrılı
şı izleyen iki yıl içinde kamu kurum ve kuruluşları 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında, kamu kuruluşla
rında yönetim kurullarında, deneteim organlarında 
görev alamayacaklar, genel ve mahallî seçimlerde 
aday olamayacaklar, seçilemeyecekler gibi, bir kısıt
lama getirilmiş durumdadır. 

Gerekçede okudum, fazla bir açıklama yok. .Mad
de başlığında «Üyelerin hakları ile yükümlülükleri» 
deniyor. Bu yükümlülükler dışında fazlaca bir hak 
yok. 

Endişelerim şunlar: Anayasa Mahkemesi, yüksek 
malûmlarınız olduğu gibi, hukuk devletinin temi
natlarından biri. Anayasa Mahkemesi ile yasama gö
revimizi, yasama meclislerinin yasama görevini bir 
noktada bölüşmek durumu ile karşı karşıya bırak
tık. İlgili maddede, bir sonraki görüşeceğimiz 157 nci 
maddede şöyle diyoruz «Anayasa Mahkemesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, kanunları ve 
kanun hükmündeki kararnameleri şekil ve esas 'bakı
mından Anayasaya uygunluğunu denetlemek..» Böyle 
bir görev verdik. Anayasaya uygunluğunu denetlete
ceğiz bu Kuruma Yasama Meclisinden çıkan karar
ların. Bir noktada, yasama yetkisinin bölüşülmesi dü
zeyinde önemli bir görev. 

Bazı Alman hukukçuları anayasa mahkemelerini, 
yasama görevinin devamı olarak da nitelendirirler, 
bu gözle bakarlar. 

Biraz önce Sayın Komisyon Başkanımız da be
lirttiler, niteliklerinin belirlenip belirlenmemesi, biraz 
sonra değerli oylarınızla anlaşılacak; ancak komis
yon Başkanımız, değerli hâkimlerden, Cumhurbaşka
nınca büyük bir titizlikle seçileceğini söylediler. Ben de 
buna inanıyorum. Ancak, böylesine titizlikle seçile
cek böylesine önemli görevle görevlendirilen bir 
Mahkemenin hâkimlerine önceden güvensizlik duyul
ması halinde «Siz buraya geleceksiniz; ama iki sene 
sonra şurada şurada görev alamayacaksınız» gibi 
kısıtlama getirmekte ne derece haklıyız bilemiyorum?.. 
Çünkü, bu ön şüphe gibi geliyor. Bu husus gerekçede 
belli değil. «Bu kurumlarla anlaşalabilirsiniz karar 
verirken. Bu anlaşmayı önleyin. Bunları önleyelim.» 
deniyor. Bu, bir ön güvensizliğe dayanan bir kısıtla
ma gibi. Bu hâkimlerin, insan zaafının en az etkisin

de kalan yaş, kültür ve yetişme düzeyinde olduğunu 
kabul etmeliyiz peşinen. Çünkü, buna göre saygın
lık duymalıyız, buna göre saygınlık duyulmalı. Böyle 
maddeler koyunca fazla bir hak da getirmedik. Yük
sek mahkeme hâkimleri, pek çekici olmayan böyle 
bir kısıtlamada bulunan mahkemeye müracaatta te
reddüt edeceklerdir. Bu Kurulu en seçkin hâkimler
den kurmalıyız, en güvenilir, en güçlü hâkimlerden 
kurmalıyız. Saygınlığı tartışılmayan bir Kurum hali
ne gelmelidir. Bu müeyyide, bu cazibeyi azaltmak
tadır. Bunu görünce hâkim, «Ben ayrıldığımda hiç
bir yere geremeyeceğim. Bir belediye başkanlığı, ma
hallede muhtarlık, avukatlık yapacaksam baroda bir 
görev..» 

Yine merak ediyorum. «Üniversite görevlileri kad
rosunu koruyor» diyoruz. Ancak, üniversiteli bir pro
fesör gelir de ayrılırsa, dekan olamayacak mı, rek
tör olamayacak mı, bir görev alamayacak mı?.. Bu
na hakkımız var mı bunu da merak ediyorum. Çün
kü, bu saygın kişilerden belki Devlet, o iki sene için
de de faydalanacaktır. Böyle hüküm koyarsak, Dev
lete hizmetini de peşinen kısıtlıyoruz. 

Bu bakımdan, Sayın Komisyonumuzun yüksek 
takdirlerine sunuyorum, Sayın Genel Kurulumuzun 
yüksek takdirlerine sunuyorum; konuyu bir kere da
ha gözden geçirmek üzere, bir kere daha değerlendir
mek üzere vakitlerinizi aldım. En güzel kararın veri
leceği düşüncesiyle tüm Kurula derin saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, kıymetli arkadaş
larım; 

Biz, maruzatımızın sonunda, takdiri Yüoe Kuru
la, Yüce Meclise bırakacağız. Meclisin takdiri na
sıl tecelli ederse öyle kabul edeceğiz. Sebep de şu
dur: 

Önceden bu memuriyetinin, hizmetinin hitamında 
herhangi bir başka iş kabul etmemesini daha umumî 
olarak, sadece Anayasa Mahkemesine değil, daha şü
mullü olarak kabul etmeyi düşünmüştük. O meyan-
da bunlar için de böyle bir madde hazırlandı. Yani, 
bu şekilde hazırlanışının sebebi budur, Umumî ola
caktı. Ancak, bu olmadı. Bu olmayınca, diğer hu
suslarda bendeniz şahsen Gürbüz Beyin fikirlerine 
katılıyorum; şahsen, Komisyon olarak değil. 
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BAŞKAN — Sayın Yazar, çok rica ediyorum, 
Komisyon adına konuşuyorsunuz, şahsî görüşlerinizi 
değil, lütfen Komisyonun görüşlerini naklediniz efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Peki Sayın Başkan. 

Komisyonun görüşü olarak şunu arz edeyim: Biz 
daha evvel bu şekilde getirdik. Yüce Meclis bunu 
böylece kabul buyurdular. Meclisin bu kabulüne rağ
men, aksini kabul etmeyi muvafık bulmadık şimdi, 
onun için biz takdiri Yüce Meclise bırakıyoruz. Na
sıl tasvip buyurursanız, o şekilde olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Gürbüz, Komisyonun bu görüşü karşısında 

bir diyeceğiniz var mı?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Oylanmasını istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz'ün önergesinin açık 

oylamasına başlıyoruz. 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe'nin verdiği önerge üze

rinde oy kullanmayan arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

156 ncı maddeyi okutuyorum : 
3. Üyeliğin Sona Ermesi : 
MADDE 156. — Anayasa Mahkemesi üyeleri 

altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkim

lik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan do
layı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini 
sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin 
olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkeme
si üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile so
na erer. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. Maddeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

157 nci maddeyi okutuyorum : 
4. Görev ve Yetkileri : 
MADDE 157. — Anayasa Mahkemesi, kanun

ların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil-
ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Ana
yasa değişikliklerini ise, sadece şekil bakımından in
celer ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkı
yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hük
münde kararnamelerin şekil ve esas bakımından 
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahke
mesinde dava açılamaz. , 
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Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, ge
nel olarak son oylamanın öngörülen çoğunlukla ya
pılıp yapılmadığına; Anayasa değişikliklerinde ise, 
yüzdoksanbirinci maddedeki teklif ve oylama ço
ğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına 
uyulup uyulmadığı hususlarına inhisar eder. Şekil 
bakımından denetleme, kanunun yayımlanma sü
resi içinde Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından talep 
edilebilir. Kanunun yayımlama süresi geçtikten son
ra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; 
defi yolu ile de ileri sürülemez. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer 
görevleri de yerine getirir. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

158 inci maddeyi okutuyorum : 
5. Çalışma ve Yargılama Usulü : 
MADDE 158. — Anayasa Mahkemesi, Başkan 

ve Başkanvekili dahil, dokuz üye ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar ve
rir. Ancak kanun, kanun hükmündeki kararname 
ve İçtüzüğün veya bunların belli hükümlerinin ipta
line karar verilebilmesi için üçte iki oy çoğunluğu 
şarttır. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anaya
sa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağla
nır. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesinin 
kurul halinde çalışma usulü, davaların Başkan ve 
Başkanvekili dışında üyeler arasında dengeli dağı
lımını ve her davaya bakacak üyelerin önceden bir 
sıraya uygun olarak belirlenmesini sağlayacak şekil
de; İçtüzükte gösterilir. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davasının Anaya
sa Mahkemesince reddine dair karar Cumhurbaş
kanlığına sunulunca söz konusu kanun derhal ya
yınlanır. 

Anayasa Mahkemesi, siyasî partilerin kapatılma
sı hakkındaki davalar dışında kalan işleri dosya 
üzerinde inceler; ancak, gerekli gördüğü hallerde, 
sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağıra
bilir. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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159 uncu maddeye geçmeden önce, 154 üncü 
madde ile ilgili oylama sonucunu bildirmek istiyo
rum. 

Sayın Abbas Gökçe' ve arkadaşlarının önergesi 
üzerinde yapılan açık oylama sonucunda 108 oy kul
lanılmış; kabul oyu 59, ret oyu 43, çekimser 6 dır. 
Bu durumda önerge reddedilmiştir. 

154 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gürbüz'ün önergesiyle ilgili açık oylama 
bitmek üzeredir. Oy kullanmayan arkadaşımız var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

159 uncu maddeyi okutuyorum : 
6. iptal Davası : 
MADDE 159. — Kanunların, kanun hükmün

de kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hüküm
lerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mah
kemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme 
hakkı, sadece Cumhurbaşkanı, Anamuhalefet Par
tisi Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere ait
tir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili 
bir önerge var okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının, Anayasa Mahkemesinde ip

tal davası açma hakkına ilişkin 159 uncu maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

6. iptal davası 
«Madde 159. —. Kanunların, kanun hükmünde 

kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtü
züğünün veya bunların belirli madde ve hükümleri
nin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mah-
kemeside doğrudan doğruya iptal davası, sadece 
Cumhurbaşkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı ve 
en az otuz milletvekili tarafından açılabilir.» 

Halil ibrahim KARAL 
Tülay ÖNEY 

(Özer GÜRBÜZ 
Remzi BANAZ 

Feridun GÜRAY 
Fikri DEVRİMSEL 

Abdülbaki CEBECİ 
Cahit TUTUM 

Hayati GÜRTAN 
Evliya PARLAK 
Ayhan FIRAT 

Paşa SARIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Karal, siz mi açıklama yapa
caksınız ... 

HALİL İBRAHİM KARAL — Evet efendim. 
/BAŞKAN — Buyurun efendim,; 

HALlL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Madde 159'da üç büyük siyasî gücün karşılaştı 
ğı bir kavşak noktası gibi geliyor bana siyasî man 
zarası, siyasî güçler dediğimiz zaman yargı gücü, ya 
sama gücü, yürütme gücünün karşı karşıya geldiği 
bir madde. Burada Komisyonumuzun düzenlediğ 
esaslardan bir noktada ayrılmıyorum onun sebebini 
arz edeceğim o da «başvurabilme» ı«üptal davası aça 
bilme,» en az beşte biri tutarındaki üyelere aitti. 

Ben bunu rakam olarak «en az 30 milletvekili ta
rafından açılabilir» şeklinde düzenledim, 

Burada önemli olan nokta parti grubu değiDdir 
efendim. Kuvvetli olanlar hele böyle süper güçlere 
sahip bir Cumhurbaşkanının çoğunluk partisinin, 
hatta muhalefet partisinin mahkemeye başvurmaya 
ihtiyacı yoktur. Mahkemeye kim gider, mahkemeye 
zayıf gider, güçsüz giider. Onun için bizim siyasî ta
rihimizde ekseriyet tahakkümü Meclislerde olmuş
tur, ekseriyet tahakkümü kanunlarda yansımıştır. 
Belli çıkar gruplarımın menfaatleri kanunlaşırken, 
bu ekseriyet tahakkümü görülmüştür., 

Onun için hiç olmazsa azınlıkların haklarını, azın
lıkta kalanın hakkını koruyabilmek içlin bu mikta
rın oldukça aşağıda tutulması gerekir. Burada dikka
tinize sunmak istediğim husus, parti grubu değildir 
efendim. Zaten Anayasamızda biliyorsunuz «20» ola
rak tespüıt ettik. Bu küçük partilerin korunmasu an' 
lamına gelmez. Çeşitli davalarda, çeşitli konularda, 
çeşitli meselelerde daha geniş bir parlamenter hava
nın doğmasını, partileri de aşan bir parlamenter ha
vanın doğmasını sağlayacak bir kaynaşmayı sağlar, 

O bakımdan, «30» olarak tespit ettiğimiz bu hu
susla yeniden düzenlediğimiz bu maddeyi dikkatleri
nize sunuyorum. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal, 
Efendim, önerge (ile ilgili olarak Komisyonun gö

rüşünü rica ediyorum?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşla
rım; 

Bu beşte bir milletvekilinin dava açabilmesi, es
ki tatbikattan da esinlenerek kabul edilmiştik. Çok 
defa Meclislerde rastlanmıştır, çıkacak bir kanunu 
çıkartmamak ve iptali imkânım sağlamak için çok 
çarelere başvurulmuştur. Onun için kanunların he
men iptal edilmesinin Anayasaya aykırı, olduğu da 
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şüphesiz vardır; ama siyasî arzular siyasî emeller uğ
runa kanunların iptal edilmemesi de düşünülmüştür 
bir. 

İkincisi, esasen umumî mahkemelerden Anaya
sa Mahkemesine dava açılma imkânı her davada var
dır. Azınlıkta olanlar, fertler, açacakları davalarda, 
mahkemelerde zaten bu isteğini ileni sürebilirler, Ana
yasaya aykırı buldukları kanunu iptal ettirebilirler; 
bu 'imkân da vardır. Bu itibarla, bu yolun çok geniş 
tutulmasında yarar görülmemiştir. Bu bakımdan biz 
önergeye katılmıyoruz. 

[Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılmıyor.. 
Sayın Karal, bu durumda oylanmasını istiyor mu

sunuz efendim?.. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Evet efendim, is

tiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Karal'ın önergesinün açık oylanmasına baş

lıyoruz. 
Sayın üyeler, Sayın Gürbüz ve arkadaşlarının 155 

inci madde ile ilgili önergesinin açık oylama sonuç
larını sunuyorum : Oylamaya 109 üyemiz katılmış, 
kabul 51, ret 57, 1 çekimser oyla önerge kabul edil
memiştir. 

155 indi maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,,. 155 inci madde kabul edil
miştir. 

160 inci maddeyi okutuyorum : 
7. Dava açma süresi 
MADDE 160. — Anayasa Mahkemesinde doğru

dan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen 
kanun, kanun hükmündeki kararname veya İçtüzü
ğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak 
altmış gün sonra düşer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler,., 

Etmeyenler... Madde kabul eilmiştir., 
. 161 inci maddeyi okutuyorum : 

8, Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde 
ileri sürülmesi 

MADDE 161. — Bir davaya bakmakta olan mah
keme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmün
deki kararnamenin hükümlerinü Anayasaya aykırı gö
rürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık 
iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar da
vayı geri .bırakır. 

Mıahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî 
görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle 
birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden 
başlamak üzere beş ay idinde kararını verir ve açık
lar. Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme dava
yı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandı
rır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hak
kındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme 
buna uymak zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği red kararının 
Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra beş yıl geç
medikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı 
iddiası ile tekrar başvuruda bulunamaz, 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var; 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda arz ve izahına çalıştığımız nedenlerle ve 

gerekçe ile; 
161! inci maddenin Anayasa Tasarısı metninden ta

mamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. Asım İĞNECİLER 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Evliya PARLAK 
jFikri DEVRİMSEL 

ıFuat YILMAZ 

Azmi ERYILMAZ 
Tülay ÖNEY 

Abdülbaki CEBECİ 
Ayhan FIRAT 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Hayati GÜRTAN 

Gerekçe : Tasarının 182 nci maddesi ile Anayasa 
Mahkemesine kanunların, kanun hükmünde kararna
melerin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve 
esas bakımından denetleme görevi verilmiştir. 

T. B. M. M.'de kabul edilen kanunların yayım
lanmasını da 109 uncu madde ile Cumhurbaşkanı
nın kabulü şartına bağlanmıştır. 

Ayrıca yayımlanan kanunun şekil bakımından 
Cumhurbaşkanı veya T. B. M. M, üyelerinin beşte 
biri tarafından mahkemeye dava açması yetkisi 182 
nci madde ile verilmiştir. 

Gene ayrıca iptal davası açmıa hakkı da 184 ün
cü madde ile Ana Muhalefet Partisi Başkanına, beş
te bir T. B. M. M. üyesine ve Cumhurbaşkanına ve
rilmiştir. 

Son olarak Cumhurbaşkanlarına Anayasa Mah
kemesinin bu konudaki kararlarına tekrar itiraz yet-
kişi de verilmiştir, 

Gösterilen bütün bu titizlik ve sigortalar yetmi
yormuş gibi 186 nci madde ile mahkemelere de Ana
yasa Mahkemesine dava açma yetkisi tanınmakta
dır, 
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Kanunların ve diğer kararların yukarda arz edi- J 
len usullere göre ve yetkili mercilerce yapılan talep
ler sonucu Anayasaya aykırı olmadığını karar ve
rildikten sonra, hâlâ şüpheli hatta şaibeli olarak kal
masını anlamak mümkün değildir. 

T. B. M. M, tarafından kabul ediliip geçerliği 
Anayasa Mahkemesince de tasdik edilen bir kanuna 
dayanarak vatandaşlar mahkemeler de hak arama
yacaklar mıdır? İptal endişesi' ve korkusu demokle-
sin kılıcı gibi vatandaşın tepesinde duracak mıdır? 
Mahkemelerin itirazını da aynı Anayasa Mahkeme
si, inceleyerek bir kaç defa evet dediği kanuna bu I 
defa hayır mı diyecektir? Bu mümkün değildir. 

Üstelik mahkemelere beş yıl sonra aynı kanunun 
veya maddenin iptali için dava açabileceği görüşü
mün gerekçesi de hayalî, afakî ve süper teoriktlir. 
Vatandaşın hak arama yollarını bu kadar yorucu, 
üzücü ve masraflı ve de fuzulî şekillere bağlamak, ge
tirmek istenilen sistemin tümü ile de bağdaşamaz. 

Kısaca arz ettiğimiz gerekçe ile 186 ncı madde
nin tasarı metnimden çıkarılmasını Genel Kurulumu
zun takdirlerine sunarız. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

A. ASIM İĞNECİLER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Yüksek huzurunuzdan şimdi Anayasa Mahkeme

sinin faaliyetleriyle ilgili birkaç madde birden geçmiş 
bulunuyor. Özellikle bir kanun tasarısı ve kanun hük
mündeki kararname ile içtüzüğümüz Yüksek Heye- I 
tinizin takdir ettiğiniz gibi, kabul etmesiyle selamete 
kavuşmuyor. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanları
nın veto hakkı var, (kısa kısa arz ediyorum), daha 
sonra, ayrıca yayınlanan kanunun şekil bakımından 
Cumhurbaşkanı veya Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin beşte biri tarafından Mahkemeye dava açması 
yetkisi 157 nci maddeyle de ayrıca verilmiş bulun
maktadır. Gene bunlar da kâfi gelmiyor, ayrıca iptal 
davası açma hakkı da 159 uncu madde ile anamuha-
lefet partisi başkanına, beşte bir sayın üyeye ve Cum
hurbaşkanına tekrar tanınıyor. 

Bunların da dışında son olarak, Cumhurbaşkanı
na Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararlarına 
tekrar itiraz etme, tekrar aynı Mahkeme tarafından 
incelenme yetkisi tanınmaktadır, bu son kabul ettiği
niz şekille; ama kanunlar gene de yakasını Anayasa | 
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Mahkemesinden kurtarıp da vatandaşın hizmetine arz 
edilememekte ve bir selamet yolu bulmamaktadır. 

Bunun dışında, bunlar yetmiyormuş gibi, şimdi 
müzakeresini yapmış olduğumuz 161 in'ci madde ile 
de mahkemelere, ayrıca Anayasa Mahkemesine dava 
açma hakkı tekrar verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunu Ankara'nın çeşitli hukuk çevrelerinden sor

dum, araştırdım; özellikle tanınmış avukatlara mü
racaat ettim. Onlar, «Biz dava hakkının sonuna ka
dar açık kalmasında bir endişe etmeyiz, biz müvek
killerimizi sonuna kadar savunuruz; onun için ne ka
dar açık olursa olsun» dediler; ama sayın arkadaş
larım, bir kanun Demoklesin Kılıcı gibi, uzun müd
det böyle «Ne zaman Anayasa Mahkemesi tarafın
dan bozulacaktır» diye töhmet altında, şaibe altında 
bırakılmamalıdır. 

iptal endişesi ve korkusu kanunların başında ol
duğu gibi, her zaman vatandaşın başında da vardır. 
Yeni çıkan bir kanundan faydalanmak isteyen va
tandaşlar, ne zaman bu kanunun yürürlükten kalka
cağını bilememektedirler. Artık buna mutlaka bir son 
vermek lazımdır. Çünkü, merci de aynı mercidir; bü
tün bu arz ettiklerimi tetkik eden olan merci Anaya
sa Mahkemesidir. Çeşitli nedenlerle ve kademelerde 
«Evet» dediği bir kanuna sonunda nasıl «Hayır» di
yecektir?.. Bu ancak olsa olsa, bundan evvelki de
virlerde olduğu gibi, politik nedenlerle evetler ve ha
yırlar mümkündür ki, bundan sonra Allah gösterme
sin, böyle bir uygulamayı görmeyi, duymayı, düşün
meyi arzu etmiyoruz. 

Sayın Anayasa Komisyonunun Değerli Sözcüsün
den de sordum; ayrıca tabiî beş sene sonra kanunu 
tekrar iptal etmek hakkı verilmiştir. Beş sene sonra 
bu kanunlara ne oluyor; değişmeden?.. Hava tesiriy
le bozulur mu?.. Onu da anlamak mümkün olmadı. 

Bana vermiş oldukları misalde, «Müstehcen olan 
bir konu; on sene evvel müstehcenlik mefhumu baş
kaydı, şimdi başkadır, on sene sonra da başka ola
caktır, binaenaleyh değişir» dediler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu, olsa olsa mahkemelerin içtihadıdır. Olsa ol

sa bu Yargı tayın içtihadıyla kanunlar, zamana ken
dini uydurmak suretiyle yeniler. Elbette ki, müsteh
cen bir konunun neresi nereye kadar açık olursa müs
tehcendir diye kanunlarda böyle bir şey olmaz. Bu
nu mahkemelerin içtihatlarıyla teessüs eder. 

Bu itibarla bütün arkadaşlarımdan istirham edi
yorum; artık kanun ne zaman yürürlükte olacaksa 
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olsun, bu Anayasa Mahkemesinin olduğu ve de ka
nunların bu Mahkemenin kontrolüne tabi olduğu ül
kelerde, böyle 80 kademeli bir cendere, bir azaplı. 
hikâye yoktur. Onun için istirhamım, bu maddenin 
tamamen muhterem oylarımızla Anayasadan çıkarıl
masıdır. 

Saygılar sunarım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Karal'ın önergesi üzerinde oy 

kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Iğneciler'in önergesiyle ilgili olarak Komis

yonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

önergeler, Anayasa Mahkemesinin kaldırılmasını 
hedef tutuyor kanaatimce, 

Davalar; Cumhurbaşkanınca iptal davası, beşte 
bir milletvekili ve muhalefet partisi iptal davası aça
bilir ve 6 günle mahdut doğrudan doğruya dava aç-
ma4 

Asıl Anayasaya aykırılık tatbikatta görülür. Bir 
kanun uygulanması için açılan davalarda, onun Ana
yasaya aykırı olup olmadığı, (Daha evvel arz ettiğim 
gibi) inceden inceye tetkik edilir; aykırılık görüldü
ğü takdirde mahkemenin de ciddî kanaatiyle dava 
açılır. Bu yolu kapamak; doğrudan doğruya Anaya
sa Mahkemesini ilgaya ve Anayasal yargıyı tamamen 
kapatmaya yöneliktir bu önergeler. Halbuki Yüce 
Meclis Anayasa Mahkemesinin lüzumunu, varlığını 
çoktan beri kabul etti ve buna dair hükümler de kon
du. Şimdi Anayasa Mahkemesinin lüzumunu burada 
arz edersem sabaha kadar sürer. Zaten bilinen bir 
keyfiyettir. Onun için o nokta üzerinde fazla dur
mayacağını. 

Deniliyor ki, kanunlar değişir; Anayasa, kanun 
ikisi de beraber bulunduğuna göre, yürürlükte değiş
mez. Bu, bu maddenin konusu olmamakla beraber, 
esasen 5 yıllık süreyle de tahdit edilmiştir. Sadece bir 
müstehcen meselesi değil, hâkimler devamh olarak 
değişmektedir. Bir hâkimin vicdanî kanaatine" göre, 
karar verebilmesi önemli bir keyfiyettir. Bu etkin ol
duğu gibi, bir de sebep önemlidir. Anayasa Mahke
mesine açılan davalarda iptal sebepleri gösterilir. 
Mahkeme bu iptal sebebiyle bağlı değildir; daha da 
genişliğine, derinliğine incelemek mecburiyetindedir; 
ama bir kanunun iptali davasındaki gerekçeler, elde 
olan bir dava içerisinde tamamen zikredilecek, tama

men incelenilecek kadar da az değildir. Geniş bir 
tetkikata, incelemeye tabi tutulmasına rağmen, öyle 
bir sebeple öyle bir dava açılır ki, haklı görmek müm
kündür. Bunu tatbik edenler bilirler. 

Bu itibarla, biz yine 5 yıllık süre koyduk. Bu 5 
yıllık sürenin içerisinde zaten dava açılmayacaktır. 
Reddedilmiş olan bir davada, aym hükmün iptalinin 
davası için 5 yıllık süre koyduk. 

Önerge ve beyanlar Anayasa Mahkemesinin ilga
sına yönelik olduğundan, biz hiçbir suretle katılamı
yoruz. Takdir Yüce Meclisindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İğneciler, Komisyonun açıklamasını dinle

diniz. Önergenizin oylanmasını isliyor musunuz? 
A. ASIM İĞNECİLER — İstiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Iğneciler'in önergesinin açık 

oylamasına başlıyoruz. 
Sayın H. İbrahim Karal ve arkadaşlarının öner

gesinin açık oylama sonuçları gelmiştir: Oylamaya 
109 üyemiz katılmıştır; 33 kabul, 72 ret, 4 çekimser. 
Bu durumda Sayın Karal'ın önergesi kabul edilme
miştir. 

Bu itibarla 159 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

162 nci maddeyi okutuyorum : 
9. Anayasa Mahkemesinin kararları 
MADDE 162. — Anayasa Mahkemesinin iptal 

kararları dışındaki kazaî kararları kesindir. İptale iliş
kin kararları ise, Cumhurbaşkanınca yeniden incelen
me isteme süresinin geçmesi veya bu istemde bulun
mayacağının açıklanması ya da Anayasa Mahkeme
since, iptale ilişkin kararın kaldırılmasına yer olma
dığına karar verilmesi hallerinde kesinlesin , 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hük
münü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, 
yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm te
sis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hü
kümleri, kesinleşen iptal kararlarının Resmî Gazete
de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken 
hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürür
lüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başla
yarak bir yılı geçemez. 
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iptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği du
rumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kara
rının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak ka
nun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara 
bağlar. 

iptal kararları geriye yürümez. 
Yürürlükten kaldırılan hükümlerin iptallerine ka

rar verilemez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen 

Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hüküm
lerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı ola
cağına da karar verebilir. 

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 
hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
162 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, bir husus 
hakkında, özellikle tutumunuzla ilgili olarak kısaca 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Usul müdür 
efendim .. 

-ATALAY PEKÖZ — Tutumunuz hakkında efen
dim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dikkat ettim, özellikle Sayın Başkanın Başkanlı

ğında cereyan eden gece oturumlarında kavaslar eliy
le gönderilen imza cetveli üzerinde imzalarımız alın
mak suretiyle bir manada yoklama yapüıyor. 

Bu Yüce Meclisi teşkil eden arkadaşlar için (Ki 
şu anda kendi adıma konuşuyorum; fakat .çoğunlu
ğun hissiyatına tercüman olduğumu zannediyorum) 
son derece haysiyetşiken bir davranıştır. Burada açık 
oylama yapılıyor, isimlerimiz yazılı kuponlarla mev
cudiyetimizi ispatlıyoruz. Ayrıca, kavaslarla cetvel 
gönderilmek suretiyle imza alınmak, beni şahsen ve 
çoğunluğu temsil ettiğim arkadaşlarımı da son dere
ce rencide etmektedir. 

Bunu ifade etmek mecburiyetini hissettim. Saygı
larımı arz ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay Peköz, şu hususu bil
hassa vurgulamak istiyorum : Gecenin bu saatinde, 
hele hele, özellikle son celsede birbirimizi kırmadan 
ayrılmanın şüphesiz isabetli olacağı kanaatini taşıyo
rum. 

ATALAY PEKÖZ — Ayrılacağız. 
BAŞKAN — Evet, mümkündür Sayın Peköz. 

Yalnız şunu ifade etmekte fayda mülahaza ediyo

rum : Zaman zaman yalnız ben değil, Başkanlık Di
vanının aldığı bir karar üzerine açı'k isim okunarak 
yoklama yapılması yerine, cetvel dolaştırılmak sure
tiyle yoklama yapılması, bazı sebeplerle uygun ve 
hatta gerekli görülmüştür. Uygun ve hatta gerekli 
görülmesinin sebebini bana özel olarak sormuş ol
saydınız, böyle bir zannediyorum, biraz da sertleş
mek suretiyle yaptığınız harekâta hiç lüzum kalma
yabilirdi. Onun özel sebebini lütfen bana tekrar so
runuz, ben size izah etmeye çalışayım. 

Burada her şeyden evvel zaman kazanmaya çalı
şıyoruz; bir. ikincisi; muntazam devam eden arka
daşlarımız yanında, devam etmeyenlerin tespiti gere
kiyor. 

Üçüncüsü; hemen şöyle ifade edeyim ki, açık oy
lamalar zaman zaman 90 ilâ 130 arasında değişiyor. 
Bu itibarla çok değişken olan oyların yoklama yeri
ne geçmesi bu mütehavvil ortamda mümkün olamı
yor, 

Bu sebepledir ki, biraz evvel ifade ettiğiniz isti
kamette bir cetveli göndermek lüzumunu hissettim. 
Bunun, her şeyden evvel sizin ve eğer şayet kırılmış 
ise muhterem arkadaşlarımızın kırılmasına matuf bir 
hareket ve özellikle bilinçli bir hareket olmadığını 
lütfen sizin Sayın Peköz başta olmak üzere takdir 
etmenizi özellikle istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

Gündeme devam ediyoruz. 

TEVFİK FtKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TEVFlK FİKRET ALPASLAN — Açıklama

nız verilen oylar hakkında bilmiyorum doğru' mu? 
Daha başka bir şey söylemeyeceğim; fakat açıklama
larınız ve oylar i'kisi birleştirilince birçok hususlar 
çıkabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, hiç bir şeyin çıkması ba
his konusu değil. Burada bulunan arkadaşları, dışarı 
çıkanları kastediyorum; bundan daha öteye bir ma
na olmadığı bir gerçektir. Zaman zaman arkadaşları
mız dışarı çıkıyor, içeri giriyor. Bu sebeple de oyla
rın değiştiği bir gerçektir. Bunun bir başka manası 
olmadığı hakikat. Çok rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
doğru yoldasınız, devam ediniz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
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162 noi maddede, biraz evvel ifade ettim, önerge 
yoktur. Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 163'ü okutuyorum : 
10. Cumhurbaşkanının, iptal kararlarını yeniden 

incelettirmesi 
MADDE 163. — Anayasa Mahkemesinin, kanun, 

kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içtüzüğü hükümlerinin iptaline ilişkin ka
rarları Cumhurbaşkanlığına derhal sunulur. 

Cumhurbaşkanı, iptal kararlarının yeniden ince
lenmesini, kararların kendisine sunulduğu tarihten 
itibaren onbeş gün içinde, Anayasa Mahkemesinden 
isteyebilir, 

Bu durumda Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 
üye tamsayısıyla toplanır. Tamsayı ile toplanma, hu
kuken veya fiilen mümkün olmazsa mahkeme en az, 
üye tamsayısının beşte dördü ile toplanabilir ve en 
geç iki ay içinde kararını verir. İptal kararının kal
dırılabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyu gerekir. Bu karar kesindir ve Resmî Gazetede 
yayımlanır. 

BAŞKAN — 163 üncü madde ile ilgili bir öner
ge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 163 üncü maddesinin metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Halil İbrahim KARAL Cahit TUTUM 
Özer GÜRBÜZ Şerafettin YARKIN 

Zeki ÇAKMAKÇI Fikri DEVRİMSEL 
Evliya PARLAK S. Feridun GÜRAY 
Remzi BANAZ Hayati GÜRTAN 
Tülay ÖNEY Ayhan FIRAT 

Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Açıklama için buyurun Sayın Tu
tum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Anayasa Mahkemesi olarak geçen bu müessese
nin aslında bir mahkeme niteliğinde olup olmadığı 
konusunda en azından bende bir hayli şüphe uyan
maktadır. Sanıyorum birinci müzakerede bu konuda 
önemli bazı tartışmalar geçti. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi adı verilen bu değer
li müessesenin niteliğini daha da karıştıran önemli 
bir başka yöntemle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
yöntem, iptal kararlarının Cumhurbaşkanı tarafından 
yeniden incelettirilmesi. 

Benim burada gördüğüm iki önemli sakınca var
dır. Bu sakıncaları gözönünde tutarak önergede so
rumluluk yüklenmiş bulunuyorum. 

Birinci sakınca : Kazaî kararların yeniden ince
lenmesi yetkisinin yargı mercii dışında idarî yürüt
me makamına verilmesi bence son derece sakıncalı. 

İkinci önemli nokta: Eğer böyle bu yöntem de
vam ederse, bir süre sonra korkarım iptal kararların
da mahkeme niteliği oldukça zayıflamış olan bir kon
seyin, Cumhurbaşkanının istek ve niyetlerini belki 
gereğinden fazla araştırmak ve ona öncelik vermek 
zorunluluğunu hissetsin... Böyle bir duruma düşmesi 
halinde de eski saygın yerinden herhalde çok; ama 
çok uzaklaşmış olur. 

Bu tehlikeleri göz önünde tutarak maddenin bü
tünüyle metinden çıkartılmasını arz ve teklif ediyo
ruz. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşla
rım; 

Kaza mercilerinde verilen bir kararın yeniden in
celenmesi en doğal bir kuraldır. Herhangi bir mah
kemenin verdiği bir kararın üst merci tarafından in
celenmesi mutatdır. Bu hiçbir zaman mahkemenin 
niteliğini ve mahkeme olma vasfını değiştirmez, bi
lakis daha çok teyit eder. 

Buyurdular ki, kazaî kararın bir yönetme maka
mınca iptalinin istenmesi, belki etkisi altına girer an
lamında anladım. 

Orası dava açma merciidir, kanunların iptali ba
kımından. Dava açabilen bir makamın, verilen bir 
kararın tekrar incelenmesini istemesi kadar tabiî bir 
hak daha olmaz. Bu kaza mercilerinin hepsinde var
dır. 

Asıl düşünülecek nokta şurasıdır : Buna neden 
lüzum hâsıl oldu meselesi? Birçok arkadaşlarımız 
sormaktadırlar, işitiyoruz. Sebep şudur : Anayasa 
Mahkemesinin 1981 rakamlarına göre, 1870 küsur 
kadar kararı vardır. Bunun içinden bazıları çok ten
kit edilmiştir, hatalı olanları da vardır. Şimdi, Mah
kemenin böyle tenkitlerden masun tutulabilmesi, o 
kararın bir daha incelenmesine bağlıdır. Bu hüküm 
getirilmekle biz Mahkemenin yüceliğini biraz daha 
teyit etmiş oluyor, Mahkemeyi sebepsiz yere (Sebep
li olana bir şey demiyorum) eleştirmeden kurtarmış 
oluyoruz. 
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Cumhurbaşkanı elbetteki bu tasarrufunu yapar
ken kararı incelettirecek, mevzuatı incelettirecek, hak
lı olup olmadığını, doğru olup olmadığını tetkik ede
cek ve onun sonucuna göre ya iptali isteyecek veya 
istemeyecektir. Böyle bir incelemeden sonra yine ay
nı mahkemenin; ama biraz daha geniş bir toplulukla, 
daha geniş bir üye çoğunluğuyla vereceği kararın 
üzerinde kamuoyunun hiç bir zaman tereddüt etme
mesi lazım gelir. Biz bu hareketimizle hem kamuoyu
nu tartmış oluyoruz, hem mahkemeyi bu gibi yersiz 
olan eleştirilerden de korumuş oluyoruz. 

Bu itibarla ileri sürülen sebeplere hiç katılmıyo
ruz. Reddini talep ediyoruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın İğneciler'in önergesi için oy 

kullanmayan sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Tutum bu açıklama muvacehesinde görü

şünüz nedir? 

CAHÎT TUTUM — Açık oylama rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Açık oylama rica ediyorsunuz. 
Sayın Tutum ve arkadaşlarının önergesi açık oya 

sunulmuştur. 
164 üncü maddeyi okutuyorum. 
B. Yargıtay 
1. Yargıtayın görevi ve seçim usulleri 

MADDE 164. — Yargıtay, adliye mahkemelerin
ce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii
dir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar ara
sından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye 
tamsayısının saltçoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekille-
ri, Daire Başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunca üye tamsayısının saltçoğun
luğu ve gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi ve yargılama usulü, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larına göre kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
164 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 164 üncü madde kabul edil
miştir. 

165 inci maddeyi okutuyorum. 
2. Cumhuriyet Başsavcılığı 
MADDE 165. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cum

huriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Ku
rulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleye
ceği beşer aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından 
dört yıl için seçilirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı -ve Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hü
kümlere tabidir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşu, işleyişi, gö
rev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 165 inci maddeyle ilgili önerge yok
tur. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

166 ncı maddeyi okutuyorum : 
3. Yüce Divan 
MADDE 166. — Cumhurbaşkanı, Bakanlar Ku

rulu Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahke
mesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sa
yıştay Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Askerî Yargıtay Başsav
cısı, Danıştay ve Askerî Yüksek îdare Mahkemesi 
Başkanunsözcüleri, görevleriyle ilgili suçlardan dola
yı Yüce Divanda yargılanır. 

Yüce Divan, Yargıtay Birinci Başkanının başkan
lığında, Yargıtayın ceza işlerini görmekte olan Birin
ci Başkanvekili ile Yargıtayın Ceza Daireleri Başkan
larından oluşur. 

Kanunî mazeretleri sebebiyle Yüce Divana katı
lamayan Başkana Başkanvekili, Daire Başkanlarına 
da o dairelerin en kıdemli üyeleri vekâlet ederler. 

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Baş
savcısı veya Vekili yapar. 

Yüce Divan kararlan kesindir. Ancak, gerekçeli 
kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde re'sen 
veya hükümlünün ya da vekilinin başvurusu üzerine 
Cumhuriyet Başsavcısı bir defaya mahsus olmak üze
re, Yüce Divandan karar düzeltilmesi isteğinde bulu
nabilir. 

BAŞKAN — 166 ncı maddeyle ilgili önerge yok
tur. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 161 inci maddeyle ilgili Saym Azmi 
Eryılmaz, Sayın iğneciler ve arkadaşlarının önergesi
nin oylama sonuçlarını sunuyorum : 
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107 üyemiz oylamaya iştirak etmiştir; 25 kabul, 
77 ret, 5 çekimser oyu kullanılmıştır. Bu durumda 
önerge kabul edilmemiştir. 

161 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 161 inci madde kabul edil
miştir. 

Sayın Tutum ve arkadaşlarının önergesi üzerinde 
oy kullanmayan arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
167 nci maddeyi okutuyorum. 
C. Danıştay 
MADDE 167. — Danıştay, idare ve vergi mah

kemelerince verilen kararlara son inceleme mercii 
olarak; kanunla gösterilen belli idarî davalara da ilk 
ve son derece mahkemesi olarak bakan üst derece 
idare mahkemesidir. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları gör
mek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönde
rilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildir
mek, 'tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer iş
leri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin seçimi, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine uygun olarak 
kanunla düzenlenir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, 
en az yarısı idarî yargıdan olmak üzere, adlî ve idarî 
yargı hâkim, savcı ve kanunsözcüleri arasından Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nite
likleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cum
hurbaşkanı tarafından seçilir. 

Danıştay Başkanı, Başkanunsözcüsü, Başkanvekil-
leri ve Daire Başkanları, kendi üyeleri arasından Da
nıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. 

Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, yargılama usulle
ri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzen
lenir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
167 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
168 inci maddeyi okutuyorum. 
D. Sayıştay 
MADDE 168. — Sayıştay, genel ve katma bütçe

li dairelerle, sermayesinin yarısı veya daha fazlası 
bu dairelerce verilerek kurulan sabit veya döner ser
mayeli ya da fon şeklindeki idarelerin gelir, gider ve 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
lemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hük-

Î
' me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denet

leme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli ilk 
p ve son derece hesap mahkemesidir. 

Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet malları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenme
si usulleri, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği 
gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Mahallî idarelerin Sayıştayca denetim usûl ve esas
ları, bunların yapıları ve faaliyet tarzları gözetilmek 
suretiyle, kanunda gösterilir. 

Sayıştay dairelerince, hesap ve işlemleri sonucu 
ilgilileri hakkında verilen hukukî sorumluluk karar
ları, Sayıştay Temyiz Kurulunca temyizen incelene
rek kesin ve nihaî hükme bağlanır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim ve yargılama 
usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer öz
lük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı, kanunla be
lirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
168 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; 163 üncü maddeyle ilgili olarak Sa

yın H. ibrahim Karal ve arkadaşları tarafından ve
rilen önergenin oylama sonucunu sunuyorum : 

102 üye oylamaya iştirak etmiştir; kabul 34, ret 
I 65, çekimser 3. Bu durumda önerge reddedilmiştir. 

163 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

169 uncu maddeyi okutuyorum. 
E. Askerî Yargıtay 
MADDE 169. — Askerî Yargıtay, askerî mahke

melerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen 
belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleri birinci sınıf askerî hâkim
ler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç mis
li olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşka
nınca seçilir., 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Baş
kanı ve Daire Başkanları Askerî Yargıtay üyeleri 
arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlaf. 

I Askerî Yargılayın kuruluşu, işleyişi, yargılama 
usulleri, özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâ
kimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine 
göre kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza... 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, redaksiyon 
bakımından bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FUAT AZGUR — Son fıkrada, «Özlük işleri» 

deniyor. Yargıtayın özlük işleri olmaz, «Mensupları
nın özlük işleri» olsa gerek. O itibarla, «Özlük işle1 

ri». nden, evvel, «Mensuplarının» kelimesi ilave edile
rek, «Mensuplarının özlük işleri» olarak düzeltilme
si gerekir. 

BAŞKAN —Evet. 
Komisyon?..) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Üyelerinin» mi, yoksa «mensup
larının» mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Mensuplarının» daha doğru efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
169 uncu maddeyi, son fıkrada, «Yargılama usul

leri» nden sonra «Mensuplarının» kelimesini ilave et
mek suretiyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 170'i okutuyorum : 
F., Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

MADDE 170. — Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete iliş
kin idarî işlem ve eylemlerin yargısal denetimini ya
pan ilk ve son derece mahkemesidir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim 
sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan 
başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ile en 
az yarbay rütbesinde birinci sınıf askerî hâkimler 
içinden her boş yer için gösterilecek üç aday arasın
dan, hâkim sınıfından olmayan üyeleri, iki yılını dol
durmuş kurmay yarbaylarla, albay rütbesinde üç yı
lını doldurmamış kurmay subaylar içinden, Genel
kurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek 
üç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Askerî hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev 
süresi en fazla dört yıldır. 

Mahkemenin Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire 
Başkanları hâkim sınıfından olanlar arasından seçi
lir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, iş
leyişi, yargılama usulleri, hâkimlik teminatı ve asker
lik hizmetinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 171'i okutuyorum : 
G. Uyuşmazlık Mahkemesi 
MADDE 171. — Uyuşmazlık Mahkemesi adlî, 

idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve 
hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye 
yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu ve işleyişi 
kanunla düzenlenir. Bu Mahkemenin Başkanlığını ve 
Başkanvekilliğini, Anayasa Mahkemesince, kendi "üye
leri arasından görevlendirilen üyeler yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasın
daki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesi
nin kararı esas alınır. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 172'yi okutuyorum. 
III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 172. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre oluşur ve görev yapar. 

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Kurula Ba
kanlık adına Bakan ve Müsteşardan başkası katıla
maz. Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili kurulun ta
biî üyesidir. 

Kurulun, dört asıl ve dört yedek üyesi Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi 
Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, 
herbir üyelik için gösterecekleri üçer kat aday için
den, Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. 

Kurulun seçimle gelen üyeleri, görevleri süresin
ce başka görev alamazlar. 

Kurul kararlarına karşı, kazaî mercie başvurula
maz. 

Kurulun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma 
usulleri ve kurul kararlarına karşı kurul bünyesinde 
yapılabilecek itirazların inceleme usulü kanunla dü
zenlenir^ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir önerge var, oku
tuyorum : . 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 172 nci maddesinin ekte sunduğumuz 

metindeki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 172. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre kanunla kurulur. 
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Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Kurula Ba
kanlık adına Bakan ve müsteşardan başkası katıla
maz. 

Kurulun, beş asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay, beş 
asıl ve üç yedek üyesi de Danıştay Genel Kurulları
nın kendi başkan ve üyeleri arasından, her bir üye-
li'k için gösterecekleri üçer kat aday içinden dört yıl 
süre ile, Cumhurbaşkanınca seçilir. Seçilen üyelerde 
en az altı yıllık üyelik kıdemi aranır. 

Kurul, adlî yargı ile ilgili işlerde Yargıtaydan se
çilmiş üyelerin; idarî yargı ile ilgili işlerde de Da-
nıştaydan seçilmiş üyelerin katılmaları ile toplanır. 

Kurul kararlarına karşı, kanunda öngörülen esas
lara göre kurul üyelerinin tamamının katıldığı bü
yük kurula itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen 
kararlar kesindir. 

Abbas GÖKÇE 
Enis MURATOĞLU 

Turgut KUNTER 
Halil GELENDOST 

Akif ERGİNAY 
Erdoğan BAYIK 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Mehmet PAMAK 

Lülfullah TOSYALI 
Hamdi ÖZER 

Necdet ÖZDÜĞAN 
Talât SARAÇOĞLU 

Zeki ÖZKAYA 
Paşa SARIOĞLU 

A. Asım İĞNECİLER 
Ali Nejat ALPAT 

Fuat AZGUR 
İbrahim GÖKTEPE 
Mahmut AKKILIÇ 

Mehmet HAZER 
Kâzım ÖZTÜRK 
Fahri ÖZTÜRK 

Necmettin NARLIOĞLU 
Tülay ÖNEY 

Halil İbrahim KARAL 
Dündar SOYER 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Abdülkadir ERENER 

Hamdi AÇAN 
Osman YAVUZ 
Kamer GENÇ 
Adnan ERSÖZ 
îsa VARDAL 

Süleyman Sırrı KIRCAL1 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Halit ZARBUN 
Şadan TUZCU 
Sadi ERDEM 

Zeki YILDIRIM 
Yılmaz ÖZMAN 

Salih İNAL 
M. Ali öztürk TEKELİ 

Recai BATURALP 
Cevdet KARSLI 
Doğan GÜRBÜZ 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
ismail Hakkı DEMİREL 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Muslafa ALPDÜNDAR 

Vahap GÜVENÇ 
ismail ŞENGÜN 
Mahir CANOVA 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Remzi BANAZ 

Ahmet Senvar DOĞU 
Avni MÜFTÜOĞLU 
Şerafettin YARKIN 

Aydın TUĞ 
Muzaffer ENDER 

Muhsin Zekâi BAYER 
Hayri SEÇKİN 
Lâmi SÜNGÜ 
Recai DİNÇER 

Namık Kemal YOLGA 
Mehmet AKDEMİR 
Cemil ÇAKMAKLI 

Hilmi SABUNCU 
Azmi ERYILMAZ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Tandoğan TOKGÖZ 

imren AYKUT 
İbrahim BARANGİL 

Nihat KUBİLAY 
Abdurrahman YILMAZ 

Nazmi ÖNDER 
Ali DİKMEN 

Ayhan FIRAT 
Hayati GÜRTAN 
Cavidan TERCAN 
Necmi ÖZGÜR 

Mehmet AYDAR-
Cahit TUTUM 

Nuri ÖZGÖKER 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, zatîâliniz mi açıkla
ma yapacaksınız? 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, aynı öner
geyi imzalayan Değerli Arkadaşım Abdullah Asım 
İğneciler konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımız adına bendeniz söz almış bulu» 
nuyorum. 

Konu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
seçilecek üyelerle ilgilidir. Teklife göre dört asıl üye 
Yargıtaydan, dört yedek üye tekrar Yargıtaydan; 
iki asıl üye ile iki yedek üye de Danıştaydan seçil
mek suretiyle Adalet Bakanının başkanlığında ve de 
müsteşarın katılması ile oluşacak kurulla ilgilidir. 

Sayın arkadaşlar, burada bir dengesizlik vardır, 
o da şudur; 

Nasıl Askerî Yargıtay askerî mahkemelerin bir 
üst derecedeki kuruluşu ise, nasıl Yargıtay adlî mah
kemelerin bir üst kuruluşu ise, Danıştay da idarî 
mahkemelerin bir üst kuruluşudur. Bu itibarla bir
birinden kazai yetki yönü ile de bir farkları yok
tur. 

Nitekim, bunu göz önünde bulunduran, 12 Ey
lülden sonra Millî Güvenlik Konseyi tarafından 
çıkarılan 13.5.1981 günlü 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Hakkındaki Kanunun, mü
saadenizle, 2 nci maddesini okuyorum. Burada : 

«Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet 
Bakanının başkanlığında Yargıtay ve Danıştay Ge
nel Kurulunun kendi daire başkan ve üyeleri ara
sımdan göstereceğiz adaylardan Devlet Başkanınca 
seçiıen 'ikişer asıl, liikıişer yedeik üye ile Adalet Ba
kanlığı Müsteşarı ve özlük İşleri Genel Müdüründen 
(kurulur.» İbaresi vardır ve bugün bu Kanun yürür-
lüktedir. 

Binaenaleyh, yine M sayım yüksek mahkemenin 
eşit şekilde temtil edümesi, Yargıtayla ligdi konu
larda Yargıtaydan seçilen saym üyelerin kuruda İka-
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tıüması, Danıştayla ilgili konularda da Danıştay üye
lerinim katılmasıyla Adalet ©akanı ve Müsteşarın 
katılmasıyla kurul teşekkül edifeblmdıidk. Hatta ay
rıca şalhsî kanaatime göre de, özlüik İşleri Gend Müdürü 
de mutlaka bulunmalıdır; çünkü teferruatını, sicilimi, 
evveliyatını 'bür, (kurula izahat vermesi yönüyle 
de çok faydalı olur ve oya da katılmalıdır. 

Burada arz etmek istediğim husus; dörtlü, ikili 
olmaktansa, eşit şekilde üçer üçer hem yedeklerinin, 
hem asıllarının iiki sayın yüksek mahkeme tarafından 
paylaşılması ve hu suretle Hâkimler ve" Savcılar Yük
sek Kurulunun teşkil edilmesinin daha adaMıi, 
daha mantıklı olacağı Ifcanısıdır, inancıdır. Onun 
için !bu önergenin desteklenmesini sayın arkadaşları-
anız adına saygıyla arz ederiz. 

Teşefckürieriımle. (Alkışlar) 

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

ALDIKAÇTI — Sayı!n Başkan, değerli arkadaşlar; 
Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunu olüşturur-

ıken şu düşüncelerden hareket ettik: Bu Ikurul her 
şeyden önce hâkimler ve savcıların özlük işleriyle 
meşgul olacaktır, özlük İşlerini düzenleyecektir. Bu 
(kurul he*p iberaber toplanacaktır; fakat bir gerçek ola
rak fiilen Kurulun Danıştay üyeleri Danıştaydan ge
lecek üye dosyalarını incdeyeceıkti'r, Yargıtay üyeleri 
de adlî mahkıemelerin üyderinim dosyalarını incele
yecektir, 

Bu ilkii müessese arasında bir mulkayese yapıldı
ğı zaman, Danıştay üyelerinin toplamı 1 000 kadar
dır, adlî mahkemelerim üyelerinim toplamı 7 000 (ka
dardır. İşte bu noktadan hareket ederek biz arkadaş-
larıımızın yerdikleri ve yerine yeni bir hülküm ge
tirdikleri maddeyi düzenlerken Yargi'taydan gdecek 
üyelerin dört, Danıştaydan gelecek üyelerim iki ol
masını uygun bulduk. Yoksa her ilki mahkeme ara
sında 'bir tercih yapmalk, her ilki mahkemeden biri
nin diğerinden üstün olduğunu bir Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu müessesesinde ispatlamak yolu
nu seçmedik. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Maalesef 
öyle öldü. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Öyle olduğunu söyleyen arkadaşı
mız ve onun giıbi düşünenler bu ımaddenıin ilk mü
zakeresi sıralarında da görüşlerini açıkladılar ve ken
dilerine gerekli cevapları verdik. Verdiğimiz cevap
lar Yüce Kurulu tatmin' etmiş olacak İki, Yüce Ku

rul bizim Tasarımız lehimde oyunu kulandı. Şimdi 
de yine aynının yapılmasını ve bu Yüce Mecliste bir 
Danıştay - Yargıtay sorununun ortaya atılmasını 
çok üzüntüyle karşıladığımızı belirtirken, Yüce Ku
rulun yine eski kararına sadık kalmasını ve düzen
lediğimiz maddeyi onaylamasını en derin saygılan-
ımızla rica ederiz. 

Saygılarımızla efendim: 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İğneciler, bu açıklama karşısıında önerge

mizi?..; 
A, ASIM İĞNECİLER — Oylanmasını istirham 

ediyoruz, 

BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz. 
Sayın İğneciler'in 172 nci maddeyle ilgili önerge

sini açık oya sunuyorum. 
IMadde 173'ü okutuyorum efendim, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

MALÎ VE İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MALÎ HÜKÜMLER 

I, Kamu harcamalarının finansmanı ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası. 

A. Vergi ve benzeri malî yükümlülükler. 

MADDE 173,. — Vergi, herkesin kamu giderle
rine katılma payıdır. 

jVergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, mali
ye politikasının sosyal amacıdır. Aylık ve ücret ge-
liırlerinden asgarî ücrete tekabül eden miktarı vergi
lendirilmez, 

Vergi ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır, 

Vergi ve benzeri malî 'yükümlülüklerin muaflık, 
istisnalar ve indirimleriyle oran ve miktarlarına iliş
kin hükümlerinde kanunun- belirttiği yukarı ve aşağı 
sımiırfar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Genel Kuruldaki ilik görüşül-

musi sırasında, asgarî ücrete tekabül edecek bir meb
lağın vergilendirme dışı bırakılmasını öngören hü
kümler Tasarınım: 173 üncü maddesinde yer almıştır,; 
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Aşağıda sıraladığımız gerekçeler muvacehesinde bu 
hükmün Tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
niz. 

İhsan GÖKSEL Alâeddin AKSOY 
Ahmet Senvar DOĞU Halil AKAYDIN 
İbrahim GÖKTEFE Hail Erdoğan GÜREL 
Aydemir AŞKIN M. Ali öztüflk TEKELİ 
E. Yıldırımı AVCI Fahri ÖZTÜRK 
A. Nedıim ERAY Muzaffer ENDER 
Reoaıi BATURALP Muzaffer SAĞIŞMAN 
Ataflay FEKÖZ Recai DİNÇER 
Orhan BAYSAL Turgut YEĞENAĞA 
(Şaıdan TUZCU Necimi ÖZGÜR 

Müflistin Zekâi BAYER Tandoğan TOKGÖZ 
Turgut KUNTER 

Gerekçe : 
1. Yıllardır devlet bütçeleri, vergi kanunlarının 

hliçbir 'iktidar tarafından çıkarılamamış olması nede
niyle sağlam finans kaynaklarına kavuşamamış, 
kronik hıale gelen ıbüıtçe açıkları ülkedeki enflasyon 
girdabının lilk ve »tek sebebi olmuşlardır. 12 Eylül 
harekâtından sonra kabul edilen vergi kanunları, kıs
men mevzuat yetersizliğini gidermiiışse de henüz eko
nomide sağlanamayan tam istikrar, vergi konuların
dan beklenen optimal verimi gerçekleştirmıeye manii 
olmuştur. Başlka bir deyişle, bütçelerin sağlam kay
nak sorunları henüz çözülememiştir ve 3 - 4 yıl içe
risinde de tam sağlıklı kaynaklara kavuşmak müm
kün olmayacaktır* Bu nedenle bütçelere yük getire
cek uygulamalardan kaçınımak gerekirken, tamamen 
tersıi yapılmış ve asgarî ücretle ilgili anılan hükme 
Anayasada yer verilmıiştliır. 

Yapılan hesaplamalara göre, asgarî ücretin 10 bin 
İra seviyesinde olması halinde, genel ve özel imdi-
riımlıerin aynen bırakılarak asgarî ücrete tekabül 
eden (meblağın vergiden (istisna edilmesi 1982'de kul
lanılan gelir vergisi tarifesine göre 810 milyarlık; 
1983'te yürürlüğe girecek tarifeye göre ise 165 mil
yarlık yük getirecektir. 

Buma mukabil, 1982 tarifesine göre kişi başına 
sağlanacak yıllık ortalama vergi avantajı 15 500 li
ra; 1983 tarifesine göre de bu avantaj 13 600 lira 
olacaktır. 

Asgarî ücretin 15 bin tora olması halinde ise, 
1982 içıin hesaplanacak vergi kaybının 175 milyar li
ra; 1983 için ise, bu kayıbın 250, milyar dolayında 
olacağı keslimdir,-

Fertlere sağlanacak yılık avantajlar fazla önem
li olmamakla birlikte bütçeden götüreceği kaynak 

kaybı bugünün ekonomik şartlarına göre büyük bo
yutlara ulaşma istidadı göstermektedir. 

2< Böyle bir istisnanın miktarına bakmadan her 
ücretten eşit indirilmesi, yüksek ücret seviyesinde bu
lunanlara da aynı avantajı sağladığından, Anayasa
ya konuş nedenine tamamen ters düşen bir zaaf un
suru da taşımaktadır. Hele, ücretliler dışındaki, düşük 
gelir seviyelerinde çalışan esnaf ve sanatkârlara bu 
imkânın tanınmaması, verginin eşitlik ve genellik il
kelerine aykırı ıdıuruıml'ar yaratacaktır. 

3. Asgarî ücretin bölgelere göre farklı tespitini 
öngören diğer bir Anayasa hükmü karşısında, idare
nin, ücretlerden yıl içinde avans olarak kesilen gelir 
vergileriyle, nihaî vergilendirmenin yapıldığı yıllık 
beyannamelerde mecburî veya ihtiyarî olarak göste
rilecek ücretlerden kesilen vergileri takip ve değer
lendirmesi son derece güçleşecektir. 

4. Yukarıda değindiğimiz, bütçelerdeki muhte
mel vergi kayıplarının emisyonla karşılanması halin
de ise, ekonomistlerin tabiriyle ücret - fiyat helezonu 
tesirimi icra etmeye başlayacak vatandaşın ilk yıl sağ
layacağı 1 300 liralık aylık avantaj fiyat yükselme'-
Heri medeniyle bir yıl sonunda 130 liraya inecek ve 
enflasyon süres'ince her an 'açık kapı bırakacak böy
le bir hüküm Anayasamızda yer almış olacaktır, 

- 5. Vergi kanunlarımızda (Gelir Vergisi Kanunu) 
yer 'alan bazı müesseseleri kullanmak suretiyle de 
(Genel indirim, özel indirim) asgarî ücrete tekabül 
eden ücret kısmını vergilendirme dışı bırakmak müm
kündür. Vergi tekniğine daha uygun düşecek bu yolu 
takip etmek daha mantıkî ve daha doğrudur. Kal-
dıkli Hükümetlere bu avantajı vermek ekonomiik ve 
malî politikayı uygulayabilmek yönünden büyük es
neklik getirecektir... 

BAŞKAN — Sayın Doğu siz mi açıklama ya
pacaksınız?... Buyurun efendim,: 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğeri arkadaşlarım; 

Bizim önce Tasarıdan çıkarılmasını istediğimiz 
hüküm 139 uncu maddeydi; fakat Komisyonum son 
dizpozlisyonunda bu 173 üncü maddede yer almak
tadır. Hüküm aynen şudur, «Aylık ve ücret gelirle
rinden asgarî ücrete tekabül eden miktar vergilendi
rilmez.» Önergemiiızde bu hükmün Tasarıdan çıkarıl
masını istiyoruz,, 

Efendim neden istedik? Bunun, bazı kendimce 
bir vergici olarak muknî nedenleri var değerli ar
kadaşlarım, huzurunuzda onları dile götürme gayreti 
içinde olacağım: 
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Yıllardır devlet bütçeleri vergi kanunlarının hıiç-
ıbir liltotidıar tarafından çıkarılamamış olması nedeniy
le sağlam finans kaynaklarıma kavuşamamış, kronik 
hale gelen bütçe açıklan ülkedeki enflasyon girda
bımın (ilk .ve tek sebebi olmuşlardır. 12 Eylül Hare
kâtından sonra kabul edilen vergi [kanunları kısmen 
mevzuat yetersizliğimi gidermıişse de, henüz eikono-
mıide sağlanamayan 'tam istikrar, vergi kanunların
dan beklenen optimıal verimli gerçekleştinneye manii 
olmuştur. 

Başka bir deyişle bütçelerin sağlam kaynak so
rumları henüz çözülememiştir ve 3- - 4 yıl içerisinde 
de tam sağlıklı kaynaklara kavuşmak sanırım müm-
Ikün olmayacaktır. Bu nedenle, •bütçelere yük getire
cek uygulamalardan kaçınmak gerekirken, tamamen 
tersi yapılmıış ve asgarî ücretle ilgili alınan hükme 
Anayasada yer verilmiştir. 

Yapılan hesaplamalara göre asgarî ücretin 10 000 
lira seviyesinde olması halimde genel ve özel indirim-
lerim aynen bırakılarak asgarî ücrete tekabül eden 
meblağım vergiden istisna edilmesi 19'82'de kul-
lanıflam gelir vergisi tarifesine göre 80 miiılyarlık, 
1983'te yürürlüğe girecek tarifeye göre 169 milyar
lık yük getirecektir. 

Buna mukabil 1982 tarifesine göre kişi başına 
sağlanacak yıllık ortalama vergi avantajı 10 500 li
ra, 1983 tarif eslime göre de bu avantaj 13 600 lira 
olacaktır. Dikkatimizi de çekeceği üzere pek üze
rimde durulmayacak kadar önemli meblağlar değil
dir bu rakamlar. 

Asgarî ücretim 15 01010 lira olması hallinde ise, du
rum tam anlamıyla fecidir değerli arkadaşlarımı. 1982 
için" hesaplanacak vergi kaybının 175 milyar lira, 
1983 için hesaplanacak vergi kaybının 250 miyar 
lira dolaylarında olacağı da aşağı yukarı kesin gibi
dir. Fertlere sağlanacak yıllık avantajlar fazla önernı-
1 olmamakla birlikte, 'bütçeden götüreceği kaynak kay
bı bugünün ekonomik şartlarına göre büyük boyut
lara ulaşma istidadı göstermaktedir. Böyle bir istis
nanın miktarına bakmadan her ücretten eşiıt indiri-
mesii, yüksek ücret seviyesinde bulunanlara da aynı 
avantajı sağladığından, Anayasaya konuş nedenine 
tamamen ters düşeri, bir zaaf unsuru taşım aktadır. 
Hele, ücretler dışındaki düşük gelir seviyelerinde 
çalışan esnaf ve sanatkârlara bu imkânım tanımma-
ırması, verginin eşitlik ve genel ilkelerime aykırı du
rumlar yaratacaktır. 

Bir misal vermek istiyorum; 10 bin lira ücret se
viyesindeki bir vatandaşımızın, asgarî ücret istisna

sından faydalanması halimde sağlayacağı vergi avan
tajı 1 291 İra iken, 17 200 İra civarında brüt 
ücreti olan bir vatandaşımızın sağlayacağı vergi avan
tajı 4 200 liradır. Hakikaten asgarî ücretten bekle
nen gayeye biraz ters düşen, biraz çelişik düşen bir 
uygulama burada önemlle söz konusudur. 

Başka bir konu, asgarî ücretin bölgdlere göre fark
lı tespitini öngören diğer bir Anayasa hükmü kar
şısında, (Bu yeni dizpozisyonda 60 inci maddede yer 
almıştır) idarenin ücretlerden yıl içimde avans ola
rak kesilen gelir vergileriyle, nihaî vergilendirmenin 
yapıldığı yıllık beyannamelerde mecburî veya ihtiya
rî olarak gösterilecek ücretlerden kesilen vergileri 
takip ve değerlendirmesi son derece güç olacaktır. 

Bir misal vermek isterim; İstanbul'daki asgarî üc
retin yüksek hesaplanmasıyla, Van'daki asgarî ücre
tin düşük uygulanması, vergi mükellefleri arasında 
Türkiye çapında bir kaymaya neden olacak, herkes 
istanbul'da vergi beyannamesi verme gayreti içinde 
olacaktır. Bu da idareye içinden çıkılmaz yükler yük
leyecektir değerli arkadaşlarımı. 

Yukarıda değindiğimiz, bütçelerdeki muhtemel 
vergi kayıplarının emisyonla karşılanması halinde 
ise, ekonomistlerin tabiri ile ücret - fiyat helezonu 
tesirini icra etmeye başlayacak, vatandaşın ilk yıl 
sağlayacağı 1 300 liralık aylık avantaj, fiyat yüfcsel-
raıdferi nedeniyle bir yıl sonunda 130 liraya kadar ine
bilecekti. Enflasyon sürecine heran açık kapı bıra
kacak böyle bir hükmün, Anayasamızda yer alması 
herşeyden önce esef vericidir. 

Değerli ark adaşlarım, başka bir yönü daha var: 
Şimdi, huzurunuzda bazı rakamlar vereceğim; ver

gi gelirlerindeki 1979 ve 1980 yılı artışları % 70 idi, 
1980 - 1981 artışları % 65 olmuştur; Temmuz ayı 
sonu itibariyle gerçekleşen rakamlara istisnaden ifa' 
de ediyorum. Aynı gerçekleşme 1981 ve1 1982 kar
şılaştırmasında ı% 32,7 dolayında kaldığını gösıter-
mdktedir,-

Dermek ki, çok iyi vergi kanunu yapmak; teorik 
düzeyde tatminden öte vergi gelrlerinıi artırmamak
tadır. Vergi gelirleri,,, bugün Türk elkonomiısinim em 
büyük zaaf unsurlarından bir tanesidir. Gerçek anla
mı ile üzülerek ifade etmek gerekir ki, vergi gelirleri 
aramamaktadır değerli arkadaşlarımı; sadece1 enflasyo
na karşı esnektir. 

Bu durum karşısında, buradaki vergi kaybını Ma
liyemiz ve Hükümetimiz, büyük ölçüde vasıtalı ver
gilerden karşılama hevesinde olacaktır. Bu da vergi-
lendirmenlin başka hedeflerinden bir tanesidir. Bu 
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gerçeiklleşitiği zaman da görürüz ki, tamamen aldığı 
ücretim tamamını harcayan düşük düzeydeki gelir 
seviyesinde çalışan memur ve işçilerimiz, paranın ta
mamını harcamaları halimde bu defa vasıtalı vergile
nin kendli üzerlerindeki yüklerimden kurtulamayacak-
terdır, gelir vergisinden sağladıkları avantajı bu defa 
gider vergiierMiden kapatamama durumunda fcalacak-
llardır; som derece calibi dilkifcat ıbir konudur. 

Benim, bu yerleştirmeden sonra; bilhassa geçici 
1 imci maddenim sanırım dördüncü fıkrasında, asgarî 
ücretim tespiti ile (ilgili yetkimin Bakanlar Kuruluna 
verilmesini büyük bir talihsizlik olarak görmekteyim. 
İşçi kesiminde çalışan işçi arlkadaşlarnmızın, özellikle 
bu noktaya dikkatli davranmalarını önemle istirham 
ederim, bu madde doğduğu anda, bu hükmüm geıtiril-
tmesiyle ölmüştür değerli arkadaşlarım. 

'Bir hükümet düşünelim ki, hem asgarî ücreti tes
pit durumundadır, hem vergiden vazgeçme durumun
dadır. Bir tarafta gider artırıcı tedbir getirecektir, 
öteki tarafta kaynak kaybettirici tespit getirecektir. 
Hiçbir paradoksal kesişme diğer Anayasa maddele
rimde bu şekildeki kadar açık ve met değildir. Bunu 
uygulamak mümkün değildir. Anayasada bu hüküm
ler kaldığı ölçüde, yarın bütün işçi kesimi, çalışan
lar kesimi hükümetten bir mutalebe hakkı arar du
rumda olacaklardır. Bunun da, bugünkü bahsettiğim 
kaymak yetersizliği karşısında hükümetlerimizin ba
şıma me 'büyük badireler açacağımı, bütçe açıklarını 
me derece onulmaz seviyelere çıkaracaklarımı, samı
nım cümleniz takdir edersimiz. 

Cümlenizi saygıyla selamlar, takdiri Yüce Kurula 
bırakırım efendim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Doğu. 
Komisyonum görüşümü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Sayın Başkam ve değerli arkadaş
lar; 

Konusunda jhliç şüphesiz ve büyük ihtisas sahibi 
arkadaşlarımızdan biri olan Ahmet Senvar Doğu' 
mum, asgarî ücrete ilişkin, daha doğrusu asgarî üc
rete tekabül edecek bir meblağım vergilendirme dışı 
bırakılması hakkımdaki görüşlerini ıdimlemiş bulunu
yoruz. 

Kendisi, eğer bu (ilke tatbik edilirse; Amayasaya 
konacak yahut gelecek yekûn, ağırlığını bize anlattı... 

AHMET SENVAR DOĞU — Bütçeye efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Biz» dedik; bütçe demek biz de

mek; fark yok. («Bravo» seslerti alkışlar) Kendimizi 
bütçeden ayrımıyoruz efendim. Bu mıilletim ferdiyiz, 
'bütçe bizim hayatımızı düzenliyor, bundan daha do
ğal bir şey ollmaz. 

Kendisi lile bu konuda tartışacak bilgiye sahip 
değilim; fakat biz malî mülahazalarla bu ilkeyi ge-
ıtirmiş değiliz. Biz, bu ilkeyi Devlet ahlâkıma uygum 
olarak, bir Devlet ahlâkı ilkesini Anayasamıza koy-
ımıalk içim getinmıişiz ve bir Devlet düşünüm ki, va
tandaşlarının herbirimim yaşayabilmesi İçim muayyen 
bir miktar gelire ihtiyacı olduğunu tespit etmiştir. 
Bu gelir 10 bin lira civarındadır bugün ve sonra bu 
Devlet, asgarî 10 bin lira ile geçinebileceğimi söyle
diği ve asgarî 10 bim lira gelir sahibi olan bir va
tandaştan vergi alacaktır... Sorum buradadır. Bizim 
kanaatimize göre, bu ne «Sosyal Devlet» ilkesi lile, 
me de bir hukuk felsefesinde, Devlet felsefesimde Dev
let ahlâkı ile bağdaşır bir durumdur. 

Devlet maliyesi gelirlerimi ona göre ayarlamalıdır 
ve Devlet maliyesi giderlerimi tespit ederken, gelir
lerimi ona göre ayarlamaya çalışırken gerçekçi dav
ranarak bu kesimi vergi dışı bırakmakla yükümlü
dür.; îmsan halklarıma saygı, imsan haysiyetine uygun 
bir hayat tarzı sağlamanın temel ilkesi, kanaatimizce 
budur. Biz bu ilkeyi gerçekleştirmek içim bu hükmü 
Amayasaya koyduk; fakat geçici hükümlerde de be
lirtmeye çalıştığımız gibi, 'bu hükme hazırlıklı olma
dığı aşikâr olan maliyemizin, bu Devlet anlayışımı 
kavramaktan uzak olduğuna imamdığımızı Maliyemi
zin hazırîanabilımesi için ona bir süre tanımayı ve 
gelecek hükümetlere bu amacı gerçekleştirmek gö
revimi verdik. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burnum İçimdir ki, geçici maddelere o hükmü ge
tirdik ve bundan dolayı da içimiz rahattır ve nasıl 
ilk günü bu teklifi getirdiğimiz zaman bizleri alkış
larınızla desteklemiişsemiz, yine aynı şekilde bu öner
geyi reddeceksimiiz ve bizim kararımızın Anayasada 
kalmasını sağlayacaksınız.; 

Hepinize teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayım Iğneciler'in önergesi üzerimde 

oy kullanmayan sayım üye var mı?... Yoktur. 
Oylama işlemi bitmiştir^ 
Evet Sayın Doğu?... 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayım Başkanım, 

175 milyarlık maliyeti ve yükü ben Anayasa Ko
misyonuna bırakarak oylamada ısrar ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
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Sayın Doğurura önergesimi açık oya sunuyorum. 
Madde 174'ü okutuyorum. 
B. Borçlanma,; 
MADDE 174. — Devlet ile kamu tüzelkişileri, 

kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde (kredi an
ılaşmaları yapabilirler ve tahvil çıkartabilirler, 

Hazinenin nakit (ihtiyacını karşılamak için, doğ
rudan veya dolaylı olarak, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Banlkası kaynakları kuiamlamaz. Ancak, Türki
ye Cumhuriyet Merlkez Banlkası, Hazineye, miktarı 
cani yıl genel bütçe ödenekleri toplamının özel ka
nununda gösterilen oranını geçmemek üzere, kısa 
vadeli bir avans hesabı açabilir. Her yıl için bu esasa 
göre hesaplanacak avans miktarından, bir önceki 
yılda alınan avanslar mahsup edilir ve Hazineye o yıl 
sadece aradaki fark ödenebilir, 

IBAŞKAN — Önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 175'i okutuyorum. 
Cı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 

MADDE 175. — Türkiye Cumhuriyet Merlkez 
Bankası, Bakanlar Kurulunun para ve kredi politika
sını, kalkınma plariarı ve yılık programlara göre 
uygular,. 

Türkiye Cumhuriyet Merlkez Bankası Başkanı, 
Başbakan tarafından gösterilen üç aday arasından 
Cumhurbaşkanı taralından atanır. 

Türkiye Cumhuriyet Merlkez Bankası Devlet, ka
mu 'iktisadî teşebbüsleri, belediyeler ve özel idareler
ce çıkartılmış tahvilleri satın alamaz..-

BAŞKAN — önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, 175 inci maddede «poli
tika» kelıimesli var..d 

BAŞKİAN — Oyladık Sayın Aldıkaçtı... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, çok özür dilerim; 
«politika» kelimesi var, redaksiyon sorunu; onun 
«siyasî» olarak değiştirilmesini rica ediyoruz, efen
dim. 

Birinci satırda... «Kredi politikasını» deyiminin 
«Kredi siyasetini» olarak değiştirilmesini rica ediyo
ruz. 

Sayın Başkanım, geci'ktiysek zararı yok, düzeltti
ririz sonradan. 

BAŞKAN — Kalsın efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim, nasıl emrederseniz. 

BAŞKAN — Madde 176'yı okutuyorum. 
II. Bütçe 
A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
MADDE 176. — Devletin ve kamu iktisadî te

şebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcama
ları, en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. 

Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçelerin 
nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirle
nir. 

Kanun, kalkınma planlan ile ilgili yatırımlar ve
ya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel 
süre ve usuller koyabilir. 

Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışın
da hiçbir hüküm konulamaz; mevcut kanunların hü-

' kümlerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren veya 
kaldıran hükümler getirilemez. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgi

li 176 ncı maddenin son fıkrasının aynen geçmesi ha
linde Türkiye'nin mevcut mevzuat kargaşası içinde 
yıllık devlet bütçelerinin hazırlanması mutlaka tehli
keye düşecektir. 

Bu nedenle. 176 ncı maddenin son fıkrasından; 
«Mevcut kanunların hükümlerini açıkça veya do

laylı olarak değiştiren veya kaldıran hükümler geti
rilemez» ibaresinin çıkarılmasını arz ve istirham ede
riz. 

En derin saygılarımızla. 
Aydemir AŞKIN Cemil ÇAKMAKLI 

M. Nedim BİLGİÇ Nurettin ÂYANOĞLU 
Halil Erdoğan GÜREL Tandoğan TOKGÖZ 

Evliya PARLAK H. ibrahim KARAL 
Ender ClNER Orhan BAYSAL 

AYDEMİR AŞKIN -r- Sayın Başkanım, ben 
önergemi yazıyla daha evvel geri almıştım. (Bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aşkın'ın önergesi geri verilmiştir. 

Sayın üyeler; 172 nci maddeyle ilgili olarak Sa
yın Abbas Gökçe ve arkadaşları tarafından verilen 
önergenin açık oylama sonucumu sunuyorum: Oya 
katılma 109; kabul 65, ret 37, çekimser 7. Bu durum
da önerge reddedilmiştir. 

172 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Sayın Doğu'nun önergesi üzerinde oy kullanma-
mayan arkadaşımız var mı?.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
176 ncı madde üzerinde önerge kalmamıştır. 
176 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler,.;. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Mıadde 177'yi okutuyorum. 
ıB. Bütçenin görüşülmesi 
MADDE 177. — Bakanlar Kurulu, genel ve kat

ma bütçe tasarıları lile millî bütçe tahminlerini gös
teren raporu, malî yıl başından en az üç ay önce, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar., 

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Büt
çe Komisyonunda incelenir. Bu komisyona, iktidar 
grubu veya gruplarından en az yirmi beş üye katılır; 
komisyonun kalan onbeş üyesi, oranlarına göre, di
ğer s'iyasî parti gruplarından ve bağımsızlardan olu
şur. 

Bütçe Komisyonunun iki ay içinde kabul edeceği 
metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür 
ve malî yıl başına kadar karara bağlanır.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Ku
rulda, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler 
hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve 
değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapıl
maksızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bütçe Ka
nunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
177 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
Madde 178'i okutuyorum. 
C. Mali yıl içinde bütçelerde değişiklik yapıla

bilme esasları 
MADDE 178. — Genel ve katma bütçelerle veri

len ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. 
Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu ka
rarıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konula
maz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
me ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. 
Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören deği
şiklik tasarılarında ve cari ve iileriki yıl bütçelerime 
malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve teklif
lerinde belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kay
nak gösterilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
Oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler,,, 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 179'u okutuyorum. 
D. Kesin Hesap : 
MADDE 179. — Kesin hesap kanun tasarıları, 

kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, il
gili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç 
altı ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne sunulur. Sayıştay, genel uygunluk 
bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarı
sının verilmesinden başlıyarak en geç üç ay içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe ka
nunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu günde
mine alınır. Bütçe komisyonu, bütçe kanunu tasarı
sıyla kesin hesap kanunu tasarısını genel kurula bir
likte sunar. Genel Kurul, kesin hesap Kanunu ta
sarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber 
görüşerek karara bağlar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk 
bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veril
miş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırıla
mamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve 
bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. 

BAŞKAN — önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 180'i okutuyorum. 
E. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetimi : 
MADDE 180. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin 

Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi usul 
ve esasları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın A. Senvar Doğu ve arkadaşkları tarafın

dan verilen önergenin açık oylama sonucunu su
nuyorum : 

Oylamaya iştirak eden 100; kabul 45, ret, 55. Bu 
durumda önerge kabul edilmemiştir. 

173 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Tespit ettiğimiz süre sona ermiştir. Yarın saat 

09.00'da toplanmak üzere Birleşimi... («10.00'da» 
sesleri) 
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Sayın üyeler; 
Yarın bir hayli iş var ve aynı zamanda yarın 

zannediyorum bir-iki kanunun da müstacelen görü
şülmesi ve yarın itibariyle yasama yılına da son ve
rilmesi muhtemeldir. Netice alınamazsa Cuma günü 
de çalışmaların devam edeceği de ayrı bir gerçek. 

Bu itibarla, şimdiye kadar çalışma saatini 09.00 

olarak tespit ettik, müsaade ederseniz 09.00 ola
rak devam edelim. 

23 Eylül 1982 Perşembe günü saat 09.00 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 23.00 
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Mahir Canova ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasansının 73'üncü Maddesiyle 
Oyların Sonucu 

ili önergesine Veıtilen 

(Reddedilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Bohem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
RecaS Batumlp 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedim Bügiç 

0 
Mahir Canova 
Abdülbafci Cebeci 
Ender Ciner 

ç 
Zeki Çakmakçı 

A 
Halil Akaydın 
Şerae* Atktyto) 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 

Üye sayısı 1 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çefldiimsarlor 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

$0 
117 
73 
37 
7 

41 

a 

(Kabul Edenler) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Sûyarni Bnsdk 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdullah Pulat Gözüfbüyük 
t. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtam 

(Redd 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Orhan Baysal 

D 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demire! 
Ati Dikmen 

Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamıitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Salih İnal 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Raıhımfi Kanahiaısaooğkj 
Halil İbrahim Karal 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

O 
Turgut Oraıl 
Adnan Oflefl 

ö 
Nazmi önder 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuni Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 

edenler) 

O 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel 

t 
A. Asım İğneciler 

K 
Mehmet Kanat 

-~ 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Cavidan Tercan 
Lüıtfullah Tosyalı 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

S 
Muzaffer Sağışman 

Cevdet Karslı 
A. Mümin KayaGian 
Süleyman Sırrı Kırcah 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 
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O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Teoman Özalp 

S 
Hilmi Sabuncu 
M, Talât Saraçoğlu 

A 
Fuat Azgur 

D 
Bekir Sami Daçe 

I Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

Ş 

A. Avni Şahin 
T 

' Turgut Tan 

(Çekimserler) : 

E 
Abdüllkadir Erener 

G 
Abbas Gökçe 
ibrahim Göktepe 

1 Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Aydın Tuğ 

Namık Kemal Yoİga 

\ Halit Zarbun 

M 
AVrii MÜftüöğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Aydemir Aşkın 
İmren Aykut 

B 
Midisin ZJekâi Baıyer 

C 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Gemili Çalkmıaikıh 

E 
Muzaffer Ender 

1 A. Nedim Eray 
Saldi EHdfâm (Rapor) 

K 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
S. Feridun Güray 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet tbrahimoğlu (izinli) 
Fenni Mimyelü (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 

. (Bşk. V.) 

M. Utökan Kooatürk 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Tülay öney 
Necmi Özgür 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk (t. A.) 

P 
Mehmet Pamak 

Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 

u 
Bahtiyar Uzunoğlu 

W 
Isa Vardal 

Y 
ŞeraifeDtin Yaırkın (izin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücsl 

»>•« 
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Recai Baturalp, TiMay Öney ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 74'ttncü Maddesiyle İlgili Öner
gesine Verilen Oyların Sonucu 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
1Ö6 
49 
48 
9 

52 
2 

(Reddedilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkdıç 
Alâeddin Aksoy 
Mustafa Alpdündar 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazııt 

C 
Mahir Canova 

c 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 

Sadi Erdem 
Siyamı Ersek 
Azmi Eryılmaz 

G 

Necdet Geboloğdu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 

Hayati Gürtanı 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Turgut Kunter 

O 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Tülay öney 

Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker 

P 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 

T 
Şadan Tuzcu 
Beüdir Tifaaıy 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 

Z 
Halit Zarbun 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Şenler Alkjyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfic Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Alltop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 

B 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

E 
Akif Erginay 
HaMl Ertem 

Feyzi Feyzioğlu 

G 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 

Halil. Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhtmi Karalhasanoğlu 
A. (Mümin Kajvailalı 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

ö 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

Atalay Peköz 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
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T 
Ragıp Tartan, 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Naımık Kemal Yolga 

Nurettin Âyanoğkı 
Mehmet Aydar 

E 
Abdülkadir Erener 

(Çekimserler) 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 

S 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

Turgut Tan 
Lüıtfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Eftuğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Muinsin Zekâıi Baıyer 
Orihan Baysal 

C 
Abdülbaıbi Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Ahmet Senıvar Doğu 

m 
Muzaffer Ender 

A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzin) 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Ibrahimoğlu (izin) 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

M. ötlkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enıis Muratoğlu 
Avni Müfitüoğlu 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zdkâi Öfcte 
Nazmi önder 
Necmi Özgür 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

Mehmet Pamak 

Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer 

Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunobay 
Cahit Tutum 

u 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y\ 
iSerafeıtıtiln Yalrikın {İzini) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

»•-« 
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Ismaül Şengttn ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 84'ünctt Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir) 

" 

A 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Yavuz Alitop 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar 

1 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 

c 
Mahir Canova 
Abdtilbafci Cebeci 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
Vidttiram Avcı 
Nurettin Ayanoğlu 
FuatAzgur 

B 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Kemal Dal 
îsmail Hakkı Demirel 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdlûimtsıerler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

95 
32 
59 
4 

63 
2 

(Kabul Edenler) 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

B 
Adnan Ersöz 

O 
S. Feridun Güray 

H 
Mehmet Hazer 

(Redde 

Recai Dinçer 
Ahmet Senvaı Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdülikadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göfcsal 
I. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Vahap Güvenç 

K 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muratoğlu 

0 
Adnan Orel 

Ö 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker j 
Kâzım öztürk . 

9 
Ahmet Sarp 

denler) 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih înal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
f>p*\?iİp& K a r d ı 

A. Mümin Kavaılıadı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kuftoğlu 

M 
Avni Müftüoğlu 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 

Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

s 
îsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

•B 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 

U 
M, Fevzi Uygumıer 

Y 
Namık Kemal Yolga 

Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Zelki özkıa|ya 
M. Yılmaz özman 
Fahir'i Özrtıürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tattan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 

Y 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım . 
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(Çekimserler) : 

F 
Ayhan Fırat 

H N 
Ali Mazhar Haznedar I Necmettin Narlıoğlu Lütfullah Tosyalı 

(Oya Katılmayanlar) 

Alâeddin Aksoy 
Şener Akyo) 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
imren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Rıeoali ©aitunalp 
Orhan Baysal 
M, Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Siyami Ersek 

O 

Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ibrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hanıitoğullan 

t 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Ibrahimoğlu (izinli) 

Feranli Isiimyellıi (Bşflc. V.) 
K 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Nihat Kubilay 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi Önder 
Tülaıy Öınıaıy 
Necmi Özgür 
Nermin öztuş 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 

M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer 

T 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekfc! Tünaıy (1. A.) 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

\i 
Isa Vardal 

Y 
Şeraıf ettin Yankın (Izi/nöıi) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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Fikri Devrimsel ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Ta şansının 89'uncu Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Redded'ülrnıî tir.) 

A 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkdıç 
EChem Ayan 

B 
Necip Bilge 

c Zeki Çakmakçı 
D 

Fikri Devrimseli 
v 'E 

Akif Erginay 
Adnan Ersöz 

A 
Hamdi Açan 
Eşref Akıncı 
Şener Aıkyol 
Orhan Aldikaçtı 
Tevfik Fflcret Alpaslan 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıecali Batturalp 
Rıfat Bayazıt 

Üye sayısı 160 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çaküımısarlıar 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

97 
31 
65 

1 
61 
2 

(Kabul Edenler) 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Kamer Genç 
Vafaap Güvenç 

H 
Beşir HamitoğuHan 

K 
Halil İbrahim Karal 
M. Utkan Kocatürk 
Turgut Kunter 

(Reddec 

Mulhıslin Zekâi iBaıyer 
Erdoğan Bayık 

G 
Mahir Canova. 
Abdülbaki Cebeci 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Recai Ddnçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdülıkadir Erener 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

M 
Avnii Müftüoğlu 

ö 
Feruldum §a|kir Öğıünç 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sanoğlu 

ienler) 

G 
Necdet Gebolbğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Sal'h înal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
RalhmKi Kıaraıhasaınoğlu 
Cevdet Karslı 
A. Mütokı Ka)valalı 

-

Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Aydın Tuğ 

U 
Hidayet Uğur 

Süleyman Sırrı Kıroalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

O 
Adnan Ond 

Ö 
Salih Necdet özdoğan 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M, Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 
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M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 

Tandoğan Tokgöz 

Lütfulajh Tosyalı 

Türe Tunçbay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

(Çekimser) 

İbrahim Şenocak 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
îmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Oiner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çalkmaikçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Stiıyami Ensdk 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
Abdullah Pulat Gözü büyük 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Ibrahimoğlu (İzinli) 

A. Asım İğneciler 
Fenni fflsffllrnıydıi (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kîtapçıgü (Bşk. V.) 
A. Fehmi KuzuoğJu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Ertkıığrul Zökâii Ökfte 
Nazmi önder 
Necmi özgür 
Nermin öztuş 

Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Dündar Soyer 

§ 
A. Avni Şalhkı 

T 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünıaıy (1. A,) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y M. 

SerajfeMn Yaırkm ̂ fcain) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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Fikrî Devrimsel ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının, 90'ıncı Maddesiyle tlglli Önergesine Yenilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Malhmut Akkılıç 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar 

C 
Malhir Canova 

Q 
Zeki Çakmakçı 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Sanıar Akyöl 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıeöali Baıüuralp 
Rıfat Bayazıit 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık. 
Necip Bilge 

ö 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

Üye sayısı 16Q 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çâklimserkîr : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

94 
21< 
68 
5 

64 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 

F 
Ayhan Fırat 

I 
• 

G 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 

(Redde 

Recad Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Aıküf Erginay 
Hamza Eroğlu ' 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Fİ M.~ 

Feyzi Feyzioğlu 
O 

Halil Gelendost 
îhsan Göksel 

i İbrahim Göktepe 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

1 
A. Asım iğneciler 
Salih înal 

Hayati Gürtan 
Vaıhap Güvenç 

1 H 
Beşir Hamiıtoğulları 

i K 
Halil İbrahim Karal 

i Turgut Kunter 
ö 

Feridun Şakir öğünç 

deriler) 

1 K ' 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
A. Müımfe KavadaUlı 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
Altom Ord 

ö 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

j Fahri öztürfc 

Tülay öney 
Fİ 

Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 

E 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M- Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

3 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan 
Türe Tunçbay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 

Osman Yavuz 
| Zeki Yıldırım 

Fuat Yılmaz 
; Namık Kemal Yolga 
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(Çekimserler) 

O : 5 

Nurettin Ayanoğhı 
ç 

Cemil Çakmaklı 
H 

Ali Mazhar Haznedar 

K 
Rjanımli Karıaıhasaınioğlıı 

Ö 
Saüh Necdet özdoğan 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Harndi Açan 
Halil Akaydın 
Alâed'din Aksoy 
Ertuğrul Alatb 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
imren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bigiç 

0 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sfryaımâ Ensdi 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü (îzinli) 
Abdullah Pulat Gözübüyük| 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet Ibrahirnoğlu (izinli) 
Fenni îslimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vefük (FCitaıpçıgil 

(Bşlk. V.) 

Nihat Kübilay 
A. Felhmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş-
Turgut Oral 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Necmi Özgür 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Hayru'Uah Seçkin 

Dündaır Soyer 

A. Avni Şahin 

M. AM Öztürk Tekeü 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğiu 

y\ 
Isa Vardal 

y 
Şerafetltfin.Yarkın (izin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yüoal 

23 
Halit Zarbım 

»••<« 
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Kâzım öztürk ve Arkadaşlarının TC Anayasa Ta şansının 92 nci Maddesiyle tlglli önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkıhç 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 
İmren Aykut 

B 
ibrahim1 ©arangil 

Rıfat Bayazıt 
C 

Mahir Canova 
G 

Zeki Çakmakçı 

A 
Hamdi Açan 
Semer. Alkyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğkı 
Fuat Azgur 

Şükrü Başbuğ 
Rjooaıi Baitunalp 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık, 
Ofhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Ender Çimer 

Üye sayısı : ] 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çökiitmserlar 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
im 
38 
60 
3 

57 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
tsmail Hakkı Demirel 

E 
S4yaımS Enselk 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Kamer Genç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

(Redde 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami' Daçe 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu: 
Halil Ertem 

P 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
İbrahim Göktepe 

I 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Halil İbrahim Karal 
Turgut Kunter 

Ö 
Hamdi özer 
Necmi özgür 
Nuri Özgöker 
Kâzım Öztürk 

S 
A. Lâmi Süngü 

denler) 

Abdullah Pulat Gözüibüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karsh 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 

9 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak. 

T 
Ragıp Tartan 
Aydm Tuğ 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

V 
Hidayöt Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

Yi 
Naımk Kemal Yolga 

Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Falıri Öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 

T 
Turgut Tan 

Y 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücd 
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(Çekimserler) 

F 
Abdülkadir Erener 

K 
Raihrri Kjaralh/aısainıoglu 

(Oya Katılmayanlar) 

ö 
Salih Necdet Özdoğan 

A 
Halil Akaydın 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz; Alltop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Mehmet Aydan 

B 
Remzi Banaz 
M. Nedim Bilgiç 

O 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

C 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Fiikıri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Rafet tbra'himcğlu (İzinli) 
Fenni Islimyelıi (Bşk. V,) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

M. Utlkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
A. Fehmi Kuzuıoğlu 

M 
Eriis Muraıtoğlu 
Avni MüMoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Oret 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Tülay öney 
Nermin Öztuş 

P 
Mehmet Pamak 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyar 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

u 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
îsa Vardal 

Y 
Şerafditin Yankın (izin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 

Z 
Halit Zarbım 
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Aydın Tuğ ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasansınm 92 nci Maddesiyle İlgili önergelerine Yerilen Oylann 
Sonucu 

(Reddedilllmişlir.) 

A 
Eşref Akıncı 
Maihmut Akkılıç 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
îbraıbim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reoai Baıturalp 
Rıfat Bayaztt 
Muhsin Zekai Bayer 

C 
Mahir Canova 

A 
Hamdı Açan 
Şenm Altayol 
Orhan Aıldıkaçtı 
Tevfiiik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
Erdoğan Bayıfc 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

Üye sayısı 160 
Oy verenler 102 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
ÇöklitmserJıar Î 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

47 
52 

3 
56 

2 

(Kabul Edenler) 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Daibalkoğlu 

E 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 

H 
Beş/ir Hamütoğulları 
Ali Mazfaar Haznedar 

(Reddea 

0 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Oiner 

D 
Kemal Dal 
1. Hakkı Demirel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 

K 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Kâzım öztürk 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağılman 
M, Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 

fenler) 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost 
İbrahim Gökıtepe 

Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

§ 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

t 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Kara! 
Cevdet Karsh 
A Mümin Kavallalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Mehmet Velüd Koran 

M 
Recep Meriç 
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ö 
Nazmli Önder 
Zekü öztkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri öztürk 

P 
Atalay Peköz 

A. Avni Şahin 

Ragıp Tartan 
Bekir Tünay 

u 
Hidayet Uğur 

Osman Yavuz 
Zeki Yıldıran 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

(Çekimserler) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Yajvuız Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Mehmet Aydan 

B 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Orhan Civelek 

Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
AbdiÛkadir Erener 
Siyaımi Ersek 

I 
A. Asım iğneciler 

(Oya Katılmayanlar) 

E 
Muzaffer Ender 
A- Nedim Eray 
Akif Erginay 

O 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 

H 
Mehmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet İbra'himoğlu (izinli) 
Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

K 
Rahımti Kjara(hiaısajnioğlıu 
/M. Vefik Kitapçııgil 
(Bşkv.) 
M. Utkan Kocaıtürk 
Nihat Kubilay 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adtaıaın Önel 

O 
Ertuğrul Zefcâi ökte 
Neomıi Özgür 
Nermin öztuş 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Dündar Soyer 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu ( 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

VI 
Isa Vardafl r 

Yi 
Şerafettin Yarkın (izin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 

Z 
Halk Zarbun 

» • • • < « 
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Anayasa Komisyonunun TC Anayasa Tasarısının 95 inci Maddesiyle 
Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇektaerJ* 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

İlgili önergesine Verilen Oyların 

(Kabul öditaiştir.) 

16Q 
124 
119 

5 
3 — 

: 34 
: 2 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamıdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Remzi Bamaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reaali Batanalp 
Rıfat Bayazut 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayıki 
Orhan Baysal 
Necip Bilge . 

C 
AbdüHbafci Cebeci 
Ender Ciner 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
VeWbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Sfiıyıaanli Bnsek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

* 
Feyzi FeyzioğLu 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
î. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamıitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

X 
A. Asım iğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Rıaıhmli Karaihasaınıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Koeatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adbıara Öttieffl 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Necmi Özgür 
Nuri özgöken 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

Atalay Peköz 
S 

Hilmi Sabuncu 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lânıi Süngü 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zatfbun 
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(Reddedenler) 

A 
Ertuğrui Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
tsmalil Aınaflt (Rapor) 
Fuat Azgur 

B 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Fikri Devrimsel 

A 
Ethem Ayan 

O 
Mahir Canova 

G 
Kamer Genç 

ö 
Hamdi Özefı 

T 
Aydın Tuğ 

(Oya Katılmayanlar) 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Feyyaz Gölcüklü (İzin) 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
Hayati Gürtanı 

H 
Mehmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet îbrahimoğlu (tzin) 
Fennî Islimyeli (Bşkv.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
Nihat Kuıbiiay 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nermin Öztuş 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Şadan Tuzcu 

Y 
Şerafettin Yarkın (tzin) 
Turgut Yeğenağa 

•>••<« 
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Anayasa Komisyonunun TC Anayasa Tasarısının 99 uncu Maddesiyle İlgili önergesine Verilen Oylann 
Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çelküimsetrİar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
123 
114 

7 
2 

35 
2 

(Kabul edilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Maihmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Alkyol 
Orhan Aldikaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
E'tJhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
imren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâi Ba'yer 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 

C 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vdhbi Muhlis Dabakoğlu 

Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
îsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Sfiıyaımfı Bnsek] . 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil EvMya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyükj 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanat 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Raihimli Karalhasanoğkı 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kavalalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlı oğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

ö 
Ertuğrul Zeikâi Ökte 
Tülay öney 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
ibrahim Şenocak. 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartanı 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyah 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay : 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
Isa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 
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(Reddedenler) 

Mahir Canova 

E 
Akif Erginay 

G 
Kamer Genç 
Vahap Güvenç 

H 
Mehımet Hazer 

K 
Süleyman Sırn Kırcalı 

T 
Cahit Tutum 

(Çekimserler) 

B 
Remzi Banaz 

ö 
Teoman Özalp 

(Oya Katılmayanlar) 

Ertuğrul Alath 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
îsmail Arar (Rapor) 

B 
Recai Baturalp 
Orihan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülikadir Erener 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Gelboloğru 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (îzin) 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

Sadi Irmak {Başkan) 
î 

Rafet tbrahimoğlu (îzin) 
Fenni tslimyeli {Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Nazmi önder 
Necmi Özgür 

Nermin öztuş 
F 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

Y 
Şerafettin Yarkm (İzin) 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Mustafa Yücel 

» • • • « 
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Nurettin Âyanoğlu ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 101 inci maddesiyle İlgili önergesine Veri
len Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Malhmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Yavuz Alltop 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
îmren Aykut 

K 
Renuüi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başibuğ 
Rıfat Bayazıt 
Muhisin Zekâıi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 

C{ 
Ender Ciner 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 118 
Kabuıl edenler : 105 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya kaitılmayanlar 
Açık üyelikler : 

(Kabul E 

D 
Bekir Santi ıDaçe 
KemaJ Dal 
îsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halü Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzjoğlu 

G 
Halil Gelendost 
Abbâs Gökçe 
thsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
VaJhap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
A l Mazhar Haznedar 

6 
7 

40 
2 

penler) 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
A Mümin Kavafalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Otkan Kooatürk 
Mehmet Veüd Koran 
Nihat Kübilay 
Turgut Kunter 
^Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enıis Muratoğlu 
Avni Müftüoğiu 

Necmettin Narlıoğlu 

O 
Jt. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
jAdnan Orel 

Ö 
Nazmı Önder 
Tülay öney 
"{Teoman öızalp 
Salih Necdet özdoğan 
Necmi Özgür 

Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Kâzım Öztürk 

P 
Atalay Peköz 

s 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Dündar Süyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Ragap Tartan 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 

u Bahtiyar Uzunoğlu 
V 

İsa Vardal 

y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yo%a 

Z 
Halıilt Zarbun 
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B 
Orhan Baysal 

C 
AbdülbaM Cebeci 

Ö 
Hamdi Özer 

C 
Mahir Canova 

G 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamiitoğulları 

B : 155 22 . 9 . 1982 0 : 5 

(Reddedenler) 

1 
Nuri Özgöker 

T 
BeHcir Tünaiy 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 

{Çekimserler) 

ö 
Fahri öztürk 

13 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrud Alatlı 
Ali Nejat Aipat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
Fuat Azgur 

B 
Recai Baturalp 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Fikri Devrimsel 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Eroner 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali ri-'rmen 
Feyyaz Gölcüklü (tzin) 
Hayati Gürtan 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet tbrahimoğlu (tzin) 

Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 
K 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nermin Öztuş 

P 
Melhmet Pamafc 
Evliya Parlak 

S 
Hayrullah Seçkin 

İsmail Şengün 
İbrahim Şenıocak 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandöğan Tokgöz 
Şadan Tuzcu 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Şerafettin Yarkm (İzinli) 
Zeki Yıldırım 
Mustafa Yücel 

»>••« 
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Aydın Tuğ ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 109 uncu Maddesiyle tlgili önergesine 
Oyların Sonucu 

Verilen 

{Reddedilmiştir.) 

Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
İmren Aykut 
Fuat Azgın* 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zökâi Bayer 

C 
Mahir Canova 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

A 
Hamıdi Açan 
Halil Akaydın 
Malhmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
$sxmf ASkjyoJ 
Orhan Aıldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Yavuz Alltop 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 120 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdkliimısîerİeir : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

47 
68 
5 

38 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
Bekir Sami Daçe 
Ali Dikmen 

E 
Sadi Erdem 
Sliyamd Ersek; 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 

G 
Abbas Gökçe 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

(Reddi 

B 
Remzi ©apaz 
İbrahim Barangil 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

c 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 

D 
İsmail Hakkı Demirel 

K 
Cevdet Karslı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 

O 
Adlnam Ortel 

Ö 
Nazmi Önder 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 

Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

'denler) 

Ahmet Senvar Doğu 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Akif Erginay 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel 

S 
İsmail Şengün 
İbranim Şenocak! 

T 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zam un 

İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
RatıimS Kar&falaisainıoğkı 
Halil İbrahim Karal 
A Mümin Kavaklı 

— 777 — 



Süleyman Sırrı Kırcalı 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müıftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Tülay Öney 
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Teoman Özalp 
Hamdı Özer 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri Öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

§ 
A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 

(Çekimserler) 

E 
Hamza Eröğlü» 

H 
Beşlir Hamiıtoğulları 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

T 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 

CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 

M 
tsa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrul Alatlı 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 

B 
Recaâ Bataialp 
M, Nedim Bilgiç 

C 
Oıihan Civelek 

D 
Vehlbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülıkadir Erener 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (îzin) 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Valhap Güvenç 

1 
Sadi Irmak (Başkan) 

î 
Rafet tbrahimoğlu (tzin) 
Fenni tslimyeli (Bşk. V. 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 

Ertuğrul Zdkâi Ökte 
Salih Necdet Özdoğan 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk (t. A.) 

P 
Mehmet Pamak 

T 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

M. Fevzi Uyguner 
V 

Şerafettin Yarkın (İzin) 
Turgut Yeğenağa 

»>•-« 
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Cahit Tutum ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 117 nci Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddeditaişitir.) 

A 
Halil Akaydın 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alitop 
Mehmet Ayda* 
îtaren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Maihir Canova 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir * 
Eşref Akıncı 
Malhmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Semer Alkyol 
Orhan Afldıkaçtı 
Tevfiiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E Yıldı mm Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
îbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 

Üye sayısı : 1 60 
Oy verenler : 117 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

34 
76 

7 
41 

2 

(Kabul edenler) 

1 ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D ' 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
; Akif Erginay 

G 

S. Feridun Güray 
' Özer Gürbüz 

Hayati Gürtan 

(Reddet 

Recas Battunalp 
Rıfat Bayazııt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlü 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

£ 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Erener 
Hamza Eroğlu 

j Turhan Güven 
Va'hap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

K 
Halil İbrahim Karal 
Turgut Kunter 

TL A 

M 
Enis Muratoğlu 

Ö 
Nazmi önder 
Hamdi özer 

ienler) 

Siiyaimti JBnsök 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
I. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Mehmet Kanat 

Nuri Özgöker 
' P 

Evliya Parlak 
S 

Muza'fifer Sağışman 
T 

Aydın Tuğ 

Hidayet Uğur 
W 

Isa Vardal 
Y 

Mustafa Yücel 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhırti KarahasaiDoğk 
Cevdet Karslı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avrii Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adnan Orel 

Ö 

Teoman Özalp 
Salih Neodet özdoğan 
Necmi Özgür 
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Zöfci Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 

M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

S 
ismail Şengün. 

T 
Raıgıp Tarttan 

M. Ali öztürk lekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Şadan Tuzcu 

V 
M. Fevzi Uyguner 

(Çekimserler) 

O 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 

iN 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Tülay Öney 
Kâzım Öz* ürk 
Türe Tunçbay 

X 
Osman Yavuz 

Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yoîga 

Z 
Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrui Alath 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 

C 
Afbdülbakü Cebeci 

D 
ismail Hakkı Demirel 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 

F 
Feyzi Feyzfoğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Kamer Genç 
ihsan Gökseli 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet t'braîıimoğlu (İzinli) 
A. Asım iğneciler 
Salih İnal 
Fenni Isüimyeli (Bşk. V.) 

K 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk, V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

O 
Turgut O rai 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrui Zekai Ökte 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 

P 
Mdhmet Pamak 

S 
Paşa Sanoğlu 
Hayrallah Seçkin 
Dündar Soyar 

A. Avni Şahin 
Ibrahıkn Şenıocak 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tuitum 
Bekir Tünay (t. A) 

V 
Bahtiyar Uzunoğkı 

Y 
Şerafettin Yarkın (tzin) 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
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Tülay öney ve Arkadaşlannın TC Anayasa Tasansının 127 nci Maddesiyle İlgili önergelerine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedflrrugtiir.) 

A 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 

C 
Mahir Canova 
AbdülbaM Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabuil edenler 
Reddedenler 
OektoseırJteir 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
118 
32 
80 
6 

30 
2 

(Kabul Edenler) 

E 
Siyami Ersek 

M 
Ayhan Fırat 

O 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Halil İbrahim Karal 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Tülay Öney 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 

P 
Evliya Parlak 

3 
Paşa Sarıoğlu 
HayruUah Seçki 

T 
Aydın Tuğ 

U 
Hidayet Uğur 

V 
İsa Vardal 

V 
Mustafa Yücel 

(Reddedenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkıhç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyel 
Orhan Aldıkaçtı 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldmm Avcı 
Elihem Ayan 
Nurettin Âyanoğkı 
Fuat Azgur 

İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
JRecai Baturalp 
Rif at Bayazıt 

Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

€1 
Enden Ciner 
Orhan Civelek 

Q 
Cemil Çakmakh 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğhı 
Bektir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

m 
Akif Erginay 
Hamza Eroğluı 
Adnan Ersöz 

Halil Ertem 
Halil Evliya 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük| 
L Doğan Gürbüz 
HaM Erdoğan Gürel 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karsh 
Süleyman Sırrı Kırcah 
M. Utıkan Kocatürk 

Mehmet Veld Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Eois Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

Nazmı Önder 
Teoman Özalp 
Necrriî Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 

P 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
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Muöjalfeır Sağnsjmiam 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

İbrahim Şenocalc 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan; 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 

Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

U 
M. Fevzi Uyiguner 

Yi 
Osman Yavuz 

Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Halit Zarfoun 

E 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Erener 
Azmi Eryılmaz 

G 
Vaihap Güvenç 

(Çekimserler) 

N 

Necmettin Narlıoğlu 

îsmail Şengün 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 

B 
Muhsin Zekai Bayer 
M. Nedim Bilgiç 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
îsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimısel1 

Recai Dinçer 
E 

Muzaffer Ender 
A. Nedimi Eray 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Feyyaz Gölcüklü (îz.) 
Turhan Güven 

I 
Sadi Inma'k (Başkan) 

I 
Rafelt Iıbralhlimoğiu (îz.) 
A. Asım İğneciler 

Salih înal 
Fenni îslimyeli (Bşkv.) 

K 
A. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Ritapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzu oğlu 

O 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nermin Öztuş 
Falhlrti Özltüırtk 
Kâzım Öztürk (İ. A.) 

Mehmet Pamak 
S 

Dünldar Soyer 
Ş 

A. Avni Şahin 
T! 

Cahit Tutum 
Bekir Tünay (î. A.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkm (İzin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
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Cahit Tutum ve Arkadaşlannın TC Anayasa Tasanwnın 129 uncu Maddesiyle tlgüi Önergelerine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir) 

A! 
Yavuz Alitop 
îsrnoill Arar 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 
Necip Bilge 

Abdülbaki Cebeci 
£ 

AMf Erginay 

A 
Hamdi Açan 
Eşref Akıncı; 
Alâeddin Aksoy 
Stameır, Alkjyıol 
Orhan Aüdıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
E. Yıldırım Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Ayanoğliu 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangül i 
Şükrü Başbuğ 
Rieüaıi Baltımalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 105 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çektasörîer : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

26 
77 
2 

53 
2 

(Kabul Edenler) 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Kamer Genç 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 

K 
Halil ibrahim Karai 

(Reddec 

C 
Mahir Canova 
Ender Öner 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recaıi Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
Saldı Erdem 
SÜyaimfi EMek 
Halil Ertem 
Azmıi Eryılmaz 
Halil Evliya 

N 
Necmettin Narboğlu 

ö 
Tülay öney 
Hamdi özem 
Nuri özgöker 
Nermin öztuş 

fl 
Evliya Parlak 

'enler) 

O 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
I. Doğan Gürbüz 
H, Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

! 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasaooğlıu 
Cevdet Karsh 

S 
Paşa Sarıoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
Şadan Tuzcu 

Hidayet Uğur 
y • 

Isa Vardal 

Süleyman Sırrı Kırcah 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Veld Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
ıSerda Kuntoğlu 

Emiş Muratoğhı 
Avni Müftüoğlu 

O 
Adtaan Otfdl 

ö 
Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Neomi özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 
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Atalay Peköz 
$ 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sayışman 
M, Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

İsmail Şengün 
İbrahim iŞentacak 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVildan Tercan 

Tandbğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
Türe Tunçbay 

u 
M. Fevzi Uyguner 

SI 
Osman Yavuz 

Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuaıt Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Hali/t Zarbım 

(Çekimserler) 

Abdüllkadür Erener 
Ö 

Fahri Öztürk 

A 
Halil) Akaydın 
Metonet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hilfamet Afltug (Rapor) 
Aydemir Aşkın 
Metanet Aydiatı 
İmren Aykut 

B 
M. Nedim Bilgiç 

Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 

(Oya Katılmayanlar) 

t 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 

n 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 

m 
Feyzi Feyz&oğlu 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü (îzinli) 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 

1 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet İbrahimoğlu (İzinli) 
A. Asım İğneciler 
Fennıi Isliırnyel iCBişk'v.) 

K 
A. Mümin ıKalvaltajlı 
M. Vefik Kkapçııgiİ (Bşkv.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Aydlın Tuığ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (t. A.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

ö 
Feridun Şakir Ögünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Salih Necdet Özdoğ&n 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Parnaki 

fil 

Ahmet Sarp 

3 

Şerafettin Yarkın (İzin) 
Muammen Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

»>•-« 
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Cahit Tutum ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 129 uncu Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(RecMedilmişîtiır.) 

A 
Yavuz Altop 
îsmaü Arar 

B 
RemZi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 

C 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

M 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfİk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yildır-ım Avcı 
Etthem Ayan 
Nurettin Âyanoğhı 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Baraıngil 
Şükrü Başbuğ 
Rıeüaffl Batturaip 

Üy« sayısı 1 60 
Oy verenler : 109 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdkümserfler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

26 
81 
2 

49 
2 

(Kabul Edenler) 

E 
Ayhan Fırat 

G 
Kamer Genç 
Hayati Gürtanı 
Vahap Güvenç 

H 
Beşlir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

(Redde 

Rıfat Bayazut 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 

ç 
Cemil Çakmaklı 

0 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
AJhımet Senıvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 

K 
Halil ibrahim Karal 

M 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

0 
Tülay Öney 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Nermin öztuş 

ienler) 

Akif Erginay 
Sfiyıalmü Elrse|k| 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil EvKya 

G 
i Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

t 
Salih inal < 

K 
Mehmet Kanat 

« 
Evliya Parlak 

s 
Paşa Sanoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar: Soyer 

U 
Hidayet Uğur 

V 
Isa Vardal 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karaıbasamoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
M. Velid Koran 
Nihat Kübilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 1İT* 

Enis Muratoğlu 

O 
Turgut Oral 
Adinam OifleH 

Ö 
i Nazmi önder 
[ Teoman Özalp 
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Necmi özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Atalayı Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

S 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tamtamı 

M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 
Ş/adan Tuzcu 

Y 
Osman Yavuz 

Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarfoua 

(Çekimserler) 

Abdülkadir Erener 
Ö 

Fahri Öztürk 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alath 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
Mehmet Aydan 
îmren Aykut 

B 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

A- Güngör Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Onay 
Hamza Eroğlus 
Adnan Ersöz 

Feyzi Feyzioğlu 

Necdet Geboloğlu 
Feyyaz! Gölcüklü (tzMd) 
Abdullah Pulat Gözübüyük) 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 

Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Raf et îbrahimoğlu (İz.) 

A. Asım İğneciler 
Fenni îslimyeli 
(Bşk. v.) 

K 
A Mümün Kavalalı 
M. Vafifc Kiıtıapçııgill 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzu oğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Salih Necdet Özdoğan 
Kâzım öztürk (t. A.) 

Mehmet Pamak 
S 

Ahmet Sarp 
S 

A. Avni Şahin 

II 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (t. A.) 

u 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Yi 
Şerafettin Yarkın (izin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

»>••-<« 
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Cahit Tutum ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 139 uncu Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilknjşlliır.) 

Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
ismail Arar 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Muhsin Zekâi Baiyer 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaifci Cebeci 

Ç 
Zeki Çakmakçı 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 102 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çletkütmısierlteır : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

31 
67 
4 

56 
2 

(Kabul Edenler) 

D 

İsmail Hakkı Demirel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

G 
Necdet Gefboloğlu 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamıitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Halil İbrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

F 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarnoğlu 

İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan» 
Cavidan Tercan 

V 
Hidayet Uğur 

Y 
Mustafa Ylüdöl 

(Reddedenler) 

A! 
Haindi Açan 
Eşref Akıncıı 
Alâeddin Aksoy 
Şenor; Alkjyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alp at 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rocai Batumlp 

Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Onhan Baysal 

€ 
Ender Ciner 

Veihbi Muhlis Dabakoğlu 
Ali Dikmen 

E 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlü 
SSiyıaımji Ersek; 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 

<3 
Halil Gelendost 

Abdurralıman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
1. Doğan Günbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rafaimi Karabiaısamıoğlu 
Cevdet Karslı 
M. Utkan Kocatürk 

Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
AJdmam Önel 

ö 
Nazmi Önder 
Necmi Özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahrî Öztürk 

P 
Atalay Peköz 
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S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışıman 
M, Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrutah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 

M. Ali Öztiirk Tekeli 
Şadan Tuzcu 

II 
M. Fevzi Uyguner 

T\ 
Osman Yavuz 
Zeki Yılkiirım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namıik Kemal YoJga 

(Çekimserler) 

E 
Abdülıkadir Erener 

Ö 
Teoman Özalp 

lAitfuillah Tosyalı 
Türe Tunçbay 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akküıç 
Ertuğrul Alatlı 
Tevflilk Fikret Alpaslan 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İmren Aykut 

II 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmakh 

O 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 

B 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Akif Erginay 
Azmi Erydmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzin). 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet Ibrahimoğlu (izin) 
Fenni islimyeli {Bşk. V.) 

K 
A (Mümin Kaivafalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muraıtoğlu 
Avni Müftüoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekâi Öikte 
Tülay Öney 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk 

V 
Mehmet Pamak 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (I, A.) 

Bahtiyar Uzunoğlu 
V 

İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın (İzin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 

2S 
Halit Zarbun 

» > • • « 
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Adnan Orel ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 144 üncü Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

CRedtedilIrnd'şjtıir.) 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Aydemir Aşkın 
Et ten Ayan 
FuaitAzgur 

B 
Rıfat Bayazıt 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

A 
Halil Akaydın 
Mahmut Akkılıç 
Semen AÖcytol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevflilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
E. Yıldıranı Ava 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar, 

B 
Remzü Banaz 
İbrahim Barangil 

Rıeoaiî IBaltıuırtaJjp 
Mutain Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayıüc 
Necip Bilge 

Üye sayısı : 1 160 
Oy verenler 105 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekjittnsierfler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

25 
71 
9 

53 
2 

(Kabul Edenler) 

€ 
Mahir Camova 
Ender Ciner 

1 n 
BeMr Sami Daçe 
Recai Dinçer 

E 
Sadi Erdem 

G 
Abbas Gökçe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

(Reddet 

C 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
İsmail Hakkı Demirel 

E 
Akif Erginay 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 

TA 

H 
Feyzi Feyzioğiu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 

H 
A l Mazhor Haznedar 

K 

Raiımü KarahtısaniOğlu 
Turgut Kunter 

O 
AdmaH* Orjef 

' ö 
Hamdi Özer 

ienler) 

Halil Gelendost 
Abdurraihman Ali Girmen 
İhsan Göksel 
Turhan Güven 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarciöğlu 
Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

M. Utikan Kocatürk 
Möhmet Vellid Koran 
Nihat Kuıbilay 
Serda Kurtoğlıuı 

M 
Avni Müftüoğiu 

O 
R. Adli Onmuş 

T 
LütfuMah Tosyalı 

U 
M. Fevzi Uyguner 

y 
Osman Yavuz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Ö 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Necmi Özgür 
Nuri Özgöker 
Zeki Özfcaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri Öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
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Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer\ 
A. Lâml Süngü 

§ 
A. Avni Şahin 
ismail Şengün 

X 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M, Ali Öztürk Tekeli 
Cahit Tutum 

Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
'Hidayet Uğur 

.Yi 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
M)u|sta!fiaı Yüfeiel 

% 
Halit Zarbun 

(Çekimserler) 

A 
Hamdi Açan 

E 
Abdülkadir Erener 
Sfty)alm|i E|r}Sdk( i 

G 
î. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

! 
A. Asım İğneciler 
Salih înal 

K 
A. Mümin Kavalalı 

T 
Türe Tunçbay 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
AamaM Alrlam (Rapor) 
imren Aykut 

B 
Şükrü Başbuğ 

C 
Orhan Civelek 

Cemil Çakmaklı 
D 

Kemal Dal 
Fikri Devrimsel' 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

B 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 
Azmi Eryılmaz 
Halil Eviya 

G 
Kamer Genç 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (izin) 
S. Feriıdun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamlittoğulları 
Mdhmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet tbrahimoğlu (izin) 
Fenni tslirnyeli 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(IBşk v.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

m 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekât Ökte 
Tülay Öney 

Salih Necdet Özdoğan 
Nerrnin Öztuş 
Kâzım Öztürk (İ. A.) 

P 
Mdhmet Pamaki 

İbrahim Şenocak 

CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 

Uf 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Yİ 
Isa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın (izin) 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 

t>9« 
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Ayhan Fırat ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 145 inci Maddesiyle ilgili Önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir) 

A 
Mehmet Akdemir 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Alltop 
ismail Arar 
imren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Necip Bilge 

c 
Malhir Canova 

c 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
ismail Hakkı Demirci 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
Yidaıram Avcı 
Etihem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 1 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Ç«ltoîm)8örler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
10 
44 
61 
5 

48 
2 

(Kabul Edenler) 

1 H 
Akil Erginay 

| Siyamü Ersekl 
Azmi Eryılmaz 

F 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 

1 Ali Mazhar Haznedar 

(Reddet 

B 
ibrahim Barangil 
Rjeüali Batomlp 
Rıfat Bayazut 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

C 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 

i H 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
| Tüılıay Önıay 
1 Teoman Özalp 

Nuri Özgöker 
Nermin Öztuş 

V 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sanoğlu 

ienler) 

Recai Dinçer 
A'hmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Halil Ertem 

G 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
ibrahim Göktepe 
I. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

1 ş 
ismail Şengün 
ibrahim Şenocak 

1 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Tandoğan Tokgöz 
Şadan Tuzcu 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

X 
Isa Vardal 

Y 
Muammer Yaz?<r 
Abdurrahman Yılmaz 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 

K 
••m 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Cevdet Karslı 

A m M •• rrj~ 1 1 

A. Muımın Kavaılalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
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Nihat Kuıbüay 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan OktiS 

1 ö 
I Nazmi Önder 
1 Zeiki özikıajyaı 
1 M, Yılmaz Özman 

P 
1 Atalay Peköz 

^ 1 M. Talât Saraçoğlu 

ı Ahmet Sarp [ 
1 HayruUah Seçkin 1 
1 Dündar Soyer 1 
1 A. Lâıni Süngü I 

S 
1 A. Avni Şahin 

İT 
1 M. Ali Öztürk Tekeli | 

(Çekimserler) : 

E 1 
Adnan Ersöz 1 
Halil Evlya 

G 
Turhan Güven | 

T 
Lütfuttah Tosyalı 
Türe Tunçfbay 

V. 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yoiga 

Z 
Haüt Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alath 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
Mehmet Aydar 
PuatAzgur 

B 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekai Bayer 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Bekir Sami Daçe 

Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

£ 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 

G 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksal 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
Abdullah Pulat Gözülbüyük! 
S. Feridun Güray 

O 
Beşir Haımftoğullan 

l 
Sadi Irmak (Balkan) 

t 
Rafet îbrahimoğlu (İzinli) 
Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

Rahmi Karahasanoğlu 
Halil Dbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
Serda Kuftoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Necmi özgür 
Fahri Özitürk 
Kâzım öztürk (t. A.) 

Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu 

T 
Cavidan Tercan 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (t. A.) 

u 
Hidayet Uğur 

Şeraıf elttdm Yaırto 
Osman Yavuz 
Tungult Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

»-•<« 
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Paşa Sanoğlu ve Arkadaşlannın TC Anayasa Tasansının 145 inci Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oylann Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akınct 
Ali Nejat Alpât 
Yavuz AJtop 

B 
Remzi Banaz 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaıkü Cebeci 

A. Güngör Çakmakçı 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Alâeddin Altsoy 
^enıari Ajkfypl 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevflk Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
E'Üıem Ayan 
Nurettlin Âyanoğkı 

B 
tbralhim Barangil 

Üye Sayısı : 60 
Oy verenler : 103 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

46 
52 
5 • 

55 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
Istmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 

E 
Akif Erginay 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Getooloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
özer Gürbüz 

(Reddet 

Recai Baturalp 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

C 
Ender Ciner 

D 
Vehbi Muhlis Dabaköğhı 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

Hayati Gürtam 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

M-

ö 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Nuri Özgöker 

P 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışıman 
Paşa Sanoğlu 

ienler) 

m 
Sadi Erdem 
Halil Ertem 
Halil Evlya 

O 
İbrahim Göktepe 
Turhan Güven 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih inal 

S 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. AM Öztürk Tekeli 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğkı 

v 
T 

İsa Vardal 

Y Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 

K 
Mehmet Kanat 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kayalalı 
Mehmet VelM Koran 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 
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Ö 
Adnan Orel 

ö 
Nazmi Önder 
ZöM Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Y 
Atalay Peköz 

Danışma Meclisi 

S 

Hilmi Sabuncu 

B : 155 22 . 9 . 1982 O : 5 

M. Talât Saraçoğlu 

Hayruilah Seçkin 

Dündar Soyer 

A. Lâmi Süngü 

E 
Abdülkadir Erener 

M 
Avni Müfitüoğlu 

i Ş 
1 A. Avni Şahin 

I T 
| Tandoğan Tokgöz 

U 

| M. Fevzi Uyguner 

(Çekimserler) 

Ö 
Nermin Öztuş 

% 
Lütfulah Tosyalı 
Türe Tunçbay 

.Yi 
Zeki Yıldırım 

Fualt Yılmaz 

Namık Kemal Yolga 

Z 

Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

A' 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
Mehmet Aydar 
tmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Mutoin Zekâıi ©aıyer 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 

G 
Abbas Gökçe 
îhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İzin) 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadü Irmak (Başkan) 

t 
j Rafet îbrahimoğlu (îzin) 
I Fenni îslimyeli (Bşkv.) 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhlmıi Karafhasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Uıtlkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Serda Kuıtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 

| Necmi Özgür 
I Fahri Öztürk 
I Kâzım Öztürk (1. A.) 
K 

1 p 
j Mehmet Pamak 

S 
| Ahmet Sarp 

1 T 
i Cavidan Tercan 
| Aydın Tuğ 
î Cahit Tutum 
1 Bekir Tünay (î. A.) 

1 Y 
I Şerafettiını Yairkın (İzini) 
1 Osman Yavuz. 
| Turgut Yeğenağa 
| Mustafa Yücel 

» > • • « 
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İbrahim Şenocak ve Arkadaşlarının TC Anayasa Tasarısının 153 üncü Maddesiyle İlgili Önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir) 

A 
Halüi Akaydın 
Metanet Akdemir , 
Eşref Akınciı 
Seme» Aik|y(o) 
Orhan AkÜkaçtı 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başlbuğ 
RjeüaS İBalfcuralip 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Ziekâi Bayer 

Cemill Çalkmıaıkıiı 
D 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu j 

Bekir Saımi Daçe 
İsımail Hakkı Demire! 

A 
Hamda Açan 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
E. Yıldırüm Avcı 

B 
Erdoğan Bayıki 
Necip Biljğe 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çekiilraserleır J 
Oya (katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

160 
110 
74 
28 

8 
48 

2 

(Kabul Edenler) 

j Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Saidi Erdem 
Abdüllkadir Erener 
SfiiyamS Einselk 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryıhnaz 
Halil Evliya 

G 
ihsan Göksel 
S. Feridun Güray 
I. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

(Redde 

Zeki Çakmakçı 
D 

Kemal Dal 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
Halü Ertem 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 

1 K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmn Kajmıhıasaınoğlu 
A. Mümin Kajvalalı 
Süleyman Sırrı Kıroah 

i Turgut Kunter 

M 
| Enis Muraıtoğlu 

Avn'i Müiftüöğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adbjan Okleffi 

ö 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 

P 
Evliya Parlak 

>denler) 

Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

K 
Cevdet Karslı 
Mehmet Velid Koran 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Nazrrti Önder j 

1 s 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

Ş 

| A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 

! Şadan Tuzcu 
U 

Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

' V 
İsa Vardal 

V 
Fuat Yılmaz 

| Namık Kemal Yolga 

OR 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 
M, Talât Saraçoğlu 

Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
AbdUiirahman Yılmaz 

z 
Halit Zarbun 
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B 
Orhan Baysal 

<3 
Ender Ciner 

G 
Turhan Güven 

O 
Turgut Gnal 

(Çekimserler) 

Ö 
Tüiay öney 

X 
M, A l öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Mahmut Akkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfüık Fikret Alpaslan 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
îmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canıova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

E 
A. Nedim Eray 

AMf Erginay 
Hamza Eroğlu, 

H 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Kamer Genç 
Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet îbrahimoğlu (İzinli) 
Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 

M. Uıtkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu) 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

0 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Salih Necdet Özdoğan 
Necmi Özgür 

Fahri Öztürk 
Kâzım öztürk (f. A.) 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay (t. AA 

-SI 
Şerajfetitliın Yarkın (izin) 
Muammen Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

» • • • « 
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Abbas Gökçe ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 154 ttnctt Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(RecidücMmırîti'r.) 

A 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alttop 
Mehmet Aydar 
îmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
•Mulhaiin Zekâi ©ayer 
Necip Bilge 

G 
Mahir Canova 

Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
İsmail Hakkı Demirel 
Recai Dinçen 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Abdülkadir Erener 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akınct 
Alâeddin Aksoy 
Şctuor Afkyo) 
Orhan Aldıkaçtı 

Üye sayısı 160 
Oy verenler : 108 
Kabul edenler 59 
Reddedenler 43 
ÇeUdiraserlar 6 
Oya katılmayanlar : 50 
Açık üyelikler 2 

(Kabul Edenler) 

Akif Erginay 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

O 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Turhan Güven 

a 
Beşir Hamîtoğullan 
Al Mazhar Haznedar 

1 

K 
Mehmet Kanat 
A. Mümin Kaıvaılah 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Ora! 

O 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Nuri özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri öztürk 

A. Asım İğneciler j Kâzım öztürk 

(Reddedenler) 

Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 

Rccafi Balturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

c 
Abdüibaki Cebeci 

D 
Kemal Dal 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sanoğlu 

9 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeh' 

U 
M. Fevzi Uyguner 

V 
İsa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

E 
Hamza Eroğlu 
Halil Evliya 

O 
Vahap Güvenç 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karaıhasanoğlu 
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Halil ibrahim Karal 
Cevdet Karsh 
Süleyman Sim Kıroalı 
Mehmet Velid Koron 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
Adnan OneOl 

Ö 
Nazmi Önder 

P 
! Atalay PekÖz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaiffer Sağışman 
M- Talât Saraçoğlu 

Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 
iBeMr Tünıay 

U 
Hidayet Uğur 

% 
Fuat Yılmaz 

(Çekimserler) 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Hayati Gürtan 

I 
Sal'U İnal 

Ö 
Salih Necdet Özdoğan 

S 
A. Lâmi Süngü 

T 
Lütfullaih Tosyalı 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç . 
Ertuğrul Alath 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 

B 
M. Nedim Bilgiç 

n 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (Rapor) 
SöıyamS Brede 
Adnan Ersöz 

F 
Feyzi FeyZioğhı 

O 
Necdet Getoolbğlu 

c 
Ender Oiner 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çalkıraaikçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

1 Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
Halil Erdoğan Gürel 

• H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet tbrahimoglu (izinli) 
Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Utkan Kocatürk 

M 
Enis Muratoğlu 

Ö 
R. Adli Onmuş 

ö 
Ferudıum Şalkıir Öğünç 
Ertuğrul Zekâıi öfcte 
Hamdi özer 
Necmi Özgür 
Nermin öztuş 

V 
Mehmet Pamak 

S 
Ahmet Sarp 

Hayrullah Seçkm 
Dündar Soyer 

9 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Şeraıfetüin Ya/rkm (izlin) 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbım 
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özer Gürbüz ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 155 inci Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedümişrtıiır.) 

A 
Haindi Açan 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Orhan Aldıkaçtı 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
imren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Necip Bilge 

C 
Abdülbaki Cebeci 

c 
Zeki Çakmakçı 

D 
Kemal Dal 

A 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Şenler Akyol 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 

Üye sayısı 160 
Oy verenler 109 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇdkümserkJr : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

51 
57 
1 

49 
2 

(Kabul Edenler) 

1 E 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost 

1 Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

(Reddet 

B 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recali Baitunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

C 
Mahir Canova 

H 
Beşir Hamiıtoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Mehmet Kanat 
Halil İbrahim Karal 
M. Mümin Kavalalı 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

ö 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Nuri özgöker 
Kâzım Öztürk 

ienler) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekıir Sami Daçe 
İsmail Hakkı Demirel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

m 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 

U 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 

3 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
M. Ali öztürk Tekeî 
Lütfullah Tosyalı 
Bekir Tuna? 

U 
Hidayet Uğur 

V 
İsa Vardal 

Y 
Muammer Yazar 
Namık Kemal Yolga 

Azma Eryılmaz 
Halil EvMya 

O 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

1 
A. Asım İğneciler 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Kanaıhasamıoğlu 
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Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 

M 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

1 ° R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Ond 

Nazmi önder 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri öztürk 

1 p 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
ıM. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

. T 

Ragıp Tartan 

Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

Y 
Osman Yavuz 
Zeki YıMırım 
Abdurrahman Yıta 
Fuat Yılmaz 

(Çekimser) 

Salih inal 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrui Alath 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğhı 

B 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D' 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

1 E 1 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (Rapor) 
Siyama Brsöi 
Adnan Ersöz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

o Necdet Gefooloğlu 
Feyyaz Gölcüklü (izinli) 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 1 

I 
Sadi Irmak (Başkan) | 

1 
Rafet Ibrabimoğlu (izinli) 1 
Fenni tslimyeli (Bşlkv.) j 

M. Vef ik Ktoapcıgil 
(Bşkv.) 
M. Utkan Kocatürk 

M 
Enis Muratoğlu 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrui Zekai ökte 
Şalin Necdet Ozdoğan 
Hamdi özer 
Neomi özgür 
Nermin öztuş 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

A. Avni Şahin. 
İbrahim Şenocak 

T 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğhı 

Y 
Şenafettffln.Yarkın (İzin) 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

23 
Halrt Zarbun 
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H. tbrahim Karal ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 159 uncu Maddesiyle tlgili Önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Mahmut Akkılıç 
Mustafa Alpdündaf 
Yavuz Alltop 
İmren Aykut 

B 
Remzi Bamoz 
Muhsin Zekâtı Baıyor 

0 
Mahir Canova 

D 
Fikri Devrimsel 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Soner AkyoJ 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Askın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin ÂyaaoğÜu 
Mehmet Aydar 
FuatAzgur 

B 
tbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 

Üye sayısı 1 
Oy verenler 1 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkümaerİör 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
09 
33 
72 
4 

49 
2 

(Kabul Edenler) 

1 E 
Azmi Eryılmaz 

G 
1 ^^ 

Kamer Genç 
I Abbas Gökçe 

Hayati Gürtans 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamiıtoğulları 
Alli Mazhar Haznedar 

* " Halil tbrahim Karal 

(Redde 

Recai BaMralp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

G 
Abdülbaki Cebeci 

C 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğhı 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender | 
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1 Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Avni Müftüoglu 

Ö 
Tülay öney 

| Salih Necdet özdoğan 
1 Nuri özgöker 

Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

ienler) 

Halil Ertem 
Halü Evliya 

P 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
thsan Göksel 
tbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Turhan Güven 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih İnal 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu | 

l — 

1 s 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 

T 
1 Turgut Tan 

Ragıp Tartan 
U 

Hidayet Uğur 
V 

İsa Vardal 
Y 

Abdurrahman Yılmaz 

Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kavaklı 
Süleyman Sun Kırcalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 

N 
Necmettin Narüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Önel 

Ö 
Nazmi önder 
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Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Atalay Peköz 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

S 
îsınail Şengün 

T 
Tandoğan Tokgöz 

Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıl'dırıım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

(Çekimserler) 

E 
Abdülıkadir Erener 
Akif Erginay 

Ö 
Teoman Özalp 

T 
Lütfullah Tosyalı 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrul Alatlı 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
Ethem Ayan 

B 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

0 
Cemil Çakmaklı 

D 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (Rapor) 

Hamza Eroğlu\ 
Siiyatmıi Ersak 
Adnan Ersöz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü (îzin) 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Rafet Ibrahimoğlu (tzin) 

Fenni îslimyeli (Bşkv.) 

K 
Mehmet Kanat 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Utkan Kocatürk 

TSİ 
Enis Muratoğlu 

Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zelkâi Ökte 
Hamdi özer 
Necmi Özgür 
Nermin öztuş 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 

Dündar Soyer 
§ 

A. Avni Şahin 
İbrahim Şen ocak 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Ctih.it Tutum 
Bekir Tünay (1. A.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkın (tzin) 
Turgut Yeğenağa 
Mu&taf a Yücel 

Halıiıt Zaroun 

»>o-<c 
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Azmi Eryılmaz ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 161 inci Maddesiyle hgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilraiştir) 

A 
Mustafa Alpdündar 
E. Yıldırım Avcı 

B 
Erdoğan Bayık 

<J 
Zeki Çakmakçı 

D 
Kemal Dal 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener AJkyol 
Orhan Aıkhkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
Nurettin Âyanoğlu ! 

Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 

Üye sayısı : 1 60 
Oy verenler : 107 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çakitmserlar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

25 
77 
5 

51 
2 

(Kabul Edenler) 

Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Halil Ertem 

G 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 

(Reddec 

Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâd Baıyer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 

C 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 

E .. 
Akif Erginay 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

) H 
Alli Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım İğneciler 

Mehmet Kanat 
| Cevdet Karslı 
\ Süleyman Sırrı Kırcalı 
'. Turgut Kunter 

tenler) 

\ G 

i Halil Gelendost 
i Abdurrahman Ali Girmen 
ı 1 Abbas Gökçe 
i İhsan Göksel 
| 1. Doğan Gürbüz 
! özer Gürbüz 
1 Turhan Güven 
| Vahap Güvenç 

| ı 
| Salih İnal 

K 
i Selçuk Kantarcıoğlu 
I 

: Raıhımii Karalhasanoğlıu 
; Halil İbrahim Karal 
| A Mümin Kavalalı 
i Mehmet Velid Koran 
1 Nihat Kubilay 
\ Serda Kurtoğlu 

A. Fehmi Kuzuoğlu 

ö 
Nazmi önder 
Tülay öney 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

T 
Tandoğan Tokgöz 

Y 
Osman Yavuz 
Namık Kemal Yolga 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlı oğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Ö 
Teoman Özalp 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

P 
Atalay Peköz 

4 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
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Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

ş 
A. Avni Şahin 
îsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Aydın Tuğ 

Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
M. Fevzi Uyguner 

V 
tsa Vardal 

Y 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 

(Çekimserler) 

K 
Abdüİkadir Erener 

Ö 
Salih Necdet özdogan 
Nuri özgöker 

1 T 

Lütfullah Tosyalı 
! ü 

Hidayet Uğur 

(Oya Katılnutyaniar) 

A 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
îsmail Arar (Rapor) 
Ethem Ayan 
îmren Aykut 

B 
M. Nedim Bilgiç 

Ender Ciner 
Orhan Civelek 

D 
Ali DOcmen 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (Rapor) 
Hamza Eroğhı 
Sivaımfi Brtselk! . 

Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Feyyaz Gölcüklü (tzin) 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Rafet tbrahimoğlu (tzin) 
Fenni tslimyeli (Bşkv.) 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Utıkan Kocatürk 

M 
Enis Muratoğlu 

O 
Adnan Orel 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ölüte 
Hamdi özer 
Necmi özgür 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 

P 
Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Ahmet Sarp 

S 
İbrahim Şenocak 

T 
M. Ali öztürk Tekdl 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay (1. A.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkın (tzin) 
Turgut Yeğenağa 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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H. İbrahim Karal ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 163 ttnctt Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(R«ddedliliTWştir) 

A 
Yavuz Altop 
famalil Arcw 
İmren Aykut 

B 
Remzi Baoaz 
Muhsin Zekârî Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

Ç 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı. 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 

C 
Mahir Canova 
Abdüllbatö Cebeci 

Üye sayısı 
Oy verenler 1 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çddimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

16X1 
02 
34 
65 
3 

56 
2 

(Kabul Edenler) 

O 
Vehbi Muhlis Dabakoğhı 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Akif Erginay 

. o 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Hayati Gürtaa 
Vahap Güvenç 

(Redde 

« 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 

E 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

G 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözü/büyük 
t. Doğan Gürbüz 

H 
Ah' Mazhar Haznedar 

I 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

H 
Besir Hamitoğulları 

K 
Halil İbrahim Karal 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

ö 
Salih Necdet Ozdoğan 
Nuri özgöker 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 

dertler) 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahırti Karaihasaooğlu 
A Mümin Kaıvalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğiu 

M 
Recep Meriç 
Avm Müftüoğlu 

Necmettin Narüoğlu 
O 

R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

ö 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

S 
Paşa Sartoğluı 

s 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 

V 
İsa Vardal 

P 
Atalay Peköz 

S 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
HayruUah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

9 
A. Avni Şahin 

T 
Lütfullah Tosyalı 

i t 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Çekimserler) 

Abdüîkadir Erener 
O 

Turhan Güven 
Ö 

Fahri Öztürk 

(Oya Katılmayanlar) 

Malhmut Akkıhç 
Ertuğrul Alath 
Mustafa. Alpdündar 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
Ethem Ayan 
Fuat Azgur 

B 
Reoali Bataralp 
Erdoğan Bayık 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

D 
Bekir Sami Daçe 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (Rapor) 

Hamza Eroğlu 
Siyıamü Ensek 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Feyyaz Gölcüklü (tzin) 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet îbrahimoğlu (tzin) 
Fenni tslimyeli (Bşkv.) 

K 
Cevdet Karslı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. Utikan Kocatürk 

M 
Enis Muratoğlu 

O 
Adnan Önel 

o 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Tülay Öney 
Hamdi özer 
Necmi özgür 
Nermin öztuş 

P 
Meihmet Pamak 

S 
Ahmet Sarp 

Dündar Soyer 
Ş 

tbralhim Şenocak 

T 
Ragıp Tartanı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkın (tzin) 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Haliıt Zarbun 

•>-•-<« 
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Abbas Gökçe ve Arkadaşlarının, TC Anayasa Tasarısının 172 nci Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştik-.) 

A 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejaıt Aipat 
Mustafa Alpdündar 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydan 
îmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
îbraıhim Barangil 
Reoaİ Baıturalp 
Muhsin Zekai Bayer 

^ı 

u 
Ender Ciner 

D 
Vehbi Muhlis Dalbalkoğlu 
Kemal Dal 
Recai Dinçtir 
Ahmet Senv'ar Doğu 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 

•Seme» AOtiyol 
Orhan Aıldıkaçtı 
Tevflilk Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 

Üye sayısı 160 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

09 
65 
37 
7 

49 
2 

(Kabul Edenler) 

E 
Muzaffer Ender 
Abdüllkadir Erener 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

Q 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
îbraıhim Gökıtepe 
S. Feridun Güray 
î. Doğan Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

(Reddet 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

t 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Halil îbrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Avni Müftüoğiu 

N 
Necmettin Naılıoğkı 

1- o 
Turgut Ora! 
Adnan Önel 

O 
Nazmii önder 
Teoman Özalp 
Nuri özgöker 

lenler) 

D 
Bekir Sami Daçe 
î. Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 

E 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 

G 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Turhan Güven 

Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Fahri öztttrk 
Kâzım öztürk 

S 
, Muzaffer Sağılman 

Paşa Sarıoğlu 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

Y 
Osman Yavuz 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

K 
A Mümıin KaıvMalı 
Mehmet Velid Koran 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 
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5 
M, Talât Saraçoğlu 

9 
A. Avni Şahın 

T 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

u Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

lıa, Varda! 

Y 
Muammer Yazar 

(Çekimserler) 

A 
E. Yıldıran Avcı 

B 
Orhan Baysal 

E 
Akif Erginay 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 

* 
Salih Necdet özdoğan 

3 
İsmail Şengün 

T 
Lütfullah Tosyalı 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrul Alath 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
Ethem Ayan 

B 
Erdoğan Bayık 

Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

D 
Ali Dikmen 

E 
A* Nedim Eray 
Sadi Erdem 

Siyaımıi Ersek 
Adnan Ersöz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Necdet Gesboloğlu 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet tbrahimoğlu (İzinli) 
Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 

Cevdet Karslı 
M. Vetfilk Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
M. U*kan Kocalttık 
Serda Kurtoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Tülay öney 
Hamdi özer 
Necmi özgür 
Nermin öztuş, 

P 
Mdhmot Pamak 

a 
Hilmi Sabuncu 

Ahmet Sarp 
Dündar Soyer 

S 
İbrahkn Şenocak 

T 
Cavidan Tercan 
Şadan Tuzcu 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şerafettin Yarkın (İzin) 
Turgut Yeğenağa 
Zdki Yıldırım 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbım 

»>«-<^—•+•• 
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Aı Senvar Doğu ve Arkadaşlannm TC Anayasa Tasansınm 173 üncü Maddesiyle 
Oyların Sonucu 

önergesine Verilen 

(Reddedilmiştir) 

A 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
İmren Aykut 

B 
İbrahim Barangiî 
Recai Baturalp 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

A 
Haindi Açan 
Mahmut Akkıiıç 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdtindar 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekâti Bayer 

C 
Abdülbalci Cebeci 

Üye sayısı 
Oy verenler 1 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya kaitılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
00 
45 
55 
— 
5& 

2 

(Kabul Edenler) 

1 c 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami ıDaçe 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

B 
Muzaffer Ender 

Akif Erginay 
Azmi Eryılmaz 

G 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Turhan Güven 

(Redde 

Ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 

E 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

G ' 
Halil Gelendost 
S. Feridun Güray 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç j 

1 K 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

O 
Adnan Orel 

ö 
Fahri öztürk 

P 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Saibuncu 
Muzaffer Sağışraan 

denler) 

1 H 
Beşir HamitoğuUan 
Ali Mazhar Haznedar 

t Jl 

A. Asım İğneciler 
Salih tnal 
UCUI1İ1 A1İ<»1 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Kara! 
A Mümin Ka/vaJalı 
Mehmet Velid Koran 

M 
Avni Müftüoğlu 

i Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Tandöğan Tokgöz 
Şadan Tuzcu 

ı Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi üyguner 

1 Y 
Muammer Yazar 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

ö 
Nazmi önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 
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M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 

S 
A. Avni Şahin 

T 
Ltitfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 

Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

V 
Isa Vardal 

y 
Zeki Yıldıran 
Namık Kemal Yolga 

(Oya Katılmayanlar) 

t A 
Mdhımet Akdemir 
Şener Akyolı 
Ertuğrul Alath 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Rapor) 
Ethem Ayan 
Fuat Azgur 

B 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canova 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

D 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (Rapor) 

Abdülkadir Erener ı 
Siyamı Ersek 
Adnan Ersöz 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Neodet Geboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali G:rmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzin) 
Özer Gürbüz 
Halü Erdoğan Gürel 1 

1 H | 
; Mehmet Hazer j 

1 ' 1 
Sadi Irmak (Başkan) [ 

Rafet Ibrahimoğlu (İzin) 
Fenni Îslimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan KooaıMirk 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Necmi özgür 
Nermin öztuş 

Mehmet Pamak 
S 

Ahmet Sarp 
Dündar Soyer 

S 
İbrahim Şenıocak 

Cavidan Tercan 
t i 

Bahtiyar Uzunoğlu 
Y 

Şerafettin Yarkm (İzinli) 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Haüt Zarbun 

*>0<i 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

155 inci BİRLEŞİM 

22 Eylül 1982 Çarşamba 

Saat 9.00 

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 4 üncü ek) (Dağıtma tarihi : 20.9.1982) 
(İkinci görüşme) 




