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II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
812 

812 

812 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 846,870 

il. 20 - 23 Eylül 1982 tarihleri arasında 
Yugoslavya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
tlter Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi. (3/434) 846 

2.j Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
57 nci dönem toplantılarına katılmak üzere 
25 Eylül - 7 Ekim 1982 tarihleri arasında New-
york'a gidecek olan Dışişleri Bakanı tlter 
Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Ha
lûk Bayülken'in vekillik etmesiinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tez
keresi. (3/435) 846 

3. 10 . 8 . 1951 tarihli ve 5842 sayılı 
7.3.1954 tarihli 6327 sayılı ve 4.5.1960 tarih
li ve 7470 sayılı kanunların Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun tasa-

Sayfa 
rılarının yediden incelenmek üzere iade edil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/429) 846:847 

4. İsmail Arar'ın rahatsızlığı nedeniyle 
16 Eylül 1982 tarihinden itibaren 30 gün 
müddetle izini; sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/436) 847 

5. Başkanlık Divanının 50 sayılı kararı 
ve Danışma Meclisinin birinci yasama yılını 
tamamlaması nedeniyle Başkanın Genel Ku
rulun bir yıllık çalışmaları hakkında konuş
ması. 870:871 

,V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 813 
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta

sarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. 
(1/463) (S. Sayısı : 166'ya 4 üncü ek) (İkinci 
görüşme) 813:845,872:891 

2. Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu. (1/494) (S. Sayısı : 183) 845,856:870 

3. 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 
23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu. (1/493) (S. Sayısı : 182) 845:846,847: 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
Başkan, Batı Beyrut'ta Hıristiyan milisler tara

fından Müslümanlara karşı yapılan nefret ve üzün
tü verici katliam hareketini telin eden ve Danışma 
Meclisinin hissiyatını dile getiren bir konuşma yaptı. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının ikünci 
görüşmelerine devam edilerek; Tasarının 84, 95, 99, 
101, 110, 126, 129, 135, 136, 140, 142, 145, 152 ve 
169 uncu maddeleri üzerindeki değişiklik teklifleri 
kabul edilerek 73-180 inci maddeler Genel Kurulca 
onaylandı. 

23 Eylül 1982 Perşembe günü saat 09.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 23.00'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan Ŝ  

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETt 

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

görüşmeleri yapılan görüşmelerden sonra tamamlan
dı. Tasarının Tümünün açık oya sunulması netice
sinde; 7 ret, 12 çekimser ve 120 kabul oyu tespit edi
lerek, Anayasa Tasarısının Danışma Meclisinde ka
bul edildiği bildirildi. 

,Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 57 nci Dö
nem Toplantıları ve 20 - 23 Eylül 1982 tarihlerinde 
Yugoslavya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ilter 
Türkmen'e, Millî Savunma Biakanı Ümit Halûk Blay-
ülken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Devlet Başkanlığı tezkeresi; 

10.8.1951 tarihli ve 5842 sayılı 7.3.1954 tarihli 
6327 sayılı ve 4.5.1960 tarihli ve 7470 sayılı kanun
ların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarılarının yeniden incelenmek üzere iade 
edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İsmail Arar'ın rahatsızlığı nedeniyle 16 Eylül 

1982 tarihinden itibaren 30 gün müddetle izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul, edildi,. 

4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü maddeleri
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Ka
nun Tasarısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alına
rak öncelikle görüşülmeleri onaylandı, yapılan görüş
melerden sonra Tasarıların maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

Başkan, Danışma Meclisinin birinci yasama yılı
nı tamamlaması nedeniyle bir konuşma yaptı ve Ge
nel Kurulun bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi sun
du. 

5 Ekim 1982 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 16.35'te son verüldi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye jArap Cum

huriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ce
za işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/73) (S. Sayısı : 180) 
(Dağıtma tarihi : 22.9.1982) 

2. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Mad
delerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/493) (S. Sayı
sı : 182) (Dağıtma tarihi : 22.9.1982) 

3. — Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. 
(1/494) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 22.9.1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.00 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 156 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun tasarı ve 
teklifleri» bölümündeki Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sa Tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Önce, Anayasa Komisyonuna verilen ve Komis
yondan yeniden düzenlenerek gelen 124 üncü madde
nin müzakeresiyle çalışmalara başlıyoruz. 

Anayasa Komisyonundan gelen 124 üncü madde
yi okutuyorum: 

G. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
Cumhurbaşkanınca yenilenmesi. 

«Madde il 24. — Bakanlar Kurulunun 119'uncu 
maddede belirtilen güven oyunu alamaması veya 
107 nci veya 120 nci maddeler uyarınca güvensizlik 
oyuyla düşürülmesi hallerinde Başbakan, Cumhur
başkanından Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle
rinin yenilenmesini isteyebilir. 

Düşürülen Başbakanın 1 inci 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 Başkanına 
danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden is
tifa etmesi üzerine 45 gün içinde veyı yeni seçilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı 
seçiminden sonra yine 45 gün içinde güvenoyu alan 
bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması durumunda, 
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar ve
rebilir. 

(1) 166'ya 4 üncü Ek S. Sayılı Basmayazı 21.9.1982 
tarihli 154 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazete'de yayımlanır ve 
hemen seçime gidilir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Karal ve 
arkadaşlarının bir önergesi var, ayrıca Sayın Tan'ın 
da muhalefet şerhi var; fakat görebildiğim kadarı ile 
iki üyemiz de şu anda yoklar. 

Sayın Aldıkaçtı, bu maddeyle ilgili Genel (Kuru
la kısa bir açıklama yapmak ister misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaade buyurur
sanız ufak bir açıklama yapayım? 

BAŞKAN — Lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Getirdiğimiz sistemin özü, geri aldığımız madde
nin aynıdır, eşidir; yalnız «Bakanlır Kurulunun ilk 
kurulmasında güvenoyu alamaması» halini ilave 
ettik; Sayın Karal'ın önergesi üzerine ve gerçekten 
de gerekliydi. Biz onu başta, belki aşırı olur diye koy
mayı düşünmemiştik; fakat salt parlamenter rejimde 
bu uygulanabilir bir durumdur; esasen oradan hare
ket edilir. 

Bir de, Başbakanın güvensizlik oyu ile istifa et
mesi halinde, 45 gün içerisinde bir krizin devam et
mesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri
nin yenilenmesine sebep olacağını düşündük. Bu sü
re evvela 30 gündü, 45'e çıkarttık; çünkü bu 45 gün
lük sürenin 10 günü programın verilmesi, tartışılması 
vesairedir; geri kalan 30 günün de, bir krizin çözüm
lenmesi için yeterli bir süre olduğunu düşündük efen
dim. 

İlave edeceğim söz sadece bundan ibarettir. 
Saygılarımı sunarım ve bu metni kabul buyurma

nızı dilerim; çünkü bütün sistem bu metin üzerine 
oturmaktadır; eğer bu sistem değiştirilirse yani bu 
fesih müessesesi yahut Meclisin yenilenmesi (özür 
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dilerim hep fesih diye bahsediyorum alışkanlıktan do 
layı, Meclisin yenilenmesi yeni bir sistem, Türkiye' 
ye mahsus bir sistem bizim esas Teşkilat Hukukumuz
da) sistemini getirmezsek denge bozulur ve sistem iş
lemez; 1961'den 1980'e kadar olduğu gibi. Bu yıllar 
arasındaki krizin sorumluluğu bu sistemin yokluğu 
demiyorum ama; bu sistem de, en sonunda gördük, 
eğer işleseydi, Meclisin yenilenmesine karar verilebil
seydi, birçok sıkıntılar ortadan kalkacaktı ve belki de 
iyi ve sağlam bir çoğunluk gelerek idareyi eline ala
bilecekti. 

Sözlerim bundan ibaret Sayın Başkanım, Arka
daşlara da çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Redaksiyonla ilgili bir işaret oldu; buyurun Sa

yın ıŞengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; madde

nin tabiî ki muhtevası üzerinde durmak imkânım 
yok. Ancak, Sayın Komisyonumuzdan redaksiyon 
konusunda getireceğim noktada bir açıklama bekli
yorum. 

«Güvenoyu alan bir Bakanlar Kurulunun kurula
maması» ibaresi iki kere 2 nci ve 3 üncü fıkralarda 
geçiyor; acaba daha Türkçe ifade edilemez mi? «Gü
venoyu alan bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması» 
diyor. 

BAŞKAN — Sizin bir teklifiniz var mı? 

İSMAİL ŞENGÜN — Benim yok efendim, ben 
sadece Komisyona bırakıyorum. Çünkü Türkçe ifa
desi bana ters geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, maddenin en alt
tan 4 üncü satırında: «Güvenoyu alan bir Bakanlar 
Kurulunun kurulamaması» diyor. Bu ifade tarzına 
değiniyorlar ve «Bu kelimeler, daha başka kelimeler
le daha sarih olarak ifade edilemezler mi?» demek 
istiyorlar? 

ANAYASA KJOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir Bakanlar Ku
rulu, biliyorsunuz evvela Devlet Başkanı tarafından 
onaylandığı, atandığı anda kurulur; fakat ondan son
ra güvenoyu alarak görevine devam eder. Biz bu iki 
olayı birleştiriyoruz. Yani, «Güvenoyu alan bir Ba
kanlar Kurulunun kurulamaması» diye. Ben bunun 
başka türlü ifade edilmesinin mümkün olduğunu 
sanmıyorum. Ama arkadaşlarımız bulurlarsa, kendi
lerine katılmaya hazırım efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Daha evvel Sayın Göksel işaret 

ettiler, 

Sayın Göksel, söz ne için alındı?. 
İHSAN GÖKSEL — (Muhalefetim var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ilk metinde vardı. 
İHSAN GÖKSEL — Bunda da vardı. 
BAŞKAN — Evet, var. Buyurun efendim. 

İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; 

Yeni hazırlanmış olan 124 üncü madde, hakikaten 
diğer maddeye nazaran birçok kötü ihtimalleri ekarte 
eden bir madde olmuştur. Ancak, benim de aklıma 
gelen bir mahzuru sizlere arz etmeyi uygun görüyo
rum. 

Bilhassa l£4 üncü madde metninin 1 inci fıkra
sında nazarı dikkate celp edecek kadar hatalara se
bebiyet verecek bir nokta mevcuttur. Eğer bir Mec
lise herhangi bir siyasal parti çoğunlukla gelebilirse, 
bu 1 inci fıkranın mahzuru yoktur; çünkü normal 
olarak Sayın Devlet Başkanının göstereceği aday, ço
ğunluk partisinden olan aday olacaktır ve bu güven
oyunu Meclisten çok büyük ihtimalle alacaktır. An
cak, eğer Meclisin matematiği bir partinin tek başına 
iktidara gelmesine müsaade etmeyecek gibi olursa, 
bu 124 üncü maddenin 1 inci fıkrasının bazı mazhur-
lar doğurması ihtimali vardır. 

Burada, Cumhurbaşkanının seçtiği Başbakan 
adayının güvenoyu alamamasından sonra Meclisin 
feshedilme ihtimali vardır; yani yeniden seçimlere 
gidilmek ihtimali vardır. Herhangi bir şekilde, gerek 
(Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak bir kişiyi tanı
ma hatasının veyahut Meclis içerisinde aday olarak 
gösterilen kişiye karşı duyulacak herhangi bir psiko
lojik sebep nedeniyle, eğer 1 inci aday seçilemezse, 
Cumhurbaşkanı isterse Meclisi feshedebilecektir. 

Şu halde, o zaman birtakım yanlış oyunların Mec
liste tatbik edilmesi gibi ihtimaller doğduğu gibi, eğer 
her iki taraf tarafından dürüst hareket edilmezse, bu 
sefer Türkiye Cumhuriyetinin başı bir türlü seçim
den alınamayacaktır. Yani, aday gösterilecek, Meclis 
kabul etmeyince Meclis dağıtılacak, yeniden seçim 
yapılacak, bir daha aday gösteriiince, yine beğenilme-
diği zaman Meclis tarafından, bir daha seçim yapıla
caktır. Psikolojik bakımdan belki Meclise girmiş olan 
milletvekilleri, kazandıkları milletvekilliğini bırakma
mak için birtakım tavizler verebilirler; ama biz eğer 
kesin ve doğru tarafıyla düşünürsek işi, o zaman 
memleketimizin başına birtakım problemler çıkması 
mümkündür. 

Onun için ben diyorum ki, bilhassa yeni hükü
metlerin kurulması sırasında, yani vazife sırasında 
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güvenoyu alamamak değil, bir yeni hükümetin kurul
ması sırasında eğer (bir başbakan adayı güvenoyu 
alamamışsa, bir 'başka başbakan adayının daha gös-
terilebilmek ihtimalinin konması, hem Cumhurbaşka
nına seçimde bir şans daha tanımak, hem de Meclisin 
bu şansa sahip olması bakımından faydalıdır kanaa
tindeyim. 

Maddenin bu şekilde değiştirilmesi uygun olur 
kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
MAHMUT AIKKILIÇ — Sayın Başkan, redak

siyonla ilgili görüşümü belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Akkıliç, redaksiyonla 
ilgili buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILİÇ — Sayın Başkanım, Ko
misyon Başkanı lütfedip dinlerlerse, dün kendilerine 
özel olarak anlattım; fakat anlamak istemediler, Bu, 
aynen kulağı şu şekilde göstermektir. «Cumhurbaşka
nı başbakanı atar, başbakan bakanlar kurulunu se
çer ve bakanlar kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanınca kurulur. Ondan sonra prosedür, bu mec
liste güvenoyuna gider. Bu takdirde, şimdi okuyo
rum; aynı hata 2 pragrafta da var, «119 uncu mad
de uyarınca güvenoyu alan bakanlar kurulunun gü
venoyu alamaması hallerinde», diyor madde metnin
de. «Bakanlar kurulunun güvenoyu almaması halle
rinde» diye bu fasıl devam ediyor; aynen iki pragraf
ta bu var. 

İkincisi, birinci fıkranın ikinci satırında «1119 un
cu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması veya 
107 nci veya 120 nci maddeler» diyor. Türkçe kula
ğa hoş gelmeyen bir deyim. Bu balcımdan ikinci sa
tırda «Alamaması» ndan sonra bir virgül konursa 
efendim, «Alamaması, 107 nci veya 120 inci madde
ler...» denmesi lazım, ki, orada da yine yanlışlık var; 
çünkü «İnci» konmuş, «nci» olması lazım. Bu şekilde 
düzeltilirse ve Sayın Başkan da yardımcıları vasıta
sıyla dinlemiş olursa, 124 üncü madde kulağa daha 
hoş gelir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Akkıliç. 

HALÎL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
usul üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, siz açıklamanızı yapmış-
nız; maddeyi okutacağım önergenizden faydalanarak 
tanzim edildiği İfade edilmiştir. Tabiî görüşmeleri ko
laylaştırma bakımından önergenizi geri alma, alma
ma hususu sizin takdirlerinize kalmış bir husustur. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Efendim, ben 
önergemi savunduğum zaman Komisyonun bu yeni 
metni mevcut değildi, ben bu yeni metni okumamış
tım. Ancak dün bu yeni metni okudum. Bu bakım
dan bir usul meselesi olduğunu zannediyorum; kısa 
bir açıklama fırsatı verin. 

BAŞKAN — Veririm efendim. 

Sayın Hazneder?.. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

bu madde elimize yeni geliyor, yani bundan evvelki 
tatbik edilen usul dışında bir usulle tetkik edilmesin
de yarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, bakınız, biz bugün 
sizlerin ve Yüksek Genel 'Kurulumuzun müsaadesiy
le Anayasa görüşmelerini tamamlayacağız. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, bir 
hususu arz edeceğim. 

BAŞjKAN — Efendim, redaksiyonla ilgili söz ve
rebilirim. 

Lütfedin... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim bir 

imkânsızlık var bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — O imkânsızlığı, imkân haline geti
receğiz. Bir iki arkadaşımız redaksiyonla ilgili teklif
te bulundular; zatıâlinizin de varsa, siz de bulunun; 
şimdi Anayasa Komisyonu tetkik ettiler, bildire
cekler. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Evet efendim. 
Bazı hallerde. 45 gün içinde hükümetin kurulması im
kânı mevcut değildir. 

Onu arz etmek istiyorum. 
BAŞjKAN — Evet efendim. Buyurun Sayın Al-

dıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Evvela hepinizden özür dileyerek, ikinci ve üçün

cü fıkrada yapılan bir değişikliği açıklamak istiyorum; 
yardımlarını esirgemeyen İsmail Şengün ve Remzi 
Banaz arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

İkinci fıkrayı okuyorum; «Düşürülen Başbakanın 
birinci fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesini iste
memesi ve 45 gün içinde 119 uncu madde uyarınca» 
(burada şimdi yeni bir cümle yazıyoruz). Bakanlar 
Kurulunun kurulmaması veya kurulup güvenoyu ala
maması hallerinde Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yeni
lenmesine karar verebilir». 

Efendim, üçüncü fıkrada da yine üçüncü satırda 
«içinden» sonra da aynı cümle gelecek «..içinde Ba-
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kanlar Kurulunun kurulmaması veya kurulup güven
oyu alamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı...» diye 
devam edecek efendim. 

Demek ki burada «İçinde» den sonra gelen «Gü
venoyu alan bir Bakanlar Kurulunun kurulamama
sı» kelimeleri çizilecek. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çok teşekkür ederim ve dünün 

acele durumu içerisinde yaptığımız bu hatalardan do
layı bütün arkadaşlardan ayrı ayrı özür dilerim efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Komisyon Baş

kanı önerimi dinlemediler, meşgullardı efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, dinledim, Sayın 
arkadaşımız dedi ki, «Komisyon Başkanının anlayış 
kabiliyeti yoktur.» Kabul ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Estağfurullah. Müsaa

de eder misiniz; birinci fıkranın ikinci satırındaki kıs
mı dinlediniz mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, redaksiyonla ilgili bir tek
lifte bulundular, o- kısım hakikaten dinlenemedi; 
çünkü bu önemli tashihi yapılıyordu. 

Çok kısa olarak Sayın Akkılıç, zaman kaybedi
yoruz, çok kısa buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Dinlemiyorlar efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, lütfen efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bütün arkadaşla
rımızı şimdiye kadar saygıyla dinledik efendim. 

BAŞKAN — Ona hiç şüphemiz yok. Teşekkür 
ederim Sayın Aldıkaçtı. 

Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Birinci fıkrada «119 
uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve
ya 107 inci veya 1120 inci maddeler..» diyorlar. Benim 
önerim, «119 uncu maddede belirtilen güvenoyunu 
alamamasından sonraki «Veya» kaldırılarak ve on
dan sonra virgül konması ondan sonra «107 nci ve 
ya 120 nci maddeler uyarınca..» diye devam etmesi 
şeklindedir. 

BAŞKAN — Evet budur değil mi teklifiniz? 

Sayın Aldıkaçtı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, her üçü de birbirinden 
ayrıdır, hiçbir tartışmaya mahal vermemek için «Ve
ya» kelimesini orada kasten kullandık, üç durum da 
birbirinden ayrı, bağımsızdır. Her üç halde de yenile
me müessesesi işler. Onu belirtmek için koyduk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karal, maddeyi okudunuz, gerek görüyor 

musunuz, bize bir zaman kazandırır mısınız? Eğer 
mutlaka arzu ediyorsanız tabiî «Hayır» diyemem. 

HALİL İBRAHİM KARAL - Peki efendim, 
mademki bu kadar ısrar ediyorsunuz, konuşmaktan 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Karal, 
çünkü sizin teklifiniz bu maddede dikkate alınmış
tır. 

Tekrar teşekkür ederim Sayın Karal. 
Değerli üyeler, 124 üncü maddeyi; ikinci fıkra

nın üçüncü satırında «Bakanlar Kurulunun kurula
maması veya kurulup güvenoyu alamaması» şeklin
de 5 kelimenin ilavesi, ondan sonra «Hallerinde» ge
liyor; 

Dördüncü fıkraya, «45 gün içinde Bakanlar Ku
rulunun kurulamaması veya kurulup güvenoyu ala
maması hallerinde» konulacak. Ondan sonra «Cum
hurbaşkanı» geliyor. Arada «Güvenoyu alan bir Ba
kanlar Kurulunun kurulamaması durumunda» kısmı 
tamamen çıkıyor. 

Bu değişiklikleri oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. (Kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle 124 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. 

MAHMUT A/KKILIÇ — Sayın Başkan, açık 
oya sunulması lazım, yeni bir metindir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
AKtF ERGİNAY — Redaksiyondur efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir redaksiyondur, 
çok rica ediyorum. Verilen önergesin açık oylama
sını yapıyoruz; biliyorsunuz. Sayın Karal lütfettiler, 
verdikleri önergenin dikkate alındığını ben ifade et
tim, kendiyleri de kabul ettiler, bu itibarla önergeyi 
açık oya sunmadım; fakat maddeye gelince, madde 
işaret oyuyla oylanacaktır, bunun başka bir şekli 
yoktur. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Usul hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, bu Komisyonun getirdiği metindir; bu bakım
dan, yeniden bunun açık oylamaya sunulması lazım
dır. 

BAŞKAN — Evet, durum aydınlanmıştır Hak
lısınız; şu bakımdan: Çünkü, eski maddede redaksi
yon değil, Anayasa Komisyonunun yeni bir önerge 
ile getirdiği bir maddedir. 

Maddeyi açık oyunuza sunuyorum: 

1®1 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

I. Planlama 
MADDE 181. — iktisadî, sosyal ve kültürel kal

kınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyin
de dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke 
kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak 
verimli şekilde kullanılmasını plânlamak, fou amaçla 
gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. 

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlar
da istikar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatı
rım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatı
rımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kay
nakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. 

Kalkınma girişimleri, bu plâna göre gerçekleştiri
lir. 

Kalkınma plânlarının hazırlanması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisince onaylanması ve uygulanması
na ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

'Kalkınma plânları, kamu kesimi için emredici; 
özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili dört önerge var; 
önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 181 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı plan

lı biçimde gerçekleştirmek ve tüm sektörler ve böl
geler arasında dengeli, uyumlu bir gelişmeyi sağla
mak amacıyla, kaynakları en üst düzeyde değerlendi
rerek, bunları, kalkınma planları ile, toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek Devletin görevi
dir. Bu görev Devlet Planlama Teşkilatınca yerine 
getiplir. 

Kalkınma planlarında, millî tasarrufu artırıcı, ya
tırım ve istihdamı geliştirici, gelir dağıtımında denge
yi gözetici, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde den-
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ge sağlayıcı tedbirlere öncelik verilir. Kalkınma gi
rişimleri, karma ekonomiyi esas alan demokratik 
planlama çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Kalkınma planları, kamu kesimi için emredici, 
özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir. 

Tüiay ÖNEY Halil İbrahim KARAL 
Cahit TUTUM Hayati GÜRTAN 

Abdülbaki CEBECİ Ayhan FIRAT 
IŞerafettin YARKIN Zeki ÇAKMAKÇI 

Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının planlama ile ilgili 181 inci 

maddesinin gerçekçilik ve uygulanabilirlik kazana
bilmesi ve ekonomik kurallara ters düşmemesi için, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve itirham ede
riz. 

En derin saygılarımızla. 
«Planlama 
Madde 181. — Ülkenin ekonomik kalkınmasının, 

sosyal ve kültürel gelişmesinin sağlanması için; kay
nakların rasyonel dağılımında ve kullanımında, za
man kayıplarının önlenmesinde, ulusal yararlara ve 
önceliklere göre sektörel kalkınma farklılıklarının as 
gari düzeye indirilmesinde, Devlet, kalkınma planla
rından yararlanır. Bunun için gerekli teşkilatları ku
rar. 

Kalkınma planlarının hazırlanması, Türkiye Bü-
kiye Büyük Millet Meclisince onaylanması ve uy
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenle
nir.» 

Cemil ÇAKMAKLI 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Nurettin ÂYANOĞLU 
Tandoğan TOKGÖZ 

Halil İbrahim KARAL 
Orhan BAYSAL 

Aydemir AŞKIN 
Halil Erdoğan GÜREL 

Ali DİKMEN 
Evliya PARLAK 

Mustafa ALPDİÜNDAR 
Ender CtNER 

Yüksek Başkanlığa 
Anyasa Tasarısının «F. , Planlama» kenar başlıklı 

181 inci maddesinin kenar başlığının «Kalkınma ve 
Planlama» olarak değiştirilmesini ve 3 üncü fıkrası
nın çıkarılarak yerine «Kalkınma girişimleri Devlet 
Planlama Teşkilatının hazırlayacağı ve izleyeceği bu 
plana göre gerçekleştirilir» fıkrasının konmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Paşa SARIOĞLU 
Ayhan FIRAT 

Evliya PARLAK 
Fikri DEVRİMiSEL 

Halil İbrahim KARAL 

Hayati GÜRTAN 
Tülay ÖNEY 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Özer GÜRBÜZ 

Şerafettin YARKIN 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «I inci Planlama» başlıklı 

181 inci maddesine, Türkiye'mizin gerice kalmış (Do
ğu ve Güneydoğu) bölgelerinin kalkınmasını ger
çekten sağlayacak tarzda yeni bir fıkra eklenmesini 
öneriyoruz. 

Gerekçesi eklidir. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar 
sunarız. 

«Madde İSİ. — Türkiyenin gerice kalmış bölge 
ve yöreleri, kendilerine hâs olan ekonomik nitelikle
rinin gereği olarak geliştirici bölgesel planlarla kalkın-
dırılır.» 

Beşir HAMİTOĞULLARI Orhan CİVELEK 
Remzi BANAZ Evliya PARLAK 
Özer GÜRBÜZ Fikri DEVRİMSEL 
Ayhan FIRAT Kamer GENÇ 

Zeki ÇAKMAKÇI Şerafsttin YARKIN 
Hayati GÜRTAN Halil İbrahim KARAL 

Abdülbaki CEBECİ 

Geçmişte kalan 20 yılı aşkın bir deneyim biriki
minin somut verilerini, bilimsel yöntemler içinde 
analiz edip, bugün Kars ve Kahramanmaraş hattı
nın Doğusunda kalan 19 ilimiz ve 144 ilçeden olu
şan gerice bölgelerin, yürürlükteki Kalkınma Plan
ları ile, kalkındırılamayacağını göstermek mümkün
dür. Bunun tahlili bir kitap yazmak kadar geniş 
açıklamalar gerektirmektedir. Bu kısa gerekçede sa
dece bu gerçeğe dikkatleri çekmekle yetiniyoruz. 

Kalkınması gereken Türkiyemizin, bir de geli
şememiş bir «Gerice Bölgeler Sorunu» bulunmakta
dır. Belirtelimki, Türkiye'nin kalkınması, bölgesel 
sorunun oluşturduğu DUALIZMDE İNKITAA uğ
ramaktadır. Yürürlükteki kalkınma Plan'ını Türki
ye'nin özellikle DOĞU'nun gerçekleri yönünde ge
liştirip düzeltmeden, Gerice Bölgeler'in kalkınması 
düşünülemez. Tersine son 20 yılın sonuçları bölge
ler arasındaki kalkınma farklılığını gidereceğine, 
daha da artırmıştır. Çünkü Anayasa Tasarısının da 
kabul ettiği kalkınma planlarının modeli ve Strate
jisi, sadece üretim, Yatırım, Tüketim ve Stok gibi 
makro büyüklüklerarası bağlantı ve dengeleri kur
makla yetinmektedir. (Ichımura'nın, Harrod-Domar 
modelinden esinlenen yaklaşımı) Sektörel gelişme 
hedefleri ile Gerice Kalmış bölgelerin kalkınması, 
gerçekleşmemiştir ve gerçekleşmesi de yüzyıllar iste
yecektir. 

Yürürlükteki Kalkınma Planları'nın Modeli ve 
Stratejisi ile, ne denli Teşvik Tedbirleri alınırsa alın

sın, başlıca dinamiği kâr-kazanç olan ÖZEL YATI
RIMLARIN da bu bölgelere gidemeyeceğini kanıt
lamıştır. Teknik ve sosyal alt yapısı olmayan riskli 
bu bölgelerin ÖZELCt GELİŞME modeli ile kal-
kındırılamayacağı artık kanıtlanmıştır. Bugünkü Mo
del ile tersine bu yörenin, hem tasarrufları, hem ye
tişmiş insan gücü de Türkiye'nin gelişmiş bölgele
rine akmaktadır. 

Ayrıca Türkiye'de bölgelerarası Kalkınma ve ge
lişme dengesi ve sağlıklı bir sanayileşme, ulusal gü
venlik sorunlarını da çözecek tarzda bir Modele bağ
lanmaya mecburdur. Günümüzün adil ve eşit olma
yan gelişme modeli ile, ülkenin gelişmesini engelle
yen sosyo ekonomik ve kültürel düalizmlerini gider
mek olanaksızdır. 

Hiç unutulmamalıdır ki, Türkiyemizin ulusal bir
lik ve bütünlüğü, Doğu'nun, ekonomik Sosyal kal
kınmasından beslendiği ölçüde gerçekleşecektir. 

Çağdaş gelişme, yeni yöntemler, etkin ve işler
liği olan kişilikli Modeller oluşturmayı haber ver
mektedir. Türkiye'nin Gerice bölgeleri'nin kalkın
ması, bu bölgelere özgü gerçekten geliştirici bir 
Planlama'nın yöreye uygun etkin bir model içinde 
hazırlanıp uygulanmasını vazgeçilmez bir koşul ha
line getirmektedir. Etno-Sentrik diyebileceğimiz bu 
model, yörenin başlıca tüm özelliklerini (Eknik-Sos-
yolojik) kalkınma yönünde devreye eklemekle yeni 
dinamikler oluşturmaktadır. Devletin ve özel kesi
min imkanları yöresel bu imkanlarla birlikte yeni 
bir senteze kavuşmaktadır. 

Mahalli idarelerin yeni ve kalkındırıcı işlevler 
ve yeteneklerle donatılacakları bu Model içinde, 
Doğu bölgeleri, dayanışmalı bir ekonominin somut 
özelliklerini de gelişme mihraklarına yeni dinamik
ler halinde ekleyerek, Türkiye'nin global kalkınma
sını bütünleyecek imkanına kavuşabilecektir. 

Bu yeni Model içinde ancak, Doğu ve Güney
doğu bölgelerimiz, bilimsel yöntemlerle tespit edile
cek potansiyel ve imkanları, en verimli ve yararlı 
tarzda harekete geçirebileceklerdir. Söz gelimi ilk 
örnek olarak, Türkiyemizin en zengin madenlerinin 
işletilmesi ile Et ve sebzeye dayalı gıda sanayiinin 
ihracata dönük olarak kullanılması, ancak böylesi 
bir modelin içinde büyük bir anlam kazanabilir. 

Kısaca andığım bu nedenlerle, gerice bölgeler 
için (farklı özelliklerini içerecek ve bunları yeni ve 
işlerliği olan dinamiklere dönüştürecek güçte ve bi
çimde) Spesifik planlar yapılması zorunludur. 
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Hem bu bölgelerimizin ivedi olan kalkınmasını, 
hem de Türkiyemizin kalkınmasını dengeleyip bü
tünleştirmek için zorunludur. 

Yeni Anayasa böylece bu noktada, hiç değilse, 
girmek üzere olduğumuz 2000 yılının ritmine uygun 
bir Türkiye oluşmasına olanak tanımış olacaktır. 

BAŞKAN — 124 üncü madde üzerinde yapılan 
oylamaya katılmayan sayın üye var mi?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

İlk önerge Sayın Öney'indir; buyurunuz Sayın 
Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İtiraf edeyim ki, bu madde üzerinde konuşmak

tan, ben bile biraz yoruldum, öyle zannediyorum 
ki Muhterem Genel Kurulumuz da, benzeri şeyleri 
defalarca dinlemekten herhalde biraz yoruldular. 
Ancak ne var ki, ömrünün yarısını, bir tesadüf ese
ri de olsa, Planlama Teşkilatının içinde geçirmiş ve 
plan yapmış olan bir kişinin bu konuda söyleyeceği 
herhalde bazı şeyler oluyor. 

Birinci görüşmeler sırasında verdiğim önergede, 
kısaca bahsetmem gerekirse, Komisyonumuzun ha
zırladığı metne iki tane değişik unsur getirmek iste
diğimi ifade etmiştim: 

Bunlardan birincisi; bu ülke kalkınmak mecbu
riyetindedir. Bu ülkenin de kaynakları kıttır. O ne
denle, bu kıt kaynakları mümkün olduğunca sefer
ber ederek bu işi yapmanın çaresini aramak gere
kir. Bu nedenle de, kaynaklan üst düzeyde değer
lendirerek kalkınma çabalarına girişmeyi getirmiş
tim. 

İkinci olarak da; kalkınmanın sonunda elde edi
lecek olan millî gelirin, bölgeler, sektörler ve kişi
ler arasında, gene mümkün olduğunca dengeyi sağ
layıcı bir biçimde dağıtılmasının da plan tatbikatla
rında gözetilmesinin gerektiğini belirtmiştim. 

Bunları bugünkü önergemde aynen muhafaza et
tiğim gibi, birinci görüşmeler sırasında bir müphem 
nokta olarak ortaya çıkan bir konuyu açıklığa ka
vuşturmak istedim ve ikinci fıkranın sonunda, «Kal
kınma girişimleri, karma ekonomiyi esas alan de
mokratik planlama çerçevesinde gerçekleştirilir.» 
ibaresini getirdim. 

Türkiye'nin plan tatbikatı da esasen budur. Tür
kiye'de bir demokratik planlama yapılır. Demokra
tik planlamanın anlamı iki unsurdan oluşur: 

Birincisi, yapılmış olan planlar, halkın seçtiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylandığı za
man ancak yürürlüğe girer. Türkiye'deki dört kal

kınma planı da bu biçimde yürürlüğe girmiştir. Bu 
nedenle, yapılan planlama demokratik planlamadır. 

Demokratik planlamanın ikinci unsuru da, kal
kınma planlarının kamu sektörü için uyulması gere
ken emredici hedefler ve ilkeler taşıması özel kesim 
için sadece yol gösterici ve özendirici nitelikte ol
masıdır; yani bir karma ekonomi esası vardır ve de 
bir demokratik planlama uygulanmaktadır. Bugün
kü vermiş olduğum önergede bu hususu açıkça be
lirmek istedim. 

Tekrar tekrar geri dönüp açıklama yapmak iste
miyorum; yalnız dün asgarî ücretin vergi dışı bıra
kılması konusunda Sayın Anayasa Komisyonu Baş
kanımızın yaptıkları açıklama beni fevkalade mem
nun etmiştir. Demişlerdir ki, «Devlet ve maliye bu
gün için buna hazır değil belki; ama Türkiye'de 
Devletin ve maliyenin buna hazır hale gelebilmesi
nin adımlarını atmak lazımdır. Onun için biz Ana
yasada ilke olarak asgarî ücretin vergi dışı bırakıl
masını savunuyoruz ve bunu getiriyoruz.» 

Aynı biçimde umuyorum ki, Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanımızın bu ülkede gelir dağılımında 
dengeyi gözetici bir yolun da izlenmesinin, Devletin 
ve toplumun, Maliyenin veya Planlamanın; ilgili 
bütün kurumların ilke olarak gözetmesi gereken bir 
husus olduğunu kabul etmeleri gerekir. Türkiye'nin 
buna hazırlanmasının, toplumun buna uyarlanması
nın zorunlu olduğunu, dünkü müdafaalarından da 
destek alarak, tekraren arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Aldıkaçtı, cevabınızı rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI -1- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rımız; 

Sayın Tülay Öney'in de konuşmasına başlarken 
açıkladığı gibi, konu Yüce Mecliste birkaç defa tar
tışıldı ve her seferinde yüce meclisiniz Anayasa ko
misyonunun görüşlerine iltifat etti. 

Bugünkü önerge de diğerlerinden pek farklı de
ğil. Sadece burada iki noktayı belirtmek isterim. 
Karma ekonomiyi esas alan demokratik planlama 
kavramı buraya sanıyorum ki, her türlü endişeleri 
bertaraf etmek için konmuştur. Çünkü, Türkiye'de 
planlamanın iktidar tarafından gösterilen hedefe 
yönelik bir amaca hizmet etmek için konduğu ve 
hazırlandığı ve Büyük Millet Meclisi tarafından 
onaylandığı bir gerçektir. Herhalde bu, planlamaya 
karşı olanların sık sık ileri sürdükleri bir endişeyi 
ortadan kaldırmak için konmuştur. Biz bu cümle-
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nin, gerçekten bu metin kabul edilse bile, metinde 
yeri olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, planlama Tür
kiye'de elbette ki, millî egemenlik ilkesinin kuralla
rına göre, hâkimiyeti millet adına kullanan Türki
ye Büyük Millet Meclisince onaylanacaktır. Bu bir 
gerçektir; bunun buraya bu şekilde konmasının se
bebi herhalde odur. Onun için taraftar değiliz. 

«Gelir dağılımındaki dengeyi gözetici» sorununa 
gelince: Kendisinin dün akşam yaptığım açıklama
lara katılmasından büyük bir onur duyduğumu be
lirtmek isterim. Çünkü, şimdiye kadar daima Mec
lisin içerisinde arkadaşlık, aydın kişiler havası için
de olmakla beraber, bazı görüşlerde sık sık karşı 
karşıya geldik. 

«Gelir dağılımında dengeyi gözetici» kavramı 
yerine, ben kendi felsefeme uygun olarak «İnsanla
rın, insan haysiyetine uygun bir şekilde dünya ni
metlerinden yararlanmaları» felsefesini benimsemiş 
bulunuyorum. Yani bütün insanların dünya nimet
lerinden yararlanmak hakları vardır, bütün insanla
rın insanca yaşamak haklan vardır. Bu felsefenin 
üzerinde 5 dakika içinde durmaya imkân yok; fa
kat «Gelir dağılımında dengeyi gözetici» kavramın
dan çok farklı olduğu inancındayım ve belki de, 
bundan dolayı ayrı bir görüşteyiz. 

Anayasa Komisyonumuz, önergeyi dün dikkat
le incelemiştir ve kabul etmemeye karar vermiştir. 
Anayasa Komisyonumuz kendi metnine bağlı kala
caktır. Yüce Meclisin de vereceği oylarla, bundan 
evvel yapılan oylamalarda vermiş olduğu oyları tek
rarlamasını en derin saygılarımızla rica ederiz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Öney, önergenizi açık oya sunayım mı? 
TÜLAY ÖNEY — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Tülay Öney'in 
önergesini açık oyunuza sunuyorum. 

Değerli üyeler, Anayasa Komisyonunun 124 ün
cü madde ile ilgili, yeni tanzim edilmiş bir önergey
le Genel Kurulumuza gelen ve açık oyunuza sunu
lan madde üzerinde 120 sayın üye oy kullanmış; 
99 kabul, 15 ret, 6 çekimser oyla Anayasa Komis
yonunun 124 üncü madde ile ilgili önergesi kabul 
edilmiştir. 

124 üncü maddeyi, bu önergede Anayasa Komis
yonunun teklif ettiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 124 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

— »2» 

181 inci madde üzerinde, Sayın Çakmaklı'nın 
önergesine geçiyoruz. Sayın Çakmaklı, açıklama ya
pacak mısınız?.. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Aşkın görüşe
cekler efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Anayasa tasarımızın 181 inci maddesinde yer 
alan «Planlama» ile ilgili tartışmaların Meclisimiz
de, bu önemli müessesenin gerektirdiği boyutlarda 
tartışılmadığı konusunda Sayın Öney'in açıklamala
rına katılıyorum. Yani, enine boyuna gerçekten tar
tışılmadı; hatta o kadar tartışılamadı ki, eğer önü
müze getirilen, huzurunuzda tartışılan Anayasa Ta
sarısının «Planlama» ile ilgili bu maddesi böyle geç
tiği takdirde, bu maddeyi uygulamak için ben Baş
bakanlığa talip olmam, hiç kimse de olmaz. Sebebi 
şu: Diyor ki bir maddesinde, «Dış ödemeler denge
sini sağlamak.» Bir kalkınma planı, gereğinde 5 se
ne, 10 sene dış ödemeler dengesi açıkları vermek su
retiyle, o ülkenin önemli bir hedefine erişilmesini 
amaç edinebilir. Bu imkânı elimizden alıyor. 

Ayrıca, bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti Bü
yük Millet Meclisi hükümetlerinin, Büyük Millet 
Meclislerine dış ödemeler dengesi açıklan içeren 
planlar sunmaları mümkün değil. Çünkü, bu plan
lar kabul edildiği takdirde Anayasaya ters düşecek
tir. O halde, hiçbir ülkede bir plan, bir planlama 
kanununda dahi yer almayacak bu derece dar, sı
nırlı görüşleri ihtiva eden bir şekliyle anayasalara 
yansıyamaz. 

Gelelim ikincisine: Türkiye 20 sene planlama uy
gulamıştır. Planlama müessesesi benimsenmiştir, 
Planlama müessesesinden vazgeçmemiz mümkün de
ğildir. Buna yavaş yavaş alışıyoruz; fakat biraz ön
ce buradan yapılan bir açıklama, maalesef bu alış
manın henüz olgunlaşmadığını, yeterli olmadığını 
göstermiştir. 

Demokratik plan demek, bif ülkede kamu kesi
mi için planın zorunlu olması anlamını taşımaz. De
mokratik plan, sadece Büyük Millet Meclisi tarafın
dan da tasdik edilmesiyle demokratik olmaz. Bü
yük Millet Meclisleri tarafından tasdik edilmeyen ' 
plan yoktur zaten. Planın demokratikliği, hazırlan
masında bütün kesimlerin katılması; uygulanmasın
da ise, o ülkenin ve o günkü iktidardaki siyasal par
tilerin temel tercihleri doğrultusunda olmasıyla müm
kündür. Halbuki Türkiye'de, ne planın hazırlanma-
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sına, ne de uygulanmasına Türkiye'deki ekonomik I 
kesimler tam olarak katılamamaktadırlar. Bunların I 
dolaylı katılması için «Ekonomik ve Sosyal Konsey» 
önerilmiş, o da reddedilmiştir. 

20 sene plan uygulayan bir ülkede, artık plan, 
ekonomik büyüme amaçlı ve ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınma amacına yönelik olamaz. Ekono
mik kalkınmayı sağlar; fakat sosyal ve kültürel ge
lişmeyi sağlar; kalkınmayı değil. Dolayısıyla, bütün 
bu engelleri ortadan kaldırmak üzere, daha kısa, 
daha uygulanabilir, Türkiye'nin edindiği tecrübeleri 
de yansıtan ve bunların ışığında uygulanabilir bir 
plan yapmaya imkân sağlayan bir metin önerdik; 
bizim Anayasa Tasarımızda yer alan metin yerine. 

Bu önergemizi geri alıp almamamız, bundan ön
ceki önergenin neticesine bağlı olacaktır. Dolayı
sıyla, sizlere dağıtılmış olan metnin dikkatle değer
lendirilerek, uygun görülürse, bu metnin Tasarıda 
yer alan metin yerine kabul edilmesini rica ediyo
ruz. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Değerli üyeler 181 inci madde üzerinde Sayın 

Öney ve arkadaşlarının önergesine oy kullanmayan 
sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Aşkın, bu önergenizi bilahara, (öyle ifade 

ettiniz) birinci önergenin üzerindeki değerli üyele
rin verdikleri oy durumunu anladıktan sonra oyla
tacağız. 

Sayın Aşkın'ın ve arkadaşlarının önergesine ce
vap lütfedecek misiniz Sayın Aldıkaçtı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; bazı görüşlerimi 
Yüce Kurula arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, aziz arkadaşlarım; 
Planlama maddesi, bildiğiniz gibi, Anayasa Ta

sarımızın çetin tartışmalar sonunda konan bir mad
desidir, oluşan bir maddesidir; fakat bu tartışma
ların yeter derecede olmadığı hakkında iki arkada
şımız görüş açıkladılar, ben bunun üzerinde herhan
gi bir söz söyleyecek değilim. Çalışma planını, usu
lünü Yüce Kurul düzenlemiştir ve bu uygulama 
yapılarak bugünkü sonuca gelinmiştir; fakat planla
ma sorununda ilk metnimizde büyük değişiklikler 
yapıldıktan sonra, ki bu değişikliklerin tümü, verilen 
önergeler dikkate alınarak yapılmıştır ve bu planla
ma maddesi oluşturulmuştur; bugün yeniden dört 
yeni madde teklifiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
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Sayın Aydemir Aşkın arkadaşımızın bizim plan
lama maddesinde ileri sürdüğümüz ve sizin oyları
nızla kabul edilen maddesinde, «Fiyatlarda istikrar 
ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı» kavramı üze
rinde (özellikle dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı) 
durdular. Dengeyi sağlayıcı bir plan fikrini kabul 
edemeyeceklerini (Kendilerini iyi anladımsa) söyle
diler. «Çünkü, dış ödemelerde zaman zaman açık 
verilir ve hatta kasten açık verilerek memleketin kal
kınması sağlanır.» dediler. Biz, maddemizle böyle 
bir işlemi yahut da böyle bir programı yahut da 
böyle bir borçlanmayı reddeden cümle koymadık. 
Maddemizin anlamı bu değildir. Sadece dedik ki, 
«Dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı bir şekilde kul
lanılması hedef alınır.» Bunu bir hedef olarak gös
terdik. öyle sanıyorum ki, kendileri de bizle bera
ber hemfikirdir ki, bir ülkenin parasının sağlamlığı, 
bir ülkenin ekonomisinin sağlamlığının temellerinde 
bulunan unsurlardan birisi de, dış ödemelerdeki den
gedir. Biz, bir planlama yapılırken, bu planlamada 
bu hususun da dikkate alınmasını istedik ve madde
ye bunu sağlamak için, bu «dış ödemelerde dengeyi 
sağlayıcı» hükmünü koyduk; fakat bunu da bir he
def olarak gösterdik. 

Ufak bir hususu daha ilave etmek isterim: Sek-
törel kalkınma farklılıklarının asgari düzeye indiril
mesinde; biz sanıyoruz ki bunlar doğal şeylerdir, 
memleketteki sanayiin ve bütün her sektörde her 
kesimde dengenin sağlanması ve memleketin millî 
bir kalkınma içinde ekonomisini düzenlemeye çalış
ması bir hedeftir. Bu «millî» kelimesine de başka bir 
anlam verilmemesini rica ediyorum; yani demiyo
ruz ki, Türkiye'de her şey üretilecektir; ama her 
sektörün birbiriyle dengeli bir şekilde gelişmesini 
sağlamak da planlamanın doğal görevlerinden biri
dir. 

Bundan dolayıdır ki aziz arkadaşlarımız, bizim 
Tasarımızda bulunan metne iltifat etmenizi rica 
eder ve önergeyi kabul etmemenizi tekrar istirham 
ederiz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, Sayın Öney ve arkadaşlarının 

önergelerinin üzerindeki oylama sonucunu arz edi 
yorum: 98 sayın üye katılmış bulunuyor; 29 kabul, 
64 ret, 5 çekimserle önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Aşkın, önergenizi oya sunayım mı? 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Sayın 

Öney'in önergesini kabul edilmediğine göre, öner-
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gemizin oylanmasını (Her ne kadar Komisyon ka
tılmıyorsa da) rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın ve arkadaşlarının öner
gelerini açık oyunuza sunuyorum. 

Sayın Sarıoğlu, sıra sizin önergenizde, buyurun 
efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bilindiği gibi ı«plan» kavramı ve Türkiye'min 
planlı döneme girişi 1961 Anayasasıyla getirilmiştir. 
Bundaki amaç, Türkiye'nin kalkınma sürecinin Dev
letçe hızlandırılması prensibidir. Diğer taraftan, bu
nun en etkim aracımn da planlama olduğu kabul edi
lerek, planlı siyaset benimsenmiş ve Anayasamıza da 
geçmiştir, 

Türkiye'nin planlı siyaset sistemini benimseme
sinde geçmiş dönemlerden edinilen deneyimlerle, 
ekonomik Ve sosyal olayların etkisi büyüktür, Ayrı
ca, ülke kaynaklarının ve insan potansiyelinin değer
lendirilmesi, kendisine kısa ve uzun vadeli hedefler 
seçmesi ve bu hedeflere ulaşmada en etkin araçları 
bir tercihe bağlaması da diğer bir sebeptir, 

Plan ve plancılık ülkemizde çok tartışılmıştır. An
cak, planın ve planlamacılığın önemi de hiçbir zaman 
tümüyle gözden uzak tutulamamıştır ve inkâr edile
memiştir. Çünkü, ülkemizin em büyük sorunu, kal
kınma ve kalkınmayı hızlandırma sorunudur, Onun 
ise en etkin aracı plancılıktır. Esasen Türk Ulusun
ca bir özlem halinde görülen kalkınmanın başka b(ir 
şekil veya yöntemle yapılması da bugün için mümkün 
değildir: Bu sebeple, eğer planın ve plancılığın öne
mi vazgeçilmez bir kural ise, bu politikayı belli disiplin
lere bağlayarak yürütecek, yönlendirecek ve sonuç
larını değerlendirerek yeni hedefler seçecek bir orga
nın var olması ve bütün bunların odak noktası ha
line getirilmesi de şarttır. Bu görev de çok doğal 
olarak, Devlet Planlama Teşkilatına düşmektedir. 
O halde, planlama yanında, Planlama Teşkilatının 
da bu Anayasada yer almasında ne gibi bir mahzur 
olduğunu anlamak zordur. Çünkü, bugün planlama 
ve Devlet Planlama Teşkilatı artık genel siyaset kav
ramı 'içindeki yerini almıştır. Bu sebeple, bunun te
mel hukuk kurallarıyla da pekiştirilmesi, Devlet ve 
idarî hayatla, organik ve sistematik ilişkiler içindeki 
yerimin sağlamlaştırılması da kaçınılmazdır. Onun 
için Devlet Planlama Teşkilatının bu maddede yer 
alması ve siyaset hiyerarşisindeki yerinin de net ve 
açık biçimde belirtilmesi gereklidir. Bu gereğe yü
rekten inanmaktayız; çünkü, plan ve plan kavramı, 

Planlama Teşkilatı 20 yıldan beri ülkemizde, bütün 
kanunlarımızda, meclislerimizde tartışılmış ve ar
tık halkın bilincinde yerleşmiştir. 

Kalkınma kavramı milletimizin bir özlemi hali
ne gelmiştir. Ben teklifimde, «Planlama» başlığının 
yanına, «planlama kavramı»'nm da ilave edilmesi 
arkadaşlarımla rica ettim; şunun için ettim; çünkü 
bunun bir moral dayanağının olmasında fayda gör
mekteyim. ikincisi, Planlama Teşkilatı zaten burada 
yer almıştır. Aslında var olan bir teşkilatın burada 
açıkça belirtilmesinin bir sakıncası olmadığına inan
maktayım. 

Bu sebeple Planlama Teşkilatının ve ayrıca kal
kınma kavramının bu metinde yer almasında fayda 
olduğuna inanmaktayım. Bu düşüncelerle hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli üyeler, Sayın Cemil Çakmaklı, Sayın Aş

kın ve arkadaşlarının verdikleri önergeyle ilgili oy 
kullanmayan sayın-üye var mı?. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Sarıoğlu ve 

arkadaşlarının önergesine lütfen cevabınızı rica edi
yorum. 

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

Sayın Sarıoğlu ve arkadaşlarının önergesi hak
kında uzun boylu konuşacak değilim, Sadece bir nok
tayı belirtmek istiyorum. Biz, planlama dediğimize 
göre, bir Planlama Teşkilatının varlığını da kabul 
etmiş oluyoruz. Bu husustaki endişeleri yersizdir ve 
esasen bu konuya daha önce de değinmiştÜk. 

Şimdi, sadece iki, üç cümle ile, bu önergeye ni
çin katılamadığımızı değerli Kurula sunmak istiyo
rum. Arkadaşlarımız önergelerinin içlinde, «kalkınma 
girişimleri Devlet Planlama Teşkilatının hazırlaya
cağı ve izleyeceği bu plana göre gerçekleştirilir» de
mektedirler. Yani, kalkınma girişimlerinin tümü, 
Planlama Teşkilatının yapacağı bir plana göre dü
zenlenecektir, gerçekleştirilecektir. Sorun Türkiye'
de 1961 yılında ortaya atılmış ve reddedilmiştir., Bu 
fikir, esasen bizim getirdiğimiz maddenin son fıkra
sıyla tamamen çelişmektedir. Çünkü, som fıkramızda; 
«kalkınma planları, kamu kesimi için emredici, özel 
kesim için yol gösterici ve özendiricidir.:» cümlesini 
ihtiva etmektedir, ilkesine dayanmaktadır. 

Bu ilke ile, plana göre sadece kalkınmanın yapı
lacağını söylemek bir ayrı görüşü ifade etmek de-
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mektir. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Onun içlim, Yü
ce Kurulun da bu önergeyi kabul etmemesini istir
ham ediyoruz ve maddemizin bu şekliyle oylanma
sını rica ediyoruz. Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanımızın izah 

buyurdukları tarzda; «kamu kesimi için emredici, 
özel kesim için...» 

BAŞKAN — İlave bir açıklama mı yapıyorsu
nuz? Yoksa... 

PAŞA SARIOĞLU — Buna* karşı değiliz efen
dim. Yanlış bir anlama var, onu tashjih etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bu açıklama üze
rine yine önergenizin oylanmasını istiyor musunuz? 

PAŞA SARIOĞLU — Evet., 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Sarıoğlu ve 
arkadaşlarının önergelerini açık oylarınıza sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları buyurun, sıra 
sizin önergenizde. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok değerli Baş
kanım, aziz arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarımızın ikinci görüşmesine, huzu
runuzla onurlanmama rağmen, kesinlikle söz almak 
istemiyordum; ama planlama konusunda bir önerge 
vermemek de, benim memleket hizmetine olan anla
yışım bakımından mümkün değildi. Onun (için, gali
ba Anayasa Tasarımızın bu görüşmesi sırasında ilk 
ve son defa huzurunuza çıkmış olacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım, ıstırap içindeyim. Bi
lim dünyasına adımını, iktisadî kalkınma ve planla
ma üzerinde hazırladığım tez dolayısıyla girdiğim
den dolayı ıstırap içindeyim. Türkiye'mizin gerçek 
kalkınması bakımından bu maddenin gereken da
yanakları getirmekten yoksun olması bakımından ıs
tırap içindeyim. Göreve başladığımız ilk gün ettiği
miz kutsal yeminin en anlamlı boyutlarından biri 
olan, millî birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyecek, 
bunu gerçekleştirecek bir planlama ve kalkınma hü
kümlerinden yoksun olduğumuz için ıstırap içinde
yim. Bu boşluğu kapatmak üzere, sadece bir noktada 
çok masun, çok ılımlı günümüz Türkiye'sinde gerçek
leri, gerçek kavramlarla bile yansıtmaktan korktu
ğum için, çekindiğim için; çünkü Sayın Komisyona 
başka türlü anlatmak imkânı olmadığı Üç in ıstırap 
içindeyim. 
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Değerli arkadaşlarım, önergenin masuniyetini hu
zurunuzda bir kez daha kısa olduğu için okuma ge
reğini duyuyorum; çünkü unutuldu. Madde 181 ol
du şimdi, Dikkatinizi çekmek isterim, iktisadî hü
kümler neredeyse Anayasa Tasarısının son kapısına 
yaklaşıyor. Bu da anlamlıdır gayet tabiî, bu boşuna 
değildir. İktisadî ve sosyal hükümlerin en sona doğ
ru kaydırılması, bu yanlış yaklaşımın önemli bir bo
yutu olduğu için hemen vurgulayayım, 

Madde hakkındaki naçiz önerimi, sizin de hissi
yatınıza tercüman olduğuna inandığım önerimi oku
yorum : «Türkiye'nin gerice kalmış bölge ve yöre
leri kendilerine has olan ekonomik niteliklerinin ge
reği olarak, geliştirici bölgesel planlarla kalkındın-
lır.» 

Şimdi, çok değerli arkadaşlarım, daha önce bu 
önerge yüksek ıttılaınıza sunuldu. Lütfettiniz, Yüce 
Komisyonca göz önüne alınsın ıdiye oylar verdiniz. Çok 
değerli Komisyon Başkanına özel bir sempati duy
duğum Komisyonumuz, maalesef bunu hiç göz önü
ne almadı ve huzurunuza; «Efendim, biz bunu Hü
kümete bıraktık» diye geldi, Şimdi buradan başlaya
yım değerli arkadaşlarım. 

Çok aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkınması, 
bir insanın vücuduna benzetilebilir. Vücudumuzda 
bir ik'i uzuv sakatsa, hasta ise, sağlığa kavuşmamız 
mümkün değildir. Onun için, Türkiye'mizde kalkına-
mamış bölgeler varsa, bu sadece o bölgeler bakımın
dan değil; bugüne kadar huzurunuza çünkü kısmî 
bir sorun getirmedim, şimdi de getirmiyorum, Tür
kiye'mizin toptan kalkınmasının bir gereği olduğu 
için getiriyorum, bu yörelerinizin kalkınması için ge
tiriyorum. Biraz önce atıfta bulunduğum yeminimiz 
dolayısıyla getiriyorum. 

Tahrikler Türkiye'de istatistiksel verilere oturtu
luyor arkadaşlarım. Bunlara son vermenin zamanı 
çoktan gelmiştir. Geri kalmış bölgelere baraj yapı
yoruz, ama oranın kalkınması için değil; Türkiye'
nin tümüne. Ama gelin görün ki, bu gerice bölgeler
den korkunç manzaraları yüce huzurunuza getirmek 
istemiyorum. Sizi üzmek istemiyorum; ama köpek
lerin bile su içtiği yerlerden su içen insanlarımızı 
Anayasa Komisyonu Başkanımız görse idi, şu anda 
burada duyduğum ıstırabın 100 mislini duyardı. Aıma, 
götüremedik Sayın Başkanımızı bu yörelere. İsviç
re'yi bildikleri kadar Türkiye'yi de bilselerdi, bizden 
daha çok üzülürlerdi. Onun için bu durumları dü
zeltmek lazım, Bugünkü planlarla, bu yörelerin ve 
Türkiye'nin kalkınması mümkün değildir; çünkü, 
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tarım şu kadar kalkınacak, sanayi şu kadar kalkına
cak deniyor Ve özel yatırımlar da, Devlet yatırımları 
da bu yörelerimizi kalkındırmayacak biçimler 'için
de devreye girmektedir. Onun için bu yörelerin im
kânları, potansiyelleri bilimsel yöntemlerle tespit 
edilmeli, Türkiye'mizin tümünü kalkındıracak hale 
getirilmelidir. Bu da ancak, bir Devlelt politikası ya
pılırsa olur. Hükümetler geçicidir. Hükümetlere bı
rakırsak., hükümetlerden birisinin izlediği bir poli
tikayı diğeri sürdüremez, gayretler eksik kalır, inkı
taa uğrar ve hükümetler isterlerse izlerler; ama bir 
Devlet politikasıdır bu. Ettiğimiz yeminin bir gere
ğidir bu. Türkiye'nin toptan kalkınmasının bir gere
ğidir bu. Bu, öğüneceğimiz nadir maddelerden biri 
olacaktır. Komisyonun, hiçbir ciddî gerekçe ortaya 
koymadan, Türkiye'de bölgesel farklılığı da, geri kal
mışlığı da yenebilecek bu görüşlere niçin iştirak et
mediğini ben anlayamıyorum. Bunu reddetmenin ve
bali çok büyüktür. Değerli Komisyonun buna, bu 
sorumluluğa eğilmesini temenni ediyorum, 

Siz değerli arkadaşlarıma, Türkiye'nin âşıklarına 
sesleniyorum. Türkiye'nin tümden gelişmesini iste
yenlere sesleniyorum. Ulusal birlik ve bütünlüğümü
zü gerçekten sağlamak isteyenlere sesleniyorum, sos
yal adaletten yana olanlara sesleniyorum. Sosyal 
devleti, Devlet anayı bütün Türkiye'ye yaymak is
teyenlere sesleniyorum ve bu önergenin kabulünü 
sizlerden istirham ediyorum. 

Saygılarımı arz ederim. Zamanımı biraz aştığım 
için özür dilerim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Değerli üyeler; Sayın Cemil Çakmaklı, Sayın Aş
kın ve arkadaşlarının önergeleri üzerindeki açık oy
lama sonucunu arz ediyorum : 

105 sayın üye oylamaya katılmıştır. 47 kabul, 55 
ret, 3 çekimser oyla önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Sarıoğlu'nıun önergesi için oy kullanmayan 
sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Hamitoğulları'nın önergesine bir cevap 

Komisyon tarafından verilecek midir? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sözlerinden anladığıma göre Sayın Hamitoğulla-

rı arkadaşımızı bu Anayasa müzakerelerinde son de-

j fa dinledik. Bundan dolayı da çok üzgünüm, (Gülüş
meler) 

Kendileri, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum
dan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin içinde bulun
duğu feci durumdan haberdar olmadığımızı ve bun
dan da sorumlu, bulunduğumuzu ileri sürmektedir. 
İnanmalarını isterim ki, Türkiye'nin bu bölgelerinin 
durumu hakkında gerek kendisiyle özel olarak 
yaptığımız konuşmalarda ve gerekse kendisinin 
kürsüden yaptığı açıklamalarda oraları görmüşcesine 
bilgi sahibi olduk; fakat Sayın arkadaşım, sanki ben 
bu Devletin başkanıymışım gibi bir hava içerisinde 
bu işlerden, bu durumdan beni sorumlu tutuyor. An
layamadığım husus budur. Ben, bu memlekette se
nelerce iktidarda kalmışım ve Güneydöğu'nun kal
kınması için hiçbir şey yapmamışım değil ki. Ben, 
burada sadece bir Anayasa metni hazırlıyorum ve 
bu Anayasa metnini arkadaşlarımla beraber düzen
lerken bize hâkim olan fikir Türkiye'nin bir bütün 

I olduğu ve bu bütün içerisinde iktidarların kendi po-
j litikalarına uygun gördüğü eylem ve işlemleri yapa

caklarıydı. Biz, bunun huzur ve barış düzeni içinde 
yapılmasını sağlamak istedik ve bu metni hazırla
dık. Yoksa, Türkiye'yi bölgelere bölücü, hele hele 
12 Eylül öncesinde yaşanan olaylar dikkate alınınca 
yeniden aynı yorumlara; yol açıcı hükümleri Anaya
saya getirmekten kaçındık. 

I Bundan dolayıdır ki, metnimizin kabulünü ve 
Sayın Hamitoğulları'nın önergesinin kabul edilme-

I meşini rica ediyoruz Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; Sayın Hamitoğulları ve arkadaş

larının önergelerini açık oyunuza sunuyorum. 
Değerli üyeler; Sayın Paşa Sarıoğlu ve arkadaş-

I larının önergeleriyle ilgili yapılan oylama sonucunu 
I arz ediyorum : 
I 98 sayın üye katılmış, 23 kabul, 66 ret, 9 çekimser 
I oyla önerge kabul edilmemiştir. 
I Değerli üyeler: 182 nci maddeyi okutuyorum : 

II. Piyasaların denetimi 

MADDE 182. — Devlet, para, kredi, sermaye, 
I mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işle-
I melerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri 'alır; piya-
I salarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleş-
I me ve kartelleşmeyi önler. 
I BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur„ 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... 182 nci madde kabul edilmiştir.ı 
I 183 üncü maddeyi okutuyorum : 
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III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması 
ve işletilmesi 

MADDE 183. — Tabiî servetler ve kaynaklar 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 
aranması ve işletilmesi Devlete aittir. Arama ve iş
letmenin, Devletin özel teşebbüsle ortak veya doğ
rudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanu
nun açık iznine bağlıdır. Bu durumda özel teşebbü
sün uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak 
denetim esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 

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

Etmeyenler.. 183 üncü madde kabul edilm'iştir. 
184 üncü maddeyi okutuyorum : 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü 
A< Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
MADDE 184. — Devlet, ormanların korunması 

ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 
koyar ve tedbirlerini alır. Yanan ormanların yerin
de yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit ta
rım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gö
zetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. 
Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve 
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinile
mez ve kamu yaran dışında irtifak hakkına konu 
olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade dilemez. Ormanların tahrip edilme-
siine yol açan siyasî propaganda yapılamaz. Orman
ları yakmak veya orman sahalarını yok etmek veya 
daraltmak amacıyla işlenen orman suçları için af 
çıkarılamaz. 

31.12.1981 tarihinden önce, bilim ve fen bakımın
dan orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tar
la, bağ, meyvelik, zeytinlik glibi çeşitli tarım alanla
rında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar ol
duğu tespit edilen arazilerle, şehir, kasaba ve köy ya
pılarının toplu olarak bulunduğu yerler ve orman 
olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç
bir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüş
türülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler 
dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum., Kabul edenler... 

Etmeyenler... 184 üncü madde kabul edilmiştir. 
185 inci maddeyi okutuyorum : 
B. Orman köylüsünün korunması 
MADDE 185. — Ormanlar içine veya bitişiğin

deki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve 
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bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın 
gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirli
ğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen 
kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bülim ve fen 
bakımından orman olarak muhafazasında yarar gö
rülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına 
çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen 
veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi içlin Devlet 
eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yarar
lanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. 

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle di
ğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri 
alır. 

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait ara
ziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 185 inci madde kabul edilımliştir. 
186 ncı maddeyi okutuyorum. 
,V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 

MADDE 186. — Devlet, millî iktisadın yararla
rını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını 
ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçi
liğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. 

Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasî par
tilerle işbirliği yapamazlar. 

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

Kabul etmeyenler... 186 ncı madde kabul edilmiştir. 
187 nci maddeyi okutuyorum. 

VI. Denizciliğin ve havacılığın geliştirilmesi 

MADDE 187. — Devlet, denizciliğimizin geliş
mesi, özellikle deniz ticaret filosu tonajının artırılma
sı, limanların geliştirilmesi ve gemi inşaat sanayiinin 
desteklenmesi yolunda teşvik edici tedbirleri alır. 

Devlet, havacılığımızın güçlendirilmesini amaçlar 
ve sivil havacılığın kapasitesinin artırılmasını, alt ya
pı ve havacılık sanayiinin geliştirilmesini teşvik eder. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 187 nci madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; 
181 inci madde ile ilgili Sayın Hamitoğulları ve 

arkadaşlarınım önergeleri üzerinde oy kullanmayan 
sayın üye var mı?. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, 
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,188 inci maddeyi okutuyorum.' 
VII. Yüksek Hakem Kurulu 
MADDE 188. — Yüksek Hakem Kurulu, Ana

yasanın ellialtıncı maddesinde öngörülen hallerde 
doğrudan; grev veya lokavtın altmış gün devam et
mesi halinde taraflardan birinin veya Çalışma Baka
nının başvurusu üzerine, taraflar arasındaki uyuşmaz
lığı kesin olarak çözümler. 

Taraflar da anlaşarak, grev veya lokavta başvur
madan ya da grev veya lokavt sırasında uyuşmaz
lığı, çözümlenımesi için, Yüksek Hakem Kuruluna 
götürebilirler.! 

Yüksek Hakem Kurulu kararlarını, Anayasanın 
altmışıncı maddesindeki ilkelere uygun olarak verir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve çalışma 
usulleri, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
188/1 inci fıkra 1 inci tur görüşmelerde, kabul 

edilen 
E. Yüksek Hakem Kurulu 
ilişkin 188 inci madde, 1 İnci fıkrada «grev ve 

lokavtın 60 gün devam etmesi halinde» deyimi uy
gulamada her grevi mutlaka 60 gün devam ettirdik
ten sonra çözmeyi teşvik eder mahiyettedir. 

Bu ise memleket ekonomisi için fevkalâde zarar
lı bir teşviktir. Esasen madde içerisinde tarafların 
başvurusu veya Çalışma Bakanlığı başvuru yolu bir
çok halde açıktır. Bu itibarla «grev veya lokavtın 60 
gün devam etmesi halinde» deyiminin maddeden çı
kartılması hususunu saygı ile arz ederiz. 

Mehmet AYDAR Feridun GÜRAY 
Fikri DEVRİMSEL Evliya PARLAK 

Nermin ÖZTUŞ Abdülbaki CEBECİ 
Mahir CANOVA Remzi BANAZ 
Özer GÜRBÜZ Hayati GÜRTAN 

BAŞKAN — Sayın Aydar?.. 
MEHMET AYDAR — Önergem gayet açık, Sa

yın Komisyondan görüş istirham edeceğim. 
BAŞKAN — Hayhay, teşekkür ederi!m.ı 
Sayın Akyol, zatıaliniz mi açıklama yapacaksı

nız? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Bir kelime ile Sayın Başkanım, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu mesele konuşuldu, anlatıldı; denilmişti ki, 

«60 günlük grev bile Türkiye'de 120 milyon gün grev 

yapmaya yetiyor» Türkiye'de yapılmış olan maksi
mum grev günü, bir iddiaya göre, beş altı milyon ya
hut yedi milyon. «Bu bile ülkemizin kemiklerindeki 
bütün iliği kurutmuştur. Şimdi hep beraber ülkemi
zin yeniden ^canlanması ve kendini bulması için, be
raber ve karşılıklı anlayışla biraz çalışalım» denil
mişti. Genel Kurulumuzun da tasvip ettiği bu mad
de ve bu görüşle Komisyonumuz musirdir. Önerge
nin reddini ve maddemizin oylanmasını istiyoruz,, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bu açık
lama karşısında önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi geri alıyorsunuz, teşek
kür ederim Sayın Aydar. 

Değerli üyeler; 
188 indi maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyen-
leer... 188 inci madde kabul edilmiştir. 

181! inci madde üzerinde Sayın Beşir Hamitoğul-
ları ve arkadaşlarının önergelerinin açık oylama so
nucunu arz ediyorum. 97 sayın üye oylamaya katıl
mış; 31 kabul, 62 ret, 4 çekimser oy ile önerge ka
bul edilmemiştir. 

181 inci maddeyi Anayasa Komisyonundan ge
len şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 181 inci madde kabul edilmiştir. 

189 uncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 189. — 

BEŞİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

İnkılâp kanunlarının korunması 
ıMADDE 189. — Bu Anayasanın hiçbir hükmü, 

Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne 
çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliği
ni koruma amacını güden, aşağıda gösterilen İnkı
lâp kanunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul 
edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, 
Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yo
rumlanamaz : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Ted
risat Kanunu; 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671; sayılı Şap
ka Iktisası Hakkında Kanun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tek
ke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedar
lıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Da
ir Kanun, 
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4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin ev
lendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî 
nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hük
mü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynel
milel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun; 

. 7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey. Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıl
dığına dair Kanun; 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Ba
zı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. 

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

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının birinci görüşülmesi sırasında 

kabul edilen 189 uncu maddesine dokuz numaralı 
bent olarak; 

«25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhi
ne İşlenen Suçlar Hakkında Kanun»'un eklenmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL 
Mehmet AKDEMİR 

Remzi BANAZ 
Zeki ÇAKMAKÇI 

özer GÜRBÜZ 

Paşa SARIOĞLU 
Nermin ÖZTUŞ 

Tandoğan TOKGÖZ 
Feridun GÜRAY 
Hidayet UĞUR 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Tasarının 189 uncu maddesi «İnkılap Kanunla

rının Korunması» başlığı altında, sekiz madde ha
linde, sekiz ayrı yasanın «Anayasaya aykırı olduğu 
şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz»lığı ile Ana
yasa güvencesi altına alınmış bulunmaktadır. 

Ben ve arkadaşlarımın önerisi, 25.7.1951 tarih ve 
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak
kındaki Yasa'nın da «Anayasaya aykırı olduğu 
şeklinde anlaşılmaz ve yorumlanamaz» kuralına 
uygun Anayasa güvencesi altına alınması istemin
den ibarettir. 

Geçen günlerde bu madde görüşülürken, bu öne
ri o zaman da yapılmıştı, ancak Sayın Komisyon 
Başkanımız, «Atatürk, bu memlekette yeterince yer
leşmiştir, Anayasa güvencesi altına ayrıca alınma
sına gerek yoktur» diye cevap vermişlerdi. 

Unutmayalım ki, Anayasamızın daha 2 nci mad
desinde, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını dahi 

Anayasanın koruyuculuğu altına alma zaruretini his
setmiş ve bunu oybirliği ile kabul etmiştik. 

Tabiî ki, Sayın Komisyon Başkanının söylediği, 
«Türk Bayrağından ve İstiklal Marşından daha da 
fazla yerleşmiştir; bu nedenle Atatürk'ün hatırasına 
hakareti, tecavüzü cezalandıran yasanın Anayasa 
koruyuculuğu altına alınmasına gerek yoktur» şek
linde bir iddia bence tutarsızdır. 

Nitekim, bu Kanunun 12.7.1951 tarihli Anayasa 
Komisyonunun gerekçeli raporunda şöyle deniyor: 

«Görüşmeler sırasında Tasarının Anayasaya mu
halif olduğunu beyan edenlerin mütalaalarını şu şe
kilde hulasa edebilirim (Nitekim o zaman Anayasa
ya aykırılığı iddia edilmiştir): 

1. Anayasanın 69 uncu maddesinde; «Türkler, 
kanun önünde eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak 
ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile, kişi ayrı
caları kaldırılmıştır ve yasaktır ilkesine uymaz de
nebilir. 

Atatürk, ölmüş olmakla beraber kendisi bir Türk 
ve bir kişi olduğuna göre, bu şekilde hususî ve şahsî 
bir kanun çıkarılması halinde 69 uncu maddenin 
menettiği imtiyaz ve eşitlik ilkesi ihlal edilmiş ola
bilir, denebilir. 

2. Bu Tasarı, kanunların haiz bulunması lazım 
gelen umumilik ve mücerretlik vasfına da uygun de
ğildir denebilir, 

3. Tasarının maddelerinde kullanılan her ne su
retle olursa olsun tecavüz ve Atatürk hakkındaki 
eserler tabiriyle ve gibi edatı ile Anayasanın tanı
dığı bazı haklar tahdit, takyit ve suçların muayye-
niyeti esası ihlal edilmiş olabilir deniyor. 

«Bu gerekçelerle bu Yasanın Anayasaya aykırı 
olduğu söylenebilir» diye Anayasa Komisyonu ken
di raporunda belirtiyor ve sonucunda bu iddiaları 
ret anlamında diyor ki : 

«Atatürk, memleketin kurtarıcısı, Cumhuriyet ve 
inkılaplar rejiminin sembolü olması hasebiyle, ha
tırasına ve kendisini temsil eden şeylere karşı vaki 
tecavüzler dolayısıyla Cumhuriyet ve inkılaplar re
jimine karşı bir nevi husumet izharı mahiyetinde ol
dukları cihetle, amme efkârında derin akisler yarat
makta ve cemiyetin huzur ve sükûnu bozulmakta
dır.» 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel süreniz dolmuş
tur. Lütfen... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bitiriyorum efendim. 
«...Cümlece malum bir hakikattir ki, ihtiyaç ha

linde istisnaî ve fevkalade kanunlar çıkarılabilir. 
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İşte bu sebepten dolayı Tasarı Anayasaya mu
halif görülmez.» 

Şimdi, 12 Eylül öncesi (ismini söylememe gerek 
yok) bir mecmuada seri yazılar ve birkaç gazetede 
makaleler çıktı. Atatürk'ün hatırasına hakaretleri, 
tecavüzleri suç sayan bu Yasanın, (1961 Anayasa
mızda da tabiî ki vardı, şimdiki Anayasamızın 6 ncı 
maddesindeki gibi idi orada da, «Herkes dil, din. ırk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri ayrımlar gözetmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

Hiçbir kişiye ve zümreye, sınıfa imtiyaz tanına
maz,» ilkesine, kanun maddesine göre bu yasanın 
Anayasaya aykırı olup iptalini istiyorlardı. 

Onun için ben, «Bu Yasanın ileride Anayasaya 
aykırı olduğu şeklinde anlaşılmaz ve yorumlanamaz» 
ilkesinin 9 uncu fıkra olarak bu maddeye girmesi
ni yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ediyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Devrim
sel. 

Sayın Aldıkaçtı buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Fikri Devrimsel'in konuşmasına başlarken 
de belirttiği gibi sorun yeni değildir, Yüce Meclisin 
huzuruna ikinci defa getirilmektedir ve birinci tar
tışması da oldukça şiddetli geçmiştir. 

Biz sadece 189 uncu maddenin konuş nedenini, 
maddenin içinden açıklayarak bir kere daha tekrar
lamak zorunluluğunu duyuyoruz. Bundan dolayı 
da Yüce Heyetten özür dilerim. 

Bu Anayasanın hiçbir hükmü, «Türk toplumunu 
çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Tür
kiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma ama
cı güden aşağıda gösterilen inkılap kanunlarına..» 

Demek ki 189 uncu maddede sayılan inkılap 
kanunları, laiklik niteliğini korumak amacına yö
nelen kanunlardır. Maddenin amacı sadece budur 
ve madde 1961 Anayasasına bunun için konmuştur, 
biz de bunun için alıp Anayasamıza ithal ettik, koy
duk. 

Bu hükümlerin arasına esasen Ceza Kanununda 
bulunan ve bir cezaî nitelik taşıyan Atatürk Aley
hine işlenen Suçlar Hakkındaki Kanunun konama
yacağı gayet açıktır. 

Sözlerimi daha fazla uzatmayarak önergenin red
dini ve maddemizin olduğu gibi kabulünü en de
rin saygılarımızla rica ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, oylayayım mı efendim? 
FİKRİ DEVRİMSEL — Oylayın efendim. 
BAŞKAN — Hayhay. 
Değerli üyeler, Sayın Devrimsel ve arkadaşları

nın önergelerini açık oyunuza sunuyorum. 
Değerli üyeler, 190 inci maddeyi okutuyorum : 
II. Diyanet işleri Başkanlığı : 
MADDE 190. — Genel idare içinde yer alan Di

yanet işleri Başkanlığı, islâm Dininin gerçek kural 
ve ilkeleri doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve dü
şünüşlerin dışında ve üstünde kalarak ve milletçe da
yanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanu
nunda gösterilen görevleri yerine getirir. 

Diyanet İşleri Başkanı, özel kanununda belirti
len nitelikleri taşıyan ve Bakanlar Kurulunca göste
rilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz redaksiyon bakımından bir ma
ruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 

Diyanet işleri Başkanlığı, daha evvelki devrede ida
re içinde yer almıştır; burada son hükümlere konul
muştur. Sayın Komisyon bunu çeşitli hükümlerden 
evvele almayı düşünür mü? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Aldıkaçtı... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim yeni düzenlemede bunu 
inkılap kanunlarıyla beraber düzenlemeyi uygun 
gördük efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler; bu maddi üzerinde önerge yok

tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 190 inci madde kabul edilmiştir. 

191 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 

SON HÜKÜMLER 

1. Anayasanın Değiştirilmesi : 
MADDE 191. — Anayasanın değiştirilmesi, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anaya
sanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle 
görüşülemez. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla 
mümkündür. 

— 828 — 



Danışma Meclisi B : 156 23 . 9 . 1982 O : 1 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dı
şında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki 
hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 191 inci madde kabul edilmiştir. 
192 nci maddeyi okutuyorum: 
II. Başlangıç ve kenar başlıklar 
MADDE 192. — Bu Anayasanın dayandığı te

mel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anaya
sa metnine dahildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları 
maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıra
lama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa 
metninden sayılmaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. 192 nci madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; 
189 uncu madde ile ilgili Sayın Devrimsel'in öner

gesi üzerinde oy kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Aldıkaçtı, bu yürürlük maddesini en sonun

da oylatmayı düşünüyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Nasıl uygun görürseniz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

YEDINCI 'KıSıM 

GEÇICI HÜKÜMLER 

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

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

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

Üçüncü kısmın ikinci bölümündeki yürütmeye 
ilişkin hükümlerden Cumhurbaşkanlığına, Bakanlar 

Kuruluna, Bakanlıkların kurulması ve Bakanlarla tü
züklere ilişkin hükümleri, malî hükümler ve mahallî 
idareler dışında kalan idareye ilişkin hükümleri, Ana
yasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

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

Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden as
garî ücrete tekabül eden miktarının vergilendirilme
yeceğine dair hükmün uygulanma yılı, Bakanlar Ku
rulunca belirlenir. 

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

Üçüncü kısım üçüncü bölümde yer alan yargıya 
ilişkin hükümler de Anayasanın yayımlanması ile 
yürürlüğe girer. Ancak Devlet Güvenlik Mahkeme
lerine ilişkin hüküm, kuruluş kanununun kabulü ile 
birlikte uygulanmaya konulur. 

Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve 
kurullar, kuruluş kanunları yürürlüğe konularak gö
revlerine başlayıncaya kadar, bu konulardaki hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Tutum ve 
arkadaşlarının bir değişiklik önergesi var; önergeyi 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 
«Uygulanabilmesi ilgili kanunun çıkarılmasına ve

ya mevcut kanunda değişiklik yapılmasına bağlı bu
lunan durumlar dışında Anayasa hükümleri, Anaya
sanın \10 uncu maddesi gereğince doğrudan uygulana
bilir.» 

Cahit TUTUM Ayhan FIRAT 
Özer GÜRBÜZ Paşa SARIOĞiLU 

Şerafettin YARKIN Hayati GÜRTAN 
Feridun GÜRAY Remzi BANAZ 
Evliya PARLAK Zeki ÇAKMAKÇI 
A. Baki OEBECt Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Mustafa ALPDÜNDAR 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sanıyorum ki, hepinizin dikkatini çeken geçici hü

kümlerin bir olup bitti havası içinde bizlere sunul
ması ve bugüne kadar izlediğimiz müzakere yönte
minin bir hayli alışmadığımız biçiminde değiştirilme
mesi olayına da bu vesileyle işaret etmek istiyorum. 
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Çünkü, birinci müzakeresinde bize sunulan geçici 
maddelerle ilgili Anayasa Komisyonu Raporunda ne 
bir imza var ne de bu maddelerin herhangi birisi hak
kında değerli üyelerin muhalefet şerhleri var; var ise 
bilmemizde yarar var. Bû maddelere ilişkin muhale
fet şerhleri var ise, neden bize bildirilmez. 

Birinci olarak bu müşahedemi belirttikten sonra 
önergeme geliyorum. 

Değerli arkadaşlar, önergemde bir daktilo hatası 
var; «Geçici birinci maddenin ikinci fıkrası» olacak, 
sadece «Birinci maddenin» diye geçiyor. Oysa, be
nim burada değindiğim geçici birinci maddenin ikin
ci fıkrasıdır. 

Fıkrayı okuyorum: «Mevcut kanunlarda değişik
lik yapılması veya yeni kanun çıkarılması gereken 
hallerde Anayasa hükümleri, Anayasanın 10 uncu 
maddesi gereğince doğrudan uygulanabilir.» 

Değerli arkadaşlar; Türk hukuk sistemini tepe 
takla edecek olan ve hiçbir hukukî perhiz taşımayan 
böyle ıbir hükmü nasıl Anayasaya getirdiklerini soru
yorum Komisyondan. Doğrudan doğruya şahıslar 
Anayasanın şu maddesine dayanarak icraatta mı bu
lunacaklar? 

Dernekler Kanununu alalım, sendikalar konusunu 
alalım. Eğer, derneklerin faaliyetten alıkonulmasıyla 
ilgili veya hangi derneklere üye olunabileceğinin, en 
azından kamu görevlilerine derneklere girme hakkı
nın yasaklanabileceğim belirten maddeleri doğrudan 
doğruya uygulamaya mı koyacaklar? Yani idarî ted
bir alma yetkisi apaçık verilmişse bu tedbirler tmnu 
düzenleyen yasalar çıkmadan uygulanabilecek mi? 

Benim getirdiğim görüş şudur: 
Uygulanabilmesi için ilgili kanunun çıkarılması

na açıkça bağlı olan veya mevcut kanunda değişiklik 
yapılmasına bağlı olan durumlar dışında Anayasa 
hükümleri kuşkusuz uygulanacaktır doğrudan doğru
ya; ama mutlak surette uygulanabilmesi ilgili bir ka
nunun çıkarılmasına ve o kanun aracılığıyla, vasıta
sıyla düzenlenmesine bağlı olan konularda veya mev
cut kanunda değişiklik yapılmasına bağlı olan konu
larda o kanunların çıkarılmasını beklemek hakça ol
maz mı? Aksi halde... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur. 
CAHİT TUTUM — Peki efendim, sözlerimi 'bu

rada kesiyorum. Takdirlerinize arz eder, saygılar su
narım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

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

Anayasanın temel bir kanun olması ve kanunla
rın Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi ilkeleri 
dikkate alındığında, Anayasanın 10 uncu maddesi 
gereğince Anayasanın, milletçe Anayasa kabul edil
diği tarihten itibaren Anayasanın Yürürlüğe giriş sı
rası geçici maddelerinde belirtildiği üzere tümünün 
yürürlüğe girmesi doğaldır. 

Arkadaşımız, verdiği takrirde, «Uygulanabilmesi 
ilgili kanunun çıkarılmasına veya mevcut kanunda 
değişiklik yapılmasına bağlı bulunan durumlar dışın 
da Anayasa hükümleri» diyerek bir sınırlama getir
mektedir. Bu sınırlamayı ancak Anayasanın bizzat 
kendisi getirir. 

'Madde der ki, «Bu madde kanununa göre düzen
lenir.» 

O kanun varsa, uygulanır; kanun yoksa, kanunun 
çıkması beklenir. Bunun dışında Anayasanın hü
kümlerinde eğer mevcut kanunda değişiklik yapılma
sına bağlı bulunan durumlar varsa, Anayasa hü
kümleri o değişiklikler yapılmış gibi uygulanır ve 
Anayasanın hükmünün muhtevası eğer elverişliyse 
tatbike konur. Bunda şaşıracak, bunda nasıl bu hü
küm Anayasaya kondu diye sualler soracak bir du
rum yoktur ve bilme, ilme aykırı değildir. Anayasa 
hükümlerinin değer ifade etmesi ve kanunların te
melinde bulunması, kanunlar gibi uygulanması fikri, 
esasen bu temele arkadaşım itiraz etmiyor, 1803'te 
Hâkim Marcegu'nün kararından beri mevcuttur. 

Binaenaleyh, biz hiçbir anormali getirmedik, Ana
yasa hükümleri uygulanmaya konacaktır; hüküm 
muhtevasında eğer, «Kanun çıkartılması gerekiyor» 
deniyorsa, kanun çıkartılacaktır yahut eksik bir ka
nun, tatbik kanununda boşluklar varsa Anayasanın 
getirdiği yeni hüküm uygulanmaya konacaktır. Sorun 
bundan ibarettir. 

önergenin kabul edilmemesini rica eder, saygıları 
mı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tutum ve arkadaşlarının önergesini açık 

oylarınıza sunuyorum. 
Değerli üyeler; 
189 uncu madde ile ilgili Sayın Devrimsel ve ar

kadaşlarının önergesi üzerindeki oylama sonucunu 
arz ediyorum:. 

Oylamaya 94 sayın üye katılmış, 39 kabul, 53 ret, 
2 çekimser oyla önerge kabul edilmemiştir. 
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189 uncu maddenin redaksiyonu ile ilgili olarak 1 
bir Sayın Tosyalı'nın bir de Sayın Evliya'nın işareti I 
olmuştu.... I 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
maddenin başına Romen rakamıyla (I) yazılması ge- I 
rekir efendim. Müteakip maddeye (II) olacak efen- I 
dim. I 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı?.. I 
ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN I 

ALDIKAÇTI — Yerindedir efendim. ' I 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim. I 
Sayın Aydar siz de aynı maddeyle ilgili mi?. I 
MİEHMET AYDAR — Geçici 1 inci madde ile I 

ilgili efendim. I 

BAŞKAN — Ona geleceğiz. Sayın Gözübüyük' I 
ün de bir işaretleri var. I 

Değerli üyeler; I 
189 uncu maddeyi «İnkılâp kanunlarının korun- I 

ması» başlığının önüne Romen rakamıyla (I) konul- I 
ması suretiyle oylanırıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler.. Kabul etmeyenler. 189 uncu madde kabul edil- I 
mistir. I 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. I 
GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu Anayasanın, halk oy- I 

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

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

İlk genel seçimler sonunda Türkiye Büyük Millet I 
Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek I 
süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir suret- I 
te boşalması halinde, Millî Güvenlik Konseyi'nin en, 
kıdemli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp I 
bu Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanını seçinceye I 
kadar, Cumhurbaşkanına vekâlet eder. 1 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Geçici ikinci madde kabul edil
miştir. 

Geçici üçüncü maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Konse
yi, bu Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasî 
Partiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak 
ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ve 2485 
sayılı IKurucu Meclis Hakkında Kanunlara göre gö
revlerini devam ettirir. 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Millî 
Güvenlik Konseyi Hakkında Kanunun 3 üncü mad
desindeki Millî Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden bi
risinin herhangi bir nedenle boşalması halinde dol
durulması usulüne ilişkin hüküm jygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve baş
ladıktan sonra, Millî Güvenlik Konseyi, Cumhur
başkanının yedi yıllık süresi sona erinceye kadar, 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kon
seyi Üyesi sıfatını alırlar. Cumhurbaşkanlığı Konse
yi Üyeleri, bu Anayasada Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile do
kunulmazlığına sahip olurlar. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlar
dır : 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edi
lerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, bu Anayasada 
yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik 
ilkesine, Atatürk inkılâplarının, millî güvenliğin ve 
kamu düzenin korunmasına, Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış 
ülkelere Silahlı Kuvvet gönderilmesine ve yabancı 
kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yöneti
me, sıkıyönetim ve savaş haline dair kanunlar ile 
Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları 
doksanyedinci madde ile Cumhurbaşkanına tanınan 
on günlük süreden ayrı olarak yayımlanmalarından 
önce on günü aşmayacak bir süre içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği 
süre içinde, Genel Milletvekili seçimlerinin yenilen
mesine ve ertelenmesine, olağanüstü yönetim yetkisi
nin kullanılmasına ve alınacak tedbirlere, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunun yönetim ve gözeti
mine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin 
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düzenlenmesine ilişkin konuları incelemek ve görüş 
bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış 
güvenlik ile gerekli görülen diğer konularda incele
me ve araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaş
kanına sunmak; 

d) Yukarıdaki bentlerde bildirilen çalışmalara 
ilişkin konularda, Bakanlar Kurulundan sözlü ve ya
zılı bilgi almak. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan,, redaksiyonla il
gili bir hususu arz etmek istiyorum efendim. 

Maddenin birinci fıkrasının üçüncü satırında 
«2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında İKanun ve 
2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunlara gö
re...» denilmektedir. Birincisi «Kanun» olarak, ikin
cisi «Kanunlara» olarak yazılmış. İkincisinde «(Ka
nunlara» denildiğine göre, önceki «İKanun» kelime
sinin metinden çıkarılması gerekir. Yahutta «Hakkın
da Kanun ile 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında 
Kanuna göre..» şeklinde olması lazım efendim. Ya
ni «Kanunlar» kelimesinden «lar»ı çıkarmak lazım
dır. 

BAŞKAN — Tespit edebildiniz mi Sayın Aldı
kaçtı?.. 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tespit ettik efendim. 

«23124 sayılı Anyasa Düzeni Hakkında Kanun 
ibaresi bu Kanunun adıdır, bu bakımdan sonundaki 
«Kanun» kelimesinin çıkarılmasına imkân yoktur; an
cak «Kanunlara» ifadesi yerine «Kanuna» diyelim 
efendim. 

NECİP BİLGE — O halde aradaki «ve» yerine 
«İle» diyelim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı katılır mısınız? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılırız efendim, «Ve» yerine 
«İle» olabilir; «Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ile 
2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanuna göre..» 
oluyor. 

BAŞIKAN — Evet efendim. 
Sayın Gözübüyük bir tezkereyle «Cumhurbaşkan

lığı Konseyinin, Cumhurbaşkanlığı Şûrası olarak dü
zeltilmesini» istemektedirler. Sayın Aldıkaçtı cevabı
nızı alabilir miyim? 

ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kabul edemiyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kabul edemiyorsunuz. 

Değerli üyeler; 
Geçici üçüncü maddeyi «Anayasa Düzeni Hak

kında Kanun ile 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkın
da Kanuna «Şeklinde yaptığınız; yani «İle» bağlacı
nın ilavesi, «Lar» ekinin çıkarılması şeklinde yaptığı
nız değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Geçici üçüncü madde ka
bul .edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Geçici birinci madde ile ilgili olarak Sayın Tutum 

ve arkadaşlarının önergeleri üzerinde oyunu kullan
mayan sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Anayasaya göre ya

nılacak ilk genel milletvekili seçimi sonucunda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Di
vanını oluşturması ile birlikte : 

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

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

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

yürürlükten kalkar ve Millî Güvenlik Konseyi ile 
Danışma Meclisinin hukukî varlıkları sona erer. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasanın halk oyla

ması için seçmen kütüklerine yazıldığı ve seçmen kar
tını aldığı halde, sandık başına gidip oy kullanmasına 
hukukî veya fiilî herhangi bir engeli bulunmayan seç
menler, Anayasa oylamasında oy kullanmadıkları 
takdirde, Anayasa oylamasını takip eden ilk genel ve 
mahallî seçimlere katılamazlar, bu seçimlerde aday 
olamazlar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının birinci görüşülmesi sırasında 

kabul edilen geçici 5 inci maddenin metinden çıka
rılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL Ayhan FIRAT 
özer GÜRBÜZ Hayati GÜRTAN 

Evliya PARLAK Remzi BANAZ 
Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 

H. İbrahim KARAL Tülay ÖNEY 

— 832 — 



Danışma Meclisi B : 156 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; 
Anayasa bitmek üzere; fakat benim bir cümlem 

'bu Anayasaya nasip olmadı Sayın Komisyonun gös
terdikleri büyük anlayış sayesinde. 

Şimdi son olarak geçici 5 inci maddenin metin
den çıkarılmasıyla ilgili bir önerim var ve bu şekil
de bizim de Anayasa hakkındaki düşüncelerimiz bi
tiyor. 

Ben, muhterem arkadaşlarıma- kabul ettiğimiz 
Tasarının 38 inci maddesini okumak istiyorum, «Ka
nunların Geriye Yürümemesi» başlığı altında: «Kim
se, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun sur 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimse
ye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş 
olan cezadan daha ağır ve başka bir ceza verilemez» 
Ayrıca 37 nci maddenin birinci fıkra: «Suç, ceza ve 
ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri kanunla konu
lur.» 

Şimdi, bu okuduğumuz maddelerden sonra, Ana
yasanın halk oylamasına sunulması sırasında seçmen 
kütüğüne yazılıp, seçmen kartını alan bir vatandaş o 
gün oylamaya katılmaz ise, ilk yapılacak genel ve ma
hallî seçimlerde seçimlere seçmen olarak katılamaya
cak, adaylığını koyamayacak. Neye göre? Bu Anaya
sada seçmen kartını alıp oy kullanmadığı zaman, ke
sin olarak bu tedbiri öngören ortada yürürlükte bu
lunmayan bir yasaya göre. İnsan bir fiilî işlediği za
man ıbuna bir cezaî müeyyide konulmuş ise, o tarihte 
yürürlükte bulunan bir yasa olması lazımdır. 

Halkoylamasında, vatandaş kartını alıp sandığa 
gideceği zaman ilk genel ve mahallî seçimlere katıla
maz ve aday olamaz diye yürürlükte bulunan bir ya
sa varmı ki, o oylama sonucu bilahara kesinleşecek 
olan ki, Resmî Gazetede ilan edilecek iki, üç gün son
ra kesinleşecek bir yasa ile iki, üç önceki bir fiil ceza
landırılacak. Bunun hukukla filan hiç ilgisi yok. 

Onun için bunun metinden çıkarılmasını istiyoruz. 
Çok açık, akıla, mantığa, hukuka, bilime, hiçbir yere 
uymayan bu maddeyle ilgili daha fazla açıklama yap
maya gerek görmüyorum, saygılarımla takdirlerinize 
arz ederim. (Alkışlar). 

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

ALDIKAÇTI — Doğrudur katılıyoruz efendim. 
(Alkışlar). 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler; Sayın Devrimsel ve arkadaşlarının. 

önergesine Saym Anayasa IKomisyonu katılmaktadır, 
inergeyi açık oyunuza sunuyorum. 

Değerli üyeler; 
Geçici 1 inci madde üzerinde Sayın Cahit Tutum 

ve arkadaşlarının önergelerinin oylama sonucunu arz 
ediyorum; 116 sayın üye katılmış, 22 kabul, 89 ret, 
5 çekimser oyla önerge kabul edilmemiştir. 

Bu geçici madde üzerinde Sayın Gözübüyük'ün 
ve Sayın Aydar'ın redaksiyonla ilgili teklifleri var. 

Sayın Gözübüyük sizin teklifiniz şuydu, geçici 
maddenin ikinci cümlesindeki «Ekonomik» kelime
sinin «İktisadî» olarak değiştirilmesi. Sayın Aldıkaç
tı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, ek geçici 

1 inci maddenin 3 üncü fıkrasında Anayasa metninin 
üçüncü kısmın birinci bölümündeki yasama organı 
Ue ilgili hükümler; «Yapılacak ilk genel seçimler so
nucu Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplandığı 
Tünde yürürlüğe girer.» hükmü getiriliyor. Şimdi 
üçüncü kısım birinci bölümü açıyoruz yasama bölü
mü 83 üncü madde; «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
milletçe genel oyla seçilen 450 milletvekilinden ku
rulur.» Şimdi eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kurulması ile bu madde hükmü yürürlüğe girecekse, 
seçimlerde bu kullanılamaz şeklinde bir netice çıkı
yor. Bir. 

Keza 84 üncü madde de milletvekili seçilme ye
terliliğini tarif etmektedir o da yürürlüğe girmeyecek
tir. 

Aynı şekilde, seçimlerin genel yönetim ve denetim
lerine ait 87 nci madde de keza yürürlüğe girmemiş 
olacaktır ek 3 üncü maddeyle. Komisyonun dikkati
ni ıbuna çekmek istedim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

Sayın Aldıkaçtı buyurun. 
ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, arkadaşımızın bahsettiği 
itirazı varit değil, çünkü başkanlık divanı oluşuncaya 
kadar bugünkü yönetim devam edecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Değerli üyeler; 
Sayın Devrimsel'in Geçici 5 inci madde ile ilgili öner
gesi üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

3 
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NECİP BİLGE — Sayın Başkan, redaksiyon ba
kımından bir noktayı arz etmek istyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, bir yazım hatası var. 

Geçici 1 inci maddenin dördüncü fıkrasında; fıkrayı 
aynen okuyorum efendim «Üçüncü kısmın ikinci bö
lümündeki yürütmeye ilişkin bükümlerden Cumhur
başkanlığına, Bakanlar Kuruluna, Bakanlıkların ku
rulması ve Bakanlarla tüzüklere ilişkin hükümleri..» 
diye devam ediyor efendim. 

Şimdi, «Cumhurbaşkanlığına», «Bakanlar Kuru
luna» kelimeleri, ismin «e» hali konulmuştur, yani 
mef'ûlün ileyh, şimdi «Bakanlıkların kurulması» 
Mef'ût-ün fifa halindedir; onun da mef'ûlün ileyh, 
yani «e» haline getirilmesi lazımdır. 

Bu itibarla «Bakanlıkların Kurulmasına ve Bakan
larla tüzüklere ilişkin hükümleri..» demek lazım. Ya
ni, «Bakanlıkların kurulmasına» diyerek «e» haline 
getirilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, ses buraya kadar 
gelmediğinden duyamadım, çok özür dilerim Sayın 
Hocamızdan, anlayamadım. 

BAŞKAN — Efendim söylenen şu: okuyorum. 
«Üçüncü kısmın ikinci bölümündeki yürütmeye 

ilişkin hükümlerden Cumhurbaşkanlığına, Bakanlar 
Kuruluna, Bakanlıkların kurulması..» diye devam edi
yor. Sayın Bilgenin istediği «Bakanlıklar kurulma
sı» yerine «Bakanlıkların kurulmasına» olmasıdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Uygundur efendim, kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Geçici 1 inci Mad
dede yukarıdan ikinci satırdaki «Ekonomik» kelime
si «iktisadî» oluyor. Dördüncü fıkrada, «Bakanlık
ların kurulması» kelimesinin sonuna bir «na» ilave 
ediliyor. 

Bu değişikliklerle Geçici 1 inci Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Yapılacak ilk genel mil

letvekili seçim sonucunun Yüksek Seçim ıKurulunoa 
ilanını takip eden onuncu gün, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında, saat 15.00'te kendiliğinden toplanır. Bu 

toplantıya en yaşlı milletvekili Başkanlık eder. Bu 
toplantıda, milletvekilleri andiçerler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Anayasaya göre ku

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

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 8. — İlk genel milletvekili se
çimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp. 
bu Anayasanın yüzonsekizinci maddesine göre yeni 
Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan 
Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9'u okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Anavasa ile kabul 

edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş, 
görev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anaya
sada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer 
kanunlar, Anayasanın kabulünden başlayarak Kurucu 
Meclisin görev süresi içerisinde bu süre içerisinde ye
tiştirilemeyenler, seçimle gelen Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl sonuna 
Kadar çıkartılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Önerge yok... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım redaksi

yon bakımından söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜR'K — Sayın Başkanım, çeşitli 

kanunlarda 1961 Anayasasının ne zaman yürürlükten 
kalkaoağına dair hükümler var. Yalnız, bu Anayasa
da zımni bir ilga, sarahaten bir ilganın mevcudiyeti
ne rastlayamadım; tetkikte kusur etmiş olabilirim; 
acaba, Anayasa Komisyonu 1961 Anayasasının yü
rürlükten kalkacağı bir tarihi bu Anayasaya koymak 
lüzumunu duymamış mıdır? 

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

ALIDIKAÇTI — Efendim, buna gerek yoktur. Ana
yasa yürürlüğe girince, bir kanun yürürlüğe girince, 
eskisini- yürürlükten kaldırır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

redaksiyon bakımından bir ilave yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

Geçici 9 uncu maddenin üçüncü satırında «Anaya
sanın kabulünden başlayarak Kurucu Meclisin görev 
süresi içinde bu süre içerisinde..» Derken, «...görev 
süresi içerisinde» den sonra bir virgül konulmasının 
gerektiğini arz etmek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AİJDIKAÇTI — Evet efendim, virgül koyabilirz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Geçici 9 uncu mad
deyi, bu küçük virgül konma değişikliği ile oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Geçici 5 icni madde ile ilgili Sayın 
Fikri Devrimsel ve arkadaşlarının verdikleri önerge 
üzerindeki açık oylama sonucunu ırz ediyorum. Oy
lamaya 114 sayın üye katılmış, 2 çekimser, 15 ret ve 
97 kabul oyu ile önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Sayın Aldıkaçtı, sayın üyeler; 
Bu önerge Geçici 5 inci maddenin metinden çı

karılmasıyla ilgili idi. Geçici 5 inci maddenin me
tinden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

Geçici 10 uncu maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Anayasanın kabul 
edilmesinden itibaren yedi yıllık süre içinde yapıla
cak Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türki
ye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu tak
dirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen 
Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul 
©dip yayımlanması için tekrar Cumhurbaşkanına gön
derebilmesi, ancak üye tamsayısının dörtte üç ço
ğunluğunun oyu ile mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Tutum ve 
arkadaşlarının değişiklik önergesi vardır. Önergeyi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 10 uncu maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 
«Geçici madde 10. — Bu anayasanın kabul edil

mesinden itibaren yedi yıllık süre içinde yapılacak 

anayasa değişikliklerini de Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir.» 

Cahit TUTUM 
PAŞA SARIOĞLU 
Zeki ÇAKMAKÇI 
'Remzi BANAZ 

S. Feridun GÜRAY 
Abdülbaki CEBECİ 

Ayhan FIRAT 
Fikri DEVRİMSEL 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Evliya PARLAK 
Tülav ÖNEY 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

BAŞIKAN — Açıklama yapmak üzere Sayın Tu
tum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Geçici maddeler aslında bir kül halinde hukuk sis
temimizi zorlayan, son derece çelişik hükümler olarak 
nitelediğim için, Geçici madde 10'u da bu meyanda 
'belki değerli arkadaşlarımızın ileri sürdüğüm tezi ka
bul edecekleri varsayımına dayanarak, önerge ver
dim. 

İleri sürdüğüm tezin özü şu: Geçici hükümle 
aslında Anayasada olmayan bir yetkinin bir maka-
kama, bir kişıiye verilmesi sözkonusudur. Hukukta 
aslî yetkinin geçici hükümlerle verilmesi caiz değil
dir. Geçici hükümler aslında, aslî yetkinin gerek kul
lanılma şekline, gerekse kullanılma süresine ilişkin 
bazı hafifletici ve cevaz verici bir nitelikte olabilir, 
ama aslî yetki tanınmamış olan bir alanda geçici hü
kümlerle aslî yetki tanımak hukuk sisteminin mantı
ğına ters düşer. 

ikincisi; bu antidemokratikdir. Antidemokratikdir, 
çünkü geçici dönemin özelliğine elbetteki büyük öl
çüde dikkat etmemiz ve onu değerlendirmemiz ge
rekir; ama Mecelle'nin ünlü kaidesi gereğince, Za
ruretler miktarlarınca takdir olunur. Eğer zaruret sı
nırını aşarsanız o zaman demokratik kavrama karşı 
kendi kendinize çelişirsiniz. O zaman niçin meclis ku
ruyorsunuz? Niçin seçim yapıyorsunuz?. 

Bu itibarla, geçici onuncu maddeyle böyle bir 
düzenlemeye ancak ve ancak Anayasada belki zorun
lu nedenlerle bütçe ve Anayasa tasarılarının değişik
lik tasarılarının yeniden görüşülmesini istemek gibi 
bir hükmü bir miktar hafifleterek gönderebileceğini, 
yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edebileceğini 
söylemek belki verilebilecek hukukî diyelim, taviz
lerden biri olabilir. Olağanüstü geçiş döneminin bir 
sonucu olarak. Ancak, bunu imkânsız hale getirmek, 
yani Meclisin direnme imkânlarını ortadan kaldır
mak, bu Anayasanın yedi yıl değiştiriîmemesini ön-
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görmek demektir ki, bunu demokratik fikirle bağ
daştıramıyorum. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Geçici maddelerin ilk müzakeresi sırasında Sayın 
Tutum bu konuya bir kere daha değinmişti ve kendi
sine cevap olarak açıklamıştık ki, Anayasaların de
ğiştirilmesinde iki usul vardır; bir Anayasaların, yu
muşak Anayasa sistemi bir de kâtı Anayasa sistemi 
ve bir kâtı Anayasa sisteminin nasıl oluştuğunu da 
birkaç örnekle belirtmeye çalışmıştık. Bunlar arasın
da, iki seçim dönemi Anayasa değiştirilemez, belirli 
bir süre Anayasa değiştirilemez; olduğu gibi, Anaya
sanın değiştirilmesinin de belirli bir çoğunluğa bağ
lanması şekilleri vardı ve ilave etmiş demiştik ki, bi
zim Anayasamız, Anayasa Esas Teşkilat Hukuk sis
temimiz şimdiye kadar üye tam sayısının 2/3 çoğun
luğunu Anayasa değişiklikleri için öngörmektedir; 
fakat biz bu geçici maddeyle Anayasamızın asıl met
nine 2/3 çoğunluğunu koymakla birlikte, geçici mad
deyle birlikte ilk Cumhurbaşkanlığı dönemi için bu 
sayıyı-3/4'e çıkarttık, yani katılığı ^ sağlayacak hük
mü daha sertleştirdik. Bunun da sebebi; bir ihtilal 
döneminde yapılan (Gerçekte bir ihtilal yapılmıştır 
Türkiye'de) Anayasanın bir süre korunmasına yöne
liktir. 

Yine, aynı sebebe dayanarak, Anayasanın metnin
de mevcut olmayan Cumhurbaşkanına bu yetkiyi ver
miş bulunuyoruz 

Sebebi; dediğimiz gibi, ideolojiktir. İnançla yapı
lan bir Anayasanın korunmasıdır ve bu Anayasanın 
yürürlüğe girdikten sonra şu veyahut bu şekilde ih
mal edilmesi, değiştirilmesi ve hükümlerinin tesirsiz 
hale getirilmesi çabalarına karşı koymak arzusudur. 
Mesele bundan ibarettir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, önergenizin oylan

masını arzu ediyorsunuz? 
CAHİT TUTUM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeyi açık 

oyunuza sunuyorum. 
Değerli üyeler, geçici 11 inci maddeyi okutuyo

rum. 
GEÇİCİ M ADÎDE İH. — 12 Eylül 1980 tarihin

den, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluştu
runcaya kadar geçecek süre içinde, yaşama ve yürüt
me yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2336 sa
yılı (Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu 
Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetle
rin, 2455 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunla 
görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar 
ve tasarruflarından ve bunların idarece veya yetkili 
kılınmış organ, mercî, ve görevlilerce uygulanmasın
dan dolayı karar alanlar tasarrufta bulunanlar ve uy
gulayanlar hakkında cezaî malî veya hukukî sorum
luluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi 
bir yargı merciine başvurulamaz. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hük
münde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düze
ni Hakkındaki Kanun uyarınca alınan karar ve ta
sarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur?. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Geçici 11 inci madde kabul edil
miştir. 

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum. 

GEÇtCt M ADİDE 12. — Bu Anayasanın halk 
oylaması sonucu ile birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını 
da kazanan Millî Güvenlik 'Konseyi Başkanı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla Cum
hurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği sıfatını alan Millî 
Güvenlik Konseyi 'Üyelerinin, görev süreleri sona er
dikten sonra da dokunulmazlıkları devam eder ve 
haklarında Anayasanın yüzonaltıcı maddesinin son 
fıkrası hükmü uygulanır. 

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

Kabul etmeyenler.. Geçici '12 nci madde kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler, geçici maddelerden 5 inci mad
de oylarınızla metinden çıkarıldığı için ve artık bu 
Yasa tekrar Anayasa Komisyonuna gitmeyeceği için, 
geçici maddelerin sıra numaraları şu şekilde değişti
riliyor. 6 nci madde beş oluyor ve ondan sonraki 
maddeler sıra alıyor; en son madde de 11 oluyor. 

Bu değişikliği ve bu numaralamayı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler, yürürlüğe ait en son maddeyi, 193 
üncü maddeyi okutuyorum. 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 
MADDE 193. —- Bu Anayasa, halkoyuna sunu

lup kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anaya-
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sası olur ve halkoyu sonuçları ile beraber derhal 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

Bu Anayasanın hükümleri, Geçici Maddelerde be
lirtilen esaslara göre yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de önerge yok
tur.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili mi? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Usul hakkında 

efendim. 
Müsaade ederseniz, geçici maddenin neticesini al

dıktan sonra oylayın efendim. 
BAŞKAN — Ha, bir maddemiz var; evet. 
Sayın Tutum ve arkadaşlarının önergelerine oy 

vermeyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının eski geçici 

10 yeni 9 uncu maddeyle ilgili önergesinin oylama so
nucunu arz ediyorum. 116 Sayın üye oy kullanmış, 
4 şekimser, 89 ret, 23 kabul. Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Yeni geçici 9 uncu... 

SELÇUK KANTARCIOÖLU — Maddeyi oyla
madınız efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylayacağım. 
Eski 10, yeni geçici 9 uncu maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler; Anayasanın yürürlüğe girmesiyle il
gili demin okuttuğumuz 193 üncü madde üzerinde de 
önerge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer üyeler; tüzüğümüzün 82 inci maddesi

ne göre, Tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde iki sayın 
üye kısa olmak üzere lehte ve aleyhte söz alır ve ko
nuşurlar, 

Bu konuda verilmiş 6 istek var; Sayın Kunter'in, 
Sayın Eroğlu'nun, Sayın Soyer'in, Sayın Alpdündar'ın 
ve Sayın Erener'le Sayın öztürk'ün. 

Bu istekte bulunan Sayın üyelerin Başkanlığa mü
racaat tarihlerine göre Sayın öztürk'le, Sayın Erener'e 
söz vermek zorundayım. Diğer Sayın üyelerden, bil
hassa pekçok özür dilerim. 

Buyurun Sayın öztürk. («Lehte mi aleyhte mi 
sesleri.») 

. BAŞKAN — Sayın öztürk lehte, Sayın Erener 
aleyhte konuşacaktır. 

I TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkanım, usul 
hakkında?... 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
TURGUT YEÖENAĞA — Çok müracaat oldu

ğu ahvalde birinci müracaat edenin sırası biraz sa
kıncalı oluyor efendim. Müracaat edenlerden Genel 
Kurul kimleri dinlemek istiyorsa... 

(«Gürültüler») 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, kararı bildirdim. 
Buyurun Sayın Öztürk, süreniz 5 dakikadır. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; Büyük Türk Milletinin asırlar boyu bağımsızlık 
mücadelesi yanında, bir asrı aşkın uzun süredeki de
mokrasiyi kurma çabası, bugün önemli bir dönüm 
noktasına ulaşmış bulunuyor. Çekilen ıstıraplar, akıtı
lan kanlar hep özgürlük uğrunadır. 

Bu Anayasa ile ülkemizin jeopolitiğine, dünya şart
larına, toplumumuzun ihtiyaçlarına imkânların elver
diği ölçüde en uygun Anayasayı yapmaya hep bir
likte çalıştık. Tasarının tümü üzerindeki önerilerin doğ
rultusunda ve gerçeklere uygun olarak bir geçiş dö-

I neminin kabul edilmiş bulunması isabetli olmuştur. 
Ne var ki, Anayasamızın görüşülmesi sırasında baş

langıçta geçiş döneminin olup olmayacağı sayın üye
lerce bilinmemesi, ayrıca 12 Eylül öncesi çekilen ıs
tırapların etkisiyle bu Anayasada genelde yasakların 
çokluğu, kapsamlarının genişliği ve yaygınlığı dikka
te alınarak Kurucu Meclisin diğer kanadında, Yük
sek Konseyde bu yasakların bir kısmı geçiş dönemine 
aktarılarak, yeni bir düzenlemeye yer verileceği inan
cıyla eksik gördüğüm, son derece kısıtlı, bir kaç hu
susu da, zamanın müsaadesi ölçüsünde sizlere sun
maya çalışacağım. 

(«Lehte, lehte» sesleri.) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lehte. 
1. Zaman darlığından kaynaklanan kendine özgü 

görüşme biçiminde fikirlerinizi gereğince ifade ede-
I rnediğiniz gözden uzak tutulmamalıdır. 

2. Tasarının geneli üzerinde sunduğum gibi, ço
ğunlukla yasakların yaygın olduğu bir geçiş dönemini 
izleven ve uzun vadede kendi kendini kontrol eden 
hürrivetçi, demokratik müesseselerin oluşumu daha 
objektif hale getirilmesi halisane dileğimizdir. 

3. Büvük çoğunlukla Danışma Meclisinin, Millî 
Güvenlik Konseyine duyduğu derin saygı ve sevgiden. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lehte söz aldınız. Bu ifa
deleriniz lehte değil. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bağlayacağım Sayın Baş-
1 kanun, müsaade edin... 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen nereyse o (kısmı ge
çelim, lehte değil. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Saygı ve sevgiden kısmen 
de geniş düşünme fırsatı vermeyen, zaman darlığın
dan kaynaklanan 12 Eylül sonrası ihdas olunan ku
ruluşlar, gerekli deneyim aşamasını tamamlamama
dan Anayasa güvencesine alınmasındaki isabet, ye
niden ve duyarlı biçimde değerlendirilmelidir. 

4 — Millî tarihimizden... 
YILDIRIM AVCI — Lehinde konuş, Anayasa

yı tenkit ediyor bu. 
AVNİ ŞAHİN — Lehinde değil, aleyhinde ko

nuşuyor Sayın Başkanım. («Aleyhte konuşuyor» 
sesleri) 

KÂZIM ÖZTÜRK — ...kaynaklanan siyasal ha
yatının üstün değeri ve doktirin karşısında ölüm ce
zalarının onaylanması hususunun millî irade dışın
da... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Başkanlığı çok müş
kül durumda bırakıyorsunuz, lütfen. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, müsaa
de edin arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Arz ediyorum efendim. 
Anayasa yapılırken, Meclisimiz Kurucu Meclisin 

bir kanadını oluşturmaktadır. Bundan sonra esas 
veçhesini verecek ikinci aşamasında Yüksek Konse
ye gidecektir. Binaenaleyh, lehinde konuşurken te
menni mahiyetindeki düşüncelerin zapta geçmesin
de yarar vardır arkadaşlar, isabetlidir. 

BAŞKAN — Evet, evet Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Aslolan ülkemizde böylesi 

bir cezaya yer kalmayacak düzeye ulaşmamızdır. Bu 
yetkinin Anayasa geleneğimize ve doktirine uygun 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkileri ara
sına alınmasında isabet olur düşüncesindeyim. 

5 — Atatürk çizgisinden ayrılmayan 12 Eylül 
yönetimi yanında ve içinde sıcak yürekle yer alan 
ve 12 Eylül öncesi şartların tahrip edemediği ender 
kuruluş, müesseseleşme örneği büyük işçi kurulu
şunun önerileri, çeşitli nedenlerle Meclisimizde yete
rince makes bulmadığı dikkate alınarak, yeniden... 
(Sözünü kesin Sayın Başkan» sesleri, gürültüler.) 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Genel Kurula 
saygısızlık göstermiştir Sayın Başkan, gerekeni ya
pın. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, mikrofonu kapattım. 
Lütfen efendim, çok rica ediyorum. («Bravo Sayın 
Başkan» sesleri, alkışlar) 
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A. AVNİ ŞAHİN — Efendim, bir sonraki ko
nuşmayı lehte konuşacak birine verin, bu aleyhte 
oldu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, temen

nilerimi söylemeden son sözümü söyleyeceğim. (Söy
lemesin efendim» sesleri) 

Temennilerimi zapta geçirme imkânını bulama
dığımı beyan ediyorum. (Gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Doğru dav
ranmış olsaydınız sonuca varabilirdiniz, tutanak
lara da sözlerinizi geçirebilirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz de dolmuş
tur, rica ediyorum. Buyurun, lütfen. Sayın öztürk, 
bakın, bu en önemli görevimizin yapıldığı ve tamam
landığı gün Genel Kurulun bu kadar rahatsız edil
mesine Başkanlık müsaade edemeyecektir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Son sözlerimi söyleyece
ğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ederim, lütfen. (Gü
rültüler, alkışlar) (Başkan mikrofonu kapattı) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Milletimiz eşsiz sağduyu-
suyla idare edenlerinden gözünü ayırmıyor... (Gü
rültüler) 

A. AVNİ ŞAHİN — Zorla dinletemezsiniz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — ...ve dürüst idarelerini gö

nülden destekliyor. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Kestik efendim, başka yapılacak 

bir şey yok. (Gürültüler). 
KÂZIM ÖZTÜRK — Meclisimizin görevleri ba

şında gelen Anayasa yapımı... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın öztürk niçin 

ısrar ediyorsunuz, niçin?.. Niçin?.. (Gürültüler) 
Sayın Öztürk, rica ediyorum; Sayın öztürk tek

rar rica ediyorum. Oturumu kapatmak mecburiye
tinde kalacağım Sayın öztürk. (Gürültüler) 

_ KÂZIM ÖZTÜRK — Saygılar sunarım. 
A. AVNİ ŞAHİN — Genel Kurula saygısızlık 

gösterilmiştir. Sayın Başkan. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Gereği yapılsın. 
FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, lehe 

bir üye daha konuşsun Sayın Başkanım, oylamaya 
konulsun. Bu lehe olmamıştır. Genel görüş böyle
dir. Bir kişi daha lehe konuşsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, çok rica ediyorum, lütfen. 
Bu günü bu tarzda tamamlamamamız gerekiyordu. 

Değerli üyeler; 
Aleyhte konuşmak üzere söz isteyen Sayın Ere-

ner'e söz veriyorum. 
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BEKİR SAMİ DAÇE — Lehte konuşma olma
dı efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, rica ediyorum. 
HAMZA EROĞLU — Lehte söz istiyorum. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Verdim efendim, lehte bir miktar 

konuşuldu. Rica ediyorum. Tüzüğü daha fazla ih
lal etmeyelim. 

HAMZA EROĞLU — Lehte söz olmadı. 
BAKİR SAMİ DAÇE — Usul hakkında, lehte 

konuşma olmadı efendim. 
BAŞKAN — Peki, usul hakkında buyurun Sa

yın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, lehte konuş

ma yapılmamıştır. Lehte konuşmaya imkân vermek 
zorundadır Başkanlık Divanı. 

BAŞKAN — Peki. 

Değerli üyeler; 
Müsaade buyurun. Genel Kurulun kararına baş

vuracağım. («Oya koyalım» sesleri) 
Lehte konuşulmasını kabul edenler, lehte tekrar 

bir konuşma verilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Lehte bir konuşma vereceğim. (Gürül
tüler) 

Yalnız, müsaade buyurun, mademki baştan itiba
ren uygulamamız daha evvel müracaat eden değerli 
üyelere söz verme şeklinde idi. O halde... 

AHMET SENVAR DOĞU — Kura çekilsin. 

BAŞKAN — Hayır. Müsaade buyurun da, ve
riliş tarihlerini okuyacağım, hepinizin ıttılaına arz 
edeceğim. Çok rica ediyorum, lütfen. 

23 Eylül, ayırıyorum; 19 Eylül, ayırıyorum; 18 
Eylül ve bir de 16 Eylül var. 16 Eylül... 

Lehte midir Sayın Kunter?.. 
TURGUT KUNTER — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde buyurun lütfen. 
Sayın Erener, lütfen bekleyin, davet edeceğim. 

(Alkışlar) 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kanım, evvela konuşsun. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
hakkıydı efendim. (Gürültüler) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, usul hak
kında bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kunter, gene bir 
konu var. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir hu
susun zabıtlara geçmesi bakımından yarar olduğu 

için arz etmeme müsaade edin, bir cümleyle. (Gü
rültüler) 

Konuşmamın tümü lehtedir. Bir kısmı temenni
ler faslıdır. Sonucunu da lehte olarak bitirdim. 

Arz olunur. 
A. AVN1 ŞAHİN — Efendim, Konuşmacı ken

disi sadece lehte konuştuğunu ifade ediyor, herkes 
aleyhte konuştuğunu söylüyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Karar aldık. 
(Gürültüler) 

Değerli üyeler; 
Müsaade buyurun. Evvela lehte söz isteyen Sa

yın Kunter'e söz veriyorum, sonra Sayın Erener'e 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Kunter. 
Çok rica ediyorum. Bugün, bundan sonraki saf

hada değerli üyelerin daha sabırlı, daha müsamaha
lı olmalarını bilhassa rica ediyorum. Bu önemli gün
de böyle bir olayın olması cidden üzücüdür. Olan 

! olayı da hepimiz birlikte unutmamızı bilhassa istir
ham ediyorum. 

I Sayın Kunter, süreniz 5 dakikadır; buyurun lüt-
j fen. 
I TURGUT KUNTER — Sayın Başkan, Danış-
j ma Meclisinin sayın üyeleri; 
j Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı birinci 

kez Danışma Meclisimizde 4 Ağustos 18 Eylül, ikin
ci kez 21 Eylül-23 Eylül tarihleri arasında olmak 
üzere iki kez görüşülerek sonuçlandırılmış bulun
maktadır. Böylece sonuçlandırılmış bulunan Türki
ye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının büyük sonucu
nu Yüce Genel Kurulumuz verecektir. Bu konuda 
tüm" Danışma Meclisimizin tarihî bir görev yaptı
ğına inanıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı bir pers
pektif içinde bir külliyat olarak mütalaa edilmek ve 
öylece bir yargıya varılmak gerekir. Külliyatın cilt
leri belki de muhteva bakımından ve sayfa adedi 
bakımından farklı olabilecektir; fakat toplam külli
yat içinde mütalaa edilirse, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa Tasarısının değerlendirilmesinde hiç tered
düt etmiyorum ki, çok daha sağlıklı bir sonuca va
rılmış olacaktır. 

Bilhassa şü hususu belirtmek yerinde olur ki, şu 
sıralarda ikinci defa müzakerelerini yaptığımız ve 
bitirdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı 
kısmet olursa, bundan sonra yapacağımız ve bitire
ceğimiz Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu-
nuyla özdeşleşmiş bir durumdadır ve bunları biraz 
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evvel arz etmiş olduğum büyük bütünün, yani kül- ı 
liyat içinde mütalaa etme bütününün küçük bütü
nünü teşkil edecek şekilde mütalaa etmek lazımdır. 
Bunlar tıpkı et ile tırnak gibi, birbirinden ayrıla
mazlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; I 
Buraya kadar arz ettiğim bu külliyatın ciltlerini I 

birbirinden ayırarak ve onları ayrı ayrı mütalaa ede
rek zafiyete düşürmek isteyenler bulunabilir; fakat I 
15 Haziran 1968'de başlayıp da halen dördüncü cil
dini ve en önemli sayfalarını yazmakta olduğumuz 
külliyatın ciltlerini birbirinden ayırmamak, ayırma
mak kutsal bir vatan vazifesidir. Erkek vatandaşla
rımız için askerlik görevi, tüm vatandaşlarımız için I 
vergi mükellefiyeti ne ise, bu külliyatın son cildini I 
yazan bizler için de bunun diğer ciltlerden kopmaz- I 
lığının ayrılmasını savunmak ve onu tahkim etmek 
en büyük vazifemizdir. Bu, ancak bu tezi savunmak- I 
la ve tahkim etmekle kabil olabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; I 
Kurucu Meclisimizin bir kanadını teşkil eden 

Danışma Meclisimiz bu kutsal çatı altında 25 Ekim 
1981'den itibaren 2485 sayılı Kanunla kendisine vü
cut veren hayatiyetinin en anlamlı ve en önemli gö
revlerini yapmakla ve onları sonuçlandırmakla karşı I 
karşıyadır. Külliyat derinliğine tetkik edilirse, söz I 
konusu olan vatandır, ülkedir, tüm olarak Türk 
Milletinin hayatıdır. Böylesine çok önemli bir konu- I 
nun bir perspektif içinde bulunması ve ona gene 
katkıda bulunmak bizler için hem çok büyük sorum- I 
luluk, hem de bir onurdur. I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; I 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının başın

dan sonuna incelenmesinde, başlangıcından sonucu- I 
na ve hatta geçici maddelerine varıncaya kadar bir I 
teselsül ve akım göze çarpar. Daima kuvvetli devlet j 
görevini bu külliyat içinde geçmiş bulunan olaylar- I 
dan alan derslerle yürütecek bir yasama organı, kuv- I 
vetli icra ve nihayet hiçbir zaman politize olmaya- I 
cak bir yargı müessesesi düşünülmüştür; ancak, kuv
vetli devlet ve kuvvetli icra düşünülürken bunlara 
kuvvetli bir zemin sağlayacak istikrarlı bir ekonomi I 
ve gene istikrarlı bir maliye politikasının vücudu da 1 
şarttır ve zarurettir. 

BAŞKAN — Sayın Kunter, süreniz geçiyor efen- I 
dim. 

TURGUT KUNTER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Malî politikaları diğer politikalardan ayrı düşün
mek mümkün değildir. Anayasamızın kabulü ve po- | 
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litik hayatın başlamasından sonra gelen iktidarlar 
fazla ayrıntıya girmeden hazırlanmış olan bu malî 
hükümler sayesinde kendi malî politikalarını da ra
hatlıkla uygulayabilecekleri ümidi içinde bulunmak
tayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisimiz bu kutsal çatı altında bir tarih 

yapmaktadır. Bu, hepimize ölümsüz Atatürk'ün her 
biri bir direftif mahiyetinde olan vecizelerini hatır
latmaktadır. Bunlardan bir tanesini bilhassa arz et
mek isterim. 

Yüce Meclisimizin varlığı ile yapılan bu tarih 
kuşkusuz yazılacaktır. Ölümsüz Atatürk, bu tarih 
yazma işi için şöyle buyurmuşlardır: «Tarih yazmak, 
tarih yapmak kadar önemlidir; yazan, yapana sadık 
kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtıcı ma
hiyet alır.» 

Tarih yazarlarının yalnız Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa Tasarısını değil aynı zamanda başlangıcın
dan bu yana yukarıda söz konusu ettiğim külliyatı 
tetkik edecekleri de şüphesizdir. 

Sayın Başkana, Yüce Genel Kurula ve değerli 
Anayasa Komisyonuna saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter. 
Sayın Erener buyurun efendim. 
Efendim, hem süreyi, hem de yüksek sesle ko

nuşmanızı hatırlatıyorum. Çünkü, zannederim ikin
ci defa kürsüye çıkıyorsunuz; birinci defa yaptığınız 
konuşmayı hiçbir sayın üye takip edememişlerdi. 
Lütfen yüksek sesle efendim. 

ABDÜLKADİR ERENER — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; 

Eldeki Tasarı aleyhine söz almaktan maksadım, 
Tasarının reddini talep etmek değil. Tasarının tem
sil ettiği parlamenter sistemin mahzurlarına ve teh
likelerine işaret etmek ve sistem ıslahını temenni et
mekten ibarettir. 

Konuşmamın mevzuu sadece sistem meselesine 
münhasır olacaktır. Bu itibarla konuşmalarımda 
muhterem Komisyon veya muhterem Meclisimiz 
hedef alınmadığı gibi, hatta mevcut Tasarı dahi he
def alınmamıştır. Mesele, objektif bir tahlil mese
lesidir; sistemlerin mukayesesidir. Bu ise, gayri şah
sidir; sadece bir telakki ve zihniyet işidir. Telakki 
ve zihniyet ise, gayri şahsi ve sadece mefhumlardan 
ibarettir. 

Her meselede olduğu gibi, Anayasa tanziminde 
de metot mevzuya dahil bütün elemanların birer bi-
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rer meselelerini vazetmek ve bu meseleleri sebep-ne-
tice irtibatı içerisinde sıraya koymak ve her bir me
seleyi kendi sırası ve kendi bünyesi içerisinde hallet
mekten ibarettir. Böyle bir metodun ilk imkânı fikrî 
ve vicdanî hürriyet zeminine dayanır. Böyle bir ze
minde ne evveli prensip, ne bağlayıcı model, ne il
mî otorite, ne doğum ne iskolastik. Bunların hiçbiri
nin yeri yoktur; çünkü, mevzu bir hayat hadisesi, 
bir realite meselesidir; teori meselesi, hele bir taklit 
ve kopya meselesi hiç değildir. 

Vazedilecek birinci mesele gaye meselesidir. Bu 
yolculuğa çıkışta birinci, şuurdur. Anayasa tanzimin
de gaye nedir? Eğer biz «Anayasa tanziminden mak
sat ve gaye bir devlet için Anayasa tanzim etmek
ten ibarettir» dersek, o takdirde biz meselemizi va
zetmiş sayılamayız. Gaye, bu devlet ve bu millet için 
bir Anayasa kaleme almaktır. Gaye meselesi bu 
kadarcıkla da bitmiyor; böyle bir gayenin kâin bu
lunduğu vasat şartları nelerdir? işte, bu şartlardır ki, 
gayemizi aydınlatacak vasıtanın öyle bir gayeye doğ
ru hüviyet almasına müessir olacaktır. Çünkü, Dün
yada bütün vasat şartları müsavi iki devlet göste
remezsiniz. O halde bu realitenin bir zarureti ola
rak diyeceğiz ki, «Dünyada birbirinin aynı olacak 
iki anayasa da gösteremezsiniz». 

Şu halde en hassas nokta, gaye ile vasıta arasın
daki ahengi tespit noktasıdır. Bunun için evvelemir
de gayenin vasfını ve şartlarını isabetle tahlil ve tes
pit etmek ve ondan sonra da o gayeye giden vasıta 
demek olarak anayasanın hüviyetini tayin etmek 
lazımdır. Gaye, bu devletin ve bu milletin emniyet, 
huzur ve islikbalini taht-ı temine almaktır. Burada 
vasat şartları nelerdir? Bu şartlar, zaman, mekân 
şartlarıyla devlet bünyesinin haiz olduğu beşerî şart
lardır; beşerî şartlar maziyi, hali ve istikbali hep bir 
arada kucaklayan en hareketli bir unsurdur; yani, 
zaman şartları, mekân şartları ve beşerî şartlar. Her 
biri diğerinden müşkil, girift ve ağır şartlar; her bi
rinin mütehammil bulunduğu ağırlığın azameti, ana
yasa tanzimi fonksiyonunun sırtında yer almaktadır. 
Herhalde böyle bir gaye yolculuğuna çıkışta deruh-
te-i mesuliyet edilen bütün bu müşkillerin, bu ağır
lıkların nefesler tüketen sıkleti ve azameti hakkıyla 
hissedilmiş olacaktır. Zaman 20 nci asır; bütün çeh
resiyle meydanda. Tarihin hiçbir asrı ile kıyas edi
lemeyecek mertebe seyyar, oynak, kararsız, hercai, 
korkunç ve tehlikeli bir asır. Mekân, dünya strate
jisinin harman olduğu Akdeniz üzerinde, üç kıtanın 
birleştiği noktada, cihan hegemonyasının sürprizli 
ihtimallerini sırtında taşıyan ve zaman zaman lav-
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lar saçan bir volkan; bu volkanın üstünde bir mil
let yaşıyor. İşte biz, böyle bir millet için anayasa 
yapmak üzere burada toplandığımızı anlamak ve 
böyle bir anlayışı hareket noktası almak suretiyle 
yola çıkmış olmak mevkiinde bulunuyoruz. 

Evet, burada bir millet var; tarihte 16 devlet 
kurmuş, kurduğu devletlerin hiçbirisi harici düşman
lar darbesiyle değil, iç tertipler, iç fesatlar yüzün
den mahvolmuş; zaman zaman cihana hükmetmiş, 
o ölçüde düşman kazanmış, dünya şümuliyeti kat
ların çarpıştığı Akdeniz muhitinde sayısız haçlı se
ferlerine maruz kalmış, devir açmış, devir kapatmış, 
bir ara bütün bir salibin ittihadını karşısında bul
muş. Yakın tarihinde Hindistan yolu petrol mıntı
kası gibi mevzular etrafında cihan hâkimiyetinin pa
zarlıkları sırtında yapılmış olan bir millet; 

Tarihi boyunca şeref meydanlarının en müşkil 
şartları içerisinde dahi, bir tek süngüsü ölümler pa
hasına geri dönmemiş ve fakat çok hazindirki, bin-
bir mahrumiyet ve emeklerle kendi içinden yetiştir
diği ve zaman zaman bir kısım eli kalem tutanların 
hıyanetlerine ve nankörlüklerine tarihen uğramış bir 
millet. 

Son bir buçuk asırlık zaman içerisinde bazı fa
sılalarla tarihin en büyük ve en cinaî iç fesatlarına 
sahne olmuş bir memleket; 

En nihayet 1950-1980 arasındaki maddî ve mo
ral harabiyet toblusunu gözler önüne seren bir mem
leket, bir millet. 

İşte biz, bu şartlar içerisindeki bir devletin ve 
milletin saadeti, selameti, kurtuluşu ve ebediyeti için 
anayasa yapmak üzere buraya toplanmış bulundu
ğumuzu bir an hatırdan çıkarmamak mevkiindeyiz. 
Bu mesele, gaye meselesi olarak böylece tesbit edil
miş olmalıdır. 

Vazedilecek ikinci mesele, vasıta meselesidir. Bu 
gayeye bizi götürecek olan vasıta anayasadır. Yolu
muzu aydınlatacak ilk idrak, anayasanın bir vasıta 
olduğu idrakidir. Bu noktada yapılacak hata sonra
dan kabili telafi değildir. Herhangi bir mevzuda va
sıtayı gaye zannederek yola çıkan bir kimse, daha 
yola çıkmadan yolunu kaybetmiş olacaktır. ' 

Üçüncü mesele, «vasıtanın vasfı ve hüviyeti ne 
olacaktır?» Meselesidir. Mademki Anayasa bir va
sıtadır, onun vasıf ve mahiyeti elbette hedef aldığı 
gayeye göre taayyün edecektir. Çünkü, onun vazi
fesi o gayeyi tahakkuk ettirmektir. O halde, her şey
den evvel şu zarurî hakikati derhal tespit edelim ki, 
gayesine göre hüviyet almak mevkiinde bulunan bir 
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vasıta için ne tip, ne model, ne numune, ne hazır 
formül prensip olarak varit görülemez. Dolayısıyle 
burada taklit ve kopya bir metot hükmünde telakki 
edilemez. 

BAŞKAN — Sayın Erener, daha ne kadar sü
reye ihtiyacınız varsa onu belirtin de Genel Kurul
dan karar almak zorundayım?.. 

ABDÜLKADIR ERENER — Efendim, lütfe
derseniz azami 10 dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — 10 dakika fazla efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Erener'e 5 dakika daha za

man verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 5 dakikada daha konuş
manız kabul edilmiştir. 

ABDÜLKADIR ERENER — Efendim; çok te
şekkür ederim. Lütfettiniz. 

Şu halde, burası bir icat ve ibda noktasıdır. Ga
yeyi realize edecek çare ve imkanların zihnen ve fik
ren bulunması ve icadedilmesi noktasıdır. Burada 
yegâne mürşit akıldır. Bir kelime ile şaşmaz bir şu
urdur. Buranın Amentüsü yoktur. 

Dördüncü mesele, imkân meselesidir. Gaye, Dev
letin ve milletin saadeti ve selameti olduğuna göre, 
böyle bir gayenin imkânı ne olabilir?.. Her halde in
sanoğlunu saadete götüren imkân yine insan oldu
ğu gibi, felakete götüren müessir de yine insan un
surudur. Zira bu iş bir idare ve tasarruf hadisesidir. 
Şu halde meselemizi vaz edelim. Hangi tipteki ve 
vasıftaki insanlar idare ve tasarruf mevkilerinde top
luluğu saadete götürürler ve hangileri topluluğu fe
lakete götürürler?. Mesele bu kadar açık ve sade
dir. insanlar arasındaki moral vasıf farkları zekâ, 
kabiliyet, irfan, fazilet, vicdan ve ahlak unsurlarıdır. 
Bu vasıflara sahip olanlar insanlığa hayrın ve se
lametin yollarını açarlar. Bunlara zıt karakterdeki 
insanlar da hemnevilerini felakete sevkederler. 

İşte bu nokta, Anayasa hukukunun yegâne ha
yatî noktasıdır. Burada bir mesele ister istemez ken
disini prezante edecektir. Bu beşinci mesele şöyle 
vazedilecektir: Yapılacak herhangi bir anayasa bir 
devletin ve milletin iradesini irfanlı, faziletli in
sanlara mı teslim etmelidir, yoksa bunun tam 
aksi ve zıddı vasıftaki insanlara mı teslim et
melidir?.. Anayasamız, idare ve iktidar yolunu ir-
fanlılara ve faziletlilere mi açıyor?.. Buna, her fert 
ve hepimiz iç dünyamızda açıkça cevap aramak ve 
bulmak mevkiindeyiz. Mevkiindeyiz ki, bakalım yap
tığımız ve yapacağımız ve kendimizce kabul ettiği
miz veya edeceğimiz şu veya bu anayasa, her biri-
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mizi ferdî iç dünyamızda tasdik mi ediyor, tekzip 
mi ediyor?.. Yani, biz eğer ferden böyle bir mukad
der sual karşısında hep bir ağızdan gürül gürül, «El
bette, Devletin ve milletin iradesi, faziletli ve dira
yetli insanlara verilmelidir» derken, acaba yaptığı
mız ve yapacağımız Anayasanın hükümleri de böy
le diyor mu, yoksa demiyor mu?.. Yani biz, ferdî 
iç dünyamızda bilerek veya bilmeyerek herhangi bir 
tezat içine düşüyor muyuz, düşmüyor muyuz?.. Biz 
kendi kendimize karşı açık ve samimiyiz. 

Bu hayatî noktayı her fert kendi ruh dünyasın
da mizanına ve teraziye vurmak, kendi tenhasında 
kendi iş muhasebebiyle, nefis muhasebesiyle ve otok
ritiği ile başbaşa kalmak ve o suretle nihaî hüküm 
ve karara varmak mevkiindedir. 

Şu halde, Anayasa meselesinin en hayatî ve en 
pratik noktasına gelmiş bulunuyoruz ve burada bir 
metot aramaktayız. Şunu bilhassa temin edelim ki, 
eğer Anayasa mevzuunun bu hayatî ve pratik nok
tasında hata etmezsek, bunun haricinde kalan bü
tün noktalar üzerinde hata etsek de ehemmiyeti yok
tur; ama eğer bu nokta üzerinde hata edersek, her 
şey bitmiş olacak ve zahmetler boşa çıkmış olacak
tır. 

Meseleyi tekrar edelim: Biz bu milletin kaderini 
hangi tip ellere teslim edeceğiz?.. Ki bizim, bu bir
çok eller hakkında birçok tecrübelerimiz vardır. Hiç 
şüphe yoktur ki, biz bu metodu demokrasi içerisinde 
ve seçim bünyesi içerisinde arayacağız. Bu sâdece 
içinde yaşadığımız asrın icabı olmaktan ibaret de
ğildir. Esasen bunun başka çaresi de yoktur. -

Tam bu noktada insanlık bugün fikrî ve hukukî 
bir delalet içindedir. Rejimin bütün hikmeti, amme 
iktidarına bir menşe bulmak ve dolayısıyle idare ve 
iktidarların teşekkül ve el değiştirme meselelerini 
bazı kaidelere bağlamaktan ibarettir. Demokrasi bu
dur, hikmeti budur. Yani seçim sadece bir vasıtadır 
ve o vasıta hüviyetini ve mahiyetini deruhte ettiği 
gayeden almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Erener, süreniz dolmak üze
redir. Lütfen bağlayın efendim. 

ABDÜLKADIR ERENER — Şu husus demok
rasinin ruhundan ayrı mütalaa edilemez ki, se
çimin kaderi adaylığın kaderine bağlıdır. Demokra
siden maksat, fazilettir. Demokraside irfan yoktur, 
mantık ve moralite yoktur diyecek bir kimse dünya 
yüzünde tasavvur olunamaz. Biz deriz ki, fazilet, bü
tün insanlara demokraside yol gösterici unsurdur. 
Zaten, tarihen insanlığa bu sıfatlarla prezante edil
miştir. 
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Vakit olmadığı için devam edemeyeceğim. Hür
metlerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erener. 
Sayın Aldıkaçtı, oylamadan evvel bir açıklama 

yapmak istemiştiniz. Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Oylamadan sonra söz istiyorum 
mümkünse Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, oylamadan sonra 
söz vereceğim. 

Değerli üyeler, oylamanın ad okunarak yapıl
ması ile ilgili üç önerge var. 

Ad okunarak oylamanın yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dışarıdaki sayın üyeleri de davet ettikten sonra 
oylamaya başlayacağız. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısnın ad oku
narak oylanmasına başlıyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının açık 

oylama sonucunu arz ediyorum : 
Oylamaya 139 sayın üye katılmıştır; 12 çekimser, 

7 ret, 120 kabul oyu ile Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası, Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. (Ayak
ta sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimize tevdi edilen Türkiye Cum

huriyeti Anayasasını hazırlama gibi çok önemli tari
hî ve şerefli bir görevi şu anda tamamlamış bulunu
yoruz. 

Yeniden hürriyetçi demokratik parlamenter rejime 
geçişin ilk imtihanını bugün vermiş oluyoruz. 

tçte ve dışta bizi bölmek, parçalamak ve' yık
mak isteyen menfur güçleri bir defa daha hüsrana 
uğratmış bulunuyoruz. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyeti koruma 
ve kollama harekâtı ile 12 Eylül öncesine ait olayla
rın son bulması, Türk Milleti için bayram, düşman
larımız için yas olmuştur. 

Çok büyük gayret ve emeklerle alman bu muıtlu 
sonuç mesut, müreffeh ve hür bir Türkiye'ye vücut 
vermiştir. 

12 Eylül'ün ilk gününden ütibaren önlenen terör, 
sağlanan can ve mal güvenliği, ihya edilen birlik ve 
bütünlük, güçlenen devlet otoritesi, kurulan ekono
mik denge ve nihayet bütün bu güç ve başarılı işler 
yanında hazırlanan Anayasa bu hizmetlerin bayrağı 
olmuştur. 

Atatürk İlkeleri ışığında insan hak ve hürriyetle
rine saygılı, sosyal adalete dayalı, toplumun huzur, 
güven ve refahını\ ön planda tutan, demokratik, laik, 
sosyal hukuk kurallarına dayalı, sağlam ve güçlü bir 
devlet kurulmasına imkân verecek olan bu yasa yal
nız Danışma Meclisimizden değil, Türk Milletinin si
nesinden çıkmıştır. (Alkışlar-) 

Değerli üyeler; 
Anayasanın hazırlanması ve kabulünde en büyük 

pay Anayasa Komisyonuna aittir. Komisyonun ay
larca kendi bünyesi içinde ve Genel Kurulda gece, 
gündüz gösterdiği büyük gayret her türlü övgünün 
üstündedir. Kendilerine Genel Kurul ve Başkanlık 
Divanı adına takdirlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

Siz Sayın üyelerin, Komisyondan gelen metne yap
tığınız değerli katkılar daima şükranla anılacaktır. 
Müzakerelerdeki ölçülü, seviyeli, sabırlı, anlayışlı ve 
müsamahalı tutumunuz ileride bu çatı altında görev 
alacaklara örnek olacaktır. 

Başkanlığın Riyaset vazifesini kolaylaştırma husu
sundaki yardımlarınız hiçbir zaman unutulmayacak
tır. Sizlere Başkanlık Divanı adına teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Meclisimizin bütün çalışmalarında olduğu gibi, 
Anayasa müzakereleri sırasında da çok değerli yar
dımlarını gördüğümüz Kanunlar Dairesi Müdürlüğü 
mensupları ile Tutanak Müdürlüğünde vazüfe gören 
elemanlara teşekkürü' vazife sayıyorum. 

Anayasa çalışmalarınızda Meclisimiz Türk Mil
letinin efendiliğine ve olgunluğuna yaraşır seviyesini 
göstermiştir. 

Değerli üyeler; 
Kabul ettiğimiz Anayasa bugün bazı tenkitlere 

maruz bulunmaktadır; fakat uygulanmaya başlandığı 
zaman memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına ne ka
dar uygun olduğu görülecektir. 

Anayasanın milletimizin özlemini çektiği ve mil
letimize has bir eser olduğu zamanla anlaşılaoaktur. 
Hür irademizle yalnız memleket ve millet hayrını 
ve yararını düşünerek hazırladığımız ve kabul ettiği
miz bu Yasadan dolayı tarih Meclisimize layık oldu
ğu yeri verecektir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını büyük bir gönül 
huzuru içinde Millî Güvenlik Konseyine ve Türk 
Milletine sunuyoruz. 

Yeni Anayasa memleketimize ve Milletimize ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Şimdi sözü Anayasa Komisyonuna' veriyorum. 

Bilahara son konuşmayı da Sayın Meclis Başkanımız 
Sadi Irmak Beyefendi yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Şu anda 23 Ekim 1981 günü Yüce Meclis açılır
ken içtiğimiz andı sanki tekrarlar gibiyim; aynı he
yecan içindeyim. 

23 Ekim 1981'de göreve başladığımız zaman Tür
kiye Cumhuriyetinin üçüncü Anayasa Tasarısını ha
zırlamakla görevlendirilmiştik; fakat kısa bir süre 
sonra Yüce Meclis, dışardan yerilmeye başlandı ve 
bu onurlu görevi gerçekleştirmekle görevlendirdiği
niz Komisyonunuz ve özellikle Başkanı da aynı şe
kilde yerildi ve yerilmeye devam etti; fakat biz ger
çekleştirmekle yükümlü olduğumuz Anayasanın he
deflerini iyi bildiğimiz için ve ne yapacağını evvel
den idrak etmiş insanların huzuru ve rahatlığı içeri
sinde görevimize devam ettik. 

Anayasa Komisyonunuz çalışmalarını 17 Temmuz' 
da bitirerek sizlere Tasarıyı sundu. Bu Tasarının ha
zırlanması sırasında Komisyon üyesi arkadaşlarınız 
her biri elinden gelen gayreti esirgemedi. 

Yüce Meclisin üyelerinden birçoğu doğrudan 
doğruya yardımımıza geldi, çağrımıza cevap verdiler; 
onların her birine ayrı ayrı teşekkür ederim, Komis
yonun şükranlarını sunarım. 

Sunuş konuşmamda da belirtmeye çalıştığım 
gibi, insan yapısı olan Tasarısımzda elbettek* hatalar, 
kusurlar, boşluklar bulunacaktı. Belki bazı iyi ilke
ler de görülecekti; fakat herhalde Komisyonlarına 
duydukları büyük güvenden dolayı kusursuz bir ça
lışma bekleyen arkadaşlarımızdan bir kısmı hayal 
kırıklığına uğradılar ve bizleri çok sert, Tasarının el
lerine geçmesiyle birlikte yermeye başladılar, hatta 
bizi kınayanlara katıldılar; fakat Anayasa üstüne 
eğilip, çalışmalara girilince, Anayasanın her şeyden 
önce ve memleketimizde 12 Eylül öncesine dönülme
yi engelleyen bir zihniyetle hazırlandığını, memleke
timizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı bir zırh
lı duvar halinde çıkmak istediğini, bu Anayasanın 
temelinde, bölünmüş olan memlekette, ihtilaflar için

de çalkalanan yurdumuzda barış ve huzuru sağla
mak amacına yönelik olduğunu gördüler. 

Bu Anayasa aynı zamanda Cumhuriyetimizin ku
rucusu Atatürk'üm uygar âleme yetişmelk içim biizıe 
Ihıedef olaraik verdiği, 'araç olarak verdiği inkılâpla
rı da benimsemeikte ve omların üstün© oturtulmakta 
idi ve aynı zamanda toplumumuz için yapılan bir 
Anayasa idi. Milî gereklerimize uyuduruilmaik isten-
ırnıiş, ımıiıllî gerakılerimizin ihtiyacı olan hulkuık kural
larımın Ikonması amacıma yönelmişti. 

Elbette bunları yaparken, elbette bu hedefleri gö
zetlerken 'esas Teşkilat Hukukumuzun başından beri 
aımıaç 'edindiği fert halk ve hürriyetlerimin gerçekleş-
rni'esi, insanların insanca yaşarması, iman haysiyetine 
uygun bir düzen içerisinde' hayatlarını sürdürmesi 
felsefesini de benimsetmiş ve (kendisine temel alınıştı. 

îşte bu Tasarı Yüce Meclisinizde yapılan mü-
zalkereJer sonunda ıbugün'kü şelküini almış bulummaik-
tadır. Bu ımüzaikerder sırasında söz alan, Ikatlkıda 
bulunan, hatta söz almadan gelip doğrudan doğru
ya şalhsî müracaatlıarıyıla Anayasayı düzeltmeye, da
ha iyi bir şekle solkmiaya çalışan ıbütün arkadaşlara 
ve bütün Yüce Meclise bu çalışmalardan dolayı 
teşeUdkür ederim. Bu suretle bu Anayasa Yüce Mec
lisin Tasarısı olaraik ortaya çıkmıştır ve tek bir vü
cut halinde çalışıp mesaisini bitiren Yüce Meclisin 
Tasarısı olarak Millî Güvenılilk Konseyine sunula
caktır,-

(Bu çalışmaları höp 'beraber sürdürebilmemiz, ara
larınızda fikir ayrılıMarını sivri'ltmeye çalışarak Ana
yasa Tasarısı aleyhinde alkım yaratmaya, eğilim ya
ratmaya çalışanlarım bütün çabaları bu suretle 
boşa gitmiş olmaktadır. Çünkü, bu Anayasa inanan bir 
Meclis tarafından olüşturulllmuş'tur. Çünlkü, bu Ana
yasa Atatürk ülkelerine inanan ve Türk Milletimin 
•ancak telk bir vücut telime geldiği zamian mucize
ler yaratabileceğine inanan ankadaşlarca hazırlan
mış, onların Ikaifekılarıyla meydania getirilmiş ve bu
günkü şeklini almıştır..| («Bravo» sesleri ve alkış-
'lar) 

IBu inançlıa hep beraber çallıştılk ve şjimdii Tasa
rlıyı Millî Güvenlik Konseyine sunuyoruz. Tasarı 
billıdiğiniz giıbi 'Millî Güvenlik Konseyinden geçtik
ten sonra halkoyuna sumulacalktır ve orada da Türk 
Milletinin, Türk Milletimin içlinden çılkan 'bu Mec
lislin yaptığı Anayasanın, Tüflk Milletinim Anayasası 
olduğu hailkoyuyla ibeü olacaktır; buna inanıyoruz. 

Bu inançla ıbütün arkadaşlara ıtelkrar teşekkür 
eder ve Anayasamızın Milletimiz için uğurlu ve ha
yırlı ollimasıını dileriz. 
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Hepinizi saygıyla selamlarım ankadaşlarım. (Sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Sadi Irmak, buyurunuz efendim. 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADİ IRMAK 

— Sayın Başkan, aziz ve çOk değeri arkadıaşlarıım; 
Büyük Meclis, Tüırlk Milletinim 'arzularına uygun 

ve parlamento olarak tarihinde eşi emsali görüiıme-
ımıiş yoğunlukta bir çalışma, "bâr izan ve 'bir vicdan 
gayretiyle Tasarıyı tamamlamış bulunuyor. Milleti -
mize, memleketimize hayırlı olsun. 

Arkadaşlar; 
Bu tasıarıd'a 'bir defa daha Türk Milletinim kesin 

bir Ikararı ortaya çılkıyor. Bu karar, sürekli hayat 
tarzı olarak Mffietiımiziın demokrasiyi seçmiş ollma-
sıdiır. Bu 'kanarda Miiılletimiizi yanıltmak isteyenler 
olmuştur, olacaktır; fakat 'büyülk ve tarihî Millet, 
olgun şuuruyla buna daima karşı koyacaktır. Bu ba-
ıkum'dan bu Tasarı demokrasinin bir zaferidir, falkat 
bu Tasarı aynı zamanda Atatürkçülüğüm ve Atatürik' 
ün bir zaferiıdir. (Alkışliar) 

Arkadaşlar; 
Millî büyülk bir görev ifa buyurdunuz. Bu Ta

sarıyla Milletimiz yenliden istiıkrarlı, demokratik, öz
gür bir hayata 'kavuşacaktır ve onu zaman zamıan 
tahrip etmek listeyenlere karşı yepyeni bir moral or-
tava kovmuştur. Bu moral1 buraıdbın memleketimize 
halika halika dağılıyor ve daima dağılacaktır. 

Siz bu muazzam gayretimizle, aynı zamıanda dün
yada, medeniyete ve beşeriyete de bir büyük hizmet 
ifa etmiş olmaktasınız. Etrafımız yine kan çölü ha
llinde, en yakım milletler yakınımızda 'tarbiriyle aman
sız sekide vuruşmalktadır ve bu şartlar altında Tür-
lloiye coğrafyasında oturan bir (memleketin istikrarlı 
bir hayat yaratması, yalnız memleketimiz içlim değil, 
dünya meden'iyeti içlim bir büyülk eserdir.; 

Bu itibarla, Yülk&elk Heyetimize yürekten şükrana 
farımı sunuyor ve kusa Bayram tatilini mesut ve 
haklı dldüğunuz şekilde geçirmenizi niyaz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadi Ir
malk. 

Değerli üyeler, bugün öğleden sonra kısa bir ça
lışma daha yapmamız gerekiyor. Bu çalışma, Ana
yasanın Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanun 
Tasiaırısı ve bir de Yükseköğretimi Kanununun Geçici 
19 uncu ve 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkim Kanun Tasarısını görüşmekten ibaret ola
caktır. 

2. — Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. 
(11494) (S. Sayısı: 183) (1) 

©AŞKAN — !Bu konuyla ilgili Anayasa komis
yonunun teklifini okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun hazırlamış olduğu «Anayasa

nın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun» Tasarı
sı, adiliği gereği, İçtüzüğümüzün 50 nci maddesi 
uyarınca Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini saygılarımla arz ederim. 

Orhan ALDHCAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bu Tasarınım Gelen Kâğıtlardan 
gündeme al'ınmasımı ve ivedilikle görüşülmesini oy
larınıza sunuy orunu: Kabul e'denler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/493) (S. Sa-
vısı : 182) (2) 

BAŞKAN — İkinci tezkere Millî Eğitim Komis-
yonunundur; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Komisyo
numuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış
tır. 

Anılan tasarının bir an önce görüşülmesinde ya
rar olduğundan, Gelen Kâğıtlardan Gündeme alına
rak, öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Etem AYAN 

Millî Eğitim Komisyonu , 
Başkanı 

BAŞKAN — Bu tasarının de Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınması ve ivedilikle görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler, öğleden evvelki çalışmamızın 13.00'e 
kadar devam etmesi gerekiyor; fakat şu anda saat 

(1) 183 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 182 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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12.40'tır. Şimdi Birleşime ara verip saat 14.00'te top
lanılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 20 - 23 Eylül 1982 tarihleri arasında Yugos- I 
lavya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı llter Türk
men'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Boyut
ken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/434) I 

BAŞKAN — Sunuşlarda, Sayın Devlet Başkanı
nın bir tezkeresi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 - 23 Eylül 1982 tarihleri arasında Yugoslavya' 

ya gidecek olan Dışişleri Bakanı llter Türkmen'in I 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savun
ma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol- I 
duğunu bilgilerinize sunarım. I 

Kenan EVREN 
Orgeneral I 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. I 

2. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 57 nci I 
dönem toplantılarına katılmak üzere 25 Eylül - 7 Ekim I 
1982 tarihleri arasında New - Yotk'a gidecek olan I 
Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'e, Millî Savunma Ba- I 
kanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin uy- r 
gun görülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tez- I 
keresi. (3/435) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanımızın ikinci 
bir tezkeresi var, okutuyorum : I 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 12.40 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milleter Genel Kurulunun 57 nci Dö

nem Toplantılarına katılmak ve çeşitli ülkelerin Dış
işleri Bakanları ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere 
25 Eylül - 7 Ekim 1982 tarihleri arasında New - York'a 
gidecek ve bu arada 2 - 3 Ekim 1982 tarihlerinde 
Montreal - Sapiniere'de NATO Dışişleri Bakanları 
özel Toplantısına iştirak edecek olan Dışişleri Baka
nı llter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayül
ken'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — 10.8.1951 Tarihli ve 5842 sayılı 7.3.1954 Ta

rihli ve 6327 Sayılı ve 4.5.1960 Tarihli ve 7470 Sa
yılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarılarının yeniden incelenmek üze
re iade edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/429) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın bir tezkeresi var, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 20.5.1982 tarihli ve 18/101-1200/03561 sa

yılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderilmiş 

bulunan «10.8.1951 Tarihli ve 5842 Sayılı, 7.3.1954 

»>•<»-—•+-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, 156 nci Birleşimin îkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Tarihli ve 6327 Sayılı ve 4.5.1960 Tarihli ve 7470 Sa
yılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» nın yeniden incelenmek üzere 
geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
4. — İsmail Arar'in rahatsızlığı nedeniyle 16 Ey

lül 1982 tarihinden itibaren 30 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/436) 

BAŞKAN — Sayın Meclis Başkanımızın bir tez
keresi var, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi İsmail Arar'ın hastalığı ne

deniyle 16 Eylül 1982 tarihinden itibaren 30 gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula arzı, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3, _ 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddele
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/493) (S. Sayısı: 182) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, sabahki oturumu
muzda Gelen Kâğıtlardan Gündemimize alınması ve 
ivedilikle görüşülmesini kabul ettiğiniz Yükseköğre
tim Kanununun geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddele
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Hükümet temsilcisinin yetki belgesini okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 

ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesiyle İlgili Ka
nun Tasarısının 23.9.1982 Perşembe günü saat 14.00'te 
Genel Kurulda görüşülmesi sırasında aşağıda hüvi
yeti yazılı kişinin görüşmelere katılmak üzere yetki
lendirilmiş olduğunu arz ederim. 

Hasan SAĞLAM 
Millî Eğitim Bakanı 

Nazım Çöker : Yükseköğretim Genel Müdürü. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu tasarıyla ilgili ra

porun okutulup okutulmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Raporu 
okutuyorum : 

(Millî Eğitim Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Yükseköğretim Ku

rulu Başkanlığından iki sayın temsilcinin Genel Ku-

Başkanlık Divanının 22 Eylül 1982 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Arar'ın raporlu 30 günlük iz

nini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Oral, Sayın Girmen, Sayın 
Dabakoğlu, Sayın Bilgiç ve Sayın Öztürk çok önemli 
mazeretleri dolayısıyla Anayasanın oylanması sıra
sında bulunamadıklarından dolayı duydukları büyük 
üzüntüyü Başkanlığa bildirdiler; oylarının «kabul» ol
duğunu da ilave ettiler ve bu hususu Genel Kurula 
arz etmemi benden istirham ettiler, bu vazifeyi yeri
ne getiriyorum. (Alkışlar) 

d) 
eklidir. 

182 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 

rula gönderildiğine dair tezkereyi şu anda almış bu
lunuyorum. İki sayın temsilcinin isimlerini arz edi
yorum. 

Profesör Doktor Servet Bilir. 
Kurul Hukuk Müşaviri Ayhan Atlıman. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
NECİP BİLGE — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlar; 
Yükseköğretim Kanununun geçici iki maddesiyle 

ilgili olarak bir değişiklik teklifi gelmiş bulunmakta
dır. Tasarı metninden ve gerekçeden de anlaşılacağı 
üzere, bu tasarı sadece Boğaziçi Üniversitesiyle, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin öğretim üyeleri ve yar
dımcıları dışındaki diğer personelin 657 sayılı Kanun 
hükümlerine göre intibak işlemlerinin yapılmasına 
ilişkin bulunmaktadır. Gerekçede intibakı yapılacak 
personel hakkında belli bir rakam verilmemekle be
raber, bu personelin sayısının çokluğundan söz edil
mektedir ve öyle sanırım ki, bu nedenle de tasarı 
gündeme alınmış bulunmaktadır. Ancak, bu münase
betle müsaadenizle bir noktaya dokunmak istiyorum: 

Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olarak bu tasa
rıda söz konusu olan hususlar kadar, hatta ondan da 
daha önemli diğer birçok noktalar daha vardır değiş
tirilmesi icap eden. Buradan ayrıntılara girerek vak
tinizi almak istemiyorum; ancak şunu belirtmeden 
geçemeyeceğim ki, Yükseköğretim Kanununun uygu
laması dolayısıyla bütün üniversiteler öğretim üyele
ri, yardımcıları ve hatta öğrencilerini»! meseleleri ba
kımından karmaşık bir durum içerisindedir ve bu se-
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beple de o personel arasında, yani öğretim üyeleri ve 
öğrencileri arasında âdeta bir tedirginlik bulunmak
tadır. Bunların da düzeltilmeleri icap ettiği kanaatin
deyim. 

Bir örnek vermek gerekirse, şunu ifade edebilirim : 
Yükseköğretim Kanunu, öğrencilerin mensup olduk
ları okullara veya fakültelere devamını zorunlu kıl
dığı halde, son zamanlarda gazetelerde görmüş ola
cağınız veçhile, Yükseköğretim Kurulu bazı öğrenci
ler bakımından bu zorunluluğu kendiliğinden kaldır
maktadır. Yani, Kanuna aykırı kararlar vermekte
dir, İşte bu gibi durumlardan kurtulunması için (Bu
nun başka örnekleri de vardır) Yükseköğretim Kanu
nunun toptan ele alınıp, nelerin değiştirilmesi lazım 
geldiği hususunun incelenmesi ve bunun da bir tasa
rı halinde Yüksek Meclise sunulması gerektiği kanı
sındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, ben önce bir 

soru sormak istiyorum, ondan sonra konuşma yap
mak istiyorum. 

Acaba, Sayın YÖK temsilcileri ya da Komisyon 
Başkanı cevaplandırırlar mı? 

Şimdi 1 inci maddede «2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun geçici 19 uncu maddesinin Boğaziçi Üni
versitesiyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesine çalış
makta olan öğretim elemanları dışındaki personelin» 
diyor. Üniversitede genellikle öğretim elemanları dı
şındaki personel deyince, memur zümresi anlaşılır. 
Bunu mu kastediyorlar, yoksa diğer üniversitelerdeki 
öğretim elemanlarını mı kastediyorlar?.. Bunu öğren
mek istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-
HEM AYAN — Daha ziyade memurlar kastediliyor 
efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Niye acaba diğer Bo
ğaziçi ve Orta Doğu'daki öğretim elemanlarını kas
tetmiyorsunuz da, oradaki personelden bahsediyorsu
nuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI ET-
HEM AYAN — Efendim bugüne kadar özel statü 
içerisinde maaş alıyorlarmış, yeniden bu 657 sayılı 
Kanuna bağlanıyor efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Evet, şimdi söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, muhte

rem üyeler; 
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Millî Eğitim Komisyonumuz YÖK ile ilgili ve 
üniversitede, iki üniversitenin dışındaki personelin 
özlük işleriyle ilgili geçici maddeler halinde önümü
ze bir kanun tasarısı getirmiştir. Fakat, Meclise geti
rilmesi gereken çok önemli bir kanun maddesi olma
sı lazımdı. Yine, 2547 sayılı Kanunun geçici madde
lerinde, 1981 yılı Kasım ya da Aralık ayında, 2547 
sayılı Kanunun tam tarihini hatırlamıyorum, çıktık
tan sonra üniversitede, (Yine geçen gün Anayasa üze
rinde konuşma yaptığım zaman üniversite maddesi 
üzerinde örnekler vermiştim) doçent ve profesör ol
muş yüzlerce öğretim üyesi vardır. Bu öğretim üye
leri, örneğin; profesör olmuş öğretim üyesi bugün, 
ne profesör ne de doçenttir. Yanındaki asistanı yanı
na geliyor, «profesörüm mü» diyeyim, değil; çünkü, 
kadroya geçmemiştir, «Doçent mi» diyeyim, değil; 
üniversite onu profesör yapmıştır. Aynı şekilde, do
çentler de öyle ve doçentler, doçentlik kadrosuna ge
çirilememiştir. 

Bildiğimiz gibi, Devlet idaresinde, Devlet, memu
run özlük haklarına her yerde ve her zaman öncelik 
tanır ve bunu kabul eder; ama, maalesef bir yılı geç
mesine veya bir yıla yaklaşmasına rağmen, doçent ol
muş öğretim üyeleri, bugüne kadar ne unvanlarını al
mışlar, (Ki bu, biraz manevî bakımdan onları kırıcı 
bir tutumdur) ne de özlük haklarını elde edebilmiş
lerdir. Doçent olmuş olsalardı, bunlar ayda mutlaka 
5, 6 ya da 7 bin lira daha fazla para alabileceklerdi. 
Bu parayı da alamamaktadırlar. 

Bugünün hayat koşullan içerisinde, bir öğretim 
üyesinin hakkım bu şekilde yemek, bence hiçbir ada
lete sığmaz. O nedenle, ben bekledim ki, talimin et
tim ki, bu geçici maddede böyle bir husus vardır; 
fakat, aradım, bulamadım, doğrudur, bilemiyorum. 
Madde çok uzun ve de hemen elimize geldiği için in
celeme imkânını bulamadık. 

Ayrıca, 2547 sayılı Kanun çıktıktan sonra, maa
lesef bu kanuna aykırı olacak şekilde birçok yönet
melikler çıkmıştır ve bu yönetmelikler, aykırılığı far-
kedilince sık sık değiştirilmektedir. Tüm üniversite 
öğretim üyeleri hangi yönetmeliğe göre çalışacakları
nı bilemez ve kararsız durumdadırlar. 

Üniversiteye ve üniversite öğretim üyelerine, ben
ce bu kararsızlık hayatını yaşatmamak lazımdır. Hat
ta, duyduğumuza göre, birçok arkadaşımız ifade et
ti, üniversiteye temas ediyoruz, birçok üniversiteden 
çok sayıda öğretim üyesi ayrılmaya kalkmıştır ve bir
çok fakültede 50 öğrenciyi oturtacak sınıfı olmadığı 
halde, buranın kapasitesini 100'e hatta, 150'ye çikar-
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dıklarını bizzat duydum, gördüm, müşahede ettim ve 
oranın yöneticisi diyor ki; «Ben bu kadar öğrenciyi 
nerede barındıracağım, nerede okutacağım?». «Üste
lik bir de, öğretim üyesini nereden bulacağım?» O ba
kımdan, ben sayın YÖK temsilcilerinden, YÖK'ün 
Yönetim Kuruluna ya da YÖK'e bu hususların gö
türülerek, üniversitenin bu karmaşadan, bu keşme
keşten bir an evvel kurtarılması için gereken önlem
leri almalarını rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon Sayın Akkılıç'a cevap verecek, 

buyurun efendim. 

MÎLLÎ EGÎTİM KOMİSYONU AÖINA SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Yüksek Öğretim Kanununun 19 uncu ve 23 üncü 
maddeleri şöyle tertiplenmiş idi. Aynen elimizde bu
lunan metnin, sadece rakamları, 30.9.1983 denen ra
kam hariç, aynen şöyle: «Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, Boğaziçi Üniversitesiyle, Ortadoğu Tek
nik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim ele
manları dışında kalan personelin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını 
yapmak üzere, üniversite rektörlüklerince, bir ay için
de bir intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon, il
gili personelin, durumlarını inceleyerek komisyonun 
kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde üniversite 
rektörlüğüne öneride bulunur. İntibaklar 1981 -1982 
eğitim, öğretim yılı sonuna kadar yapılır. Bu perso
nel, 1981-1982 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar 
mevcut statülerine göre ücret almaya devam ederler.» 
Fakat, bu süre içerisinde komisyonlar işlerini tamam
layamamışlar ve bu ayın 30'unda, yani 1 Ekimden 
itibaren ilgili personel aylık alamayacak duruma düş
müştür. 

Bu, Yükseköğretim Kurumunun ve Hükümetin 
bileceği bir konu; ancak, getirilen teklif daha başka 
şeyler gerektiriyor ve üniversitenin kanun hükmünde 
kararnameyle çıkarmış olduğu düzenlemeye paralel 
olarak kadrolar tespit edilemediği için, üç ay içinde 
hangi personelin kaçıncı derece, kaçıncı kademeden 
aylık alacağı ortaya çıkmadığı için, teklif ettikleri, 
sol tarafta göreceğiniz Hükümet Teklifinden Komis
yonumuz tamamen vazgeçmek durumunda kalmıştır. 
Personelin mağdur olmaması için, böyle bir düzen
lemeye başvurmuştur. Eğer, Yüce Heyetiniz de bu
nu kabul buyurursa, en kısa zamanda aylık almaya 

» devam ederler. Yükseköğretim Kurumu veya üniver
site intibakları hazırlar, tamamlar. Tamamladıktan 
sonra, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun geçici 9 uncu maddesindeki, sözleşmeli perso
nelin veya işçi statüsünde bulunan personelin müra
caatları dikkate alınmak suretiyle memurluğa geçiril
meleri nasıl statüye tabi ise, bu da o statüye göre, 
kendilerine kadro verilmek suretiyle ve müktesep 
haklan yani, eleman teminindeki güçlük, iş riski, 

I mahrumiyet zammı yahut malî sorumluluk tazmina
tı hangisi varsa, sosyal haklar dahil, verilmek sure
tiyle, aradaki fark da tazminat olarak ödenecektir. 
Teklifleri böyle idi fakat, kadro olmadığı için, böy
le bir düzenlemeye başvuruldu. 

Hükümet Tasarısında şu hususlar bulunmaktay-
I di. «Boğaziçi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi per

soneli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 2595 sayılı Kanunla değişik geçici 9 uncu mad
desi gereğince, yazılı müracaat şartına bakılmaksızın 
intibakları teklif edilmektedir. Bu intibakın, ilgilinin 

I ek göstergesi, iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük 
zammı ve malî sorumluluk zammı ve diğer sosyal 

I yardımlar eklenerek bulunacak toplam menfaatlere 
I göre, kademe ve derecesine tespiti şeklinde, yeni bir 
I intibak şekliyle ele alınması ileri sürülüyordu. Az ise, 
I farkı tazminat olarak verilecekti. 

I ikincisi, emekli aylığı bağlanmış olanların, bu da 
23 üncü maddede, sözleşmelerinin statüleri ve sözleş
melerinin devam etmesi isteniyordu. Ancak, Komis
yonumuzda bu teklif uygun görülememiştir. Hizmetin 
yürütülmesi ve personelin mağdur olmaması için, sa
dece süre uzatımına yer verilmiştir. Çünkü, uygula-

I nacak 657 sayılı Kanunun değişik geçici 9 uncu mad-
I desinde, bazı problemler ortaya çıkmıştır. Maddede, 

öğrenim durumuna göre yükselinebilecek tavan sını
rına yer verilmemiştir. 657 sayılı Kanunun çıkarılan 
maddesinde tavan yoktur. Bu duruma göre bir lise 

I mezunu memuru, hizmetine gi3re 1 inci dereceye ka
dar çıkarma imkânı vardır. Çıkan 9 uncu maddede 
tavan kaydı yoktur. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun ön şartı olan giriş 
I şartlarındaki imtihan durumu, memurluğun sona er-
I meşindeki şartlara ters düştüğü için, uygulamada ba

zı problemler doğurmuştur. Malumlarınız olduğu 
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 98 inci 
maddesinde; «Memurluğun Sona Ermesi» bölümün-

I de şöyle bir hüküm vardır : «Memurluğa alınma şart
larından herhangi birini taşımadığının sonradan anla-

I şılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan 
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herhangi birini kaybetmesi». Bunlar imtihansız alın
dıklarına göre, işçilikten sözleşmeden Devlet memu
ru yapıldıklarına göre, imtihansız olduğuna göre, bir 
müddet sonra, üç gün sonra, amiri onu çağırıp; «Gel 
görevinden ayrıl; çünkü şartlan taşımıyorsun 98 inci 
madde gereğince» rahatlıkla demesi mümkündür. 
Personeli bu bakımdan mağdur etmemek gerekir. Bu 
da göz önünde bulunduruldu. 

intibakta nazara alınan ücret değil; kıdem, yani 
hizmet süresi göz önünde bulundurularak derece ve 
kademe tespit edildiğinden öğrenim durumuna göre, 
36 ncı maddedeki başlangıç, yani giriş derecesiyle in
tibak yapılmaktadır. Halbuki, onların tekliflerinde, 
kişinin eline geçen paraya göre kadro vereceksiniz. 

Tavan geçmiştir veya gösterge tablomuzun dışı
na taşmıştır, onların mukaveleleri. Bu bakımdan bu 
da mümkün değildir. 

Ayrıca, geçici 9 uncu maddede kadro esası geti
rilmiştir. Hükümet derecelere göre kadro sayılarını 
da tespit edememiştir. İntibakta personelin aldığı üc
rete göre derece ve kademe tespitinde, yılların ve öğ
renim durumlarının dikkate alınması mümkün de
ğildir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulmak su
retiyle, eski metinde, 1981, 1982 öğrenim yılında son 
bulan süre, Hükümet teklifindeki 30.9.1983 tarihine 
göre eski madde değiştirilerek aynen huzurlarınıza 
getirilmiştir. 

Komisyonumuz durumu saygıyla Yüce Heyeti
nize sunar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, Sayın Kantarcıoğ-
lu'ndan soracağınız bir husus var mı? 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Hayır. Söz istiyo
rum. 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Hükümetten bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmalardan sonra soru sorma 
imkânı vereceğim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; Hükü
met benim sorularıma cevap vermediler. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, onun da cevabını ala
lım efendim, hayhay. 
Sayın Sağışman, buyurun konuşmanızı yapınız. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bugün çok güzel bir bitirişten sonra böyle bir 
Kanun Tasarısıyla karşılaşmamız beni çok üzdü. 

Evvela şunu söyleyeyim : Bundan evvel 2547 sa
yılı Kanunun geçici maddelerinin çok önemli bir 
maddesi bir kararnameyle çıkarıldı. Hükümet yetki
sini kullanarak, kararnameyle üniversitelerin teşkila
tını açıkladı. Bunu, biliyorsunuz 20 Temmuzda Res
mî Gazetede 41 sayılı Kararnameyle açıkladı. 

Şimdi, iki tanecik üniversiteyi ilgilendiren bir ko
nuda Devlet, Hükümet, bize burada bir Kanun Ta
sarısıyla geliyor ve gayet basit bir mevzu üzerinde. 
Bunu bir kere hiç, katiyen anlayamadık. Niçin Hü
kümet, burada da aynı yetkisini kulanmadı? Bu bi
rincisi. 

İkincisi; maalesef YÖK bekleneni vermedi arka
daşla*. YÖK beklenilen düzen ve intizam yerine bir 
kargaşa getirdi. Bu kargaşanın başında, en son bü
tünleme imtihanları geliyor ve muntazam giden öğ
retimi, Kasımda başlayacak öğretimi taa Aralık ayı
na itti. Aralık ayına ittiği gibi, 15'er haftalık da sö
mestrler koydu, öğrencilerin staj yapma müddetle
rini yine tıpkı eskiden olduğu gibi sıkıntılı durum
lara soktu. Bu, öğretim ve eğitimle katiyen bağdaş
maz. 

Üçüncü nokta; memleketimizin en büyük davası, 
eğitim müessesesi açmak değildir, eğitim müessesele
rinin, öğretim müesseselerinin öğretim üyesini sağla
maktır. En büyük çalışma, öğretim üyelerinin temi
nine, sağlanmasına sarf edilecek yerde, afakî birtakım 
düzenlemelere gidildi ve burada da şimdi biz iki üni
versitenin çok basit bir problemiyle çok güzel bir 
günden sonra boşuna işgal ediliyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Bayer, siz de sorunuzu sorunuz. Sonra Sa

yın Akkılıç'a sizin sorunuza cevap isteyeceğim. 
Buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim; 
1. Kanunun genel gerekçesi müddet uzatma im

kânı üzerine olduğuna göre yeni bir kanun getirme
sinin mucip sebebi nedir? 

2. 1981-1982 yıllarında kaç öğretim üyesi üni
versitelerden emekli olmuştur? 

3. 1981-1982 yıllarında kaç öğretim üyesi istifa 
ederek üniversitelerden ayrılmıştır? 

4. Yüksek öğretim Kurumu rotasyon uygula
masını nasıl ve hangi esaslarda yapacaktır? 

5. Üniversiteler ve fakültelerde kontenjan tayi
ninde ne gibi kıstaslar alınmıştır, üniversitelerin ve 
fakültelerin mütalaası alınmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çöker, hem Sayın Akkılıç hem de Sayın 

Bayer sorularına sizden cevap istiyorlar. 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın 'Başkan, değerli üyeler; 
Müsaade ederlerse bu sorulara yazılı olarak ce

vap verelim, çünkü istatistikî bilgiler elimizde yok. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Hayır efendim, 

sözlü olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Yalnız, acil konu olarak getiri
len konu 3 700 civarında elemanı ilgilendirmektedir 
efendim. 2 600'ü Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 
ve 1 100 civarında da Boğaziçi Üniversitesinde olmak 
üzere 3 700 civarında elemanı ilgilendirmektedir, bu 
rakam 3 600 de olabilir. 

Bu intibak yapılmadığı takdirde bu personel maaş 
alamayacak durumdadır. Bu bakımdan acil olarak 
iki sorun özel olarak getirilmiştir. Kadro meseleleri 
üzerinde çalışılmalar sürdürülmektedir. YÖK bu ça
lışmayı bitirmek üzeredir. Eğer, müsaade buyururlar
sa YÖK Temsilcisi bu çalışmalar hakkında bilgi arz 
edebilirler. 

BAŞKAN — Tabiî isteriz. 
ıSayın Akkılıç, sizlin sorunuz... 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım; 
Beyefendi tabiî Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek 

Öğretim Genel Müdürü. Tahmin ederim ki, benim 
soruma Sayın YÖK Temsilcisi Beyefendi cevap ve
receklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Bilir, lütfen rica edebilir mi
yim, 

YÖK TEMSİLCİSİ SERVET BİLİR — Sayın 
Başkanım ve değerli üyeler; 

Her ne kadar bu sorular bugünkü konumuzun 
dışında ise de; bendeniz, Sayın Yüce Meclis biraz ra
hatlasın diye bazı suallere cevap olarak bazı şeyleri 
söylemek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
YÖK TEMSİLCİSİ SERVET BİLİR — Efen

dim; 
ISayın Akkılıç'ın söylediği, «Üniversitelere profe

sörler ve öğretim üyelerinin tayini durdu» sözü şöy
ledir, 

Bütün mahrumiyet bölgelerindeki üniversitelere 
hangi hocalar gerekiyorsa, bunlar bize, YÖK'e bil
diriliyor ve biz bunları yayın yoluyla ilan ediyor ve 
tayinler yapıyoruz ve bu hususta birçok tayinler de 

olmuştur. Yalnız büyük şehirlerde profesörlerde bir 
yığılma olduğu için ve biz her üniversitenin, her bö
lümün, her branşın kadrosu böyle sonsuzluğa gitme
sin, bir ideal kadrosu olsun ve bu ideal kadrolar da 
dünya standartlarına göre kaç öğrenciye, eğitimin 
hususiyetlerine, laboratuvar ve araç gereçlerin 
mevcudiyetini göz önünde tutarak, her üniversite üçin, 
her fakülte için, her öğrenim programı için ideal kad
rolar tespit edilecektir. Bunlar yakında sizin huzuru
nuza gelecektir. Buna bakıldığı zaman ve oldukça 
geniş ölçüde de imkân tanındığı halde, bazı büyük 
üniversitelerimizde, Sayın Hocamız kendileri de bi
lirler, özellikle Ankara, İstanbul ve üç büyük şehirde, 
özellikle tıp alanında yığılmalar olmaktadır efendim. 

Şimdi, bu yığılmalar mevcutken, bunlara bir sü
re tayin yapmıyoruz; ama bunun ötesinde, mahru
miyet bölgelerinde, ihtiyaç olan yerlerde mütemadi
yen yapmaktayız. Kendileri de izlerlerse bunları gö
rürler efendim. 

Şimdi, bu kadrolar için, YÖK kurulalı biliyor
sunuz dokuz ay gibi bir süre oldu. Bunun, diyebili
rim ki üç dört ayı bu kadrolar üzerinde, yani aşırı 
bir kadro olmasın; fakat dar kadroyla da eğitimin 
statüsü, kalitesi bozulmasın diye bütün dünya üniver
sitelerini de alarak, eşleme yaparak ve bizim iktisadî 
ve ekonomik durumumuzda eş olan milletlerle de karşı
laştırma yaparak bir kadro yapmaktayız ve buna gö
re, bu kadroya göre zaman 'içinde uyum olacaktır. 
O zaman, bütün gayemiz bütün bu üniversitelerin, 
birinin öbüründen prestij'i veyahut üstünlüğü olmasın, 
standart bir eğitimi bütün memleket çapına yayalım, 
Gayemiz budur, program budur. Bu programı yap
mamızın nedeni de budur ve böylece bir bütünlük 
içinde ve özellikle memleketin hangi sahada ara in
san gücüne ne derece ihtiyaç varsa, bütün gücümüz
le o tarafa yönelip (yani orta insan gücüne bundan 
sonra daha çok gideceğiz) ve bu şekilde dışarıdaki 
düzeye, bütün imkânlarımızla erişmeye çalışacağız. 

Bakın efendim, ülkemizde okuyanların nispeti, 
diğer memleketlere nazaran çok az miktar itibariy
le; yani yükseköğretime girenlerin miktarı, gayri sa
fi millî hâsılaları bizden çok düşük memleketlerde 
dahi fazla. Kontenjanlarımızın artırılmasının sebebi 
de budur, bu amaçlanmıştır ve bundan sonrakilerde 
özellikle ara insan gücü yönünde artırma olacaktır 
ve bu çıkarttığımız son kanunlarda haklarda da 
(Biliyorsunuz bir üniversiteye bir öğrendi geldi mi, 
sonsuz hakla orayı işgal eder; bu kadar kişi dışarı
da okumak ihtiyacındayken) bunu bir ölçü içerisin-
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de ve hakkını almak suretiyle, hiç kimse mağdur ol- I 
masın diye son bir hakkı da vermek suretiyle yaparak 
umumî bir düzenlemeye, zaman içerisinde geçmek 
isliyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilir. 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Usul bakımın

dan Sayın Başkan?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bir 

noktayı?... 
BAŞKAN — B'ir dakika rica edeyim, usul daima 

öne geçiyor Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Tekeli. 

M. ALÎ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkanım; 
Hepimiz bilmekteyiz ki, gündemimizdeki Kanun ı 

Tasarısı iki geçici maddenin: 19 uncu ve 23 üncü 
maddelerin değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı
dır, müzakeremiz budur. 

Yüce Kurul bilmektedir ki, Yükseköğretim Kuru
lu ile pek çok; gerek bünyesel, gerek ülke çapına ya
yılmış sorunları vardır, ama bizim gündemimiz sa
dece ve sadece maaşlarını alamayan üçbin küsur per
sonelin maaşını vermekten öteye bir şey değildir. 
Usul bakımından uymak zorundayız, bunu arz et
tim. 

İkincisi, YÖK veya Yüce Meclisimiz ayrı hüküm
ler düzenler ve bu mesele üzerinde daha derin mü
zakerelere geçeriz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç buyurun rica edeyim, Sayın Teke-

li'nin görüşünü dikkate alarak. I 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; 
Maddeyi de biliyorum, Kanun Tasarısını da bili

yorum; ama YÖK temsilcileri burada olduğu sırada 
ben Meclisin aydınlanmasını da rica ediyorum. 

Sayın Tekeli'nin açıklaması Sayın Temsilcinin I 
hoşlarına gitti, tabiî ki, bende olsam yerlerinde benim 
de hoşuma giderdi; ancak şöyle rica edeyim, bu açık
lamaları yüzlerce ve yüzlerce öğretim üyesinin öz- I 
lük haklarından mahrum edilmesini gerektirir mi? 
Pekala Sayın Sağışman'ın açıkladıkları gibi, ellenin- I 
de kararname vardır, bu öğretim üyelerinin özlük 
haklarını kendilerine teslim edecek şekilde bir mü- I 
eyyide getirir ve ondan sonra istedikleri yere tayin I 
edebilirlerdi Çünkü buna ben de taraftarım; yani 
öğretim üyesinin bulunmadığı yerlere öğretim üyesi I 
gönderilmesine ben de taraftarım. . | 
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Ama bu öğretim üyelerinin gerek unvanlarından, 
gerekse özlük haklarından mahrum edilmelerine ta-
naftar değilim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; 
Zannederim Sayın Tekeli YÖK adına müdafaa 

sadedine geçti. Benim sualim Ortadoğu Üniversite
sinden ve Boğaziçi Üniversitesinden kaç öğretim gö
revlisi istifaya mecbur kılınmıştır; kaç öğretim görev
lisi emekli olmuştur, ne kadar kadro açığı vardır? 
Bunları öğrenmeden nasıl oy kullanacağım Sayın 
Başkan? 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, biliyorsunuz ki, Hükümetten ihti

yaç duyduğumuz konularda bilgi isteme imkân dahi
linde ise anında verilir, değilse bilahara yazılı olarak 
verilir. Bu ifade edildi tabiî. 

M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 
cevap hakkı doğdu, bir hususu vuzuh bulması ve 
zapta geçirilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Ben bütün Mec

lisin görevinde ve emrindeyim, hiç bir kurumun ve
ya kişinin müdafii veya koruyucusu değilim. Bunu 
arz ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Usulî bir durum hak

kında izahat vermek istiyorum, izin verirseniz. 
BAŞKAN — Usul hakkında, hayhay buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Meclisimiz günlerdir Anayasa Tasarısı üzerinde 

müzakereler yaptı, yorgundur. Bu arada Meclis an
layış, olgunluk göstererek bu sabah gelen kâğıtlardan 
gündemine 'indirdi ve meseleyi müzakere ediyor. Çok 
rica ederim, her kanunun gerekçesi ve sevk madde
lerine uygun müzakere yapalım; müzakereyi mesele 
ile ilgili dahi olsa, Kanun Tasarısının şümulü dışına 
taşırmayalım. 

YÖK bir millî müessesedir, YÖK'ün problemle-
rin'i Anayasa Komisyonundan, Anayasa müzakerele
rinden sonra Meclisimizde halletmek bu Meclisin 
başlıca görevidir. Vaktimiz YÖK için kıymetlidir. 
Ayrıca Meclisimiz içlin kıymetlidir. YÖK*e ait bir 
sürü problemler vardır, bu problemlerin ancak Ka
nun Tasarısına dokunanlarım müzakere edelim. Bu 
hassasiyeti gösterecek üyelerimiz aramızdadır, bu 
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meseleyi yakından bilen arkadaşlarımız aramızdadır, 
Komisyon mesai sarf etmiş Tasarıyı düzenlemiştir. 
Tasarının dışına çıkmamamız hem Meclisimizin ça
lışması bakımından, hem de Meclisimizden netice 
bekleyen YÖK mensupları bakımından bir zaruret
tir. 

iAırz ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Değerli üyeler, maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerimin 

Değişh'rilmesme İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 19. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim 
elemanları dışında kalan personelin 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakla
rını yapmak üzere, Üniversite rektörlerinee bir ay 
içinde bir intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon 
ilgili personelin durumlarını inceleyerek komisyonun 
kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde üniversite 
rektörlüğüne öneride bulunur. İntibaklar 30.9.1983 
tarihine kadar yapılır. 

Bu personel 30.9.1983 tarihine kadar mevcut sta
tülerine göre ücret almaya devam ederler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,. 

Sayın Tutum buyurun. 
CAHİT TUTUM — Değerli üyeler; 
Çok kısa bir iki noktanın Komisyon tarafından 

veya Hükümet Temsilcisi tarafından açıklığa kavuş
turulmasını dilemek istiyorum. 

Aslında bu Tasarı üniversitelerimizin içinde bulun
duğu. keşmekeşi gösteren güzel bir örnek. 

Gerdkçesinde «1981 - 1982 öğretim yılma kadar 
ıbu işi bitirmemiz gerekiyordu; ama personel çoktu, 
irnkânlarımız azdı, yöneticilerimiz değişti onun için 
yapamadık» 'diyor.; Burnum hesabını da bu Meclis 
soramıyor, zaten kimse de soramıyor. YÖK tasarru
fu olarak ımı niteleniyor, bunu foMeımiyorum, bir do
kunulmazlık var herhalde. Niçin biıtMlenıemiş? Söy
ledikleri şeyler gerekçe değil. 
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Şimdi öyle bir şey İki, bir ay içerisinde Koımıisyon 
kurulacak, İntibak Komisyonu ve üç ay içinde de 
tbu önerileri üniversite rektörleri yapacaklar. AoaJba 
bitecek imi? Bunun bir 'garantisi var mı? O da beli 
d e p . 

Simidi benim sormak istediğim şu: iBöyle ıbir mad
de getirilirken yapılacak şöy şudur: Durum nedir? Ne 
yapılllmıak istenmektedir? Bir şey saklanmadan, apa
çık ortaya koruması gerekir. Kaç kişi1 vardır? Bu per
sonel sayısı nedir? Bunlar toplu sözleşme kapsamın» 
da mıdır, yoksa idarî mukavele ile çalıştırılanlar 
var mıdır? 'Bunlarım kıdem durumu nedir? Ücret pa
rantezleri genel olarak inedir? Böyle ıbir intibak işle
mini klasik Devlet memurluğuna aktarıldığında bun
ların kaybı olacak mıdır, olacaksa bunlar ne ölçüde 
olacaktır veya 'bu klasik 'Devlet memuriyetine bu 
fciınıseler geçirilecekse geçirilme nedenleri ve gerek
çeleri ne olacaktır?... 

(Şimdi sormak istediğim sorulardan biri şu: Bir 
intibak komisyonu kurulacaksa galiba yine meseleyi 
çözemeyecektir; çünkü Boğaziçi ve Ortadoğu Tek
nik Üniversitesi ilki ayrı yerde kurulmuş olan iki 
büyük üniversitedir; birer tane intibak komisyonu 
kuracaklar, ıbu kurulan komisyonlar kendilerine gö
re bir şeyler yapacaklar, ırektörlerine sunacaklar. 

Aslında Devlet Memurları Kanununa göre yapı
lan 'inıtibalkl'arda ıbir Merkez İntibak Komisyonu var
dı ki, Ikurumsal intibak komisyonları dışında önemli 
ıbir fonlksıiyonu vardı. Acaba YÖK merkezinde de 
bir intibak komisyonu olacak mı? Bunlara müşte
rek doneleri, müşterek verileri, ımüşterefc kıstasları 
kim verecek?... YÖK mü verecek, YÖK'ün hangi or
ganizasyonu buna cevap verecek? 

İkinci soruma geçiyorum, Bu intibaklarda asıl 
olan şu: öyle anlaşılıyor ki, binlerce kişi zorla me
mur yapılmak istenecek^ Devlet kesiminde buna izin 
vermediniz^ Daha doğrusu saygıdeğer Konseyimizin 
çıkardığı kanun buna izin vermedi, Yanıi istek üze
rine, müracaat üzerine ancak bu intibakları yapı
yor. Siz şimdi ıbu intibakları kaldırırsanız acaba bir 
ayrım gözetmiş olmaz mısınız? Eğer, bilgime göre 
Konseyimizin çıkardığı ıbu Kanunda atıfta bulunan 
2595 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinde yeni ıbir de
ğişiklik yapılmamışsa, ıbir tefrik ortaya çıkarılacaktır, 
yani Devlette ve kamu iktisadı devlet teşekkülerinde 
birçok işçi statüsünde çalışan personelin memuri
yet statüsüne geçişi için konmuş olan müracaat esa
sı ortadan kaldırılınca acaba kamu 'kesiminde bir ay
rım yaratılmış olmayacak mıdır? Eğer ıbu iyi ise Dev-
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tetitı diğer müesseselerinde de bunun uygulanması do
ğal olsa gerök. 

Bunun dışında saygıdeğer Komisyon Sözcüsünün 
açükladığı hususlara büyük ölçüde Ikatılıyoruım; da
ha pratik ibik madde getirdiler. 

Ancalk, Hükümetin teklıifindelkl geçici 19 uncu 
maddenin İkindi fıkrasında, intibak hailinde mağdu
riyeti telafi etmiş olmak için, tazminatla telafi et
mek için bir yol öneriyorlar. Acaba bunun ortadan 
kaldırılması 2595 sayılı Kanunun 9 uncu maddesin-
dıdkü esaslara atıfta bulunduğu için gerekli görülme
miş mi? Sanıyorum o yüzden de olabilir. 

Bu ilki sorumun açılktığa kavuşturulmasını ve özel-
ilkte işçi statüsünde olanları zorla memuriyete geçir
menin ortaya çılkaraoağı reaksiyonlar, tepkiler ve bu
nun Devlet Itoesitmimde ortaya çılkaracağı ayrımlar aca
ba dikkate alındı mı? 

Teşelklkürieıı., 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon cevap rica edeyim. 
IMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
aırlkaklaşlanm; 

Cahit Tutum arkaıdaşımız daha önce de bunu 
çolk yalkinen biliyor ve elindeki vesika da bunu ga
yet açılk olarak gösteriyor. 

Üniversiıtelerde intibak yapacak pak güçlü per
sonel yoktur ve bu böyle olmadığı için 1973 ve 1975 
intibaklarında Miiî Eğittim Bakanlığı özlük İşleri 
Genel Müdürlüğü tecrübeli elıemanliannı üniversite 
ve akademilerin daveti üzerine 10'ar gün, 15'er gün 
misafir etmek suretiyle intibaiklarını yaptırmışlardır 
ve 'hiçbir kimsenin de hakkı zayi olmamıştır, 

Merkezî ıbür intibak Ikomisyonu kurmaya gerek 
yoktur, her üniversite bunu yine Millî Eğitim Ba
kanlığı yolu ile halledecektir. Ancalk şu anda Millî 
Eğitim Bakanlığındaki tecrübeli personelin de azlığı 
ibu işi 'bu kadar geciikıtiırmiştir. Zaten Merkezî İntibak 
Komisyonu da pek başarılı olmamıştır. Sadece mer
kezî sistem, Tarım Bakanlığı ve Milî Eğitim Bakan
lığı ile Türkiye'deki intibaklar tam manasıyla yapıl
mıştır^ Bunlar Danıştaya gönderilen davalarda da 
ortadadır* Bütün Danıştay davalarında Milî Eğitim 
Bakanlığın çıkardığı belge, vesika olarak gönderilmiş 
ve ilgililer Bakanlıkların çoğunda yürütmeyi durdur
ma kararı almışlardır. 

Şimdi, intibaklarda bir aksaklık olmayacaktır. 
Hükümetin getirmiş olduğu tasarıda da noksanlık 

vardır. Hükümetin getirmiş olduğu tasarıya eğer Ko-
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misyonumuz uymuş olsa idi.. Tasarıda göreceğiniz 
gibi orada «Zorunlu» kelimesi vardır; böyle bir zo-
runluğu asla kabul etmiyoruz ve etmedik, onun için 
bu düzenlemeyi getirdik. Bu süre sadece devam eder, 
kişi dilekçesini verdiği takdirde uygulanır veya Sa
yın Cahit Tutum'un çok iyi bildiği, Bütçe - Plan Ko
misyonunda olan ve arkadaşlarımla birlikte teklif et
miş olduğum ek geçici 9 uncu maddeyi değiştiren 
hükümde de görüleceği gibi (Düzeltmeyi yapan Ta
sarıda da görüleceği gibi), ona da caygı duyarak hiç 
kimsenin hakkı zayi olmasın diye böyle bir durum 
getirilmiştir. 

Bu personelin sadece aybaşında aylıklarını alma
ları önemlidir. 2 600 kişi Ortadoğuda, 1 100 kişi de 
Boğaziçindedir (Kesindir bunlar). Ancak, hangisinin 
kaçıncı derecede, kaçıncı kademede olduğu belli ol
madığı için, hazırlanmakta olan kanun hükmündeki 
kararnamenin de parça parça değil, tümü bittikten 
sonra çıkarılması mümkün olduğuadan ve biraz ön
ce Sayın Akkılıç'ın da bahsettikleri gibi, bugün pro
fesör olan çoğu doçentlerin hâlâ kadrolarının dahi 
verilemediği ortada bulunduğuna göre, biz hiçbir şe
kilde YÖK'ün tenkitlerini vesaireyi dikkate almadan, 
doğrudan doğruya bizim görüşlerimize paralel olarak 
bu düzenlemeyi getirdik. Zaman uzatıyoruz başka 
hiçbir şeyimiz yok efendim, hiç endişe edilmesin. 
Hiçbir kazanılmış hakkı da almak durumunda de
ğiliz. Her ne kadar (A) harfi, (B) harfi, (1) harfi, nok
ta (.) veya virgül (,) meseleleri memlekette problem 
değilse de, intibakta muazzam bir problemdir, bunu 
basın da, bunu bütün arkadaşlarım da çok iyi bilir
ler. 

Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu bir tamimin 
bir maddesinde «İhraz etmeleri halinde» yerine, «İb
raz etmeleri halinde» çıkmıştır; (h) harfi (b) harfi ola
rak çıkmıştır ve 309 bin personel kazanılmış hakkını 
alamamıştır. Anayasa Mahkemesine bir harf yüzün
den gidilmiştir ve Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
vermiştir. Böyle bir durumun bu Mecliste olmasını 
istemiyoruz. 

Saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Müracaat şart; ne oldu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
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Tasarının tümü iki maddeliktir, iki madde ince
lenince, iki maddede kullanılan tabirler bir zühule 
yol açıyor gibi göründü, onun için Komisyondan iza
hat aldım ve zabıtlara geçmesi itibariyle arz ediyo
rum. 

Kanunun düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi ve 
Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna 
göre çalışan öğretim üyesi 'bulunmamaktadır. Bu hu
sus zapta geçerse, Kanunun geçici 19'uncu madde
siyle, geçici 23 üncü maddesi arasındaki tabirler ba
kımından bir tezat olduğu zehabı ortadan kalkacak
tır. 

Bunu arz için söz almıştım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu 
Sayın Erginay buyurun efendim. 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu tasarı YÖK müessesesiyle ilgili olmasaydı, bel

ki üzerinde hassasiyetle durmazdık. 
Çeşitli uygulamalar biz eski üniversite mensupla

rı bakımından içimizi sızlatan neticelere varıyor. Bu 
bakımdan hassasiyetimizi mazur görsünler. 

Ben; 2547 sayılı Kanunun buradan geçmediğini 
belirtmek istiyorum önce. Buradan geçmediğine gö
re, onu değiştiren bir metnin de gene buradan geç
memesini uygun bulurdum. Kaldı ki, 2595 sayılı Ka
nun ondan sonra çıktığı halde ona atfen yeni bir me
tin getirilmesi de zannediyorum aygun olmaz. 

O bakımdan YÖK'ün bu sıkıntılı durumunu, da
ha doğrusu bir kısım personelin maaş alamamak gi
bi bir duruma düşmesine de gayet cabiî gönlümüz ra
zı olmaz, bunları istemeyiz; fakat acaba bu Meclis bu 
yeni tasarıyı iyice görüşmek imkânını 'bulmak için 
2547 sayılı Kanunun zikredilen geçici 19 uncu ve 23 
üncü maddesi bir madde ile ayrı bir kanunla altı ay 
müddet için uzatılması daha uygun olmaz mıydı; 
eğer, buna imkân varsa ve Sayın Komisyon da katı
lırsa hakikaten teferruatını bilmediğimiz (çünkü eski 
asıl kanunu da hangi esaslar dahilinde çıktığını bilmi
yoruz) bu hükümleri daha derinlemesine ileride gö
rüşebilmek için eğer kabilse o personelin haklarını da 
göz önünde bulundurmak suretiyle bir geçici madde 
ve uzatma maddesi veya erteleme maddesi koymak 
suretiyle zannediyorum bizim Meclisimizin de ileri
deki kanaatleri daha da ortaya çıkar. Kaldı ki, bil
diğiniz gibi, bugün şerefle oyladığımız yeni Anayasa
mız da 'bu YÖK'ü değiştirmiştir. Bu itibarla üzerin
de daha büyük hassasiyetle durmak mecburiyeti de 
ortaya çıkmıştır. 

O halde ben teklif ediyorum; Komisyonun bu an
lamda altı ay uzatılmasını ve bu şekilde esas hüküm
ler çerçevesinde gene intibakının yapılmasını sağla
mak üzere böyle bir kanun çıkartılmasını daha uy
gun bulurum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu, 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Saym Başkan, sayın 
üyeler; 

Önce Saym Kurtoğlu'nun temas etmiş olduğu hu
susu sizlere arz edeyim. 

Her iki üniversitenin de özelliği vardır; bu üni
versiteler tıpkı birer özel üniversite statüsündedir-
ler. 657 sayılı veya daha önce özel kanunları dışın
da Üniversiteler Kanununa dahi tabi değillerdir; özel 
kanunları olan iki müessesedir. Bu iki üniversitenin 
de önce endişe edilen tarafı şurasıdır; çalıştırılan per
sonelin statüleri ne olacaktır? 

Bunların değerlendirilebilmesi için evvela 657 nin 
87 nci maddesinde sayılıp, kurum olarak kabul et
mek veya 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurul
ması Hakkındaki 'Kanunun 4 üncü maddesindeki ku
rumlar arasında bulunup bulunmadığının incelenme
si gerekirdi, önce bunlar hükümet tarafından Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak tespit edil
miş, ondan sonra Genel Kadro Kanunuyla birlikte 
hazırlığına geçilmiş, sonra Genel Kadro Kanunu 
Meclise gelmişken hükümet tarafından geri çekilmiş, 
Maliye Bakanlığında Genel Kadro Kanunu yeniden 
incelenirken (ki akademik personelin de kadroları bu
rada) bu defa bizim hazırlamış olduğumuz Kamu 
Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Ka
nunda burada tekliflerimiz üzerine, üniversite çıka
rılmak suretiyle Kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi verilmiş; şimdi böyle bir düzenlemenin 
içerisinde bulunuyorlar, inşallah başarırlar. 

©u balkımdan, enıdlişe edülecek bir 'taraf yo'le efen
dim. 

Muhterem Hocamızın meselesine gelince efendim. 
'Bu da bizim üzerinde durduğumuz bir noktay

dı. Biz sadece «Bu iki maddedeki sürenin 30.9.1983 
tarihine kadar düzeltilmesi» diye bir kanun hazırla
maktaydık; fakat o sırada bunu daha cazip bulduk, 
şu bakımdan yapmak istemedik; Konseyin çıkardığı 
2334 sayılı Kamumu buınaıda değûşitıLriırtkeın çıtoaındığıımız 
Konseye duyduğumuz saygı için adını dahi değiştir
meden çıkardığımız kanunu (Saym hocamız ve teklif 
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sahibi arkadaşımız da çok iyi bilirler) Konseyin dü
zenlemesinin dışına çıkmak istemedik ve sadece «Za
manı» bunun içerisine monte ettik. Bu bakımdan, 
yenilemeyi düzenledik; böyle bir şekil düşündük. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 

Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 23. — T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu 
Kanunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli ola
rak çalışan öğretim elemanları ile diğer idarî per
sonel 30.9.1983 tarihine kadar sahip oldukları statü 
içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten 
sonra genel hükümlere tabi olurlar. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun 30 Eylül 1982 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarıyı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
(Kabul etmeyenler.. Değerli üyeler, 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Danışa 
ma Meclisimizce kabul edilmiştir.' 

Diğer tasarıya geçmeden evvel, bu rrada yine sa
bahki Anayasa oylamasında bulunamayan, çok önem
li mazeretleri dolayısıyla bulunamayan birkaç sayın 
üyemizin benden, Başkanlıktan ricaları oldu, o itibar
la sizlere arz edeceğim. 

r - «56 

Sayın Necmi özgür ve Sayın Muzaffer Ender 
Anayasa oylamasına katılamadıklarından dolayı üzün
tülerini bildiriyorlar. Her iki sayın üye de «Bizim 
oyumuz olumlu ve kabuldü» diyorlar. 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkanım, ben is-
itirafhaıtılıyıırn; aımlaı oyum müsıpetıtıir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Altuğ, bunu da Genel 
Kuıruil duyırnuş otlidu. 

Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Sayın Banaz'da yine mazeretleri dolayısıyla bu

lunamamışlar; «Oylarının» «çekimser» olduğunu bil-
imıenizti (iisitıiyomlıaır. 

Arz ederim. 
2. — Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. 
(1/494) (S. Sayısı: 183) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler. 
Gündemimizde görüşeceğimiz ikinci Tasarı Ana

yasanın halkoyuna sunulması bakında Kanun Tasa
rısıdır. Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Yetki belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Ka

nun Tasarısının Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında, Bakanlığımı Adalet Bakanlı
ğı Kanunlar Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğ-
lu'tıun temsil edeceğini arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarı ile ilgili raporun okutulup okutulmamasını 

oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hükümet 
temsilcisi neden bulunuyor, onu 'mlayamadım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Halkoylaması Yüksek Seçim Ku
rulunu ilgilendiren ve dolayısıyla Adalet Bakanlığı
nı alâkadar eden bir hizmet. Buna ait kanunun gö
rüşülmesinde Sayın Alikâşifoğlu bulunuyorlar. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, bu Tasarıyı 
kim hazırladı efendim? 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
HALİİL EVLİYA — Sayın Başkan ben bir soru 

sordum efendim. 

(1) 183 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir.. 
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BAŞKAN — Rapor bitsin, sorunuzu ondan son
ra alalını efendim. 

Raporu okutuyorum. 
(Anayasa (Komisyonu Raporu okundu). 

BAŞKAN — Sayın Evliya bir sorunuz olacaktı. 
HALİL EVLİYA — Bu tasarıyı kim hazırladı di

ye sormuştum. 
BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonundan 

geliyor. 
HALİL EVLİYA — Hükümet temsilcisine gerek 

yok demek istiyorum. 
BAŞKAN — 'Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üye?.. Yoktur. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Ka

nun Tasarısı. 

MADDE 1. — 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Ku
rucu Meclis Hakında Kanun hükümleri uyarınca ha
zırlanan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu /Ka
nun hükümleri, '1.7.1982 gün ve 2687 sayılı 12485 numa
ralı Kurucu (Meclis Hakkındaki (Kanun hükümlerine gö
re Anayasanın Halkoyuna sunulması için hazırlanacak 
oy verme kütüklerinin Düzenlenmesine dair Kanun 
hükümleri ile bu kanunlarda özel bir hüküm bulun
mayan hallerde, 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun bu kanunlara aykırı olmayan hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Anayasanın halkoylaması 7 Ka
sım 1982 'Pazar günü yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, 

Yüksek Seçim Kurulunun Yönetim ve denetiminde 
seçim kurullarınca yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu : 
a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli 

bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. 
'b) Halkoylamasının sağlıklı ve düzenli yürütül

mesi için gerekli ilke kararlarını alır ve yayımlar. 
c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üze

re iki ayrı renkte, beyazın üzerinde kabul, mavinin 
üzerinde ret yazılı iki çeşit oy pusulasını yeteri kadar 
eşit sayıda bastırır. Zarf ve oy pusulalarını zarf dışın
dan renk ayrılığını belli etmeyecek şekilde ve aynı 
ölçüde hazırlatır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının dördüncü maddesinin (c) bendinin me

tinden çıkarılarak, bu bendin aşağıdaki şekilde kabul-
lünü saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
Madde 4. — Bent (c) 
Halkoylaması için beyaz ve mavi renkte, eşit sa

yıda, beyazın üzerinde kabul, mavinin üzerinde ret 
yazılı iki çeşit oy pusulası bastırır. 

Oy pusulalarının konulacağı zarfların, pusulaların 
rengini dışarıdan belli etmeyecek nitelikte olması la
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe açıklıma yapacak mısı
nız?.. Buyurunuz. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Ben Tasarının dördüncü maddesinin (c) bendine 
dokunmak istiyorum. 

Verdiğim önerge redaksiyonla ilgilidir 
(c) fıkrası aynen şöyle: «Halkoylaması için içi beyaz 

ve mavi olmak üzere iki ayrı renkte, beyazın üzerin
de kabul, mavinin üzerinde ret yazılı iki çeşit oy pu
sulasını yeteri kadar eşit sayıda bastırır. Zarf ve oy 
pusulalarını zarf dışından renk ayrılığını belli etme
yecek şekilde ve aynı ölçüde hazırlatır.» 

Yüksek Seçim Kurulunun görevleri sayılırken (c) 
bendinde böyle bir ifade yerini buluyor; ancak bu 
ifade yazılış bakımından fevkalade hatalı. Akıcı bir 
Türkçeyle de yazılmış değil. Mesela üç-dört kelimesi
nin üzerine dikkatinizi çekeyim, «...yeteri kadar eşit 
sayıda bastırır.» denilmektedir ki, bu Türkçeye pek 
uygun bir deyim değildir. 

Bendeniz şöyle teklif ediyorum. Halkoylaması 
için beyaz ve mavi renkte, eşit sayıda; beyazın üze
rinde kabul, mavinin üzerinde ret yazılı iki çeşit oy 
pusulası bastırır. 
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Oy pusulalarının konulacağı zarfların pusulaların 
dışarıdan rengini belli etmeyecek nitelikte olması la
zımdır. 

Daha açık, daha sarih oluyor. Takdir Yüce Ku-
rulunuzundur. 

Saygıla selamlarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın (Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Efendim, ifade daima değişik tarz
da mümkündür. Fikir, bizim metinde de gayet açık 
bir şekilde anlaşılmaktadır. Sadece, «Yeteri kadar» 
dan sonra bir virgül konulursa.. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Hayır efendim. 
Şöyle oluyor o zaman, «Halkoylaması için beyaz 

ve mavi olmak üzere, (Oraya da bir virgül konula
cak efendim) iki ayrı renkte, (beyazın üzerinde kabul, 
mavinin üzerinde ret yazılı iki çeşit oy pusulasını ye
teri kadar, eşit sayıda bastırır» Bunun anlaşılmayan 
tarafı yoktur efendim. 

•BAŞKAN — Evet. 
ABBAS GÖKÇE — Küçük bir açıklama yap

mama izin verir misiniz?.. 
«Yeteri Ikadar eşit sayıda bastırır..» Bu ne biçim 

Türkçe?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — «Yeteri kadar» dan sonra virgül 
var. 

ABBAS GÖKÇE — öte yanda tekerrür var. 
«Zarf ve oy pusulalarını zarf dışından renk ayrılığı
nı belli etmeyecek şekilde ve aynı ölçüde hazırlatır.» 
Bu da selis bir Türkçe değil. 

Bendeniz diyorum ki, oy pusulalarının konulaca
ğı zarfların, pusulaların rengini dışarıdan belli etme
yecek nitelikte olması lazım. Daha açık Tabiî takdir 
Sayın Komisyonundur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu Sayın Gökçe'nin önergesine 

katılmıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NEOÎP BİLGE — Sayın Başkan, bir yazım ha

tası diyelim aynı bentte, «Eşit sayıda bastırır» dan 
sonra nokta. Ondan sonraki cümle yine Seçim Kuru
luna ait olmak üzere «Aynı ölçüde hazırlatır.» dedi-
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ğine göre, bu fail oraya muzaf olamıyor. Bu itibarla, 
«Bastırırdan» sonra noktalı virgül koyup cümleyi o 
şekilde bitirirsek, daha uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın (Komisyon 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Erdem. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkanım komisyondan 

'bir sorum olacak. 
Son satırda, «Zarf ve oy pusulalarını zarf dışından 

renk ayrılığı belli etmeyecek şekilde ve aynı ölçüde 
hazırlatır.» Zarfla mazruf aynı ölçüde olursa zarfın 
içine girmez. Uygun ölçüde denirse daha isabetli 
olur. Bunu mu demek istiyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Efendim, zarfında, pusulaların da 
kendi bünyeleri içinde aynı ölçüde olması lazım, 
gayet tabiî pusulanın zarfın içine girecek şekilde eba
dının ayarlanması tabiîdir. Nitekim, daha önceki halk 
oyuna sunulmasına ait olan Kanunda da ifadeler 
aynen böyledir. Basılmış herşey ona göre düzenlen
miş durumdadır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
4 üncü maddede aşağıdan ikinci satırda «Oy pu

sulasını yeteri kadar» dan sonra bir virgül. «Sayıda 
bastırır» kelimesinden sonra bir noktalı virgül. Üçün
cü satırda «Beyaz ve mavi olmak üzere» den sonra 
bir virgül; bu değişikliklerle 4 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Anayasanın halka tanıtılmasında : 
a) 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propa

ganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
b) Anayasa metninin Resmî Gazetede yayım

lanmasını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü sa
at 18.00'e kadar, Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağus
tos 1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçeve
si içerisinde Anayasanın açıklanması ve tanıtılması 
serbesttir. 

c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasa
nın çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açık
lanmasına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konseyince 
belirlenir ve düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Tutum buyurun efendim. 
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CAHtT TUTUM — Sayın Başkan* 5 inci mad
denin (A) fıkrasında «...Propaganda serbestliğine iliş
kin hükümleri uygulanmaz.» deyiminden neyi kaste
diyorlar acaba? Siyasî partiler olmadığına göre, pro
paganda serbestliği yasal kısıtlamasından neyi kaste
diyorlar açıklamalarını rica ederim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-

MÎN KAV ALALI — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Burada söz konusu edilen 298 sayılı Yasanın pro
paganda ile ilgili hükümlerinin uygulanmayacağıdır. 
Esasen bugün siyasî partiler mevcut değildir, sadece 
Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 70 sa
yılı karar gereğince, bu ilkeler tahtında gerekli pro
pagandalar yapılabilecektir. Bunun dışında t>ir yöne
lim imkânı mevcut değildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
(B) fıkrasında «Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağus

tos 1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçe
vesi içerisinde Anayasanın açıklanması ve tanıtılması 
serbesttir.» Bu, 24 Ekim 1982 günü saat 18.00'e ka
dar 70 sayılı karar hükümlerinin artık uygulanmaya
cağı anlamını getirmektedir. Yüce Meclis böylece 
Millî Güvenlik Konseyinin koymuş olduğu bir ka
rarı kendi iıraıdesiiyle o ıtaırlhlten sanıra lişHıetaez (bir du
ruma girecektir. 

Bu hususta Sayın Komisyonun bir açıklama yap
masını istirham edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Feyzioğlu? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZtOGLU — Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 

Burada 70 sayılı Kararın hüküm dışı bırakılması 
söz konusu değildir; çünkü hemen bu fıkranın altın
daki fıkrada «25 İEkim 1982 tarihinden itibaren Ana
yasanın çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve 
açıklanmasına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konse
yince belirlenir ve düzenlenir.» denmektedir. Binae
naleyh, bu arada 70 sayılı 'Kararın verdiği imkân çer
çevesinde 25 Ekim'e kadar gerekli Anayasa hakkın
daki açıklamaların yapılabilmesi ve Anayasanın ta
nıtılması yolundaki çalışmaların serbest olacağı hük
mü getirilmektedir. Yoksa 70 sayılı Kararı, bütünüy
le ortadan kaldıran bir durum yoktur. 

Esasen, Konsey sıkıyönetim hükümlerini de dik
kate alarak bunu düzenlemek mevkiinde ve yetkisi 
içindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: IKabul 

edenler.. Etmeyenler.. 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun 

hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy ver
me kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy 
kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoyuna 
katılır ve oyunu kullanabilir. 

Anayasayı kabul edenler, üzerinde kabul yazılı; 
kabul etmeyenler, üzerinde ret yazılı pusulayı kul
lanarak oy verirler. 

ıBAŞKAN — Bu madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Danışma Meclisi üyelerinin temsil ettikleri ilde 

de oy kullanabileceklerini ifade eden bir fıkranın 
Madde 6'ya ilave edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

BAŞKAN — Sayın Güven ve arkadaşlarının ay
nı mahiyetteki önergeleri 7 nci maddeye ilave edil
mek üzeredir, onu 6 ncı maddeye olarak çevirelim? 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, yeri 7 
nci maddedir o nedenle efendim. 

BAŞKAN — O halde, Sayın Fırat'a sorayım Sa
yın Fırat bu önergenizi Sayın Güven'in önergesiyle 
birlikte 7 nci maddenin görüşülmesi sırasında müza
kere edelim, kabul ediyor musunuz? 

AYHAN FIRAT — Sayın Baştanım, kabul edi
yorum, ben 6 ncı madde olarak düşünmüştüm. 

BAŞKAN — 7 nci maddede birleştiniz, teşekkür 
ederim. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Redaksiyonla ilgili efen

dim, burada «Anayasayı kabul edenler üzerinde «Ka
bul yazılı; kabul etmeyenler «Ret» yazılı...» denmiş. 
Halbuki, «Anayasayı kabul edenler üzerinde katoul 
yazılı beyaz renkli;, kabul etmeyenler üzerinde ret 
yazılı mavi renkli pusulayı kullanarak oy verirler.» 
denirse herhalde daha uygun olur, Komisyon katılır
sa böyle değiştirilmesini talep ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA 
FEYZİOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

FEYZİ 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
«Anayasayı kabul edenler üzerinde «Kabul» yazı

lı «Beyaz renkli»; kabul etmeyenler üzerinde «Ret» 
yazaHı «Mavi renkli» pusulayı Ikuilaınaıralk oy verMer» 

Sayın Bilge buyurun efendim. 

NECtP BİLGE — Sayın Başkan, yazım bakımın
dan bir noktaya işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Burada kanunun adı «Halko

yuna sunulma» bazı yerlerde de «Halkoylaması» ta
biri geçiyor, doğrudur. Bu maddede, birinci fıkrası
nın ikinci satırının sonuna doğru «Her vatandaş'halk
oyuna katılır» tabiri geçiyor; burada «Halkoylama-
sına» denilmesi gereklidir. Bu bir. 

İkincisi, katılım zorunlu ve diğer taraftan da «Oyu
nu kullanabilir» bu da ihtiyari oluyor. Bu nasıl olu
yor, bunu anlamadım; izah ederlerse' memnun olu
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Efenıdilm »«Halkoylamasına Ikıafalıır» 
düzeltmesini benimsiyoruz. 

BAŞKAN — «Halkoylamasına katılır» kelimesi 
ileride «Kullanılabilir» kelimesi ile bir arada.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Bu «Katılır» ile «Kullanabilir» ara
sındaki fark şuradan geliyor efendim: 

ıKatılma, daha evvel kabul edilmiş olan 2687 sa
yılı Kanun hükümleri uyarınca zorunludur. Aksi 
takdirde müeyyideleri var. O itibarla «Katılır» deni
liyor; ama katıldıktan sonra kullanacağı oyun beyaz 
mı, yoksa mavi mi olacağı veyahut da hiçbir oy pu
sulası atıp atmayacağı hususu elbette kesin olarak bi
linemez. O nedenle orada «Oy kullanabilir» denil
miştir. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
A. Güngör ÇAKJMAKÇI — Sayın Başkan, bir-

şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — «Katılıp oyunu 
kullanabilir» denirse daha uygundur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir de «Katılır» 
yerine «Katılıp» kelimesi teklifi geldi. Görüşünüzü 
rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Efendim, biraz önce arz etmeye 
çalıştığım gibi, iki ayrı hükmün burada yer aldığını 
görüyoruz. O itibarla, bunları birleştirmeye gerek 
yok. 

BAŞKAN — Böyle kalmasını istiyorsunuz. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — iBuyurun Sayın Daçe. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, bunun
la katılmayı mecburiyet olarak mı düşünüyorlar 
efedim? Vuzuha kavuşturulmasında fayda var. 

BAŞKAN — ıKatılma mecburiyetini ifade etti
ler efendim. Müeyyidesi var dediler. 

BEKİR ISAMİ DAÇE — Yeterince açık olmadı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-

MlN KAVALALI — Sayın Baışfoaınııım, değerlli arka
daşlarım; 

'Burada amaç, üilillî veya buıkulkî bir maızeratıi ol
mayanlar dışındaki, bütün seçmen olabilecek çağda
ki vatandaşların, oy kullanma yerine gitmeleri ve se
çime katılmalarıdır. Bunu sağlama amacına yönelik
tir; fakat kişi hücreye girdikten sonra, yine oy atma
yabilir; pekala boş zarfı alır ve sandığa atabilir. 

Bu nedenle ayırım gözetiyoruz efendim. Teşek
kür ederim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Biz, Anayasa görüşmeleri 

yapılırken, Geçici 5 inci maddeyi metinden çıkardık. 
O halde, oylamaya katılma mecburiyetini kaldırdık. 
O bakımdan, bu kelimenin «Katılıp oyunu kullana
bilir» şeklinde türetilmesi, daha doğru olur gibi ge
liyor. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Efendim, Anayasadan Geçici 5 in
ci maddenin çıkartılmış olması, Halkoylaması Ka
nunun da böyle bir hükmün konulmasına engel değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu maddede şu değişiklikler ya

pıldı: 
Maddenin ikinci satırında «Her vatandaş halko

yuna» yerine «Halkoylamasına» kelimesi kondu. Dör
düncü satırda «Üzerinde kabul yazılı beyaz renkli» 
ve biraz ileride «Üzerinde red yazılı mavi renkli ke-
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limeleri ilave edildi. Bu değişikliklerle maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. '6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Oy verme günü saalt 08.00'den 

19.00'a kadar geçen zaman, oy verme süresidir. An
cak saat 19.00'a geldiği halde sandık bacında oy ver
mek için bekleyen varsa bunların sandık kurulu baş
kanı tarafından sayımını müteakip oylarını kullanma
ları sağlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
iki önerge var. Birisi Sayın Fırat'ın, birisi de Sayın 
Güven ve arkadaşlarının. Bu önergeler aynı ifadeleri 
taşıyor ve az önce okundu. 

Önerge ile ilgili olarak ISayın Güven mi, yoksa 
Sayın Fırat mı açıklama yapmak ister? 

AYHAN FIRAT — Açık zaten Sayın Başkanım. 
TURHAN GÜVEN — Efendim, kısa bir açık

lama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, değer

li üyeler; 
Daha evvelki Seçim (Kanununda, bu emsalde bir 

hüküm yer almaktadır. Ancak, Anayasayı tanıtmak, 
her Danışma Meclisinin, özellikle görevi olarak kabul 
edilmelidir. Bu bakımdan, üyelerin kendilerine veri
lecek bir süre içinde, zannederim ki, hemen hemen 
hepsi, bu Anayasayı Türk halkına, vatandaşlarına 
tanıtmak maksadıyla mutlaka bazı geziler tertip ede
ceklerdir. 

Bu işlem yapılırken, herhangi bir nedenle kendi 
kayıtlı olduğu seçmen kütüğüne geri dönüp de oyu
nunun rengini belli etme imkânı bulamamış üye ola
caktır. Bu bakımdan, bu ihtimali bertaraf etmek ve 
Danışma Meclisinin, daha doğrusu Kurucu Meclis 
ki onun bir kanadını oluşturan Danışma Meclisi üye
lerinin, oylarını kullanmalarına imkân verme bakı
mından böyle bir önerge düzenlemiş bulunmaktayız. 

Yüce Kurulun tasviplerine saygılarımla arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bir nokta 
var. Ben yalnız illerden gelen üyeler için önerge ver
miş bulunuyorum, tüm Danışma Meclisi üyeleri için 
değil. Onu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda birleşirseniz.. 
AYHAN FIRAT — Eğer öyle ise, fark yoktur. 

Yalnız, illerden gelen üyeler için önergemiz geçerli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat bu konuda birleşmiyor 
musunuz? 

AYHAN FIRAT — Peki, birleşiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyonun bu konu

daki görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA (KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

IKurucu Meclis Yasasında, Danışma Meclisi üye
leri için, bugün için böyle bir görev tevdi edilmiş de
ğildir. Bizim Anayasayı tanıtma ile biı yükümlülü
ğümüz de imevcuıt değilldir. Ancaık, feride Kurucu 
Meclisin diğer kanadında böyle bir lüzum hissedilir-
se, tabiatıyle Tasarıya bu husus ilave edebilecek
tir. 

Ancak, bugünkü mevcut statü muvacehesinde, bi
zim 'böyle bir ilaveyi yapmamız doğru olmaz kanaa
tindeyiz. Bu nedenle önergelere ika'tılmıyoıruz efen
dim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, iller
de oy kullanma konusuna Sayın Komisyonumuz ne 
diyor efendim; sadece oy kullanma konusuna ne di
yor?.. Bunu rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Evet, Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Efendim, sadece oy kullanma im
kânınım varıMmesine kaitıtarz; oma gerekçe fankılı, bu 
itibarla ayrı bir gerekçeye dayanıyor. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Güven ve ar
kadaşlarının önergesini okuyorum. 

«Kurucu Meclis üyeleri, kimlik kartlarını göster
mek suretiyle bulundukları mahal sandığında oyla
rını kullanabilirler.» 

Buna katılmıyorsunuz, siz daha ziyade illerde.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Bulundukları illerde. 
BAŞKAN — Bulundukları mahalde.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Efendim, 7 IKasım tarihinde, Da
nışma Meclisi üyelerinin bulundukları yerler neresi 
ise, o yerde oy kullanma imkânını kendilerine tanı-
malk görüşüne Ikaltıihıyütruz; sırf arz 'ötltiğimıiz gerekçe 
ile yoksa, önergedeki gerekçe, bir vazife almış olmak 
ve o vazifenin gereği olarak oraya gitmek şeklinde 
ifade edildi. Biz, böyle bir vazifenin Danışma Mec
lisi üyelerine verilmediğini; bu itibarla da verilmemiş 
bir vazife dola'yısıyila bir fıkıranrn getiriılmesıinıin caiz 
olmadığını ifade ettik. 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, esasen Sayın Güven 
ve arkadaşlarının önergelerinde böyle bir gerekçe yok
tur 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİİOĞLU — İzahta vardı bu gerekçe... 

BAŞKAN — Yalnız, açıklarken bir örnek vermek 
istediler. Mesela; «tide propaganda maksadıyla bu
lunursak, orada oy kullanmamıza imkân, sağlar», de
diler. Sizi de Genel Kurul anladı; o itibarla katılıyor
sunuz buna. 

Değerli üyeler... 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim aileleri 

ne olacak?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, bir da
kika rica edeyim. 

Sayın Bayazıt, sorunuz mu var?.. 
RIFAT BAYAZIT — Hayır, bir şey arz edeceğim 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, hay hay. 
Sayın Bayazıt, eski Yüksek Seçim Kurulu Baş

kanı sıfatıyla mutlaka yararlı bir teklifte bulunacak
lardır. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Seçim hukukunda bir konu var; seçmen kütükle
ri, sandık başında seçmen listeleri var. Sandıklarda 
oy kullanılırken bunlarda mutabakat lazım. Arkadaş
larımız buradan bir vilayete gidip, ile gidip, bir il
çeye gidip oylarını kullandıkları zaman, mutabakat 
sonunda hüviyet varakalarıyla oy kullanmaları halin
de, listeye göre sandıktan fazla oy çıkarsa, bunun içe
risinde iptal edilir. Bu gibi haller ileride bir karışıklı
ğa meydan verir. Ben, bu bakımdan bunun sakıncalı 
olduğu kanısındayım. Şayet o vilayetin kütüğünde ka-
yıtlıysa, o ilçenin kütüğünde kayıtlıysa, zaten gider, 
oyunu orada kullanır, bunda bir mahzur yoktur. 

Takdir arkadaşlarımızındır. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, söz 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, ben 

de eski bir İlçe Seçim Kurulu Başkanı olarak arz 
edeyim; bu uygulama vardır. Bunun iki istisnası var
dır; birisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bi
risi de sandık kurulu başkanları. Bu iki şahıs bulun
dukları yerde oy kullanırlar, Bunlar için sandık seç
men listesine bakılmaz. O anda son sıra teselsül et
tirilerek, bunlar otomatikman sandık seçmen listesi-

. ne dahil olurlar. Onun için, kuvve o kadar artar, bu 
I konuda bir tereddüt yoktur, uygulama bu yöndedir. 
I Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, ben de 

I rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bura-
I da arkadaşları tereddüde sevk eden bir nokta vardır; 
I diğer seçimlerde bir oy, iki oy değişiklikle seçimlerin 
I neticeleri değişebilir. O bakımdan, bazen bulunulan 
I yerlerde, gelişigüzel yerlerde oy kullanılmaz, yani Mec-
I lis üyesi de olsanız, oy miktarı, bir oyla seçim neti-
I cesi değişebileceği için kullanılmaz; ama bunda bir 
I tek oy kullanılacaktır bütün ülke çapında; «Evet» 
I veya «Hayır». Netice budcr. «Evet» veya «Hayır» ül-
I ke çapında bir değişiklik yapmayacağı için, nerede 
I bulunursa bulunulsun kullanılmasında hiçbir mahzur 
I yoktur. Ayrıca, seçmen listeltrinin başında görevli 
I bulunan arkadaşlar da zaten kendi sandıklarında oy 
I kullanıyorlar, seçim kanunu icabı. Altına kendileri 
I yazarlar ve imza ederler; filan, filan, filan.. Orada 
I yine miktar değişmeyecek. O bakımdan, hiçbir mah-
I zur yoktur efendim. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı, teşekkür ederim Sa-
I yın Ender. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın Güray 

I ve Sayın Ender'in izah ettikleri gibi, hiçbir kanunî 
sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Ben de kullanılabilir 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu bu önergeye katılıyor. Bu 

itibarla, kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Öenrge kabul edilmiştir. 
I Sayın Fırat, artık sizin önergenize gerek kalmı-
I y°r-

AYHAN FIRAT — Peki efendim. 
I BAŞKAN — 7 inci maddeye bir fıkra olarak «Ku-
I rucu Meclis Üyeleri, kimlik kartlarını göstermek su

retiyle bulundukları mahal sandığında oylarını kul
lanabilirler» fıkrasını ekleyerek bu maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci 

1 madde kabul edilmiştir. 
! 8 inci maddeyi okutuyorum. 
| MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma-
I sında : 
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a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde her- ı 
hangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi 
bu işleme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazılı 
olarak, 

b) Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına kar
şı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkını kullanmış 
en az 10 kişi tarafından müştereken yazılıp imzala
nacak bir dilekçe ile ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunundaki 
usul ve esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

«MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma
sında : 

a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde her
hangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi, 
bu işleme karşı sözlü veya yazılı olarak sandık kurulu 
başkanlığına, 

b) Oy sayımına ilişkin sandık kurulu tutanakla
rına karşı 298 sayılı Kanunda öngörülen usul ve esas
lara göre, o sandıkta oy kulanmış en az 10 kişi müş
tereken yazıp ve imzalayacakları bir dilekçeyle ilçe 
seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; I 
8 inci madde ile Anayasanın halkoyuna sunulma

sındaki sandık başında yapılan bazı işlemler öngörü
lüyor. Ezcümle, sandık listesinde adı yazılı olduğu 
halde herhangi bir sebeple kendisine oy kullandırıl
mayan kişinin itiraz etmesi, sözlü veya yazılı olarak 
itiraz etmesi öngörülmüştür. Aynı maddenin (b) ben
dinde de, yine sandık başında oy sayımına ilişkin 
olarak tutanaklara 10 kişinin itirazı öngörülmekte
dir müşterek bir dilekçeyle. 

Bendeniz bu itirazlardan bazı endişeler duyduğum I 
için, maddeyi yeni bir şekilde tedvin ettim. Şöyle ki: 
Birinci şekli doğru, herhangi bir şekilde oy kullan- I 
dırılamayan kişi elbette sözlü ya da yazılı olarak san- I 
dik kurulu başkanına müracaat edecek ve diyecek ki, I 
ben oy kullanamadım, listenin şu sırasında kayıtlı- I 
yım. Sandık kurulu başkanı da inceleyecek, bu dile- I 
ğini is'af edecek ve oy kullandıracaktır. I 

iŞimdi, yapılacak oylamada partilerin müşahitleri I 
yok eski geçmiş oylamalar gibi. Müşahitler olmadı- I 
gına göre, yapılan işlemlere bir itiraz supabı getiril- j 
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miş kanaatimce bu 10 kişiyle birlikte. Ancak, bu 10 
kişinin itirazı sandık kuruluna yapıldığı ve sandık ku
rulunca incelendiği takdirde, bitmez tükenmez itiraz
lar ve sandık başında bitmez tükenmez tartışmalar 
sürüp gidecektir. Bunu önlemek için ben diyorum ki, 
bu ikinci çeşit itirazlar ilçe seçim kuruluna yapılsın 
ve bu konuda maddeye açıklık getirilsin. Kısaca mad
deyi şöyle tedvin ediyorum : 

«Anayasanın halkoyuna sunulmasında : 
a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde her

hangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi, 
bu işleme karşı sözlü veya yazılı olarak sandık ku
rulu başkanlığına, 

b) Oy sayımına ilişkin sandık kurulu tutanakla
rına karşı 298 sayılı Kanunda öngörülen usul ve esas
lara göre, o sandıkta oy kullanmış en az 10 kişi 
müştereken yazıp ve imzalayacakları bir dilekçe ile 
ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilir.» 

iBöylece açıklık getirilecek, uygulamada bu itira
zın nereye yapılacağı, sandık kurulları inceleyecek mi, 
incelemeyecek mi kargaşası ortadan çıkacak. Bütün 
arzım, bu maddeye bir açıklık getirmektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Feyzioğlu, Sayın Gökçe'nin bu önergesi 

üzerindeki görüşünüzü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Efendim, bu (a) fıkrasında, sandık 
listesinde adı yazılı olduğu halde herhangi bir ne
denle kendisine oy kullandırılmayan kişi, şikâyeti ya
hut itirazı yapacak olan kişidir. Sayın Gökçe, bu şikâ
yetin sandık kurulu başkanına yapılmasını (Eğer yanlış 
tespit etmediysem) isterler. Zaten başka bir yere yapıl
ması söz konusu değil ki, buradaki ifadeden de sandık 
başında, 298 sayılı Kanun da bunu açıkça hükme bağ
lamıştır, 71 inci maddede bunu görmek mümkündür. 
Sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri sayıl
maktadır. Sandık alanı içinde seçimin düzenle geç
mesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işle
mini yürütmek, denetlemek. Sandık alanında sandığın 
konacağı yerleri işaretlemek ve düzenlemek. Oy işleri 
hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek ve bir 
karara bağlamak, kararlarını tutanak defterine geçi
rip imzalamak. 71 inci maddedeki ayrıntıları biz bu
rada tekrarlamak gereğini duymadık; çünkü 298 sayı
lı Kanuna yollama yapılmıştır; bu Kanunun hüküm
lerine aykırı olmayan 298 sayılı Kanun hükümleri, bu 
konuda da geçerli olacaktır. 
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BAŞKAN — Evet. 
Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Gökçe'nin önergesine Ana

yasa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alınması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Sandık, ilçe ve il seçim kurulla

rınca düzenlenecek tutanaklarda: 
a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoyuna katılanların sayısı, 
c) Muteber olan oyların sayısı, 
d) Muteber olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasaya kabul oyu verenlerin sayısı, 
f) Anayasaya ret oyu verenlerin sayısı, 
Ayrı ayrı gösterilir. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — (b) bendinde «Halk oyuna ka

tılanların» yerine «Halk oylamasına katılanların» şek
linde düzeltilmesini... 

BAŞKAN — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Başka efendim?.. Yok. O halde değerli üyeler, 9 

uncu maddenin üçüncü satırında «Halkoyuna» keli
mesinin «Halk oylamasına» şeklinde değiştirilmesi 
suretiyle bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Aşağıda yazılı oy pusulaları mu

teber değildir : 
a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye 

Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulu
nan özel surette imal edilmiş mavi ve beyaz renkli 
kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk
teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
bulunan oy pusulaları, 

c) Bir zarftan çıkan hem kabul, hem ret oy pu
sulaları. 

Kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır; üze
rine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar dik
kate alınmaz. 

Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları 
çıktığı takdirde, bir oy olarak sayılır. -

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeden evvel 
Sayın Bayazıt'ın bir yeni maddesi var. Teklif edilen 
bu yeni maddeyi okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Anayasanın halkoyuna sunulması hakkında Kanun 

Tasarısının 9 uncu maddesinden sonra 10 uncu mad
de olarak aşağıdaki maddenin yer almasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımızla. 
Rıfat BAYAZIT 

Madde 10. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim ku
rullarından gelen birleştirme tutanaklarına göre Halk
oyu sonucunu derhal ilan eder. 

Muteber oyların yarısından çoğu (Kabul) ise, Ana
yasa Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurun. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 
1961 Anayasasının Halkoyuna sunulmasında da 

aynen bu madde mevcuttu. Şimdi, Halkoyuna sun
mada Yüksek Seçim Kurulunun sonucu ilan etmesi 
ve sonucunda da yarıdan bir fazlanın alınması ha
linde Anayasanın kesinleşmesinin ilan edilmiş bulun
ması gerekir. 

Bu maddenin metin içine alınması icabediyor, tak
dir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Bayazıt'ın 
önergesine katılıyoruz; ancak yeri bakımından müs
takil bir madde şeklinde değil, 11 inci maddenin ikin
ci fıkrası olmak üzere yer almasının daha doğru ola
cağı görüşündeyiz. 

O itibarla, 11 inci maddede ifade edilmek gerekir, 
BAŞKAN — Evet, 11 inci maddede. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, zannedi-

yorumki buna müteallik hüküm 298 sayılı Kanunda 
zaten vardır, ona da atıf yapıldığına göre, böyle bir 
şey olması halinde oyun mükerrer olması lazım. Yok
sa ortada birşey yoktur. 

BAŞKAN — Demin okuduğumuz 10 uncu mad
de üzerinde Sayın Bayazıt'ın yine bir önergesi var. 
İkinci fıkrasının değiştirilmesini istiyorsunuz Sayın 
Bayazıt? 

RIFAT BAYAZIT — Evet. 
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Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Burada 10 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki 

«kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır.» Üze
rine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar dik
kate alınmaz; bu oylar geçerli sayılır» Çünkü, bazı 
seçmenin hüviyetini belli etmeyecek işaretler de var
dır; bunlar sonuca etki yapmaz; ancak oyun rengi 
beyazsa, bu işaretler beyaz renkte evet oyu verilmiş 
sayılması gerekir. Takdir yine Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, bu fıkranın ko
nulmasındaki amaç zaten; birtakım işaretlerle gerek
siz veyahutta kasıtlı yazılarla kullanılan oyların ge
çersiz duruma düşürülmesinin önlenmesini hedef alı
yor. 

Bu itibarla, Sayın Bayazıt'ın ilaveten açıklık ge
tiren önergesine katılıyoruz; ancak bunun yanısıra, 
bir altındaki fıkranın sonuna da «Geçerli» kelime
sinin eklenmesinde yarar görüyoruz. Bir zarftan bir
den fazla aynı cins oy pusulası çıklığı takdirde bir 
oy olarak sayılır. Yani, ikisi değilde sadece bir ta
nesinin geçerli olduğunun belirtilmesi icap edecek, 
yukardakiyle paralelliği kurtarmış olmak bakımın
dan. 

BALKAN — Bir zarftan birden fazla, lütfen tek
rar edelim. En sonu okuyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Bir oy olarak geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Bir zarftan birden fazla aynı cins 
oy pusulası çıktığı takdirde bir oy olarak sayılır. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, «Cins» keli

mesinin «Renk» olmasını düşünüyoruz da; çünkü ka
ğıtta cinstir, oda cinstir. Her ikisi de cinstir; ama 
renk olursa daha açıklık getirilmiş olur. İki ayrı renk 
konmuş olursa da karışmış olur. 

BAŞKAN — Bir zarftan birden fazla aynı renk 
oy pusulaları çıktığı takdirde bir oy olarak geçerli 
sayılır. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Efendim, pusulaların zaten mavi 
ve beyaz cinste ve renkte olacağı belirtilmiştir. Aynı 
cins demek, ikisinin mavi veya ikisinin beyaz olması 
demektir; ama biri beyaz, biri mavi olursa o zaman 
geçerli olmuyor. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, cins 
gelişen cinsiyettir. Tür dense daha iyi olur. Aynı tür, 
bir cinsiyetten sanırım... 

BAŞKAN — Evet evet. İşaretleriyle katılamadık
larını ifade ediyor Sayın Komisyon. 

Değerli üyeler, müsaade ederseniz Sayın Baya
zıt'ın, Anayasa Komisyonun da katıldığı fıkrayı bir 
defa yerine yerleştirmeye çalışalım. 

İkinci fıkra «a» dır... 
AKİF ERGİNAY — «c» den sonraki cümle. 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Bayazıt'ın bakın, 10 

uncu maddenin ikinci fıkrası diyor; bunu siz... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Değerli Başkanım; 
Birinci fıkra, «Aşağıda yazılı oy pusulaları mu

teber değildir» diye başlayan fıkradır, (a), (b), (c) 
bentleridir efendtim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İkinci fıkra, «Kullanılan oy pusulalarının rengi 

esas alınır; üzerine konulmuş işaretler, çizgiler, re
sim ve yazılar dikkate alınmaz.» şeklindedir. «Bu oy
lar geçerli sayılır» ilave edilmek ve değiştirilmek is
tenen budur. Sizin metindeki fıkra çıkacaktır, bu fık
ra girecektir. Öyle mi efendim?. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Hayır efendim çıkmıyor, ona ekle
niyor sadece. «Bu oylar geçeri sayılır» cümlesi fık
ranın sonuna ekleniyor. 

BAŞKAN — En son olara'k, «Bu oylaır geçerli 
sayılır» ekleniyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZl 
FEYZİOĞLU — Evet efendim. Ondan sonra bir 
fıkra daha var. 

BAŞKAN — Evet, anladım efendim. 
«Kullanılain oy pusulalarının rengi esas alınır; üze

rine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar dik
kate alınmaz. Bu oylar geçerli sayılır.» şeklinde. 

Değerli üyeler, 10 uncu maddeyi; ikinci fıkranın 
sonuna, «Bu oylar geçerli sayılır» cümlesinin eklen
mesi suretiyle ve bir d© en son fıkraya «Bir oy ola
rak» dan sonra, «geçerli» kelimesinin ilavesi suretiy
le, bu değişikliklerle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — İl seçtim kurulları, ilçe seçim ku

rullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tu
tanağında beliren sonuçları derhal Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gön
deriri 
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BAŞKAN — Demin Sayın Bayazıt'ın okunan 
önergesindeki eklenmek istenen fıkranın buraya ikin
ci fıkra olarak eklenmesini.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Ancak Sayın Başkanım, birinci fık
rada bir ufak düzeltme ihtiyacını görüyoruz; onu 
arz edeyim : 

«İl seçim kurulları, ilçe seçim 'kururlarından ge
len tutanakları toplar, il birleştirme tutanağında be
liren sonuçları derhal...» den sonra, «... ve en seri va
sıta ile» kelimelerim' eklemek gerekiyor. «... ve en 
şefi vasıta ile Yüksek Seçim Kuruluna bildirir..», 
mütebakisi aynen. 

BAŞKAN — Evet, böyle bir ilave yapıyorsunuz. 
Sayın Bayazıt'ın ilave edilmesini 'istediği fıkrayı 

okuyorum : 
«Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından 

gelen birleştirme tutanaklarına göre, halkoyu sonu
cunu derhal ilan eder. Muteber oyların yarısından 
çoğu kabul ise, Anayasa Türk Milleti tarafımdan ka
bul edilmiş olur.» 

Aynen mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — «Kabul» kelimesinin büyük ve pa
rantez içinde olması lazım. 

BAŞKAN — Büyük ve parantez içinde. 
Değerli üyeler; 11 inci maddenin. birinci fıkrası

nın ikinci satırına «derhal» kelimesinden sonra, «... ve 
en seri vasıta ile» kelimelerimin ilavesini; ayrıca Sa
yın Bayazıt'ın önergesini, bu maddeye bir fıkra ola
rak kabul ettiği için Anayasa Komisyonu, kesin oy
larınıza sunuyorum önergeyi : Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu önergedeki maddeyi, fıkra olarak 11 indi mad
denin ikinci fıkrası şeklinde bu maddeye eklemek su
retiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — Oy verme kütüğünde ve sandık 
listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmak
sızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasa oyla
masını takip eden 'ilk genel ve mahallî seçimlere ka
tılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

.Halkoyîamasını takip eden 1 ay içinde kayıtlı ol
dukları il veya ilçe seçim kurulu başkanlarına baş
vurarak halkoylamasına hukukî veya filî mazeretleri 
nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında bu 
yasaklar uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili üç önerge var. 
Bu üç önerge, Sayın Evliya, Sayın Daçe ve Sayın 
Çakmakçı, Sayın Bilge ve Sayın Erginay tarafından 
verilen önergelerdir; 12 nci maddenin Tasarıdan çı
karılmasıyla ilgilidir. 

Önerge sahiplerinden biri bir açıklama yapmak is
terse söz vereyim... 

AKİF ERGİNAY — Açıklama yapacağım efen
dim., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu devremizin son günleri, son saatleri ve Ana

yasa bakımından da gerekli neticeleri almış bulunma
nın kıvancı içerisinde şunu belirtmek istiyoruz bu 
önergemizde : Anayasamızın geçici 5 inci maddesini 
kabul etmediğimize, çıkardığımıza göre Anayasa
dan, aynı şekilde olan bu maddenin de burada yer 
alması, Anayasaya aykırılık bakımından bir defa doğ
ru olmamaktadır. 

Bu itibarla bu maddenin buradan çıkarılmasını 
arz ve teklif ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Lehte kısa bir konuşma 

yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonumuz bu Tasarıyı dün tedvin 

etmiş bulunmaktadır; fakat bugünkü müzakereler sı
rasında, Anayasa Tasarısındaki geçici 5 inci madde 
metinden Genel Kurulun büyük çoğunluğuyla çıka
rılmıştır. İkisi aynı paralelde bulunmaktadır. 

Kaldı ki, nasıl Meclisimizde üyelerimiz Anayasa 
Tasarısına «kabul», «ret» ve «çekimser» şeklinde oy
lar vermişlerse, vatandaşın da bu hakkı vardır ve va
tandaş da şayet öyle diliyorsa, sandık başına gütme
mek suretiyle çekimser kalabilir; bu hakkı onun 
elinden alamayız. Kaldı İki, bu onun en tabi hakkı
dır., 

Ben inanıyorum ki, vatandaşlarımız büyük ço
ğunluk halinde Anayasa oylamasına katılacaklardır. 
Bu madde, sanki böyle bir endişemiz varmış gibi bir 
imaj yaratmaktadır ve bu itibarla bu maddenin me
tinden çıkarılmasında fayda umuyorum. 

İkinci arz etmek istediğim husus, bunun pratik 
sonuçlarıdır. Seçimler sırasında kimlerin oy kul
landığı, kimlerin oy kullanmadığı nasıl tespit edile-

— 866 — 
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çektir? Herhalde kompitür kullanacak durumda de- I 
ğiliz. Bunun pratik zorluğu da dikkate alınarak ge
ne madde metninden çıkarılması gerekmektedir. 1961 I 
Anayasa referandumunda da bu şekilde b'ir madde I 
getirilmemiştir. Maddenin metinden çıkarılmasını tak
dirlerine sunuyorum arkadaşların. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Peyzioğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU ADİNA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım; 
Biraz önceki maddenin görüşülmesinde de arz et- I 

mistim; Anayasanın geçici hüküm'lerinin 5 inci mad
desinin çıkartıteasındaki gerekçe farklı idi. Orada 
henüz bu hususta kabul edilmiş bir hüküm yok ki, 
böyle bir geçici madde konuluyor denilmişti. Hat- I 
ta bu bîr noktada genel seçimler için isabetli ol- 1 
makla birlikte, mahallî seçimler için bu gerekçe 
dahi tutarlı değildi; ama geçti tabiî. 

Şimdi, daha önce kabul edilmiş ve vatandaşların 
Anayasa oylamasına 'katılmalarını sağlamak ama
cıyla evvela durumlarını tespit etmek üzere hazırlan- I 
mış olan 2687 sayılı Kanun, kendilerinin kütüklere I 
yazılmalarını zorunlu kılmış. Hatta, yazılmayanlar 
hakkında müeyyideler getirmişti. Bunun amacı, sa
dece kütüğe yazılmakla, orada kalmakla bitmiyor; 
bunun devamı var. Kütüklere yazılanların da aynı I 
zamanda bir vazife olan oy kullanma hususunu da I 
tamamlamaları. Burada bir ihmal durumu olacak 
olursa, onun müeyyidesini getiriyor 12 nci madde. 

Bu İtibarla, Anayasanın geçici 5 İnci maddesinin 
kaldırılmış olması, burada böyle bir hükmün ko
nulmasına bir gerekçe olarak kabul edilemez. Gerek
çe, arza çalıştığım gibi, 2687 sayılı Kanunun ulaş- I 
mak 'istediği amacı bu şekilde gerçekleştirmektir. 
Kaldı ki, birtakım menfi propogandalarla Anayasa 
halkoylamasına katılmayı engellemek isteyen kişiler I 
de olabilir. Bu şekildeki bir engelleme durumu da I 
bu hükümle ortadan kalkabilir. Her halükârda böy- ] 
le bir maddenin yer almasında yarar görüyoruz j 
efendim, I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Feyzioğ
lu, 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Balkanım... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Efendim, sırayla. Buradan başlaya

lım, 
Sayın Çakmakçı, buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Anayasa görü

şülürken malum sebeplerle sıkı görüşme usulleri ge- I 
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türdük. Burada bir endişeyi de ben ilave etmek iste
rim; önergenin lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, huku

kî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın halk
oylamasına katılmayanlar klişesi' bir ay içinde galip 
bir ihtimalle 300 - 500 bin mazeret beyan eden di
lekçelerin kurullara verilmesini intaç ederse, «Dağda 
davarım yalnız olduğu için katılamadım» derse, «Ço
cuğumu terkedemedim, katılamadım» derse, bu ka
dar dilekçeyi, bu kadar mazereti seçim kurullları na
sıl tahkik edeceklerdir?.. Bir dilekçe keşmekeşi olma
yacak mıdır?.. Bu itibarla da pratik değildir. 

BAŞKAN — Evet. Sizin bu. 
Sayın Erginay, buyurun. 
Sayın Daçe, siz de istediniz mi?.. Hay hay. 
Sayın İğneciler, hay hay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Bugün Anayasanın bu geçici 5. inci maddesinin 

çıkarılması sırasında Sayın Fikri Devrimsel'in ifade
leri galiba Komisyonda pek mazharı itibar olmadı. 
O arada bir cezanın, ancak mevcut bir kanundaki 
hükme göre bir olayın cezalandırılacağı açıkça belir
tilmiş olduğuna göre, burada henüz oylama yapılma
dan bir ceza verilmesi bir defa aykırı. Hukuka aykı
rı, Anayasaya aykırı; bu bir. 

İkincisi : Bahsettikleri Kanun (Ki, 2687 sayılı 
Kanun) mutlaka seçime gitmesini zorlayan bir kanun 
değil. Orada maksat, Türkiye'de rey verebilecek olan 
kişilerin toplamını bulmaktır; ama hem «Sen bulun
dun; binaenaleyh, git mutlaka reyini ver, aksi tak
dirde bir dahaki seçime giremezsin» deyip de bir in
sanın en tabiî hakkı olan siyasî hakkını nezetmek 
zannediyorum ki, doğru olmaz. 

Bu İtibarla, Komisyonun bu fikri pek kabule şa
yan görülmüyor; dolayısıyla önergemizin kabulünü 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın İğneciler, buyurun. 
A. ASIM İĞNECİLER — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım. 
Oy verme bir hak olduğu kadar, aynı zamanda 

bir de vazifedir. Bu itibarla, biz Türk Milleti ola
rak bazen tasvip ettiğimiz fikirlerin oylamasına gitmi
yoruz. Bu alışkanlığı da, ceza müeyyidesi de olmasına 
rağmen bu alışkanlığı da edinmemiz gerekecektir. 

\ 
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Bu itibarla, önerinin lehinde konuşan bazı sayın 
arkadaşlarımızın endişesine katılamıyoruz. Şöyle ki : 

«Oylamaya katılmak istemeyen bazı vatandaşlar 
bazı hukukî mazeretler dermeyan edebilir veyahut 
rapor almak suretiyle gelmeyebilir» diyorlar ve tah
min edildiği gibi yüzbinlerce, beşyüzbinlerce böyle 
mazeretli, resmî belgeli kimsenin çıkacağını da san
mıyorum. Bu itibarla, son derece önemli olan Ana
yasanın oylaması gibi bir müesseseyi mutlaka ister 
lehte, ister aleyhte olsun bütün vatandaşların ilgi gös
termesini temin etmek amacıyla bu cezaî müeyyide
nin Tasarıda olduğu gibi kabul edilmesini arz ediyo
rum ve önergelere katılmadığımı da bu vesileyle saygı 
ile sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Daçe, bir sorunuz var; buyurun. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; 
İleride yapılacak genel seçimlerde 20 milyon ci

varında seçmen oy kullanacaktır. Bu hüküm var ol
duğu takdirde ileride her oy kullanan seçmenin Ana
yasa referandumunda oy kullanıp kullanmadığını 
araştırmak zorundayız. Acaba bu araştırmayı ileri
de nasıl yapacağız, bu tespiti yapabilecek miyiz?... Sa
yın Komisyon Sözcüsünün bir açıklama yapmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Kavalalı, zatıâliniz mi cevap vereceksiniz?... 

Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Muhakkak ki, bu madde Yüce Meclis tarafından 
kabul edildiği takdirde bununla ilgili ilkeler Yüksek 
Seçim Kurulu genelgeleriyle bütün seçim kurullarına 
duyurulacak, buna bir açıklık getirilecektir. Kabul 
edilmesi önerilen sadece Anayasanın halkoylamasın-
da uygulanacak bir kanun maddesidir. 

Kaldı ki, bir süre önce 1.7.1982 tarih, 2687 sayılı 
ve Millî Güvenlik Konseyi tarafından doğrudan ka
bul edilen Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasında 
aynen şu şekilde bir hüküm getirilmiş bulunmakta
dır : 

«Oy kullanma yeterliğine sahip olanların yazım 
için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorun
ludur. Bu zorunluluğa uymayanlar 3 aydan 6 aya 
kadar hapis ve 5 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu suçtan kesinleşmiş 

mahkûmiyeti bulunanlar 5 yıl süre ile genel ve yerel 
seçimler ile bunlara bağlı ara seçimlerinde aday ola
mazlar ve oy kullanamazlar.» 

Biz, bu açık Kanun hükmüne rağmen düzenleme
mizde belirli bir yumuşaklık getirerek bu maddeyi bu 
şekilde düzenlemiş bulunmaktayız. Komisyon olarak 
önergelere bütün bu nedenlerle katılmıyoruz. Dıştaki 
yönelimler gözetilerek Anayasanın halkoyuna sunul
masında gerekli katılımı, iştiraki büyük oranda sağ
lama amacını güderek bu madde düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu bu maddenin çıkarılmasıyla 

ilgili önergelere katılmıyor, önergelerin dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza sunacağım. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bu durumda yapacağımız şudur : Sayın Anayasa 
Komisyonunun bu durumda şüphesiz katılmaları ge
rekiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ FEY-
ZIOĞLU — Efendim, Genel Kurulun takdirleri bi
zim için de muhteremdir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, ıbu durumda öner
geyi kesin oylarınıza sunuyoruım. Kalbul ©demler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Maddenin çıikarıHmıasıını oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sayın Bayazııt sizin önergeniz artık işleme koma-
mııyor. 

13 üncü mad'deyıi okutuyorum: 
MADDE 13. — Bu Kanun yayıırru tarihimde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyoruım. 

Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Bu Kamum hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür., 
BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.?,ı Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yalnız, sıra numarası değişti; 12 çıkınca 13, 12 ol

du. 14, 13 oldu. 
Bu sura değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarımın lehinde ve aleyhinde ilki sayın üyeye 

söz vereceğim. Sayım Eroğlu lehinde söz almak iste
mişlerdir. 
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Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Saygıdeğer Başkanını, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkındaki 

Kanun biraz önce (kabul ettiğimiz Anayasa Tasarı
sının gerçekleşmesine iımlkân sağlayacak, haılkoyu-
nuın olumlu oylarıyla, 'kabul oylarıyla devletin sağ
lam ve sağlıklı esaslara bağlanmasını mümkün Ikıla-
caiktır. 

Halik oylaması,, halikın iradesi demektir. Halkın 
iradesini topluluğun doğrudan doğruya ifadesi de-
mektir^ Halk oylaması mıillî egemenliğin doğrudan 
doğruya temsilî sisteme dayanmadan gerçekleştiril-
mesi demektir. Millî egemenlik, demokrasinin te
meli olan millet dediğimiz en gelişmiş toplum düze
ninin kaderini çizmesi, kendi kaderine sahip olması 
demektir. Millet egemenliğinim değerini ifade etmesi 
bakımından Atatürk'ün sözlerini dile getireceğiım. 

önce, çok tanınmış bir söz vardır; «Egemenlik 
kayıtsız ve şartsız milletindir.» Egemenlik hiçbir 
mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve İştirakte or
taklık kabul edemez. Milî egemenlik öyle bir nur
dur iki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar 
yanar, yok olur. 

Mili irade, millî egemenlik, bir efsane değildir; 
milletin kayıtsız şartsız iradesidir. MiUetleşme olayı
nın ta kendisidir. Atatürk bunu şöyle ifade ediyor; 
«Millî egemenlik düşmanlığı müstesna bir saygı ve 
şeref mevkiine sahip bulunan bir milletin herşeyine 
bir anda kastetoek cürümünden başka birşey de-
ğillıdlİT.» 

îşte, halk oylamasıyla Türk Miilletinin iradesi be
lirlenecek, ortaya konacaktır. Halk oylamasıyla ha
zırladığınız Anayasa milletin malı olacaktır. Bu Ana
yasa halk oyuna sunulan bir Anayasadır. Bir devle
tin binbir tehlike ve huzursuzluk geçiren bir toplu
mun geleceğini teminat altına alması, üstün hukuk 
kurallarıyla bunu düzenlemesidir. 

Oy verecek vatandaşların bu Anayasaya oy vere
bilmesi için onu tanıması ve tanıtması lâzımdır. 

Anayasa, devletlerin temel yapısını öngördüğü gi
bi, milletlerin tarihi gelişmelerini, oluşumunu ve ka
rakterini de dile getirir. 1982 Anayasası daha ilk sö
zünde, «Tarihi boyunca bağımsız ve hür yaşamış, 
Atatürk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için sa
vaşarak Türkiye Gumhuriyetini kurmuş olan Türk 
milleti» demekle Anayasa, Türk Milletinin karakte
rini dile getirmiştir. Bu Anayasayı değerlendirmek 
için önce Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dik
kate almak gerekir. 
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Türkiye, eski deyimle en namüsait, müsait olma
yan jeopolitik şartlara rağmen hürriyetleri savunan, 
demokrasiyi benimseyen bir ülke olmuştur. Bu Ana
yasa, çok güç coğrafi ve siyasî şartlar altında bulu
nan ülkenin kaderini millet iradesiyle çizdiği için, ta 
rihi gerçeklere dayanarak Türk toplumunun ihtiyaç
larına cevap verdiği için millî hüviyeti olan bir Ana
yasadır. 

Bu Anayasa ile hedef Türk insanım mutlu kıl
mak, müreffeh ve güvenli yaşatmaktır. Anayasa, güç
lü devleti yeni baştan sağlıklı, sağlam ve demokratik 
düzen üzerine kurma imkânını vermiştir. Türk Mil
letinin istediği ve gerçekten layık olduğu demokratik 
rejimi sağlıklı ve sağlam bir şekilde tesis etme yo
lunda 12 Eylül 1980'den sonra ve onun izlediği yol
da en önemli bir adımın atılmasına bu Anayasa se
bep olmuştur. 

Anayasanın halk oylamasıyla hukukî ve siyasî iş
lem tamamlanmış olacaktır. Bu Anayasa, tarihi bo
yunca güçlü devleti tarihi bir gelenek haline getir
miş Büyük Türk Milletinin yaşama şartlarına uygun 
güçlü devleti bütün unsurlarıyla yeni baştan kurmuş
tur. tnsan haklarına bu Anayasada yer verilmiştir. 
Bu Anayasa sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle 
en geniş ve örnek alınacak kapsamlı bir şekilde hür
riyet anlayışını getirmiştir. 

Bu Anayasanın bir diğer özelliğine de şu şekilde 
temas edeceğim. Çok kıymetli, saygıdeğer Arkadaşım 
Atalay Peköz, Anayasa ile ilgili konuşmalarında şu 
şekilde bir konuyu dile getiriyor: «Anayasanın en 
büyük özelliklerinden birisi siyaset ilmine, siyaset sa
natına ve siyasetçiye fazilet ufkunu açmış olması
dır.» Bu Anayasa bu ufku açmış, Türk Milletinin ge
leceğe güvenle bakmasını sağlamıştır. 

Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanun, Türk 
Milletinin iradesini ortaya koyacak yeni ve huzurlu 
bir dönem halkın iradesiyle başlamış olacaktır. Bu 
dönemle tarih önünde Türk Milletinin demokrasiye 
bağlılığı ve saygınlığı da ispat edilmiş olacaktır. 

Sayın Başkanım ve çok saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu Tasarının kanunlaşmasıyla tarihi vazifemizin 

gerçekleşmesi de belirli bir ölçüde sağlanmış olacak
tır. Yeni bir dönemin eşiğinde, şerefli bir vazifeyi ye
rine getiren Yüce Meclisinizin hazırladığı Anayasa 
Tasarısı ile Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hak
kındaki Kanun Tasarısı bizlere gönül huzuru içerisin
de hizmet ettiğimizi de göstermiş olacaktır. 

Beyaz oy kullanıyorum; sizlerin de beyaz oy kul
lanmanızı rica edeceğim. Bu hizmetiniz millet irade-
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sini açıkça ortaya koyacak, Türk Milletinin kararını 
dünya milletlerinin gözleri önüne serecektir. 

Sayın Başkanım ve saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sizleri saygı ile selamlamak benim için hir vazife

dir. Şerefli hizmetler görmüş şerefli insanlar olarak 
sizleri saygı ile selamlıyorum. («Bravo» sesleri, alkış
lar), 

rv. — 
5. — Başkanlık Divanının 50 sayılı kararı ve Da

nışma Meclisinin birinci yasama yılını tamamlaması 
nedeniyle Başkanın Genel Kurulun bir yıllık çalış
maları hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Danışma Meclisi Başkanının bir tezkeresi 

ve Başkanlık Divanının bir kararı var, onları okutu-
yorum< 

Genel Kurula 
Başkanlık Divanının 22 Eylül 1982 tarihli toplan

tısında alınan 50 sayılı kararı ilişikte sunulmuştur. 
Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

1. İçtüzüğün geçici ikinci maddesi uyarınca, ya
sama yılı başlangıcının bu yıla mahsus olmak üzere 
Anayasa görüşmelerinin sona erdiği tarihe alınması, 
Genel Kurulun 28 Ağustos 1982 tarihli 138 inci Bir-
leşiiminde kararlaştırılmıştır. 

2. 2 Ağustostan bu yana geceli gündüzlü çok 
yoğun bir çalışma sonunda Anayasa görüşmelerinin 
tamamlanmış olması ve akabinde Kurban Bayramı 
tatilinin başlamasından yararlanarak, sayın üyelerin 
kısa da olsa bir dinlenme imkânı bulmalarım sağla
mak üzere, yeni yasama yılının 5 Ekim 1982 günü 
saat 10.00'da başlamasına karar verilmiştir. 

(«Saat kaçta?..»sesleri) 
BAŞKAN — Arz edeceğim efendim ve kararını

zı da alacağım. 

Değerli üyeler; 
23 Ekimden bu yana 11 ay Danışma Meclisi çok 

büyük hizmetler vererek bir yıllık yasama dönemini 
geride bırakmış bulunuyor. Bugün hem Anayasanın 
kabulü, hem de yeni yasama yılına girdş dolayısıyle 
Meclisimizin en önlemli günlerinden biridir. 

Kendi isteğimizle Danışma Meclisi üyeliğini ka
bul ederek geldiğimiz günden bugüne kadar 11 ay 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. Sayın Eroğlu. 

Değerli üyeler, Tasarıyı kesin oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Anayasanın Halk 
Oyuna Sunulması Hakkındaki Kanun Tasarısı Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun. (Alkışlar) 

zarfında büyük bir hizmet aşkı ve heyecanı ile çalış
tığımızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Hizmetlerimizin başarılı olduğuna dair kamt ola
rak 23 Ekimden 23 Eylüle kadar, bugünün şu saati
ne kadar neler yaptığımızı gayet kısa, rakamlarla 
bilgilerinize arz edeceğim : 

Bugün ve bu saate kadar 156 birleşim yapmışız. 
Bu 156 birleşim içinde 368 oturumumuz, olmuş. Top
lam 811 saat çalışmışız. 109 kanun Meclisimizce ka
bul edilmiş, 22 kanun Hükümetçe geri alınmış, 27 
kanun gündeme girmek üzere hazır bulunmaktadır, 
89 kanun tasarısı da komisyonlarımızdadır. 

Kanun teklifi olarak; 21 kanun teklifi Meclisi-
ımizce kabul edilmiş, 9 teklif geri alınmış, 30 teklif 
komisyonlarımızda bulunmakta, 4 kanun teklifi de 
gündeme girmek üzeredir. 

Değerli üyeler, 
Bu memlekette ilk Büyük Millet Mecllisi dışındaki 

Meclislerin hiçbirinde 11 ay gibi kısa bir zamanda 
bu kadar iyi bir netice kesif biir çalışma sonunda bu 
kadar başarılı bir netice bugüne kadar alınmamış
tır. 

Bu tarihten itibaren, bugünden itibaren yeni ya
sama yılına girerken, eski yasama yılını başarı 'ile 
kapatmış bulunmamızdan dolayı şüphesiz iftihar du
yuyor, yeni yasama yılında sizlere daha büyük ba
şarılar diliyorum. Ayrıca önümüzdeki Bayram günle
rinin hepiniz içün kutlu olmasını, hayırlı olmasını ve 
sizlere sağlık ve bu vesileyle saadetler temenni edi
yorum. 

5 Ekim günü saat 10.00'da toplanmamız hususu
nu oylarınıza sunuyorum... («Saat 14.00'de Saym 
Başkan» sesleri) 

Saat 10.00'da efendim, arz edeyim, açıklayayım: 
5 Ekim günü Meclislimiz yeni yasama yılına girer
ken bir tören yapılacaktır. Sabahı bu törene ayırııyo-
ruz. Öğleden sonra da Divan seçimi olacak ve ondan 
sonraki günlerde de komisyon seçimleri yapılacak
tır. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Oyunuza sunmamın sebebi şudur : Biliyorsunuz, 
bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda tespit ettiği
miz saatler sırf Anayasa görüşmeleri için aldığımız 
özel kararlar idi. Aslında yeni yasama yılında nor
mal çalışmaya başladığımız zaman her güm saat 
14.00'de toplanıp, saat 18.00'e kadar çalışacağız. Ay
rıca hafta içinde kaç gün çalışacağımız da zaten siz
lerce malûm. 

• « 1 ' 
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(Değerli üyeler; o itibarla 5 Eklim 1982 Sah günü 
saat 10.00'da toplanılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 

5 Ekim 1982 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 16.35 

• I » * 
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T. C. Anayasa Tasarısının 124 üncü maddesiyle ilgili Anayasa Komisyonunun önergesine verilen oylann 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çetkjiıımerkr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

sonucu : 

160 
120 
99 
15 
6 

38 
2 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Alâeddin Aksoy 
Semer Alkyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğkı 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Darangil 
Şükrü Başbuğ 
Reoaıi Baıturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık, 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdülbakli Cebeci 

c 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Fikıri Devınimsed 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
SfiıyamS Einseik 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

G 
Necdet Oeboloğlu 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Va'hap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım İğneciler 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarciöğlu 
Rahmi KaraJhasanoğlu 

Cevdet Karsh 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muraıtoğlu 
Avni Müftüoğhı 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan 0*et 

O 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Necmi özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 

Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 

Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
İbrahim Şenocak 

1 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Haiit Zarbun 
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(Reddedenler) 

A 
Mahmut Akkılıç 
Mehmet Aydar 

D 
İsmail Hakkı Demire! 

P 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 

İbrahim Göktepe 1 
1. Doğan Gürbüz 
Turhan Güven 

K 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
A. Fehmi Kuzuoğlu j 

(Çekimserler) 

B 
Muhsin Zekai Bayer 

G 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Beşir Haımlitoğulları 

K 
Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavaklı 

U 
Hidayet Uğur 

O 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Tülay Öney 

If 
Evliya Parlak 

(Oya Katılmayanlar) 

Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Orhan Baysal 

C 
Ender Ciner 

Orhan Civelek 
Ç 

A. Güngör Çakmakçı 

Cemil Çakmaklı 
B 

Muzaffer Ender 
F 

Ayhan Fırat 
O 

Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

H 
Mehmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 

İ 
Rafet İbrahimoğlu (îzinli) 
Salih İnal 
Fenni îslümıydıi (Bşk. V,) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

ö 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Kâzım Öztürk (1. A.) 

M. Talât Saraçoğlu 
T 

Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

y 
İsa Vardal 

Y 
Şerasfetötim Yankın (hm) 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yüce) 

»•<« 

— 873 — 



Danışma Meclisi B s 156 23 . 9 . 1982 O : 2 

Tülay öney ve Arkadaşlarının, T. C. Anayasasının 181 inci maddesiyle ilgili önergesine verilen oyların 

A 
Mehmet Akdemir < 
Mahmut Akkılıç 
Mehmet Aydar 

B 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekai Bayer 

C 
Abdülbaki Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

A 
Hamda Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Şener Afcyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldıran Avcı 
Nurettin Ayanoğkı 

11 
İbrahim Barangil 
Recai Baltaralp 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

G 
Mahir Canova 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 

sonucu: 

Üye sayısı 160 
Oy verenler : 98 
Kabul edenler 29 
Reddedenler 64 
Çekimserler 5 
Oya katılmayanlar : 60 
Açık üyelikler : 2 

(Kabul Edenler) 

D 
İsmail Hakkı Demire! 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

O 
Vahap Güvenç 

H 
Beşfir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Nazmi önder 
Tülay öney 
Hamdi özen -

(Reddedenler) 

E 
Halil Ertem 

F 
Feyzi Feyzioğiu 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

t 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahimû Karahasamıoğh 
Halil İbrahim Karal 

Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adtaıam Önel 

ö 
Teoman Özalp 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 

(Redıdedimûsîtir.) 

Nuri Özgöker 
Nermin Öztuş 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 

T 
Ragıp Taırtan 
Bekir Tünay 

u 
Hidayet Uğur 

M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 

T 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyah 
Türe Tunçbay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

874 — 



Danışma Meclisi B : 156 23 . 9 . 1982 O : 2 

(Çekimserler) 

Cemil Çakmaklı 
D 

Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
Abdüllkadir Erener 

Ö 
Salih Necdet özdoğan 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
Ethem Ayan 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Rıfat Bayazııt 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daç« 

E 
Muzaffer Ender 
Hamza Eroğlu 
Sli'yarnli Ensdkl 
Halil Evliya 

E 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Feyyaz Gölcüklü (îzinli) 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet l'bratıimoğlu (İzinli) 

A. Asım İğneciler 
Fenni tsimyeM (Bşk. V.) 

K 
A Mümin TCavalalı 
XL< 1 V L U 1 1 1 1 1 1 l ^ . C l V C l l u . l l 

M. Vefilk Kıitapçıgifl 
(B*k, V.) 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Necmi özgür 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyar 

§ 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenıocak 

T 
Turgut Tan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

ti 
Bahtiyar Uzunoğlu 

VI 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın (İzinli) 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Mustafa Yücel 
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Cemil Çakmaklı ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 181 inci Maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu : 

{Reddedilmiştir.) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Muhsin Zekai Bayer 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 

A 
Hamdi Açan 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 

B 
Şükrü Başbuğ 
Reoali Baıturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 

Üye sayısı : ] 
Oy verenler : ] 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
ÇdktiırmserJar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

60 
05 
47 
55 
3 

53 
2 

(Kabul Edenler) 

1 c 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

F 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Azmi Eryılmaz 

O 
Abbas Gökçe 
ibrahim Göktepe 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtaru 

(Redd 

C 
Abdülbaki Cebeci 

D 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 

E 
A. Nedim Bray 
Akif Erginay 
Sfiıyajmli Enselkj 
Adnan Ersöz 

I Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Halil ibrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Turgut Kunter 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

edenler) 

Halil Ertem 
Halil Evliya 

G 
ihsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

I 
Sali'U inal ı 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasatıoğlu 
Cevdet Karslı 

1 ö 
Salih Necdet özdoğan 
Necmi Özgür 

Mehmet Pamak 

A. Avni Şahin 
T 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

A Mümin Kaivalalı 
M. Utkan Kocatürk 
M. Velid Koran 
Serda K.urfoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 

O 
Adtaıaın Önel 

Ö 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
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Teoman Özalp 
Hamdi özeri 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Kâzım öztürk 

F 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

ismail Şengün 
ibrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartanı 

Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 

Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 

Z 
Halk Zarbım 

(Çekimserler) 

B 
Orhan Baysal 

Feyzi Feyzioğlu 
ö 

Nermin öztuş 

(Oya Katılmayanlar) 

Alâed'din Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfifc Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop (izinli) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
ismail Arar (Raporlu) 
Ethem Ayan 
tmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 

O 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 

E 
Muzaffer Ender 
Abdülkadir Erener 
Hamza Eroğluı 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (IzirııM) 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 

Sadi Irmak (Başkan) 

Rafet îbrahimoğlu (tz.) 
A. Asım İğneciler 
Fenni tslimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vdfâk Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Nihat Kubilay 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

Ö 
Feridun Şakır öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Fahri Öztürk 

p 
Atalay Peköz 

S 
Paşa Sarıoğlu 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 

V 
Isa Vardal 

Şerafettin Yarkın (izin) 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

• > • • « 
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Paşa Sanoğlu ve Arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının 181 inci Maddesiyle İlgili önergesine Yerilen 
Oyların Sonucu : 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkilmısedea: 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
98 
23 
66 
9 

60 
2 

(Reddedilmiştir) 

(Kabul Edenler) 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
tsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

B 
Adnan Ersöz 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Şener Ak yol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Aydemir Aşkın 
Yı'ldurıını Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoglu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reaaii Bartunalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

O 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 

ö 
Tülıay Önıay 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 

(Reddedenler) 

Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Abdülbaki Cebeci 

D 
Kemal Dal 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Siyamı Ersek 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğiu 
Ayhan Fırat 

G 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksal 
ibrahim Göktepe 

t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

t 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karsh 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 

Nazmi Önder 
Zeki Özikalya 
M. Yılmaz Özman 
Fattım Özüürfc 

V 
Mehmet Pamak 

tsmail Şengün 
% 

Bekir Tünay 

ti 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Mustafa Yücel 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

Ş 
A. Avni Şahin 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 
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(Çekimserler) 

Ö 

0 : 2 

Cemil Çakmaklı 
E 

Abdüllkadir Erener 
K 

A. Fehmi Kuzuoğlu 
M 

Enis Muratoğlu 

Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Nermin öztuş 
Kâzım öztürk 

Türe Tunçbay 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 

1 E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Hamza Eroğlu 
Azmi Eryılmaz 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
Abdullah Pulat Gözü'büyük 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğullan 

K 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 t 
Rafet İbra'himoğlu (tzinli) 
A. Asım İğneciler 

1 Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavaklı 
M. Vefik Kitapçıgil 

i (Bşkv.) 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narüoğlu 

Ö 
Adman Oflet 

ö 
Feridun Şakır öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Necmi özgür 

1 p 
Atalay Peköz 

S 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 

ş 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

İsa Vardal 

Y 
Şeraf ettin Yankın (tzinüıi) 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 

..̂ .. »9<« 
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Beşir HamitoğuUan ve arkadaşlanmn, T. C. Anayasa Tasarısının 181 inci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oyların sonucu : 

(Reddedilmiştir.) 

A 
Ertuğrul Alath 
Mehmet Aydar 

B 
Recai Baturalp 
Muhsin Zekâi Bayer 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 

€1 
Zeki Çakmakçı 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Şamar Aikyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazııt 
Erdoğan Bayıfc 
Orhan Baysal 

C 
Abdülbaki Cebeci 

D 
Bekir Sami Daçe 

Üye Sayısı : 1 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
97 
31 
62 
4 

61 
2 

(Kabul Edenler) 

1 D 
İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
Muzaffer Ender 

F 
Ayhan Fırat 

1 G 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtanı 
Vahap Güvenç 

1 H 
Beşir Hamitoğulları 

K 
Mehmet Veiid Koran 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

ö 
\# 

Teoman Özalp 
Hamdi özer 

P 
Evliya Parlak 

(Reddedenler) 

Kemal Dal 
Recai Dinçer 

E 
Sadi Erdem 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evlya 

G ' 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

î 
Salih inal 

K 1 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 

Ralhımıi Karalhasanoğlu 
Cevdet Karsü 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kooatürk 

1 Serda Kurtoğlu 
M 

Enis Muratoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

i\ 
Nazmı önder 
Salih Necdet özdoğan 
Nuri özgöker 
Zeki Özkaya j 
M. Yılmaz Özman 
Kâzım öztürk 

F 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Paşa Sarııoğlu 
Ahmet Sarp 

T 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Ragıp Tartan. 
Tandoğan Tokgöz 
Lüıtfulilah Tosyalı 

U 
M. Fevzi Uyguner 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 

Z 
Halit Zarbun 
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(Çekimserler) 

E 
Siyami Ersek 

B 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Adnan Orel 

T 
Türe Tunçbay 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Tevfaık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
ismail Arar (Rapor) 
tmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehibi Muhlis Dabakoğlu 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Azmi Eryılmaz 

G 
Necdet Gefooloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü (tzin) 
S. Feridun Güray 
Turhan Güven 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet Ibrahimoğlu (tzin) 
A. Asım iğneciler 
Fenni İslimyeli (Bşkv.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
Turgut Oral 

ö 
Ahmet Sen var Doğu 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zeıkâi Ö'kte 
Tülay Öney 

Necmi Özgür 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 

S 
Hayruİlah Seçkin 
Dündar Soyer 

§ 
ismail Şengün 

T 
Turgut Tan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay (t. A.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Serafettim Yaıflcın (tzinüii) 
Turgut Yeğenağa 

-»• <m >•••« 
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Fikri Devrimsel ve Arkadaşlarının T. C. Anayasa Tasaınsuun 189 uncu Maddesiyle İlgili önergesine Verilen 
Oylanın Sonucu : 

(Reddödiltaişjtıir.) 

A 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Mustafa Alpdündar 
Ethem Ayan 

B 
ibrahim Barangil 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Abdülbaki Cebeci 

c 
Zeki Çakmakçı 

D 
İsmail Hakkı Demirel 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğhı 
Mehmet Aydar 

B 
Şükrü Başibuğ 
Recai Baüıralp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabuil edenler : 
Reddedenler : 
Çökiımısarlar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
94 
39 
53 
•2 
64 
2 

(Kabul Edenler) 

1 Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

£ 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Siyami Ersek 

Ayhan Fırat 
O 

Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Vahap Güvenç 

1 ' H 
Beşir Hamitoğulları 

(Redde 

D 
Bektir Sami Daçe 
Kemal Dal 

E 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu» 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel | 

1 K 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 

| Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

Ö 
Teoman Özalp 

1 T-Tamriİ ı i T A f 
1 XXaIIlUJ. \J£ıVx 

Nuri Özgöker 

F Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 

deriler) 

\ K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
Serda Kurtoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Kâzım öztürk . 

1 Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

s 
İsmail Şengün 

T 
Ragıp Tartan; 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfuliah Tosyalı 
Cahit Tutum 

U 
1 Bekir Tünay 

Hidayet Uğur 
X 

Mustafa Yücel 

1 p 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

fil 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağıışımıaın 
M. Talât Saraçoğlu 
Hayrullah Seçkin 

U 
M. Fevzıi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 
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(Çekimserler) 

E ö 
Abdülkadir Erener Salih Necdet özdoğan 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
Tevfilk Fikret Alpaslan 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Anar (Raporlu) 
tmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vöhlbi Muhlis Dabakoğlu 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
A. Nedim Eray 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Mehmet Hazer 
Alü Mazhar Haznedar 

I 
Sadi Irmak, (Başkan) 

t 
Rafet ttoralhıknoğihı (İz.) 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli (Bşkv.) 

K 
Halil İbrahim Karal 
M. Vefik Ritapçıgil 
(Bşk. V.) 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
Necmi Özgür 

Nermin Öztuş 
Fahati Ö2jüüır1k 

S 
Ahmet Sarp 

A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocaîc 

T 
Turgut Tan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

V 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

y 
Şerafettin Yarkın (İzinli) 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
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Cahit Tutum ve arkadaşlannuı, (T. C. Anayasa Tasarısının Geçici 1 inci maddesiyle ilgili önergesine verilen 
oylatın sonucu : 

CReddedifai'şJbir.) 
Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkjiırnısıariıar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

• 16Q 

116 
22 
89 
5 

42 
.2 

(Kabul Edenler) 

A 
Mustafa Alpdündar 

C 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

D 
Fikri Devrimsel 

E 
Azmi Eryılmaz 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Maihmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
$aniör Allryol 
Orhan Aldıkaçtı 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğhı 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

fl 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıeoali Bajtunalp 

O 
Necdet Gefooloğlu 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Vahap Güvenç 

Beşir Hamıitoğulları 

ö 
Tülay Öney 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker 

P 
Evliya Parlak 

S 
Paşa Sarıoğlu 
A. Lâmi Süngü 

(Reddedenler) 

Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğiu 

Sfiıyıamli Brısdfc K 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evliya 

M 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendöst 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
I. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

t 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanaıt 

T3 

Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Selçuk Kantarcıoğlu 
RahmUi Karalhlasanıoğlu 
Cevdet Karsh 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

m 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
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Nazmi Önder 
Teoman özalj) 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Kâzım Öztürk 

1 » 

P 
Mehmet Pamakl 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 

A 
Ertuğrul Alatlı 
Tevflilk Fikret Alpaslan 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İstmıalil Amaır (Rapor) 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekâıi Baıyer 

C 
Ender Ciner 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi. Muhlis Dabakoğlu 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyen 

Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Lüıtfullah Tosyalı 

V 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

t 
Halit Zarbun 

(Çekimserler) 

B 
Necip Bilge 

Zeki Çakmakçı 
E 

Abdülkadir Erener 

ö 
Nerrnin Öztuş 

T 

Tandoğan Tokgöz 

(Oya Katılmayanlar) 

E 
A. Nedim Eray 

G 
Abdurraihman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (tzin) 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Mdhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet İbrahimoğlu (îzin) 
A. Asım iğneciler 
Fenni îslimyeli (Bşk. V.) 

K 
Halil ibrahim Karal 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk v.) 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 

o 
Turgut Oral 
Adnıam Önel 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Salih Necdet Özdoğan 
Necmi özgür 
Fahri öztürk 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
ibrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 
Türe Tuncbay 

y 
İsa Vardal 

?! 
Şerafettin Yarkın (İzin) 
Turgut Yeğenağa 
Mustafa Yücel 

»>••« 
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Fîkıri Devrimsel ve arkadaşlarının T. C. Anayasa Tasarısının Geçici 5 inci 
verilen oyların sonucu : 

maddesiyle ilgili önergesine 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Mdfomet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddın Aksoy 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldıran Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangü 
Recıaıi Barturcılp 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

O 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
tBekir Sami Daçc \ 

Üye sayısı : İ6Ö| 

Oy verenler : ] 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekliimıseder : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

114 

97 

15 
2 

44 

2 

(Kabul Edenler) 

İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimseli 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
Sadıi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Siyama Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendiost 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğullan 

1 Mehmet Hazsr 
Ali Mazhar Haznedar 

K 
Rahmıi Karahasanıoğlıu 
Cevdet Karslı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

a 
R. Adli Onmuş 
Adlnam OreH 

0 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Zeki okkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin Öztuş 

P 
Mehmet Pamakl 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M.-Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

9 
A. Avni Şahin 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekel 
Cavidan Tercan 
Tandoğan TokgÖz 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

23 
Halit Zarbun 
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(Reddedenler) 

B 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 

D 
Kemal Dal 

E 
Hamza Eroğlu 

O 
İhsan Göksel 

Salih înal 

K 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

Ö 
Salih Necdet Özdoğan 
Kâzım Öztüfk 

P 
Atalay Peköz 

T 
Bekir Tünay 

M. Fevzi Uyguner 
% 

Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 

(Çekimserler) 

G 
1. Doğan Gürbüz 
H. Erdoğan Gürel 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Şenıar Alkyıol 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Alıtop (izinli) 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Raporlu) 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 

C 
Ender Ciner 

ç 
Cemil Çakmaklı 

1 D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

1 B 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 

G 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
Hayati Gürtan 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

* t 
Rafet Ibra'himoğlu (İzinli) 
A. Asım İğneciler 
Fennii IslknyeK (Bşjkv.) 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Kar al 
A. Mümin Kavalah 
M. Vefik Kitapçıgil (Bşkv.) 

M 
Recep Meriç 

o 
Turgut Oral 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

Necmi Özgür 
Fahri Öztürk 

$ 
Paşa Sarıoğlu 

Ş 
İsmail Şengün 
îbralhim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 

V 
İsa Vardal 

V 
Şerafettin Yarkın (İzin) 
Muammer Yazar 
Mustafa Yücel 

»•<« 
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Cahit Tutum ve arkadaşlarının, T. C. Anayasa Tasarısının Geçici 10 uncu 
verilen oyların sonucu : 

maddesiyle ilgili önergesine 

(Reddedilmiştir) 

A 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Alpdündar 

B 
Muhsin Zekâi Bayer 
Necip Bilge 

C 
Abdülbalei Cebeci 
Orhan Civelek 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mahmut Akkıhç 
Alâeddin Aksoy 
Semer AUcyoJ 
Orhan Aldücaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rjecai Baituralp 
Rıfat Bayazılt 
Erdoğan Bayık. 
Orhan Baysal 
M. Nedim BiÜgiç 

0 
Mahir Canıova 

Üye «ayısı 160 
Oy verenler 1 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çaklirrısıerler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

16 
23 
89 

4 
42 
2 

(Kabul Edenler) 

D 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

B 
Akif Erginay 

G 
Kamer Genç 

Özer Gürbüz 
Hayati Gürtaa 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğullarj 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 

(Reddedenler) 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Gemili Çalkmtaıkih 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
îsttiail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 

E 
Saidi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Sftyaimli Bnsek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halü Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel1 
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Abdullah Pulat Gözüfbüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Halü Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Salih înal 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhmli Kıanahiasamıoğkı 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbüay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlü 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

i — 

Hamdi özer 
Numi özgöker 
Nermin öztuş 

P 
* 

Evliya Parlak 
1 T 

Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

1 Enis Muratoğlu 
Avnli Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

' O 
Ajdtoian Oneü 

Ö 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Kâzım Öztürk ( 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

§ 
A. Avni Şahin 
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T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Liitfullah Tosyalı 
Şadan Tuzcu 

TT 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar UzumoğLü 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

% 
Halit Zarbun 

(Çekimserler) 

A 
Mehmet Aydar 

F 
Abdüllkadir Erener 

Ö 
Tülay öney 

V 
Mustafa Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

A' 
Eşref Akıncı 
Ertuğrul Alatlı 
Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
İsmail Arar (Raporlu) 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 

C 
Ender Ciner 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü (İzinli) 
S. Feridun Güray 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Rafet Ibrahimoğlu (İzinli) 
A. Asım İğneciler 

K 
Halil İbrahim Karal 

A. Mümin KavaJalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oıraıl 

0 
Feridun Şakir öğünç 
Necmi özgür 
Fahri Öztürk 

Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğhî 

Hayrullah Seçkin 
Dündar Soy er 

S 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 

u 
Hidayet Uğur 

V! 
İsa Vardal 

Tfl . 
ŞeraıfeDCin Yaırkın (İzin) 
Muammer Yazar 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Tümü Üzerinde Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilimıiıştir) 

160 
139 
120 

7 
12 
19 
2 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekülmsıerlıer 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncıı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şanıer Alkyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfliık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
îmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baıtunalp 
Rıfat Bayazııt 
Muhsin Zekâi Baiyer 
Erdoğan Bayüc 
Onhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 

Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
SSıyami Elnselk 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamıitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Raihırdi Karahıasaınıoğluı 
Cevdet Karslı 
A Mümin Ka/vaOıalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avnıi Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Admıam Orteİ 

Ö 
Ertuğrul Zdkâi Ökte 
Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 
(Kâzım Öztöirk 

V 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
tbraihim Şenocak 

T 
Ragıp Tartanı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay ( 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbım 
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(Reddedenler) 

0 : 2 

A 

Ertuğrul Alath 
Mustafa Alpdündar 

C 

AbdüllbaM Cebeci 

<3 
Kamer Genç 
Vahap Güvenç 

i ^ Ö 
Feridun Şakir öğün< 

P 
Mehmet Pamak 

(Çekimserler) 

A 
Mehmet Aydar 

Fikri Devrimsel 

E 
AbdüMcadiir Erener 

O 
S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
Hayati Guttan 

K 
Halil İbrahim Karal 

Ö 
Tülay Öney 
Nermin Öztuş 

S 
Paşa Sarooğlu 

T 
Cahit Tutum 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

Yavuz Altop (İzinli) 
Hikmet Altuğ (Rapor) 
İsmail Arar (Raporlu) 

II 
Remzi Banaz 
M. Nedim Bilgiç 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

1 E 
Muzaffer Ender 

1 G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü (îzin) 

1 
1 Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu (İzin) 

K 
M. Vef ik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 

O 
Turgut Ora! 

Ö 
Necmi Özgür ı 

Fahri öztürk 
T 

Turgut Tan 

"V . »1 

£o«L V CUvlOA 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammer Yazar 

«•M» 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

156 NCI BİRLEŞİM 

23 Eylül 1982 Perşembe 

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) (ikinci 
görüşme) 



DANIŞMA MECLİSİ (S. Sayısı : 183) 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/434) 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Karar No. : 26 
Sıra No. : 438 

22 Eylül 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun ile Danışma Meclisi 
İçtüzüğü uyarınca, «Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı» m, gerekçesi ile birlikte 
hazırlamış ve ilişikte sunmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Orhan ALDİK AÇTI 
Başkan 

Turgut TAN 
Kâtip 

Kemal DAL 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı. 

tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Üye 
Münhal 

Rafet İBRAHÎMOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

A. Mümin KAV Al AH 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 
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ANAYASANIN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUNUN GEREKÇESİ 

29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan Anayasa
nın 193 üncü maddesinde bu Anayasanın halkoyuna sunulması öngörülmüş olup, halkoyuna sunulmasının 
esasları ve şartları bu Kanunla düzenlenmiştir. 

Birinci maddede Anayasanın halkoyuna sunulmasında uygulanacak kanun hükümleri belirtilmiştir. 
ikinci maddede halkoylamasmın 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılması kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddede, halkoyuna sunulma işlemlerinin, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde ol

mak üzere seçim kurullarınca yürütüleceği belirtilmiştir. 
Dördüncü maddede, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli bütün tedbirleri 

almak ve hazırlıkları yapmakla görevlendirilmiştir. 
Beşinci maddede Anayasanın halkoyuna tanıtılmasında 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine iliş

kin hükümlerinin uygulanmayacağı; Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlanmasını takibeden günden 24 
Ekim 1982 günü saat 18.00'e kadar Millî Güvenlik Konseyinin 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesinde Ana
yasanın açıklanması ve tanıtılması serbest olacağı; 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren bu Anayasanın halka 
tanıtılması ve açıklanmasına ilişkin esasların Millî Güvenlik Konseyince belirlenip düzeltileceği hükmü ge
tirilmiştir. 

Altıncı maddede kimlerin halkoyuna katılıp oy kullanabileceği ve oy kullanmanın ne şekilde olacağı açık
lanmıştır. 

Yedinci maddede oy verme süresi belirtilmiştir. 
Sekizinci maddede Anayasanın halkoyuna sunulmasında vaki olacak şikâyet ve itirazların tarzı ve bunla

rın hangi mercilere yapılacağı gösterilmiştir. 
Dokuzuncu maddede sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda nelerin yer alacağı 

açıklanmıştır. 
Onuncu madde geçerli sayılmayacak oy pusulaları hakkındaki esasları düzenlemiştir. 
Onbirinci maddede il seçim kurullarının, tutanakları toplama ve sonuçlarıyla birlikte Yüksek Seçim Kuru

luna bildirmesine ilişkin esaslara yer verilmiştir. 
Onikinci madde halkoylamasına katılmayanlar hakkındaki müeyyideler ile halkoylamasını takibeden bir 

ay içinde hukukî veya fiilî mazeretlerini yetkili mercide ispat edenler için bu müeyyidelerin uygulanmayacağı
nı hükme bağlanmıştır. 

Onüçüncü madde kanunun yürürlük tarihini, ondördüncü madde de bu Kanunun hükümlerini yürütecek 
makamı belirtmiştir. 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.6.1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırla
nan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri, 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun hüküm
leri ile bu kanunlarda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun bu kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Anayasanın halkoylaması 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılır. 

MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun Yönetim ve denetiminde seçim ku
rullarınca yürütülür. 

MADDE 4. — Yüksek Seçim Kurulu : 

a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar, 
b) Halkoylamasmın sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için gerekli ilke kararlarını alır ve yayımlar, 
c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üzere iki ayrı renkte, beyazın üzerinde kabul, mavinin üze

rinde ret yazılı iki çeşit oy pusulasını yeteri kadar eşit sayıda bastırır. Zarf ve oy pusulalarını zarf dışından 
renk ayrılığını belli1 etmeyecek şekilde ve aynı ölçüde hazırlatır. 
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MADDE 5. — Anayasann halka tanıtılmasında : 

a) 26.4.1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
b) Anayasa metninin Resmî Gazetede yayımlanmasını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü saat 18.00'e 

kadar, Millî Güvenlik Konseyinin 5 Ağustos 1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesi içerisinde Ana
yasanın açıklanması ve tanıtılması serbesttir. 

c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasanın çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açıklan
masına ilişkin esaslar Millî Güvenlik Konseyince belirlenir ve düzenlenir. 

MADDE 6. — 1.7.1982 gün ve 2687 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy Verme 
kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoyuna katılır 
ve oyunu kullanabilir. 

Anayasayı kabul edenler^ üzerinde kabul yazılı; kabul etmeyenler, üzerinde ret yazılı pusulayı kullanarak 
oy verirler. 

MADDE 7. — Oy verme günü saat 08.00'den 19.00'a kadar geçen zaman, oy verme süresidir. Ancak saat 
19.00'a geldiği halde sandık başında oy vermek için bekleyen varsa bunların sandık kurulu başkanı tarafın
dan sayımını müteakip oylarını kullanmaları sağlanır. 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulmasında : 

a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde herhangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi bu iş
leme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazılı olarak, 

b) Oy sayımına ilişkin sandık tutanaklarına karşı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakini kullanmış en az 
10 kişi tarafından müştereken yazılıp imzalanacak bir dilekçe ile ve 298 sayılı Kanundaki usul ve esaslara göre 
yapılır. 

MADDE 9. — Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda : 

a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoyuna katılanların sayısı, 
c) Muteber olan oyların sayısı, 
d) Muteber olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasaya kabul oyu verenlerin sayısı, 
f) Anayasaya ret oyu verenlerin sayısı, 
Ayrı ayrı gösterilir. 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı oy pusulaları muteber değildir : 

a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surette imal edilmiş mavi ve beyaz renkli kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları, / 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulu
nan oy pusulaları, 

c) Bir zarftan çıkan hem kabul, hem ret oy pusulaları. 
Kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır; üzerine konulmuş işaretler, çizgiler, resim ve yazılar dikkate 

alınmaz. 
Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları çıktığı takdirde, bir oy olarak saydır. 

MADDE 11. — il seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tutana
ğında beliren sonuçları derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir. 
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MADDE 12. — Oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasma katılmayanlar, Anayasa oylama
sını takip eden ilk genel ve mahallî seçimlere katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. 

Halkoylamasım takip eden 1 ay içinde kayıtlı oldukları il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına baş
vurarak halkoylamasma hukukî veya fiilî mazeretleri nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında bu 
yasaklar uygulanmaz. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 182 

4 . 1 1 . 1 9 8 1 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/493) 

TC 
Başbakanlık 2 Eylül 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1197/06493 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MOlt Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17 , 9 . 1982 tarihin
de kararlaştırılan «4 . 11 . 1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 ün
cü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun [Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Tasarının gündeme alınarak komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19 uncu maddesi gereğince Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde çalışan öğretim elemanları dışındaki personelin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre inti
bakları; personelin çokluğu, işlemlerin çeşitliliği ve üniversitelerin yönetim kadrolarında değişiklik yapılma
sı nedenleriyle Kanunum öngördüğü 1981-1982 eğitim, öğretim yılı sonuna kadar tamamlanamamıştır. 

Bu nedenle tasarıda intibak işlemleri için sürenin 30,9.1983 tarihine kadar uzatılması zorunlu görülmüş, in
tibakların da 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre yapılması ve ilgilinin müracaatı şartı aranma
ması öngörülmüştür. 

Prensip olarak kişilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlandığından, intibak sonucu alacakları aylık, ek 
gösterge, yan ödeme ve diğer malî ve sosyal haklar toplamı 30*9.1982 tarihindeki mevcut hizmet akdi veya 
topla sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi müm
kün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olanlara, aradaki farkın, kademe ilerlemesi, derece 
yükselmesi, katsayı artışı ve diğer ödemelerdeki artışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmesine de
vam olunması öngörülmüştür. 

Meale, Toplu İş Sözleşmelerinin üçüncü yıl zammı 1.10.1982 tarihinde uygulanacağından farkın fazla ol-
mam&sı için de bu tarihten önceki ücretlerin esas alınması uygun görülmüştür. 

Yine tasanda 1982-1983 Eğitim öğretim yılı yaklaştığından mevcut sözleşmeli personelin görevden ayrılma
sı halinde hizmetin aksaması olasılığı dikkate alınarak, bu kişilerin mevcut durumlarının 1983 malî yılı sonuna 
kadar korunması hükmüne yer verilmiştir. 
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MADDE GERBKÇELBRt 

Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu maddesi Boğaziçi Üniversitesiyle Or
ta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışmakta olan öğretim elemanları dışındaki personelin 657 sayılı Kanuna 
göre intibaklarının 1981-1982 eğitim öğretim yılı sonuna kadar bitirilmiş olması hükmünü taşımaktadır. 

Ancak her iki üniversitede bu durumda bulunan personelin çokluğu, intibaklar için yapılacak işlemlerin 
çeşitliliği ve Üniversitelerin yönetim kadrolarının değiştirilmesi nedeniyle intibak işlemlerinin süresinde biti
rilmesine olanak bulunamamıştır. 

IBu nedenle Tasarıda, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu sıralarda hizmetin aksamaması amacıyla 
intibak sürelerinin 30.9.1983 tarihine kadar uzatılması öngörülmüş ve kurumlar arasında farklılık olmaması 
için intibakların 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine uygun olarak, fakat müracaat şartı aran
maksızın yapılması hükme bağlanmıştır. 

Bu personelin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla intibaklar sonunda ellerine geçecek aylık ek gösterge, 
iş güçlüğü iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ile diğer malî ve sosyal haklar top
lamı, 30.9.1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye 
sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün âkdî ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olma
sı durumunda aradaki farkın, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi; katsayı artışı ve diğer ödemelerdeki ar
tışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam olunması dikkate alınmıştır. 

Ancak Toplu tş Sözleşmelerinin üçüncü yıl zammı 1.10.1982 tarihinde uygulanacağından, intibaktan son
ra ele geçecek ücret ile daha önce aldıkları ücretler arasındaki farkın fazla olmaması için 1.10J1982 tari
hinden önceki ücretin esas alınması uygun görülmüştür. 

İMadde 2. — 2547 sayılı Kanunun Geçici 23 üncü maddesi, emekli olup da 'Üniversitelerde özel hizmet 
âkti ile sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanlarıyla diğer idarî personelin en geç 1981-1982 eğitim öğre
tim yılı sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebileceklerini ve bu tarihten sonra 
hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde kendilerine genel hükümlere göre işlem yapılacağını hükme bağla 
mış ise de Üniversitelerde bu gibi elemanların çok mahdut oldukları ve kurumların kilit akademik ve idarî yük
lerini taşıdıkları bilindiğinden bunların hizmetlerine 1983 malî yılı sonuna kadar daha devam etmeleri sağ
lanmıştır. 

Madde 3. — 1981-1982 eğitim öğretim yılı 30.9.1982 tarihinde sona erdiğinden arada boşluk olmaması 
amacıyla Kanunun yürürlük tarihi 30.9.19#2 olarak belirlenmiştir. 

Madde 4. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Mili! Eğütim Komlisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 22 Eylül 1982 
Esas No. : 1/493 
Karar No. : 17 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

4.11.198 İ tarihi ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun; Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin De
ğiştirilmesine llişlkin Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Komisyonumuzun ,22.9.1982 tarihli birleşiminde Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği, Yükseköğretim Kurumu, Milî Eğitini Bafcanh&ı ve Bütçe Plan Komis
yonu temsüoilerıirain iştirakleriyle görüşülmüştür. 
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Havalesi gereğince ©ütçe" Plan Komisyonundan alınması gereken görüş adı geçen Komisyonu temrilen top-
lantınııza katılan Sayın Necmettin Narlıoğlu tarafından Komisyonumuza sunulmuştur. Bütçe • Plan Ko
misyonunun da görüşü dikkate 'alınarak tasarının 1 inci ve '2 noi maddeleri yürürlükteki mali kanun hüküm-
lenkte yük getirilmeden yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile! sunulur.. 

Ethem AYAN 
Başkan 

Nermin ÖZTUŞ 
Kâtip 

Bulunamadı 

Mahir CANOVA 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Evliya PARLAK 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Başkanvekili 

Halil AKAYDIN 
Üye 

Hamza EROĞLU 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Bulunamadı 

Fuat YILMAZ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Saydı Yükseköğretim ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 

Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Geçici Madde 19. — 2547 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğre
tim elemanları dışında kalan personelin intibakları 
30.9.1983 tarihine kadar 2595 sayılı Kanunun geçici 
9 uncu maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı 
dikkate alınmaksızın yapılır. 

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin, alacağı ay
lık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güç
lük zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer 
malî ve sosyal haklarının toplamı 30.9.1982 tarihin
deki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta ol
dukları ücret toplamından (işçiye sağlanmış olan pa
ra ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan 
doğan menfaatler dahil) daha az olanlara aradaki 
fark, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı ar
tışı vesair ödemelerdeki artışlarla giderilinceye kadar 
tazminat olarak ödenmeye devam olunur.» 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONUNUN KABUL 
ETTIĞI METIN 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin 

Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 19. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim ele
manları dışında kalan personelin 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yap
mak üzere, üniversite rektörlerince bir ay içinde bir 
intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon ilgili perso
nelin durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş ta
rihinden itibaren üç ay içinde üniversite rektörlüğüne 
öneride bulunur. İntibaklar 30.9.1983 tarihine kadar 
yapılır. 

Bu personel 30.9.1983 tarihine kadar mevcut sta
tülerine göre ücret almaya devam ederler.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 23. — T.C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu 
Kanunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak 
çalışan öğretim elemanları ile diğer idarî personel 
30.9.1983 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde 
hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra ge
nel hükümlere tabi olurlar. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun geçici 23 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 23. — 2547 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığı Kanunu
na göre emekli aylığı bağlanmış olup da, bu Kanun
da belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan 
öğretim elemanları ile diğer idarî personel, 1983 yılı 
sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetleri
ne devam edebilirler.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun 30 Eylül 1982 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

(Millî Eğitimi Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam * 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr, t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menîes 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

17.9.1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
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TÜRKtYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

B A Ş L A N G I Ç 

Tarih boyunca bağımsız ve hür yaşayan ve Atatürk'ün önderliğinde hak ve hürriyetleri için savaşarak 
Türkiye Cumhuriyetini kuran; 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna inanan; adaleti devletin temeli sayan; 

Tüm fertlerini, Atatürk Milliyetçiliği ilkesini uygulayarak kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez 
bir bütün, millî şuur ve ülküler etrafında imtiyazsız ve sınıfsız kaynaşmış bir kitle halinde toplayan; 

Lâikliği, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya karıştırılmaması ve devletin din kurallarına 
dayandırılmaması şeklinde anlayan; 

Yurtta sulh, cihanda sulh ülküsü ve inkılâplarıyla çağdaş uygarlık düzeyine erişip, dünya milletler aile
sinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak seçkin yerini almış bulunan Büyük Türk Milleti; 

Düşünce hürriyeti ve insanlar arasında karşılıklı saygı ve sevgi ilkelerine dayalı demokrasi rejimi ger
çekleştirilirken, Milletin bağımsızlık ve bölünmezliğini, ülkenin bütünlüğünü, Cumhuriyeti, demokrasiyi ko
rumak ve toplumun huzur ve refahını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından 
hazırlanan ve Atatürk ilkeleriyle, inkılâplarını ve Atatürk Milliyetçiliğini temel alan, demokratik, lâik, sos
yal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel yönetimini belirleyen bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu hürriyetçi demokrasiye âşık evlâtlarının koruyuculuğuna emanet eder... 
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BİRİNCİ KISIM 

GENEL ESASLAR 

I. Devletin Şekli : 

MADDE 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

II. Cumhuriyetin temel ilkeleri : 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti: 

MADDE 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Resmî dili Türkçe'dir. 
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 
Millî marşı «İstiklâl Marşı»dır. 
Başkenti Ankara'dır. 

IV. Devletin temel amaç ve görevleri : 

MADDE 4. — Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığa» ve bütünlüğünü, ülke
nin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu
ğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığınm ge
lişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 

V. Egemenlik : 

MADDE 5. — Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
Türk milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse ve

ya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

VI. Kanun önünde eşitlik : 

MADDE 6. — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri se
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak ha

reket etmek zorundadırlar. 

VII. Yasama yetkisi : 

MADDE 7. —- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez. Anayasa ile Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Karalıma verilen kanun hükmünde 

kararname çıkarma yetkisi saklıdır. 
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Vm. Yürütme yetkisi ve görevi : 

MADDE 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa
ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

IX. Yargı yetkisi : 

MADDE 9. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

X. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ; 
MADDE 10. — Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarım, idare makamlarını ve di

ğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 

XI. Devlet şeklinin değişmezliği : 

MADDE 11. — Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve de
ğiştirilmesi teklif edilemez. 

İKİNCİ KISIM 

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği : 

MADDE 12. — Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
lere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da 
ihtiva eder. 

Temel hak ve hürriyetler, ancak bu ödev ve sorumluluklara bağlı olarak kullanılabilir. 

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması : 

MADDE 13. — Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın, 
genel sağlığın ve diğer kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili mad
delerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlana
bilir. 

Bu sınırlamalar, hürriyeti temel alan demokrasi gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışın
da uygulanamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri, temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması : 

MADDE 14. — Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair her
hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar, bu 
amaçla kullananlar, kötüye kullandıkları o hak ve hürriyeti kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce 
verilir. 
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Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzelkişi
lerle, topluluklar hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette 
bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması : 

MADDE 15. — Savaşta, sıkıyönetimde veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yü-
kümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 
kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler 
alınabilir. 

Ancak, birinci fıkrada sayılan hallerde dahi, savaş hukukuna uygun fiillerden doğan ölümler ile idam 
cezalarının infazı ve onyedinci maddenin son fıkrasındaki diğer haller hariç, kişinin yaşama, maddî ve ma
nevî varlığı ve bütünlüğünün korunacağı; kimsenin dinî inançlarını, düşünce ve îcanatlerini açıklamaya zor-
lanamayacağı ve bunlardan dolayı kınanıp suçlanamayacağı; suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyece*u; su
çu hükmen sabit oluncaya kadar sanıkların suçlu satılamayacağı kural ve hürriyetleri ihlâl edilemez. 

V. Yabancıların durumu : 

MADDE 16. — Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı : 

MADDE 17. — Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası ol

madan " bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz; doku ve organlan alınamaz. 
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muamele

ye tabi tutulamaz. 
Mahkemelerce verilen idam eczalarının infazı ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama karar

larının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın 
bastırılması olağanüstü hal ile sıkıyönetim veya savaş hallerinde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulan
ması sırasında silâh kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiil
leri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

II. Zorla çalıştırma yasağı : 

MADDE 18. — Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. 
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük süresi içindeki çalıştırmalar; askerî nitelikte olan 

veya askerlik görevi yerine geçen ya da olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihti
yaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, 
zorla çalıştırma sayılmaz. 

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği : 

MADDE 19. — Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. J 

Şekil ve şartları kanunda gösterilen : 
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir 

mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya 
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tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kara
rın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutku
nu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda 
belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek is
teyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geriverme kararı verilen bir kişinin yakalanması 
veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını delillerin yokedilmesini veya 
değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen di
ğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri yahut haklarındaki iddialar 
herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal bildirilir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç 
en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kim
se, bu süreler geçtikten sonra hâkim karan olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Olağanüstü hal, 
sıkıyönetim ve savaş hali ile ilgili hükümler saklıdır. 

Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu yakınlarına bildirilir. 
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest 

bırakılmayı isteme haklan vardır. Serbest bırakılma ilginin yargılama süresince duruşmada hazır bulunma
sını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve 
bu kısıtlamanın Kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı 
merciine itiraz hakkına sahiptir. 

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, kanuna göre, Devletçe ödenir. 

IV. özel hayatın gizliliği ve korunması : 

A. özel hayatın gizliliği : 

MADDE 20. — Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklı
dır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılman merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kâğıtları ve 
eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 

B. Konut dokunulmazlığı : 

MADDE 21. — Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin 
emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 

C. Haberleşme hürriyeti : 

MADDE 22. — Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sa

kınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılman merciin emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve 
gizliliğine dokunulamaz. 
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Ya Yerleşme ve seyahat hürriyeti 

IMADDE 23. — Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 
Y«rieşme hürriyeti, suç işLenmesM önlemek, sosyal ve ekonomıilk gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzeni 

kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korutmak; 
Seyahat hürırıiyetl, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesünli önlemek; 

amaçlarıyla kamunla sınırlanabilir, 
Vatandaşın yurt dışıma çıkma hürriyeti, ancak vatandaşlık: ödevli ya da ceza soruşturması veya kovuştur

ması gereği sınManabiiır. 
Vatandaş sınar dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun- bırakılamaz. 

VI. Din ve vicdan hürriyeti 

MADDE 24. — Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
İbadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir; bunlar kamu düzenime, genel ahlâka ve bu amaçlarla çıkarılan 

kanunlara aykırı olamaz. 
Kimase, ibadete, dinî âyin! ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatl'erinıi açıklamaya zorlanamaz; dinî 

inıaınç ve kanaatlerinden ve dinî inancının gereklerini yerine getirtip getirmemesinden dolayı kınanamaz ve 
suçlanamaz^ 

Din ve ahlaik eğitim ve öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu olup, Devletin denetim ve 
gözetimli altında yapılır* İslam dinine mensup olmayan Ikişilerin din derslerini taklibi isteklerine bağlıdır. 

[MM egemenlk ve Cumhuriyet ilkelerine aykırı olarak kimse, Devletini sosyal, ekonomik, siyasî veya hu
kukî ıtemel ıdüızeniinii Ikısmen de olsa din kurallarımla dayandırma veya siyasî ya da şahsî çıikar veya nüfuz 
sağlama atmacıyla, dini veya dün duygularını yahut dince kutsal sayılan değerleri', her ne suretle olursa olsun 
istismar edemez ve kötüıye kuianaımaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve 
tüzelkişiler hakkmda kanunun öngördüğü müeyyideler uygulanır. 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 

MADDE 25.İ — Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir,; 
Her ne sebep ve amaçla otursa olsun; kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce 

ve kanaatleri sebebiyle kman'amaz ve suçlanamaz. 

VBCLı Düşünceyi açıktana ve yayına hürriyeti 

MADDE 26. — Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yolarla tek: 'başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın ha
ber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar JBu fıkra hükmü, radyo» televizyon veya sinema 
yolluyla yayımların lizin sistemline bağlanmasına engel değildir, 

ıBu ıhüCTiiyet!eriın kulanılması, suçtan önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sun olarak usulünce 
belrtâlımliş. bügüerim açıklanmaması, başkalarımın şöhret veya haklarının, özel ve alile hayatlarının yahut ka
nunun öngördüğü meslek sıriarrnm korunması, yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kulanılmasına 'ilişkin düzenleyticd hükümler, bunların yayımını 
engellememek kaydıyla, düşünceyi açıfttama ve yayma hümyetânım sınırlanması sayılmaz. 

IX. Büfen ve sanat hürriyeti 

MADDE 27j — Herkes 'biiiım ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklatma,, yayma ve bu alanlarda 
her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu fıkra hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının ka
nunla ayrıca düzenlenmesine engel değMr, 
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X. Basın ve yayımla İlgili hükümler 

A. Basın hürriyeti 

MADDE 28< — Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmaik izim allıma ve mıall temiinıait yatırma 
şartıma 'bağlanamaz. 

Resmî dilden başka bir dilde yayını yapılması izıine bağlıdır. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır. 
Devlet, basın ve haber alma hüıriyeÜerM sağkeak tedbirleri alır.] 
Basın hürriyetinim sınırlanmasında da yıiırtmiiaıltıncı madde hükümleri uygulanır. 
Devletlin iç ve dış güvemliğimi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğümü tehdit idden ya da ayaklanırnıa 

veya isyana teşvik eder miıteliıfcte olan her türlü haber ve yazıyı, hangi sıfatla olursa olsum basanlar ve bas
tıranlar, bu suçlara aıiıt Ikanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ille dağıtımı önleyecek so
rumlu mercii ve bu suçlara ait hükümler kanunda açıkça gösterilir,, 

Yargılama görevimin 'amacına uygun olarak yerline getirilmesi için, kamumla belirtilecek sınırlar içimde, 
hâlkim tarafından verilen ıkararlar saklı ıkalmıaık üzere, alaylar hakkımda yayım yasağı konamaz. 

Süreli veya süresiz yayınlar, Ifcamumun gösterdiği suçların soruşıturma veya 'kovuşturmasına geçilmiş ol
ması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez ıbütünlüğümün,- millî güvenliğim, 
kamu düzenimin, genel ahlâkın korummıası ve suçların önlenmesi bakımından gedıfamesdnde sakınca bulunan 
hallerde de ıkanunum açıkça yetkili (kıldığı merciin emriyle toplanabilir. Toplatma kararı veren yetkili mer
ci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili mâfciıme bildirir; hâlkim !bu Ikararı en ıgeç Ikıırksekiz saat 
içinde on'aylamıazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. 

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel 
hükümler uygulanır., 

. Türikiye'de yayımlanan süreli yayımlar, Devletim ülkesi ve mlilietiyle Ibölünımez bütünlüğüme, Oumhuriye-
tin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahföka aykırı yaylımlardan malhlkûm otona hainde, mahkeme 
kararlıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açılkça devamı niteliğini taşıyan her türlü ya
yın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır, 

B. Süreli ve süresiz yaym hakkı 

. MADDE 29. — Süreli veya süresiz yayım önceden izim alma ve malî teminat yatırma şartıma bağlanamaz^ 
Süreli yayınlarım çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetedik mesleği ile ilgili esaslar (kanun

la düzenHenıkı.ı Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerim serbestçe yayımlanmasımı engelleyici veya zorlaştırıcı 
siyasal, ekonomik, (malî ve tdkınıik şartlıar koyamaz. 

Süreli yayımlar, Devletim ve diğer Ikamu tüzelkişilerinim veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânla
rından eşitlik esasına göre yararlanır, 

CM Basın araçlarınım korunması 

, MADDE 30.; — Kanuna uygun şeklildö basım iişlietmesi olarak ıkurulam basımevi' ve eklentüleri, Devletim 
ülkesi ve rnıiiletiyle bölünmez 'bütünlüğü, Cumhuriıyetim temel ilkelleri ve millî güvenıik aleyhimde işlenmiş 
bir suçtan mahkûm olma hali hariç, suç aletti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez ve işletilmek
ten alııkonulamaz^ 

D. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışa küle haberleşme araçlarmdan yararlanma hakkı 

MADDE 31. — Kişiler ve siyasî partiler, ıkamu tüzelkişilerinim elimdeki basım dışı ikiıtle haberleşme ve 
yayım araçlarımdan yararlanma hakkına sahiptir. Bu yararlanmamın şartlan ve usulleri demokratik esasl'arıa 
ve - hakkaniyet ölçülerine uygun olarak ıkanumla düzenlenir, 

. Kanun, onüçüncü maddede yer alam ıgenel sımımla nalar dışında bir sdbebe dayanarak, halkın bu 
araçlarla haber almaşımı, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve Ikarnıuoyunutn serbestçe duşmasını emgelleyicii 
kayıtlar koyamaz., 
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Ej Düzeltme ve cevap hakkı 

MADDE 32. — Düzeltme ve cevap hakkı, ancak fcişierim haysiyet ve şereflerime dokunulması veya 
kendileri ile ıfflgü gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlendir. 

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine" hâkimi tarafından karar ve-
ııilir. 

Xh Toplantı hak ve hürriyetleri 

As Dernek kurma hürriyeti 

MADDE 33. — Herkes önceden 'izin almaksızın dernek kurma hakkıma sahiptir. Hiç kimse bir derneğe 
üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürfiyetinıin kuşanılmasında uygulama-
caik şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir, 

Dernek, onıüçüncü maddedeki genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî 
amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek ola
mazlar, sendikalaır, ıkamu kurumıu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla hu amaçla ortak hareket ede
mezler. 

Kuruluş şartlarım kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerline getirmeyen dernekler, 
(kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, kanunun öngördüğü haierde hâkim kararıyla kapatılabilir. Devletim ülkesi ve ımıiiîetiyle bö-
Jiüınımez bütünlüğünün, milî güvenliğim, kamu düzenimin, başkalarının hak ve hürriyetlerinlin korunması ve 
suçların önlenmesi bakımlarımdan gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hâkim kararına kadar yetkili kılı
nan merciin emriyle faaliyetten ahkmulabil'iır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğim, milî egemenliğim ve genel asayi
şim korunması amacıyla dermekler İçişleri Bakanlığınca da kapatılabilir, 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlıilerinan 
dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getirilmesine veya bu hürriyeti kulammalarınım yasaManmasıma 
engel değildir. 

Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuruluşlara da uygulanır^ 

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 

MADDE 34. — Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen
leme hakkıma sahiptir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımın fouilamılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ka
nunda gösterilir. 

Kanunun, ertelemeyi öngördüğü hallerde, süre iki ayı geçemezi , 
Demekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kendi konu ve amaçları dışım

da toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; ve konu ve amaçları dışındaki toplantı ve gösteri yürü
yüşlerine katılamazla^ 

XII. Hakların korunması ile ilgili hükümler 

A. Hak arama hürriyeti 

MADDE 35. — Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 
ve davalı olarak iddia, savunma ve adîl yargılanma hakkına sahiptir: 

.Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçımamıaz. 
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B. Tabiî ve kanunî hâkim güvencesi 

MADDE 36. — Hiç Ikimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir mercii önüne çıkaolamaz. 
Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merdi önüne çıkarma sonucunu doğuran 

yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 

MADDE 37.; — Suç, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. 
Genel müsadere cezası verilemez. Vatandaşlıktan çıkarma, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde suçlan 

i e lilgiü olarak kanunla öngörülen istisnalar saklıdır. 
İdare, kişli hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin 

iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebiliri 
Kişi hürriyetini kısıtlayıcı cezaların yahut bu nitelikteki ıgüvenlıik tedbirlerinin yerine getirilmesi, önce

likle hükümlünün ıslalhı ve eğitilmesi amacına yönelik olarak düzeMeni^ 
Oeza sorumluluğu şahsîdir. 
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarım suçlama sonucu doğuran bir beyanda bulunmaya 

veya bu yolda delil! göstermeye zorlanamaz. 
Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez,. 

XIII. Kanunlann geriye yürümemesi 

MADDE 38. — Kümse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı ce-
zalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez, 

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. 

XIV. İspat hakkı 

MADDE 39. — Kamu görev ve hizmetinde bulımanlara karşı, bu görev ve hizmetin yenine getirilmesiy
le ilgili olarak yapılan (isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hak
kına sahiptir.. Bunun dışındaki hallerde ispat istemlinin kabulü, ancalk isnat olunan fiilin doğru ölüp olmadı
ğının anlaşılmasında kamu yararı 'bulunmasına veya şikâyetçimin lispaıta (razı olmasına bağlıdır., 

XV. Teme] hak ve hürriyetlerin korunması 

MADDE 40. — Bu Anayasa 'ile tanınmış hak ve 'hürriyetleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmî görev
liler tarafından görevlerini ifa sırasında işlenmiş olsa da, iyetkıii makama geciktirilmeden başvurma imkâ
nının sağlanmasını istemek hakkına sahiptir. 

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, dev
letçe ıtazmıin edüiCj 

'Devletin, sorumlu görevliye, trücu hakkı saklıdır^ 

iÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL VE İKTİSADÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

L Ailenin korunması 
MADDE 41. — Aile, Türk Milletinin ıtemelidlir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile babanın ve özellikle ananın ve çocukların korunması ve eğitimi için 

gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar, 
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İL Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 

MADDE 42. — Kimse, eğittim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz, 
Eğitim ve öğretim, Devletin başta gelen Mevlerindendiır, 
Eğirtüm ve öğretim, Atatürk inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda, çağdaş 'bilimi ve eğitim esaslarına göre, Dev

letlin gözetim ve denetimli altında yapıdır. Bu esaslara aykırı eğüm ve öğretim yerleri açılamaz.; 
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat (borcunu ortadan Ikaldırmıaz. 
Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için gerekli tedbirleri alır. 
Temel eğitimlin İk kademesi olan ilk öğretim, öğrenim çağındaki kız ve erkek bütün vatandaşlar için 

zorunludur; ıtemel ve orta eğitim Devlet okullarında parasızdır. 
Devlet, genel, meslekî ve teknik eğitim ve Öğretimi, kalkmanla planları hedef ve doğrultusunda, millî ik

tisadın, sanayi, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçlann'â uygun olanak düzenler ve denetler. 
özel okullarım bağlı olduğu esaslar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanun

la düzenleniri; 
Devlet, durumları sebebiyle özel eğitim ve öğrenime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılmak için ge

rekli tedbirleri alır. 
Devlet, maddî 'imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarım 

sağlamak amacıyla gerekli yardımları yapar. 

IH. Mülkiyet ve miras hakları 

As Genel kura] 

IMADDE 43. — Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, diğer temel haklar gibi, Ana
yasanın güvencesi altındadır. 

Mülkiyet, ve miras halkları, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet 'hakkının kullanılması, toplum yararına aykırı olamaz. 

B. Kıyılardan yararlanma 

MADDE 44.; — Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır; kazanılmış haklar saklıdır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarım çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanma

da öncelikle kamu yararı gözetilir. 
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma im

kân ve şartlan kanunla düzenlenir. 

C. Toprak mülkiyeti 

MADDE 45. — Devlet, toprağüı, tarımsal' üretim planlaması Ülkelerine uygun olarak ve millî iktisada 
katkıda bulunacak şekilde verimi işletiılmesiini gerçekfeştirımek, toprak kaybım önlemek ve tarım reformu uy
gulaması için ihtiyaç duyulan toprağı sağlamak aımacı ile gereken tedbirleri alır. Kanun bu aımaçla değişik 
tarım bölgelerine ve ürün çeşitlerine göre verimli tarım işletme büyüklülerini beüırtebullir. 

Tarım reformu gereği olarak uygulanacak toprak dağıtımında, o yöredeki Devlete ait amaca uygun top
raklarla ıslah yolu ille tarıma elverişli hale sokmaya müsait topraklardan ve özel mülkiyete ait olup işle
tilmeyen veya verimsiz işletilen toprakların bu aımaçla kamulaştırılmış olan kısımlarından yararlanılır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi, toprak ser/etlerinin azalması, verimli şekilde işletilen tarımsal 
işletmelerde verimin eksilmesi sonucunu doğuracak ölçüde ve şekilde yapılamaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak 
dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilir. 
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D« Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması 

MADDE 46. — Devlet, tarım arazleri İte çayır ve mer'aların amaç dışı Ikullanılmıasını ve tahribini ön-
fletmıdk, tarımsal üretim plânlaması tikelerine uygun olaralk bitkisel ve hayvansal üretimi artırmıalk ımalksadıyla, 
tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağianımasını kolaylaştı
rır, 

Devlet, biıtlkliısel ve hayvansal ürünlerin değeriendirillmesîi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi 
içıim gereken tedbirleri alır, 

E. Kamulaştırma 

'MADDE 47. — Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu 'yararının gerektirdiği ve yapılmadığı tekdirde" ka
mu 'yararının ağır şekilde zarar göreceği hallerde, karşılukilarunı peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette 'bulu
nan taşınmaz malların tannanımı veya bir kısmını, kanunila gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya 
ve bunlar üzerinde idarî irtiiıfakilar kurmaya yetkilidir. 

Kamulaştırma bedelinin hakkaniyet ve adalet ©"saslarına göre hesaplanima tarz ve usulleri kanunla belir
lenir. Kanun kamuHaştırma -bedelinin tespitinde vergi ibeyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca 
yapılmış (kıymet tekdirlerini, taşınmaz malların birlim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer objek
tif. ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkım nasıl vergilendirileceği ka
nunla göısteriliruı 

Kamulaştırma bedeli, nalkden ve peşin olarak ödeniri 
Ancak tanım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleş-

tiırillmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amiacıyla kamulaştırılan toprakların be
dellilerinin ödenme şekli Ikanunla gösterilir, Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlen-
dkıme süresi ıbeş yılı aşamaz; feu tekdirde taksitler eşit olaralk ödenir ve peşin ödenmeyen kıısım Devlet borç
ları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçiye veya (küçük çiftçiye ait olanlarının 
'bedeli, herhalde peşin ödenir. 

F, Devletleştirme 

MADDE 48. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 'teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı haillerde, 
rayiç, bedeli, kesintisiz, nakden ve peşin olaralk ödenmek şartlıyla devletleştirilebilir. 

Devletleştirme, ıteşelbbüs sahibinin açık rızası olmadıkça, Ikusmıen yapılamaz. 

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyetleri 

A. Çalışma, sözleşme ve meslek seçme hürriyeti 

MADDE 49. — (Herkes, dilediği alanda çalışma, sözleşme ve ımeslek seçme hürriyetlerine sahiptir.; 
Bu hürriyetler, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlianabilr. 

B. özel teşebbüs hürriyeti 

MADDE 50. — Özel teşebbüsler kurmıalk serbesttir. 
Kanun, ancak ıkamu yararı, millî iktisadın gerekleri ve sosyal amaçlarla özel teşebbüs hürriyetine sınır 

getiıreibilr,! 
Devlet, özel teşebbüslerin güvenlik ve kararlılık içlinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır£ 

V. Çalışma ile ilgili hükümler 

A. Çalışma hakkı ve ödevi 
MADDE 51. — Çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir* 
Devlet, işçi - işveren ilişjtolerinde menfaatler dengesini ve çalışma barışını korur. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek ve işsizliği önlemeye elverişli iktisadî bir ortam yaratmak 

için gerekil tedbirleri ahrt 
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R, Çalışma şartlan ve dinlenme hakla 

MADDE 52. — Kimse, yaşına, cinsiyetime ve gücüne uymayan işlerde çahştriamaz. 
Küçükler ve kadınlar çalışma şartları bakımlından özel olarak korunurlar. 
Dinlenmek, çalışanların haik'kıdır, 
Üoretli tatiller, yılüık izin haklan ve şartlan kanunla düzenlenir, 

C, Sendüca kurma hakkı 

MADDE 53. — İşçiler ve (işverenler, üyelerinin çalışma lilişkdlerinde, iktisadî ve sosyal hak ve men-
faıaıtlerini korumak ve geliştirmek (için, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına 
sıahıiıptirler. 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesıtıt!ir3 

OHüç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz^ 
İşçiler ve işverenler aynı zamıanda birden fazla sendikaya üye olamazlar, 
Sendikaların ve üsıt kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve (işleyişleri demokrasi eteaslarına aykırı olamaz. 

D. Sendikal faaliyet 

MADDE 54.; — Sendlikal'ar, onüçüncü maddede sayılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket edeme
yecekleri gibi; siyasî aımaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez ve 
onlara destek olamazlar; dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaç
larla ortak hareket edemezler. 

'Sendikaların idarî ve malî denetimi i e gelir ve giderleri kanunla düzenlenir. Üye, aidatını sendikaya 
doğrudan öder^ 

Sendikalar faaliyette bulunma işyerinde çalışmamayı haklı göstermez. 
'Sendikalar, gelirlerini meslekî 'almaçları dışında kullanamazlar; tüzüklerinde tespit edilecek grev ve lokavt 

fonlarını millî bankalarda muhafaza ederler. 

VI. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt haklan 

A* Toplu iş sözleşmesi hakkı 

MADDE 55. — İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ücret ve çalışma sarflarını düzenlemek amacı ile, 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. 
Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine aykırı, bunları değiştiren veya kaldıran hükümler konamaz. 
Aynı 'işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz, 

Bj Grev ve lokavt hakları 

MADDE 56. — Toplu iş sözleşmesi yapılırken uyuşmazlık 'halinde taraflar grev ve lokavt hakkına sa
hiptirler. Bu hakları kullanmanın usul ve şartları kanunla düzenlenir. 

Grev ve lokavt (hakları, iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip ede
cek şekilde kullanılamaz.: 

Grev esnasında, grev uygulanan işyerinde işçilerin ve sendikalarının yaptıkları zararlardan, sendika so
rumludur. 

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği ve ertelenebileceği haller, kanunla düzenlenir. 
Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda uyuşmazlık, Yüksek Hakem Kurulu tarafın

dan çözülür. 
Siyasal amaçlı grev ve" lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, verim dü

şürme ve direnişler yasaktır; müeyyideleri kanunla gösterilir, 
Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, hiçbir şekilde engellenemez. 
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C Küçük tüyerlerinde grev ve lokavt yasağı 

MADDE Sİ, — En çok beş işçi çalıştıran (küçük işyerlerinde, Devlet himayesindeki ıkamu hizmeti gö
nen hayır dernek ve Ikururnlarjında «toplu tiş sözleşmesi, grev ve lokavt yapılamaz. Balkanlar Kurulu bu işçile
re uygulanacak uygun çalışma şartlarını, topaz sözleşme dönemlerine gör© açıklar, 

VII. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkârların korunması 

A. Tüketicilerin korunması 

MADDE 5'8H — Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydlıınlatıcı tedbirler alır, tüıkeıticilerib Ikendierini (koru
yucu ıgMşimleriıni ıteşviiik ederi 

BH Esnaf ve sanatkârların korunması 

MADDE 59. — Devlet, esnaf ve s'anatfcân koruyucu ve destekleyici tedbirleri 'alır. 

Vnij Ücret, aylık ve sosyal yardımlar 

MADDE 60. — Ücret ve aylılk, emeğin 'karşılığıdır. 
Devlet, ücretin ve aylığın, İkramiye ve sosyal yardımların, çalışma sürelerine, tiş verimine, iş değerine, 

İşim niteliğine, kıdem ve liyakat esaslarına uygun olmasını gözetir, 
Asgarî ücretta tespitinde, ülkemin (iktisadî gücü, iş kolları ve bölgelerin sosyal ve iktisadî özelikleri dik-

fciate 'alınır. 
Devlet, çalhşaınlann hayat seviyesiinli yükseltici ve fiyat istikrarsıziıılkl'arım önleyici tedbirler alır. 
Devlet, bütün çalışanlar arasındaki, özellikle kamu Ikurum ve" kuruluşlarında memur ve işçi statüsünde 

çalışanların aldıkları ücret, aylıık ve sosyal yardımlardaki dengesizlikleri, hakkaniyete uygun biçimde gider
mek'amacıyla gerekli tedbMeri â  

K3 Sağlık, çevre ve konut 

A. Sağhk hizmetleri 

MADDE 61. — Devlet, herkesin hayatımı, beden ve ru'h sağlığı içinde sürdürmesini sağlıam'aya; insan 
ve madde gücünde tasarruf ve verimi 'artırmak, işbirliğini gerçeMeştirtmek amacıyla sağlık kuruluşlarımın 
teük elden planlanıp yönetilmesini düzenlemeye çalışır. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel 'kesimlerindeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denet
leyerek yerime getirir. 

Sağhk hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılacak harcamalara herkesin katkı ve katılımları «Genel 
Sağhk Sigortası» kapsamı içinde oluşur. 

Katılma payını karşılayamayan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara Devletçe yardım yapılır. Bu yardım1 ile 
harcamalara katılmayı ve genel sağlık sigortası kurumunun kademeli olarak gelişfcirilmesirıi sağlayan esas, 
usul ve şartlar kanunla düzenlenir. 

B. Çevrenin korunması 

İMADDE 62. — Herkes, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkina sahiptir.; Devlet, her türlü çevre 
fcidenımesimi önleyici ve tabiî çevreyi koruyucu, geliştirici ve ağaçlamdiırmayı teşvik edici tedbirleri alır. 

C. Konut hakkı 

MADDE 63. — Devlet, yerleşim merkezlertinin sosyal ve ekonomik özelliklerini, sağlıklı çevre şartlarını 
gözeten bir planlama çerçevesinde laıilelerin durumlarını ve özellikl'erini dilkk'aJte alarak konut ihtiyacını karşı
layacak tedbirler alır, bu amaçla, konut destek fonları kurar. Bu fonların kuruluş ve 'işleyişi 'ile bu alandaki 
her çeşit teşebbüse sağlanacak destekler kanunla düzenlenir. 
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X. Gençlik ve spor : 

A. Gençliğin korunması : 
MADDE 64. — Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alır, öğrenimleri süresince onları 
destekler. 

Devlet̂  gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış
kanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. 

B. Sporun geliştirilmesi : 

MADDE 65. — Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 
alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur. 

XI. Sosyal güvenlik hakları : 

A. Sosyal güvenlik hakkı : 

MADDE 66. — Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar. 

B. Şehitlerin dul ve yetimleriyle malûl ve gazilerin korunması : 

MADDE 67. — Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gazilerini korur ve top
lumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. 

C. Sakatların korunma hakkı : 
MADDE 68. — Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı her türlü 

tedbirleri alır, gerekli tesisleri kurar. 

D. Yaşlıların korunma hakkı : 

MADDE 69. — Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve ko
laylıklar kanunla düzenlenir. 

E. Korunmaya muhtaç çocuklar : 

MADDE 70. — Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri 
alır ve gerekli tesisler kurar veya kurdurur. 

F. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları : 

MADDE 71. — Devlet, yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eği
timinin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, Anavatanla bağlarının korunması ve yur
da dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. 

XII. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması : 

MADDE 72. — Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaç
la destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara kanunla getirilecek sınırlamalar sebebiyle hak 
sahiplerinin uğrayacakları zararlar Devletçe karşılanır. 
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XIII. Sanatın ve sanatçının korunması : 

MADDE 73. — Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korun
ması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. 

XIV. Sosyal ve iktisadî hakların sınırı : 

MADDE 74. — Devlet, sosyal ve iktisadî alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, iktisadî istikra
rın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Türk Vatandaşlığı : 

MADDE 75. — Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatan

daşlığı kanunla düzenlenir. 
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 
Hiçbir Türk, Devlete ve vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıka

rılamaz. 
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 

II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları : 

MADDE 76. — Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme 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 yönetim 
ve denetimi altında yapılır. 

Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahiptir. 
Silâh altında bulunan er ve erbaşlarla, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular ve hükümlüler seçim

lerde oy kullanamazlar. 
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 

III. Siyasî partilerle ilgili hükümler : 

A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma hakkı : 

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

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve Kanun hükümleri içinde faaliyetlerini 

sürdürürler. 
Siyasî partilerin tüzük ve programları, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan hakla

rına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 
Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi tür bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçla

yan siyasî partiler kurulamaz. 

B. Siyasî partilerin uyacakları esaslar : 

MADDE 78. — Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın on-
dördüncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılırlar. 
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Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla, dernekler, sendikalar, vakıflar, 

kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile maddî ve 
manevî yönlerden güçbirliği yapamazlar. 

Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumla

rının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler, faaliyetlerini 
de sürekli olarak takip eder. 

Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince 
karara bağlanır 

Anayasa Mahkemesinin kararında, partinin kapatılmasına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet verdikleri belir
tilen parti kuruculanyla genel merkez yönetim organları üyeleri, başka isim ve programlarla da olsa yeni 
partiler kuramazlar ve kurulmuş partilerde yönetim ve denetim görevi alamazlar. 

Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde, kanun
la düzenlenir. 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı > 

A. Hizmete girme : 

MADDE 79. — Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

B. Mal bildirimi : 

MADDE 80. — Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlan
ma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez. 

V. Yatan hizmeti : 

MADDE 81. — Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin, Silâhlı Kuvvetlerde veya 
kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği Kanunla düzenlenir. 

VI. Dilekçe hakkı : 

MADDE 82. — Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başları
na veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak .bildirilir. 
Bu hakkın kapsamı, kullanılma biçimi ve istinları kanunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 

BtRtNCt BÖLÜM 

YASAMA 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

A. Kuruluşu : 

MADDE 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüzelli milletvekilinden ku
ruludur. 
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B. Milletvekili seçilme yeterliği : 

MADDE 84. — Otuz yaşım dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir. 
En az ilkokul mezunu olmayanlar; kısıtlılar; yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muvaz

zaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar; kamu hizmetinden yasaklılar; taksirli suçlar 
hariç, ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasına hüküm giyenler; affa uğramış olsalar bile zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartı
cı suçlarla kaçakçılık, gasp, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suç
larından biri ile hüküm giymiş olanlar, Anayasanın ondördüncü maddesi hükmü uyarınca temel hak ve 
hürriyetlerinden birini kaybetmiş bulunanlar, milletvekili seçilemezler. 

Kamu hizmeti görevlilerinin milletvekili adayı olabilme şartlan, kanunla düzenlenir. 
Hâkimler, Silahlı Kuvvetler mensupları, mesleklerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili 

seçilemezler. 

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi: 

MADDE 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Meclis, bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Süresi biten milletvekili yeniden se

çilebilir. 
Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin toplanmasına kadar sürer. 

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, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her 

seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan 
üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılma
sına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, Cumhurbaşkanı, seçimlerin ertelenmesini isteyemez. 

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi : 

MADDE 87. — Seçimler, yargı organlarının genel 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 seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, 
şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tu
tanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararlan aleyhine 
başka bir mercie başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Ge

nel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üye
ler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ye bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek 
üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 
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F. Üyelikle ilgili hükümler 

1. Milletin temsili 

MADDE 88. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri de
ğil, bütün Milleti temsil ederler. 

2. Andiçme 

MADDE 89. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler : 
«Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız 

egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk İn
kılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin in
san haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve -Anayasaya sadakattan ayrılmayacağı
ma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

3. Üyelikle bağdaşmayan işler 

MADDE 90. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara 
bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldı
ğı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalı
şan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yö
netim kurullarında; görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı ola
rak kabul edemezler, temsilcilik 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 Bakan
lar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir. 

4. Yasama dokunulmazlığı 

MADDE 91. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mec
liste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tu
tulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tu
tulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün 
dışındadır; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bildirmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün 
yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen milletvekili hakkındaki soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kal
dırmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme'* ya
pılamaz ve karar alınamaz. 

5. Üyeliğin düşmesi 

MADDE 92. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan hüküm 
giymesi, istifa etmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmayan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis çalışanlarına 
bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırkbeş gün katılmaması yüzünden üyeliğin düş
mesine Meclisçe karar verilmesi hallerinde, sona erer. 
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Partisinden istifa eden milletvekili, o seçim dönemi içinde ancak, bağımsız olarak üyeliğini sürdürebilir; 

bir başka partiye girmesi veya Bakanlar Kurulunda görev alması hallerinde üyeliği sona erer. 
Partisinden istifa eden milletvekili, bir sonraki seçimde, herhangi bir partinin genel merkez organlarınca 

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. 

6. İptal istemi 

MADDE 93. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisçe karar veril
mesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden herhangi biri, bu kararın, Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla iptali için Ana
yasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde karara bağlar. 

7. ödenek ve yolluklar 

MADDE 94. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. Öde
neğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarını aşamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik kuru
luşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzerî ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden ödenebilir. 

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri 

A. Genel olarak 

MADDE 95, — Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kal
dırmak; Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; pa
ra basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, 
Anayasanın ondördüncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af 
ilânına karar vermek ve bu Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yeri
ne getirmektir., 

B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 

MADDE 96. — Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri yetkilidir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları içtüzükle dü

zenlenip 

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 gerekçe ile 
birlikte, aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa, bu 
hükme tâbi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca 
yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu 
tekrar Meclise geri gönderebilir. 
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D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 

MADDE 98. — Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 
andlâşmalann onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağ
lıdır. 

İktisa/iî, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, devlet maliyesi 
bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet hak
larına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, yayımların
dan başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan iktisadî, ticarî, teknik veya idarî andlâşmalann Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması 
zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan iktisadî, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren 
andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlâşmalann yapılmasında birinci fıkra hükmü uygula
nır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Ana
yasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme 

MADDE 99. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi verebilir. Ancak, olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları 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, kullanma 
süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunun istifası, ilgili bakanın çekilmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için veril
miş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onay
lanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 

Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu ile birlikte Kanun Hükmünde Kararname çı
karmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Kanun Hükmünde Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, karar
namede 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 Hükmünde Kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. 
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Bü

yük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten 
kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazete
de yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

F. Silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme 

MADDE 100. —. Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye'nin taraf ol
duğu milletlerarası andlâşmalann veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması
na izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Ülkenin anî bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhal karar ve
rilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar ve
rebilir. 
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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, Cumhurbaşkanının konuşması ile açılır. 
Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğru

ya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. 
Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya 

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

rektiren konu görüşülür. 

B. Başkanlık Divanı 

MADDE 102. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen 
Meclis Başkanı, Başkanvekileri, Kâtip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. 

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlaya
cak şekilde kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde üç seçim yapılır, tik seçi
lenlerin görev süresi bir yıl, ikinci ve üçüncü devreler için seçilenlerin görev süresi ikişer yıldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı. günden itibaren on 
gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilen adaylar arasından Meclisçe gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu. oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oy
lamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itiba
ren on gün içinde tamamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Kâtip üyelerinin ve idare Amirlerinin adedi, seçim ni
sabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, üyesi bulunduğu siyasî partinin veya parti grubunun Meclis için
de veya dışındaki fâaliyetlerine; başkan ve başkanvekilleri görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis 
tartışmalarına katılamazlar, başkan oy kullanamaz. 

C. İçtüzük, siyasî parti gruptan ve kolluk işleri 

MADDE 103. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre 
yürütür. 

İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmala
rını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri 
Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emni et ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet 
ilgili makamlarca Meclis Başkanlığı emrine verilir. 

D. Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 104. — Bu Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi en az üye 
tam sayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar ye
ter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması 

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



— 25 — 

Meclis, İçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki görüşmelerin 
yayımı Meclisin kararına bağlıdır. 

Meclisteki açık görüşmelerin yayımı hiçbir surette önlenemez. 

IV, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yolları 

\. Genel olarak 

MADDE 106. — Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Mec
lis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlar
dan bilgi istemekten ibarettir. 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. 
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. > 
Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevap

landırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir. 

B. Gensoru 

MADDE 107. — Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıy
la verilir. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itiba
ren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, 
siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun görüşül
mesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden 
sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tamgün geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylama
da yalnız güvensizlik oyları sayılır. 

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukarıdaki ilkelere uygun olmak kaydıyla 
gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükte belirlenir. 

C. Meclis soruşturması 

MADDE 108. — Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en 
az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde gö
rüşür ve karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona ve
rebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay 
içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu .sürede bitirilememesi halinde, Komisyona iki aylık >eni ve kesin bir 
süre verilir. 

Meclis, raporu öncelikle görüşür ve ilgilinin gerektiğinde Yüce Divana şevkine karar verebilir. Yüce Di
vana sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz» 
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IKÎNCI BÖLÜM 

YÜRÜTME 

L CUMHURBAŞKANI 

A. Nitelikleri ve tarafsızlığı 

MADDE 109. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğ
renim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları 
arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az on yıldan beri Türk 
vatandaşı olmak şartı da aranır. 

Cumhurbaşkanı adaylarının, seçime başlama tarihinden önceki on gün içinde, Meclis Başkanlık Divanına 
bildirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığma*Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, 
Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. 

Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 
Cumhurbaşkanı seçilenin, partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise üyeliği sona 

erer. 

B* Seçimi 

MADDE 110. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile 
ve gizli oyla seçilir. Seçimin yirmi günde tamamlanması gerekir. 

Beşer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde bu çoğunluk sağlanamazsa, beş gün sonra üçüncü 
oylamaya geçilir; üçüncü oylamada, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday, seçilmiş olur. Bu oyla
mada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, beş gün sonra üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday ara
sında dördüncü oylama yapılır. Bu son oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa, derhal 
milletvekilleri seçimlerine gidilir. 

C. Andiçmesi 

MADDE 111. —• Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki 
şekilde andiçer : 

«Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğûi koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Ata
türk inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma; milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrıl
mayacağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi taraf
sızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma; büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum 
ve şerefim üzerine andiçerim.» 

D. Görev ve yetkileri 

MADDE 112. — Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yet
kiler şunlardır : 

a) Yasama ile ilgili olanlar : 
Her yıl Eylül ayının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasını yapmak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek, 
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Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya 
belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesin
de iptal davası açmak, 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yeniden incelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ertelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 
Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek, 
Gerekli gördüğü hallerde 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 yayımlamak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını yapmak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Genelkurmay Başkanını atamak, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 
Bakanlar Kurulu ile birlikte olağanüstü hal ilân etmek, 
Olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu ile birlikte kanun hükmünde kararname çıkarmak, 
Kararnameleri imzalamak, 
Tüzükleri imzalamak ve yayımlamak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 
ölüm cezalarının infazına karar vermek veya özel af yetkisine dayanarak ölüm cezasını müebbet ağır 

hapis cezasına çevirmek, 
Devlet Denetleme Kurulunun Üyelerini ve Başkanını atamak, 
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü 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 üyelerinin dörtte birini, Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini, As

kerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyelerini seçmek. 

d) Cumhurbaşkanı, ayrıca, Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri 
yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

E. Sorumsuzluğu 

MADDE 113. — Cumhurbaşkanı, görevleri ile ilgili işlemlerden sorumlu değildir; bu sebeple Cumhur
başkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakaa 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 toplantıya çağırmak, 
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya 

belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkeme
sinde iptal davası açmak, 
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Anayasa Mahkemesinden iptal kararının yeniden incelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ertelenmesini istemek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak, 
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, 
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, 
İdam cezasını müebbed ağır hapis cezasına çevirmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek. 
c) Yargı ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini, As

kerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tabiî 
üyeleri dışındaki üyelerini seçmek. 

F. Sorumluluğu 

MADDE 114. — Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsa
yısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suçlandırılabilir. 

G. Cumhurbaşkanına vekillik etme 

MADDE 115. — Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevin
den ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı 
makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhur
başkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

H. Yeni Cumhurbaşkanının seçimi 

MADDE 116. — Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından yirmi gün önce; veya Cumhurbaşkanlığı 
makamının boşalmasından on gün sonra; Türkiye Büyük Millet Meclisince yeni Cumhurbaşkanı seçimine 
başlanır ve onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Her iki halde de Cumhurbaşkanlığı için gösterilecek adayların, 
seçime başlama tarihinden önceki on gün içinde, Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse, hemen toplantıya çağrılır. 
Görevi biten Cumhurbaşkanlarının, sonraki yaşama şartlan ve imkânları kanunla düzenlenir. 

İ. Devlet Denetleme Kurulu 

MADDE 117. — İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştiril
mesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak, kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhur
başkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu ku
rum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 
düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapar; sonuçları rapor halinde Cumhurbaşkanına sunar. 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır. 
Devlet Denetleme Kurulu, dokuz üyeden oluşur; üyeler ve üyeleri içinden Başkan, kanunda belirlenen 

nitelikteki kişiler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 
Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla dü

zenlenir. 



— 29 — 

II. BAKANLAR KURULU 

A. Kuruluş 

MADDE 118. — Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur. 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar ara

sından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhur
başkanınca görevlerine son verilir. 

B. Göreve başlama ve güvenoyu 

MADDE 119. — Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türki
ye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.-

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir Bakan tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, prog
ramın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten 
sonra oylama yapılır. 

C. Görev sırasında güvenoyu 

MADDE 120. — Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden güven isteyebilir. 

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

Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir. 

D. Görev ve siyasî sorumluluk 

MADDE 121. — Başbakan Bakanlar Kurulunun Başkanıdır; Bakanlar Kurulunun genel siyasetini belir
ler, yürütülmesini gözetir ve Bakanlıklar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar. Bakanlar Kurulu bu si
yasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her Bakan, yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur. 
Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı du

rumdadır. 

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 
MADDE 122. — Bakanlıklar, kanunun koyduğu esaslara göre kanunla kurulur ve kaldırılır. 
Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. 

Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divana verilen bir bakan, bakanlıktan düşer. Başbakanın 

Yüce Divana şevki halinde Bakanlar Kurulu istifa et niş sayılır. 
Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır. 

F. Tüzükler 
MADDE 123. — 'Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek 

üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 
Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır. 

G. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi 

MADDE 124. — Bakanlar Kurulunun 119 uncu maddede belirtilen güven oyunu alamaması veya 107 nci 
veya 120 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde Başbakan, Cumhurbaşkanından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilir. 
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Düşürülen Başbakanın birinci fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesini istememesi ve 45 gün içinde 119 
uncu madde uyarınca Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulup güvenoyu alamaması hallerinde, 
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebi
lir. 

Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde veya yeni seçilen Türki
ye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun 
kurulamaması veya kurulup güvenoyu alamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen seçime gidilir. 

H. Millî Savunma 

1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 

MADDE 125. — Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cum
hurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur. 

Genelkurmay Başkanı; Silâhlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhur
başkanlığı namına yerine getirir. 

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

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

2. Millî Güvenlik Kurulu 

MADDE 126. — Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Baş
kanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları ve 
Jandarma Genel Komutanı ile her toplantı için ilgisine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek Bakan
lardan oluşur. 

Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili ka
rarların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüş ve tavsiyelerini Bakanlar Kuruluna 
bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve gü
venliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca önce
likle dikkate alınır. 

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

Cumhurbaşkanı bulunmadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. 

III. Olağanüstü yönetim usulleri 

A. Olağanüstü haller 

1. Tabiî âfet ve ağır iktisadî bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı 
MADDE 127. — Tabiî âfet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır iktisadî bunalım hallerinde, Cumhur

başkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde 
süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir. 

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü 
hal ilânı 

MADDE 128. — Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebe-
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biyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde de, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakan
lar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi iki ayı geçmemek üzere olağan
üstü hal ilân edebilir. 

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 

MADDE 129. — Anayasanın yüzyirmiyedi ve yüzyirmisekizinci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânı
na kaçar verilmesi hallerinde, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü 
hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemiüzerine, her biri iki ayı geçmemek üzere, süreyi uza
tabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

iktisadî nedenlere dayalı olağanüstü hallerde, vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlü
lükleri ile olağanüstü hallerin her türü için geçerli olmak üzere, Anayasanın onbeşinci maddesindeki ilke
ler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdi
ği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevli
lerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, öncelikle Olağanüstü Hal 
Kanununda düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu ile birlikte, Olağanüstü Hal Kanununa daya
narak, durumun gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Res
mî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisçe 
onaylanmasına ilişkin özel süre ve usul, içtüzükte belirlenir. 

B. Sıkıyönetim, savunma hazırlığı, seferberlik ve savaş hali 

MADDE 130. — Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya va
tan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli biır kalkışmanın veya ülkenin ve Milletin bölünmezliğini iç
ten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasa'nın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hür
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelen şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebebiyle, Cumhurbaşkanı başkan
lığında Balkanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan' sonra süresi altı ayı aşmamak 
üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 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 değilse hemen toplantıya çağrılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gör
düğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir. 

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
rarına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre 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, seferberlik ve savaş hallerinde hâ'ngi hükümlerin uygulanacağı 

ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı 
ve saivaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek hükümler, 
kanunla düzenlenir. 

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar. 

IV. İDARE 

A, İdarenin esasları 

1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 

MADDE 131. — idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 
idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 
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2. Yönetmelikler ^ 

MADDE 132. — Bakanlar Kurulu bütün Bakanlıkları; Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri de, 
kendi görev alanlarını İlgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere ve bunlara aykırı 
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 

Yönetmelikler, Resmî Gazete'de yayımlanır. 

B. Yargı yolu 

MADDE 133. — İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 
Cumhurbaşkanının, Anayasada tek. başına yapacağı öngörülen işlemleri, yargı denetimi dışındadır. 
idarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. 
İdarî yargı yetkisi, idarî işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır; idarî işlem ve 

eylem niteliğinde yargı kararı verilemez. 
Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş halinde, ayrıca millî güvenlik, kamu düzenli ve genel 

sağlık sebepleriyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir. 
İdarî işlemin uygulanması hallerinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açık

ça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin dur
durulmasına karar verilebilir. 

İdare, kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür. 

C. İdarenin kuruluşu 

1. Merkezî idare 

MADDE 134. — Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara 
ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Vali, ilde Devletin ve Bakanlar Kurulunun temsilcisi, il ida
resinin başı ve merciidir. 

Belli kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan, yetki 
genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. Valilerin bu kuruluşlar üzerimdeki yetkileri kanunla düzen
lenir. 

2. Mahallî idareler 

MADDE 135. — Mahallî idareler; il, belde ve köy halkının ortak mahallî ihtiyaçlarını karşılayan ve ge
nel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzelkişileridir. 

Mahallî idarelerin kuruluşları, görev ve yetkileri ve mahallî idare hizmetlerinin görülmesi amacıyla bu ida
reler arasında mecburî veya ihtiyarî birlik kurulması, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak, kanunla dü

zenlenir. r 
Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. 
Mahallî idarelerin seçimleri, bu Anayasanın yetmiş altıncı (maddesindeki esaslara göre beş yılda bir yapı

lır, 
Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve bu 

sıfatı kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Haklarında idarî veya adlî mercilerce soruştur
ma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerinin idarî makamlarca geçici 
bir tedbir olarak görevden alıkonulmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 

Devlet, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütül-^ 
mesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir. 
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D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 

1] Genel ilkeler 

MADDE 13»6.; — Devletin ve diğer kamu tüzelkişı-terinin yürütmekle yükümlü oldukları Ifcamu hizmetle
rimi yerline 'getiren ıkamu hizmeti görevlerinin nitelikleri, hizmete girişleri ve yükseltilmeleri, görevleri ve 
hıalkl'arı, aylık ve ödenekleri ile düğer özlük • işleri kanımla düzenlenir,; 

Devletin ve 'diğer kamu tüzelkişilerinin yürüttükleri kamu foizmeflerirafin gerektirdiği görevler, (kanunun gös
terdiği istisnalar dışında, kamu hizmeti görevlileri eliyle görülür.; 

Kamu hizmeti görevlileri yetenek ve liyakat ilkelerine uygun olarak life alınırlar ve görevlierinii eşitlik ve 
tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yenine getirirler. 

Üsıt kademe yöneticisi kamu hizmeti görevlilerinin, yetiştirime ve 'geliştirilmeleri atanma ve görevden akı
ma usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir, 

2. Görev ve sorumlulukları 

MADDE 137, — Kiamu 'hizmeti görevlileri, Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yü
kümlüdürler; görevleri ile ilgili olarak, kusurlu işlem ve eylemleri ite idareye verdikleri zarardan' sorumlu
durlar, 

3. Disiplin kovuşturmasında güvence 

MADDE 138. — Kamu hizmeti görevlileri liie kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşları mensupları hakkında yapılacak 'disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun ilgiliye açık
ça ve yazılı olarak bindirilmesi, dMenlmesi, savunmasını yapma imkânı tanınması zorunludur. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez. 
Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı 'denetimli dışında bırakılmaz. 
Silâhlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler hakkındaki hükümler saklıdır, 

4. Kamu hizmeti görevlilerinin siyasi 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 kurullarında 
görev alanlar, siyasî partilere ve sendikalara üye olamazlar.: 

Kamu hizmeti görevlileri, görevlerini yerline getirtirken vatandaşlar arasında siyasî kanaatlerimden dolayı 
herhangi bir ayırım yapamazlar.: 

Bu esaslara aykırı hareket ettikleri mahkeme hükmüye sabit olanlar, ayrıca bir yargı kararına gerek ol
madan, idarece kamu hizmetinden temelli çıkarılırlar. 

Kamu hizmeti görevlilerinin meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını güden kuruluşların 
bağlı olacakları esaslar kanunla düzenlenir. 

Ei Üniversiteler ve yüksekokullar 

1, Üniversiteler 
MADDE 1<4Q. — Üniversiteler Devlet elliyle ve kanunla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzelki

şileridir. 
Üniversiteler, çağdaş eğitim, öğretim, bilim ve teknoloji esasları ve gereklerine dayanan bir düzen ve 

güvenlik ortamı içinde, Atatürk ülkeleri doğrultusunda ve kalkınma planı çerçevesinde, müetin ve ülkenin 
ihtiyaçlarına uygun 'düzeyde ve miktarda imsangücü yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimde bulunmak, bi-
limsel araştırıma, yayın ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyet gösteren çeşitli birimlerden oluşur. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe, bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. 
Üniversite öğretim üyelerimin ve yardımcılarının faaliyetleri, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kal

dırmaz.. 
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Üniversitelerin 'kuruluş ve işleyişleri, organları ve bunların seçimlileri, görev ve yetkileri, öğretim üye ve 
yardımcılarının göreve alınmailan, yükseltifaeleri;, görevlerime son verilmesi, üniversiteler üzerinde Devletin 
sahip bulunduğu gözetim ve denetim haklarını kullanma usulleri, bilimsel özerklik esaslarına aykırı olma
mak üzere, kanunla düzenlenir. 

Rektörler, üniversitelerdeki öğretim üyesi profesörler arasından Cumhurbaşkanınca seçi&i 
Devlet, yüksek öğretimi plâmlamıalk, üniversitelerim ülke idindeki dağılımlarını düzenlemek, yüksek öğre

tim kuruluşları arasındaki öğretim üye ve yardımcı ihtiyacını, bilimsel özerklik esaslarına uygun olarak 
karşılamak ve üniversitelerim dayalı bulunduğu ortaöğretim ite yükseköğretim arasındaki dengeyi sağlamak; 
amacıyla, üniversitelerin temsilcililerinin de katıldığı bir merkezî teşkilat Ikurar. 

Üniversitelerim bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak yürürlüğe ko
nulur ve denetlenir. 

Devlet, üniversiteler üzerinde denetim ve gözetim haJklkına her zaman için sahip olup, üniversitelerîe, on-
llara bağlı fakülıte, enstitü, yüksekokul ve diğer kuruluşlarda öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye 
düşmesi ve bu tehlikenin olağan tedbirlerle giderilmemesıi hallerinde, Bakanlar Kurulu, iılgilıi üniversitelerin 
veya onlara bağlı falkülte ve birimlerin İdarelerine el koyabilir. 

Üniversite ve yüksekokuTlardaki öğrencilere ve öğrendi kuruluşlarına sağlanacak burs, barınma, beslen
me ve benzeri yardım ve kolaylıklar Devlet tarafından düzenlenir ve Devletin denetim ve gözetimi altında 
yürütülür. 

2i Yüksekokullar 

MADDE 141. — Yüksek Öğretim Kurumu olarak yüksekokullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrultusun
da, Türk kültürü ve ülke ihtiyaçlarıyla istihdam plân'iması çerçevesinde, belli bir mesleğe yönelik alanlarda 
faaliyette bulunmıak üzere üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığınca kurulur. 

F. Bilim ve teknolojinin geliştirilmesi 

MADDE 142. — Devlet, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacı ile kamu kuruluşları, bilim ve sa
nayi kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak araştırmıalan teşvik eder ve destekler. 

G. Radyo ve Televizyon İdaresi ve haber ajansları 

MADDE 143. — Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri kaimu tüzel
kişiliği halinde düzenlenir, organlarınım kuruluş biçimi ve işleyişi, tarafsızlık ilkesine uygun olarak, Ikanunda 
gösıtöriir. 

Her türlü radyo televizyon yayınlan, Devlet ve Milletin yararları gözetilerek, tarafsızlık esaslarına göre 
yapılır. Haber ve programların seçilmesinde, istenmesinde, sunulmasında ve Türk kültür ve eğitimine yar
dımcılık görevlerinin yerine getirilmesinde, Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünün, kamu dü
zeninin, toplum huzurunun, genel ahlâk ve asayişin ve 'Cumhuriyetin temel ilkelerinin gereklerine uyulur; 
haberlerin doğruluğu sağlanır.. 

Radyo ve Televizyon idaresi Genel Müdürü ille yönetim kurulu üyelerinden üçü Cumhurbaşkanınca ata
nır. 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım allan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır. 

H. Atatürk Akademisi 

MADDE 144. — Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türic küHtürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yol
dan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak lamıacıylia kamu tüzelkişiliğine sahip, Atatürk Aka
demisi kurulur. 

Akademinin kuruluşu, çalışma usulleri, yetkileri ve mensuplarının özlük işleri kanunla düzenlenir, 
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t. Kaimi kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
MADDE 145. — Kamu kurumu niteliğindeki mealek kuruluşta vö bunlarım aynı nitelikteki üst kuruluş-

ları ikanunlıa meydana getirilir ve organları kendileri tarafmdan, kendi üyeleri arasından seçilir. 
Meslek 'kuruluşlarının organlarının seçimleri, üyelerinin en geniş biçimde katılımını sağlayacak ve hâıkim 

yönetim ve denetiminde yapılacak şekilde kanunla düzenlenir. 
Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler; siyasetle uğraşamazlar, siyasî parti

ler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler.; 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî 'teşebbüslerinde devamh olarak çalışanlar meslek kuruluş

larına üye olamazlar. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, mrillî güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak 

ve hürriyetlerinin korunması, suçların önlenmesi bakımlarından, gecikmesinde satanca bulunan hallerde, 
mahallin en 'büyük mülkî iamiri, hâkim kararına kadar, meslek kuruluşunun seçilmiş organlarını görevden 
uzaklaştırabMr., 

Meslek fcuruluşlaırrnwı ıtüzükleri, yönetim1 ve işleyişleri demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Y A R G I 

I. Genel hükümler 

A* Mahkemelerin bağımsızbğı 

MADDE 146. — Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
viodanî kanaatlerine göre hüküm verirler, 

Hiçbir organ, malkam, merdi veya kişi, yargı yetkisinin kulanılmıasında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde ıbulunaımaz, 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetMsinlin kullanılması lile ilgili soru soru
lamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz., 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez, 

B. Hâkimlik ve Savcılık teminatı 

MADDE 147. — Hâkimler ve Savcılar azlolunamaz, 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 dolayı hüküm giymiş oHanlarla, görevini sağlık bakımından 
yerine getiremeyeceği keşlin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilen
ler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

d Hâkimlik ve savcılık meslekleri 

MADDE 148. — Yargı yetkisi meslekten hâkimler, Cumhuriyet savcılığı görevi de meslekten savcılar eliy
le yürütülür. Ancak, idare ve vergi mahkemelerinde nitelik ve özellikleri ve çocuk mahkemelerinde zorun
luluk sebebiyle meslekten olmayanların görev almaları mümkündür. 

Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının hâkimlik ve savcılık mesleklerine alınmaları, nitelikleri, bu meslek
lere ayrılmaları ve bu görevlere atanımaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, 
görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması 
açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı' so
ruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk ve yeter
sizlik hadleri, meslek içi eğitimleri ve diğer özlük işleri., hâkimlik veya savcılık teminatı esaslarına göre kanun
la düzenlenir ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülür, 



— 36 — 

Hâkimler ve Cuırahuıriıyet savcıları ite bu mesleklerden sayılanlar, alıtaıışbeş yaşını bitirinceye kadar hiz
met görürler, Askerî hâkim ve savcıları/n yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri ile diğer özliük işleri hâkim-
ik teminatı ve laslkerî yargının özeliklerine göre, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar ile bu mesleklerde'n sayılanlar (kamunda bdlrtilenlerıden başka genel ve özel hiçbir 
görev alamazlar; görevlerinde ve özel hayatlarımda tarafsızlıkları hakkında çevrenlim 'inancını sarsacak davra
nışlardan kaçınmak zorundadırlar. 

Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ©derler.-
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları, idarî görevleri yönünden, Adalet Bakanlığına hapıdırlar. 
Kamu davasının açılması görevi Cumhuriyet savaşımındır. 
Adalet Bakanı, kamu davasını açması için, Cumhuriyet savcısınla yaziı olarak emir verebilir. 
Adlî işlerde, zabıta görevlileriı, Cumhuriyet savcısının emrindedir. 
Adalet Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkimler ve Cumhuriyet savcılarımı geçici yet

ki ile görevlendirebilir,: Bu kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilik toplantısında onaya sunan 

Hâkim veya savcı sınıfında olup da, Adalet Bakanlığının ımierkez kuruluşunda geçici veya sürekli 'ola
nak çalıştırılacakların atamla yetkisi Adalet Bakanına 'aittir; 'bunlar, savcılar hakkındaki hükümlere tâbidir. 
Bakanlık hizmetinde çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıları,, gerektiğimde Adalet Bakanının teklifi üzerine, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, durumlarına uygun hâkimlik ve savcılık görevine atanır
lar. 

Bu maddede sözü edilen savcılık mesleği ile ilgili hükümler idarî yargıdaki fcanuınsözcüleri için de ge-
çerilidiırı.; 

D.ı Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 

MADDE 149. — Mahkemelerde duruşmalar herkese 'açıktır. Duruşmaların ıbliır kısmının veya tamamınım 
kapalı yapılmasına, ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğimin kesim olarak gerekli kıldığı hallerde karar 
verilebilir. 

Küçüklerim yargılanması hakkında kanunla özel1 hükümler konulur. 
Bütün mahkemelerim her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 
Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, 'yargının görevidir. 

E.j Mahkemelerin kuruluşu 

MADDE 150. — Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzen
lenir. . 

Adlî ve idarî yargılama, Devletin imkânları ölçüsünde, İki dereceli olarak yapılır. 

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

MADDE 151. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulup Ancak, sıkıyönetim ve savaş ha
ine ilişkim hükümler saklıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde hir başkan, iki asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı 
yardımcısı bulunur. Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ;le savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuri
yet savcıları arasından, savcı yardımcıları dla Cumhuriyet savcıları ve yardımcıları arasından; Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanır. Mahkemedeki bir asıl ve bir yedek üyenin atanıması, birinci sınıf 
askerî hâkimler arasından, savcı yardımcılarının yarısının atanması ise1, askerî hâkimler arasımdan, özel ka
nunda gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtaydır. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümler, 

kanunda gösterilir. 
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GJ Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının denetimi 

MADDE 152. — Hâkimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve kanunsözcülerinin görevlerini usulünce ye
rine getirip getirmediklerini denetlemek, gerektiğinde görevleri sebebiyle veya görevleri sırasında bir suç iş
leyip işlemediklerini, tutum ve davranışlarının sıfat ve görevlerine uygun olup olmadığını araştırmak ve ica
bında haklarında inceleme ve soruşturma yapmak görevi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
atanan Bakanlık Teftiş Kuruluna bağlı adalet müfettişleri tarafından Adalet Bakanının izniyle, yerine geti
rilir. 

Adalet Bakanı, inceleme ve soruşturmayı, hakkında inceleme ve soruşturma yapılacak hâkim derecesinde
ki veya üst dereceli bir hâkim, Cumhuriyet savcısı hakkındaki inceleme ve soruşturmayı ise aynı veya üst 
dereceli Cumhuriyet savcısı eliyle de yaptırabilir. 

H. Askerî yargı 
MADDE 153. — Askerî yargı, askerî mahkemeler tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin 

askerî suçları ile, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle 
ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunla belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen 
görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara 
bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili 
olduğu, kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde, üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahip olması şarttır. Ancak, savaş halinde 
bu şart aranmaz. 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini ya
pan askerî hâkimlerin, nezdinde bulundukları komutanlarla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik 
teminatı ve askerî hizmetlerin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 

Askerî disiplin mahkemeleri, askerlik görevinin gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

II. Yüksek Mahkemeler 

A. Anayasa Mahkemesi 

1. Kuruluşu 
MADDE 154. — Anayasa Mahkemesi, onbeş üyeden kuruludur; üyeleri, Cumhurbaşkajı tarafından se

çilir. 
Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından gizli oyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için 

bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 

2.; Üyelerin hakları ve yükümlülükleri 

MADDE 155. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev ala
mazlar. 

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 kuru
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim organlarında görev alamaz
lar; genel ve mahallî seçimlerde aday olamazlar ve seçilemezler. 

3. Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 156. — Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 

hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak 
anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 
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4. Görev ve yetkileri 

MADDE 157. — Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişik
liklerini ise, sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 
hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıy
la, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. 

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, genel olarak son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp 
yapılmadığına; Anayasa değişikliklerinde ise, yüzdoksanbirinci maddedeki teklif ve oylama çoğunluğuna ve 
ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarına inhisar eder. Şekil bakımından denetleme, 
kanunun yayımlanma süresi içinde Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte 
biri tarafından talep edilebilir. Kanunun yayımlama süresi geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal 
davası açılamaz; defi yolu ile de ileri sürülemez. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. 

5. Çalışma ve yargılama usulü 

MADDE 158. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve Başkanvekili dahil, dokuz üye ile toplanır ve toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak kanun, kanun hükmündeki kararname ve İçtüzüğün 
veya bunların belli hükümlerinin iptaline karar verilebilmesi için üçte iki oy çoğunluğu şarttır. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesinin kurul 

halinde çalışma usulü, davaların Başkan ve Başkanvekili dışında üyeler arasında dengeli dağılımını ve 
her davaya bakacak üyelerin önceden bir sıraya uygun olarak belirlenmesini sağlayacak şekilde; içtüzükte 
gösterilir. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davasının Anayasa Mahkemesince reddine dair karar Cumhurbaşkanlığına 
sunulunca söz konusu kanun derhal yayımlanır. 

Anayasa Mahkemesi, siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde 
inceler; ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırabilir. 

6. İptal davası 

MADDE 159. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzü
ğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, sadece Cumhurbaşkanı, Anamuhalefet Partisi Başkanı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. 

7. Dava açma süresi 

MADDE 160. — Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, 
kanun hükmündeki kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün 
sonra düşer. 

8. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 

MADDE 161. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmündeki 
kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddia
sının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri 
bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte 
karara bağlanır. 
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Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu 
süre içinde karar verilmezse, mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, 
Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak 
zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra beş yıl geçmedikçe 
aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiası ile tekrar başvuruda bulunulamaz. 

9, Anayasa Mahkemesinin kararları 

MADDE 162. — Anayasa Mahkemesinin iptal kararları dışındaki kazaî kararları kesindir. İptale ilişkin 
kararlan ise, Cumhurbaşkanınca yeniden incelenme is'eme süresinin geçmesi veya bu istemde bulunmayaca
ğının açıklanması ya da Anayasa Mahkemesince, iptale ilişkin kararın kaldırılmasına yer olmadığına karar 
verilmesi hallerinde kesinleşir. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünü iptal ederken, kanunkoyucu gibi hareketle, yeni bir 
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü ya da bunların hüküm
leri. kesinleşen iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken haller
de Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gi eceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir: Bu tarih, kararın 
Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının 
ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

İptal kararları geriye yürümez. 
Yürürlükten kaldırılan hükümlerin iptallerine karar verilemez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümle

rin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir. 
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organla

rını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 

10, Cumhurbaşkanının, iptal kararlarını yeniden incelettirmesi 

MADDE 163. — Anayasa Mahkemesinin, kanun, kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü hükümlerinin iptaline ilişkin kararları Cumhurbaşkanlığına derhal sunulur. 

Cumhurbaşkanı, iptal kararlarının yeniden incelenmesini, kararların kendisine sunulduğu tarihten itibaren 
onbeş gün içinde, Anayasa Mahkemesinden isteyebilir. 

Bu durumda Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, üye tamsayısıyla toplanır. Tamsayı ile toplanma, huku
ken veya fiilen mümkün olmazsa mahkeme en az, üye tamsayısının beşte dördü ile toplanabilir ve en geç iki 
ay içinde kararını verir. İptal kararının kaldırılabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gerekir. 
Bu karar 'kesindir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

B. Yargıtay 

1. Yargıtayın görevi ve seçim usulleri 

MADDE 164. — Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 
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 Başkanvekilleri, Daire Başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Bü
yük Genel Kurulunca üye tamsayısının saltçoğunluğu ve gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi ve yargılama usulü, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esasla
rına göre kanunla düzenlenir. 
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2. Cumhuriyet Başsavcılığı 

MADDE 165. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulu
nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl 
için seçilirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hüküm
lere tabidir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

3* Yüce Divan 

MADDE 166. — Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Askerî Yargıtay Başsavcısı, Danıştay ve 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yar
gılanır. 

Yüce Divan, Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında, Yargıtayın ceza işlerini görmekte olan Birinci 
Başkanvekili ile Yargıtayın Ceza Daireleri Başkanlarından oluşur. 

Kanunî mazeretleri sebebiyle Yüce Divana katılamayan Başkana Başkanvekili, Daire Başkanlarına da o 
dairelerin en kıdemli üyeleri vekâlet ederler. 

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili yapar. 
Yüce Divan kararları kesindir. Ancak, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde re'sen veya 

hükümlünün ya da vekilinin başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcısı bir defaya mahsus olmak üzere, Yüce 
Divandan karar düzeltilmesi isteğinde bulunabilir. 

C. Danıştay 

MADDE 167. — Danıştay, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlara son inceleme mercii olarak; 
kanunla gösterilen belli idarî davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan üst derece idare mah
kemesidir. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini in
celemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin seçimi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine uygun olarak ka
nunla düzenlenir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, en az yarısı idarî yargıdan olmak üzere, adlî ve idarî yar
gı hâkim, savcı ve kanunsözcüleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri ka
nunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 

Danıştay Başkanı, Başkanunsözcüsü, Başkanveküleri ve Daire Başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay 
Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. 

Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 

D. Sayıştay : 

MADDE 168. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerle, sermayesinin yarısı veya daha fazlası bu 
dairelerce verilerek kurulan sabit veya döner sermayeli ya da fon şeklindeki idarelerin gelir, gider ve malla
rını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
mak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli ilk ve son derece 
hesap mahkemesidir. 

Silâhlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi 
usulleri, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 
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Mahallî idarelerin Sayıştayca denetim usûl ve esasları, bunların yapıları ve faaliyet tarzları gözetilmek 
suretiyle, kanunda gösterilir. 

Sayıştay dairelerince, hesap ve işlemleri sonucu ilgilileri hakkında verilen hukukî sorumluluk kararları, 
Sayıştay Temyiz Kurulunca temyizen incelenerek kesin ve nihaî hükme bağlanır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim ve yargılama usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı, kanunla belirti
lir. 

E. Askerî Yargıtay : 

MADDE 169. — Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davaların ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleri birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanın
ca seçilir. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, ikinci Başkanı ve Daire Başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasın
dan rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

Askerî Yargılayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının özlük işleri, mahkemelerin bağım
sızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerin gereklerine göre kanunla düzenlenir. 

F. Askerî Yüksek tdare Mahkemesi : 

MADDE 170. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin 
idarî işlem ve eylemlerin yargısal denetimini yapan 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 için
den her boş yer için gösterilecek üç aday arasından; hâkim sınıfından olmayan üyeleri, iki yılını doldurmuş 
kurmay yarbaylarla, albay rütbesinde üç yılını doldurmamış kurmay subaylar içinden, Genelkurmay Baş
kanlığınca 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 seçilir. 
Askerî Yüksek tdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, hâkimlik teminatı ve askerlik 

hizmetinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 

G.. Uyuşmazlık Mahkemesi : 

MADDE 171. — Uyuzmazlık Mahkemesi adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hü
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu ve işleyişi kanunla düzenlenir. -Bu Mahkemenin Başkanlığını ve 
Başkanvekilliğini, Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üyeler yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin 
kararı esas alınır. 

III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : 

MADDE 172. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre oluşur ve görev yapar. 

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Kurula Bakanlık adına Bakan ve Müsteşardan başkası katılamaz. 
Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili kurulun tabiî üyesidir. 
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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 içinden, 
Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. 

Kurulun seçimle gelen üyeleri, görevleri süresince başka görev alamazlar. 
Kurul kararlarına karşı, kazaî mercie başvurulamaz, 
Kurulun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma usulleri ve kurul kararlarına karşı kurul bünyesinde yapı

labilecek itirazların inceleme usulü kanunla düzenlenir. 

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 giderlerine katılma payıdır. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Aylık ve ücret gelirle

rinden asgarî ücrete tekabül eden miktarı vergilendirilmez. 
Vergi ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 
Vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oran ve miktarlarına ilişkin 

hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu
na verilebilir. 

B. Borçlanma : 

MADDE 174. — Devlet ile kamu tüzelkişileri, kanunların tanıdığı yetkiler çerçevesinde kredi anlaşma
ları yapabilirler ve tahvil çıkartabilirler. 

Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak için, doğrudan veya dolaylı olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası kaynakları kullanılamaz. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazineye, miktarı carî yıl 
genel bütçe ödenekleri toplamının özel kanununda gösterilen oranını geçmemek üzere, kısa vadeli bir avans 
hesabı açabilir. Her yıl için bu esasa göre hesaplanacak avans miktarından, bir önceki yılda alınan avans
lar mahsup edilir ve Hazineye o yıl sadece aradaki fark ödenebilir. 

C. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : 

MADDE 175. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bakanlar Kurulunun para ve kredi politikasını, 
kalkınma planları ve yıllık programlara göre uygular. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Başbakan tarafından gösterilen üç aday arasından Cum
hurbaşkanı tarafından atanır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri, belediyeler ve özel idarelerce çı
kartılmış tahvilleri satın alamaz. 
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II. Bütçe : 

A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması : 

MADDE 176. — Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, 
en fazla bir yıllık bütçelerle yapılır. 

Malî yıl başlangıcı ile genel katma bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirlenir. 
Kanun, kalkınma plânları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre 

ve usuller koyabilir. 
Bütçe Kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz; mevcut kanunların hüküm

lerini açıkça veya dolaylı olarak değiştiren veya kaldıran hükümler getirilemez. 

B. Bütçenin görüşülmesi : 

MADDE 177. — Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini göste
ren raporu, malî yıl başından en az üç ay önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu komisyona, iktidar 
grubu veya gruplarından en az yirmibeş üye katılır; komisyonun kalan onbeş üyesi, oranlarına göre, di
ğer siyasî parti gruplarından ve bağımsızlardan oluşur.. 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 Kurulda, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler 
hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve de
ğişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasın
da, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. 

C. Malî yıl içinde bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları : 

MADDE 178. — Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. 
Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konula
maz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. 
Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçelerine malî 
yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gös
terilmesi zorunludur. 

D. Kesin hesap : 

MADDE 179. — Kesin hesap kanun tasarıları kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili 
oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç altı ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının veril
mesinden başlayarak en geç üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alı
nır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin hesap kanunu tasarısını genel kurula birlikte sunar. 
Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağ
lar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş ol
ması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların ka
rara bağlandığı anlamına gelmez. 

E. Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi : 

MADDE 180. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi usul ve 
esasları kanunla düzenlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

I. Plânlama : 

MADDE 181. — İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak ve
rimli şekilde kullanılmasını plânlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. 

Plânda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım 
ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların 
verimli şekilde kullanılması hedef alınır. 

Kalkınma girişimleri, bu plâna göre gerçekleştirilir. 
Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanması ve uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 
Kalkınma plânları, kamu kesimi için emredici; özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir. 

II. Piyasaların denetimi : 

MADDE 182. — Devlet, para, kredi, sermaye, mal Ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işleme
lerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kar
telleşmeyi önler. 

III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi : 

MADDE 183. — Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi Devlete aittir. Arama ve işletmenin, Devletin özel teşebbüsle ortak veya doğrudan doğru
ya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda özel teşebbüsün uyması gereken 
şartlar ve Devletçe yapılacak denetim esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 

IV. Ormanlar ve orman köylüsü : 

A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi : 

MADDE 184. — Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları ko
yar ve tedbirlerini alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işleti
lir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine 
yol açan siyasî propaganda yapılamaz; ormanları yakmak veya orman sahalarını yok etmek veya daraltmak 
amacıyla işlenen orman suçları için af çıkarılamaz. 

31.12.1981 tarihinden önce, bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tes
pit edilen arazilerle, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler ve orman olarak mu
hafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde 
kesin yarar olduğu tespit edilen yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. 

B. Orman köylüsünün korunması : 

MADDE 185. — Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bü
tünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini 
sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş 



— 45 — 

yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerle
rin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu 
yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi ka
nunla düzenlenir. 

Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri 
alır. 

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi : 

MADDE 186. — Devlet, millî iktisadın yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve 
tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. 

Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar. 

VI. Denizciliğin ve havacılığın geliştirilmesi : 

MADDE 187. — Devlet, denizciliğimizin gelişmesi, özellikle deniz ticaret filosu tonajının artırılması, li
manların geliştirilmesi ve gemi inşaat sanayiinin desteklenmesi yolunda teşvik edici tedbirleri alır. 

Devlet, havacılığımızın güçlendirilmesini amaçlar ve sivil havacılığın kapasitesinin artırılmasını, alt yapı 
ve havacılık sanayiinin geliştirilmesini teşvik eder. 

VII. Yüksek Hakem Kurulu : 

MADDE 188. — Yüksek Hakem Kurulu, Anayasanın ellialtıncı maddesinde öngörülen hallerde doğru
dan; grev veya lokavtın altmış gün devam etmesi halinde taraflardan birinin veya Çalışma Bakanının baş
vurusu üzerine, taraflar arasındaki uyuşmazlığı kesin olarak çözümler. 

Taraflar da anlaşarak, grev veya lokavta başvurmadan ya da grev veya lokavt sırasında uyuşmazlığı, çö
zümlenmesi için, Yüksek Hakem Kuruluna götürebilirler. 

Yüksek Hakem Kurulu kararlarını, Anayasanın altmışıncı maddesindeki ilkelere uygun olarak verir. 
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve çalışma usulleri, kanunla düzenlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

I. inkılâp kanunlarının korunması : 

MADDE 189. — Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne 
çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkîlâp ka
nunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya 
aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı'Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 

ile bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlen

dirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkâmın Kabulü Hakkında Kanun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve i353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına 

dair Kanun; 
8.' 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. 
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II. Diyanet İşleri Başkanlığı : 

MADDE 190. — Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, İslâm Dininin gerçek kural ve 
ilkeleri doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında ve üstünde kalarak ve milletçe dayanışma 
ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. 

Diyanet işleri Başkanı, özel kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan ve Bakanlar Kurulunca gösterilen 
üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 

ALTINCI KISIM 

SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın değiştirilmesi : 

MADDE 191 — Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. 
Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dışında, 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir. 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar : 

MADDE 192. — Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa 
metnine dahildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları mad Merin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz. 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi : 

MADDE 193. — Bu Anayasa, halkoyuna sunulup kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası 
olur ve halkoyu sonuçlan ile beraber derhal Resmî Gazetede yayımlanır. 

Bu Anayasanın hükümleri, Geçici Maddelerde belirtilen esaslara göre yürürlüğe girer. 

YEDİNCİ KISIM 

GEÇtCt HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Anayasanın birinci kısmındaki genel esaslar ile ikinci kısmında yer alan ge
nel hükümler, kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve iktisadî haklar ve ödevler ile siyasî haklar ve ödev
ler, Anayasanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Mevcut kanunlarda değişiklik yapılması veya yeni kanun çıkarılması gereken hallerde Anayasa hüküm
leri Anayasanın onuncu maddesi gereğince doğrudan uygulanabilir. 

Üçüncü kısmın birinci bölümündeki yasama organı ile ilgili hükümler, yapılacak ilk genel seçimler sonu
cu Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplandığı günde yürürlüğe girer. 

Üçüncü kısmın ikinci bölümündeki yürütmeye iliş "cin hükümlerden Cumhurbaşkanlığına, Bakanlar Ku
ruluna, Bakanlıkların kurulmasına ve Bakanlarla tüzüklere ilişkin hükümleri, malî hükümler ve mahallî 
idareler dışında kalan idareye ilişkin hükümleri, Ana /asanın yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Mahallî idarelere ilişkin hükümler, mahallî idareler seçimlerinin yapılmasından sonra yürürlüğe girer. 
Malî hükümlerden aylık ve ücret gelirlerinden asgarî ücrete tekabül eden miktarının vergilendirilmeye

ceğine dair hükmün uygulanma yılı, Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
Yürütme ile ilgili hükümlerden, Anayasanın yayımlanması ile birlikte yürürlüğe konulmamış olanları ise, 

yapılacak ilk genel seçim sonuçlarının ilânı ile birlikte yürürlüğe girer. 
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Üçüncü kısım üçüncü bölümde yer alan yargıya ilişkin hükümler de Anayasanın yayımlanması ile yü
rürlüğe girer. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hüküm, kuruluş kanununun kabulü ile birlikte 
uygulanmaya konulur. 

Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve kurullar, kuruluş kanunları yürürlüğe konularak görevle
rine başlayıncaya kadar, bu konulardaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anayasanın, halk oylaması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olarak 
kabul edildiğinin usulünce ilanıyla birlikte, halk oylaması tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve 
Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatını kazanarak, yedi yıllık bir dönem için, Anayasa ile Cumhurbaşkanına 
tanınan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Yedi yıllık sürenin sonunda, Cumhurbaşkanlığı seçi
mi, bu Anayasada öngörülen hükümlere göre yapılır. 

Cumhurbaşkanı, ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı olu
şuncaya kadar, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla teşekkül etmiş olan Millî Güvenlik Konseyinin 
Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı sıfat ve yetkilerini de muhafaza eder; ancak, Genelkurmay Başkan
lığı yetki ve görevlerinin tamamını veya gerekli gördüklerini kıdem ve rütbece uygun bir general veya 
amirale devredebilir. 

İlk genel seçimler sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve başlayıncaya kadar geçecek 
süre içinde, Cumhurbaşkanlığının herhangi bir surette boşalması halinde, Millî Güvenlik Konseyinin en kı
demli üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp bu Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanını seçinceye ka
dar, Cumhurbaşkanına vekâlet eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Milli Güvenlik Konseyi, bu Anayasaya dayalı olarak hazırlanacak Siyasî Par
tiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun ile 2485 sa
yılı Kurucu Meclis Hakkında Kanuna göre görevlerini devam ettirir. 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Millî Güvenlik Konseyi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesin
deki Millî Güvenlik Konseyi Üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde doldurulması 
usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve baş'adıktan sonra, Millî Güvenlik Konseyi, Cumhurbaş
kanının yedi yıllık süresi sona erinceye kadar, Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi sıfatını alırlar. Cumhurbaşıkanlığı Konseyi Üyeleri, 
bu Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunulmaz
lığına sahip olurlar. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyinin görevleri şunlardır: 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen, bu Anayasada 
yazılı temel hak ve hürriyetlere ve ödevlere, laiklik ilkesine, Atatürk inklâplarının, millî güvenliğin ve ka
mu düzeninin korunmasına, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna, Milletlerarası andlaşmalara, dış ülke
lere Silahlı Kuvvet gönderilmesine ve yabancı kuvvetlerin Türkiye'ye kabulüne, olağanüstü yönetime, sı
kıyönetim ve savaş haline dair kanunlar ile Cumhurbaşkanınca gerekli görülen diğer kanunları doksanye-
dinci madde ile Cumhurbaşkanına tanınan on günlük süreden ayrı olarak yayımlanmalarından önce on gü
nü aşmayacak bir süre içinde incelemek; 

b) Cumhurbaşkanının istemi ve tespit edeceği süre içinde, Genel Milletvekili seçimlerinin yenilenmesine 
ve ertelenmesine, olağanüstü yönetim yetkisinin kullanıl masına ve alınacak tedbirlere, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun yönetim ve gözetimine, gençliğin yetiştirilmesine ve Diyanet İşlerinin düzenlenmesine 
ilişkin konuları incelemek ve görüş bildirmek; 

c) Cumhurbaşkanının istemine göre, iç ve dış gü 'enlik ile gerekli görülen diğer konularda inceleme ve 
araştırma yapmak ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına sunmak; 

d) Yukarıdaki bentlerde bildirilen çalışmalara ilişkin konularda, Bakanlar Kurulundan sözlü ve yazılı 
bilgi almak. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Anayasaya göre yapılacak ilk genel milletvekili seçimi sonucunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte : 

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

b) 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Millî Güvenlik Konseyi Hakkındaki Kanun 

c) 29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
yürürlükten kalkar ve Millî Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinin hukukî varlıkları sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Yapılacak ilk genel milletvekili seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilâ
nını takip eden onunca gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nasında, saat 15.00'te kendiliğinden toplanır. Bu toplantıya en yaşlı milletvekili Başkanlık eder. Bu toplan
tıda, milletvekilleri andiçerler. 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve çalış
maları için, kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlük
te olan İçtüzüğünün, bu Anayasaya aykırı olmayan •hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — tik genel milletvekili seçimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, 
bu Anayasanın yüzonsekizinci maddesine göre yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan 
Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş, gö
rev, yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada konulması veya değiştirilmesi öngörülen diğer kanun
lar, Anayasanın kabulünden başlayarak Kurucu Meclisin görev süresi içerisinde, bu süre içerisinde yetiştiri
lemeyenler, seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl sonuna kadar çı
kartılır. 

GEÇtCt MADDE 9. — Bu Anayasanın kabul edilmesinden itibaren yedi yıllık süre . içinde yapılacak 
Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Bu takdirde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu, aynen kabul edip 
yayımlanması için tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi, ancak üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğu
nun oyu ile mümkün olabilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini 
Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi 
döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunla görev ifa eden Danış
ma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından ve bunların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve 
görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezaî, 
malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurula
maz. 

Bıı dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Anayasanın halk oylaması sonucu ile birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını da 
kazanan Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaş
kanlığı Konseyi Üyeliği sıfatını alan Millî Güvenlik Konseyi Üyelerinin, görev süreleri sona erdikten sonra 
da dokunulmazlıkları devam eder ve haklarında Anayasanın yüzonaltıncı maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 
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Madde 171 
Madde 172 

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 
B. Borçlanma 
C. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

II. Bütçe 
A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
B. Bütçenin görüşülmesi 
C. Malî yıl içinde bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 
D. Kesin hesap 
E. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimi 

ÎKtNCÎ BÖLÜM 

İKTİSADÎ HÜKÜMLER 

I. Planlama 
II. Piyasaların denetimi 

III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

Ormanlar ve orman köylüsü 
A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
B. Orman köylüsünün korunması 
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
Denizciliğin ve havacılığın geliştirilmesi 
Yüksek Hâkem Kurulu 

Madde 173 
Madde 174 
Madde 175 

Madde 176 
Madde 177 
Madde 178 
Madde 179 
Madde 180 

Madde 181 
Madde 182 
Madde 183 

Madde 184 
Madde 185 
Madde 186 
Madde 187 
Madde 188 

BEŞİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

I. İnkılâp kanunlarının korunması 
II. Diyanet İşleri Başkanlığı 

Madde 189 
Madde 190 
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ALTINCI KISIM 

SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın değiştirilmesi 
II. Başlangıç ve kenar 'başlıklar 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 

YEDtNCÎ KISIM 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Madde i - i î 

Madde 191 
Madde 192 
Madde 193 



* * . 


