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CUMHURİYET SENATOSU 
t • 

TUTANAK DERGİSİ 

82 nci Birleşim 

29 .6 .1976 Sah 

İÇİNDE Î İ L S R 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Yoklama 

Sayfa 
641 

642 

III. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşlar. 642,644 

1. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na, Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/840) 642 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu' 
nun, Yabancı Devletler ve Milletlerarası kurul
larla yapılan Andlaşmalara dair Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/43) 644 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye özer Derbil ve Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak'ın, Elektrofer Firmasına ve
rilen teşvik, ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/14) 644 

Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/24) 644 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 644 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin 
sorunlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 644 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Ataiay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması 
konusunda Senat© Araştırması isteyen önerge» 
10/38) 644:645 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm bazı vilâyetlerde vuku bulduğu 
iddia edilen işkence olaylarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/40) 645 
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Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Hilmi Naibantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca 1975 - 1976 yıllarında verilen 
teşvik ve uygulama belgelerine dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/45) 645:646 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Naibantoğlu'nun, PTT Genel Müdür
lüğünün ıiğratıldığı zararlar konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/46) 646 

IV. — Görüşülen işler 647 

1. — Bazı Orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının düşü
rülmesine dair Kanunun 2 nci kez Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi hakkında Anayasa Komisyonu ve 
Adalet Komisyonu görüşleri ile Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu görüşü 
üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anayasa 
Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı: 
605) (Dağıtma tarihi : 17.6.1976) 647:671 

V. — Sorular ve cevaplar 642,647 

A) Sözlü sorular ve cevapları 642,647 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 13.2.1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 tarihli 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) ben
dinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosundaki görüşme
lerine dair Cumhuriyet Senato Başkanından söz
lü sorusu. (6/57) (Veriliş tarihi : 20.3.1975) 642 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/26) (Veriliş tarihi : 22.11.1973) 642;643 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdür
lüğü ile Batman işletme Müdürlüğünde vuku-
bulan bazı emekli işlemleri ve atamalara dair, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/49) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 643 

Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Mehmet Aii Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi: 
18.7.1974) 643 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gjda -Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/52) (Veriliş tarihi : 18.5.1974) 643 

6. — Cumhuriyet Senatosu tçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, 2'- Haziran 1975 günü İstanbul Tak
sim meydanında yapılan mitinge dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30.6.1975) 643 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Be
lediye Başkanına atfen çıkan bir beyanata dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/60) (Ve
riliş tarihi . 2.10.1975) 643,647 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 
1 . 1 1 . 1 9 7 5 ) 643 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş ta
rihi : 3 . 11 . 1975) 643 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasındaki ortaklık anlaşmasını «Ta
mamlayıcı protokole» dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/66) (Veriliş tarihi: 11.3.1976) 643 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğren
cinin askerlik durumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/67) (Veriliş tarihi: 31.3.1976) 643 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avru
pa serbest güreş şampiyonasına dair Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş 
tarihi : 21.4.1976) 643:644 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 
27 . 4 . 1976) 644 
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Sayfa 
14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Haydar Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığına yapılan tayine dair. Millî Savunma Ba
nından sözlü sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 
13 . 5 . 1976) 644 

Sayfa 
15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin 
içinde bulunduğu duruma dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/71) (Veriliş tarihi: 15.6.1976) 644 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, 1961 Anayasası; 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, yurt 

dışındaki bazı kamu görevlilerin maaşlarını alama
maları; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, senatörlerin görev
leri dışında yaptıkları işler ve Senatoya devamları; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikfoaş, İsken
derun Demir - Çelik Fabrikaları İşletmesi Umum Mü
dürünün değiştirilmesi konularında gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlan
ması, Silâh, Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi 
Amacıyle Millî Savunma Bakanlığına Gelecek Yılla
ra Geçici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi 
Hakkındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı 
Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Ka
nunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilme
sine ilişkin kanun tasarısı, (S. Sayısı: 601) açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonunda kabul olunduğu bil
dirildi. 

4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 tarihli 

ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin 6 
Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla değiş
tirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısının (S. Sayısı : 602) öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü 
kabul olundu. 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısının (S. Sayısı: 604) öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylandı, 1 nci madde üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan'ın, tasarı üzerindeki 
görüşmelerin bitmine kadar birleşimin devam etmesi
ne dair önergesinin açık oylaması sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

29 . 6 . 1976 Salı günü saat 15'te toplanılmak 
üzere, Birleşime saat 19,35*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani D emir kol 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. 

Bahriye Üçok 
U. 

SORULAR 

Yazıh Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, Anamur'da bir firmadan satın alınan petrole 
dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/580) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahirnoğlu'nun, Güney Doğudaki bazı illerimi
zin Adliye binaları ile savcı, hâkim, zabıt kâtibi ve 

müstahdem ihtiyaçlarına dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir (7/581) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Arı'kara Doğumevi ek inşaatına dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/582) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, Frankfurt Fatih Camii İmamı ve Cami 
Yaptırma, Yaşatma Derneği Başkanına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa* gönderilmiştir. (7/583) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sasti" : 15.00 

BAŞKAN : BaşkamekİIİ Rafemi Erdeni 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (BurJur), Abdulgâni Demirkol (Urfa) 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 82 nci Birleşim için 
yoklama yapılacaktır. 

{Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 82 

nci Birleşimi açıyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Baş
ka», yoklamaya sonuna kadar devam edilsin ve de
vam etmeyenler tescil edilsin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Teklif olarak 
söylemiştim bunu. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu teklif ola

rak söylenmişti. Devam etmeyenler tespit edilsin ve 
bir ay içinde de ıskat edilsin. 

BAŞKAN — Efendim, biz sonuna kadar yokla
mayı hemen hemen her birleşimde getiriyoruz. Bu 
Birleşimde çoğunluğun olduğunu saptadık ve hemen 
hemen yoklamanın sonuna geldik zaten. 

NİYAZİ tİT^SAL (Erziacan) — Çoğımitığön ol
ması önemrii eteği!, gelmeyenlerin beffi olması önem
li 

BAŞKAN — Gelmeyenleri de tespit ettik efen
dim. 

Hl. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

/.. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Ta
nıtma Bakam Lûtfi Takoğlu'na, Devlet Bakam Gı-
yasettm Karacanın vekilMk etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/840) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir sunuş vardır, su
nuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Turizm, ve Tanıtma 

Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun dönüşüne kadar; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına* Devlet Bakanı Gıyasettia 
Karaca'nın, vekillik etmesinin, Başjbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahrî S, Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sonata* kıs
mına geçiyoruz. 

t. — Cumhuriyet Senatmu Kars Üyesi Strrı Ata
ların, 13 . 2 . 19?4 tarthfi ve 11 say ıh Kamtn Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihti 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g-) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasansmın Cumhu
riyet Senatos-undaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorıtsu. (6/57) (Veriliş 
tarihi: 20 . 3'. 1975) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yoklar. Soru erte
lenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabi? Üyesi Ahmet 
Yıtdız'm, mahkeme tutanakları He yapılan idim ve 
haberlere dair Başbakandan sözB* sorusu. (&[2Ht} (Ve
riliş tarihi: 22. 11.19F3) 

BAŞKAN — Saym Ytkfez?.. Baradalar. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, yalnız bu soru düştü. Ben Sayın Bakana da yaz-
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dım. Bu sora güncelliğini yitirdi, onun için geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Sora sahibi sorusunu geri aldığın
dan gündemden çıkarılmıştır efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve •atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6149) (Veriliş ta
rihi : 18.7 .1974) 

BAŞKAN — Sayın Arikan?.. Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı veya yet

kili kıldığı şahıs?.. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Arikan? Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı veya 

yetkili kıldığı şahıs?. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Ve
riliş tarihi : 18 . 5 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Özırten?. Yoklar. 
Sayın Bakan veya yetkili kıldığı şahıs?. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapdan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?. Buradalar.. 

Sayın Başbakan veya yetkili kıldığı şahıs?. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İ-çişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) (Veriliş tarihi : 
2 . 10 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın ÇeHldbaş?. Buradalar. 

Saym BaJcan veya yetkili kıldığı şahıs?. Yoklar. 

Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Çetöcbaş?. Buradalar. 
Saym Bakan veya yetkili kıldığı şahıs?. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Konuşabilir miyim ©fendim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, yetkili şahıs veya Ba

kan olmadığı için konuşamazsınız. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Umumî tutum hakkında konuşacaktım. 
BAŞKAN — Ancak gündem dışı konuşabilirsiniz; 

tmrada görüşmeniz mümkün değil. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (VerHiş tarihi : 3 . 11 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!?. Yoklar. 
Yetkili Hükümet üyesi?. Yoklar. 
Bu sefbepie soru ertelenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protoko
le» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) (Veriliş ta
rihi : 11 . 3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?., Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yetkili kıldığı üye?... Yok

lar. 

Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67) (Veriliş tarihi: 31. 3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... Yoklar. 
Saym içişleri Bakanı ve yetkili kıldığı şahıs?... 

Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21. 4. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Beler?... Buradalar. 
Geçnlik ve Spor Bakanı Sayın Erek?... Yoklar. 
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Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen al kal oi d fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi?... Burada
lar. 

Sayın Başbakan veya yetkili kıldığı Hükümet üye
si?... Yoklar. 

Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanai'm, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6; 70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

lar. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?... Buradalar. 

Sayın Millî Savunma Bakanı veya yetkili?... Yok-

Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi : 15.6. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?... Burada
lar. 

Sayın Başbakan veya yetkili kıldığı şahıs?... Yok
lar. 

Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENİL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Özer Derbil?... 2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve milletlerarası kurullarla yapılan and-
lasmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/43) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin araştırma önergeleri kısmına ge

çiyorum. 
Bundan evvelki soru ve araştırma önergeleri ile 

ilgili Birleşimde; Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Saym Sırrı Atalay ile Kayseri Üyesi Sayın Ziya Mü
ezzinoğlu'nun, Yabancı Devletler ve milletlerarası 
kurullarla yapılan andlaşmalara dair Senato Araştır
ması isteyen önergeleri görüşülmüş, bu konuda bir 
komisyon kurulması hususu Yüce Genel Kurulca 
kabul edilmiş idi. 

Ancak, Komisyon adedi saptanmadığından evve
lâ yarım kalmış olan bu istemin bitirilmesi için mua
meleye tevessül ediyoruz. Bu konuda Komisyona 
üye adedinin tespiti için teklif rica ediyorum. (C.H.P. 
sıralarından. «15 kişi olsun» sesleri) 15 kişi teklif 
edilmiştir. Başka teklif var mı efendim?... Yok. Ko
misyonun 15 kişi olarak kurulmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'm, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

Sayın Suphi Gürsoytrak?... Yoklar. (Millî Birlik 
Grupu sıralarından «Vazifede» sesleri.) 

Vazifeliler; yoklar. Bu sebeple araştırma önergesi 
ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaat ly-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker?... Yoklar. 

Araştırma önergesi ertelenmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğir 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve S ul t an hamam' da vu-
kubıılan yangınlar hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Köker?... Yoklar. 

Araştırma önergesi bu sebeple ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata
lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorunla
rını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araştır
ması isteyen önergeleri. (10/36) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yoklar. 

Bu sebeple önergenin müzakeresi ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

— 644 



C. Senatosu B : 82 29 . 6 . 1976 O : î 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yoklar. 
Bu sebeple önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia edi
len işkence olaylarına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?... Yoklar. 
Bu sebeple önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
gelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/45) 

BAŞKAN — Sayın Naîbantoğlu?... Buradalar. 
Hükümet yetkilileri?... Yoklar. 
Ancak, bundan evvelki birleşimlerde alınmış olan 

dipnotu gereğince Hükümet olmadan da müzakere 
edebileceğimizden, Sayın Naîbantoğlu evvelâ önerge 
okunacak, ondan sonra size söz verilecektir. 

Sayın' üyeler; 
Araştırma önergesi Uzun olduğundan, Divan Üye

si arkadaşımızın oturarak okumalarını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve 1976 yıl

larında verilen teşvik ve uygulama belgelerinin, Plan
lamanın öngördüğü yörelere dönük ve kalkınmamı
zın gereklerine uygun yatırımlara yönelik olduğu ka
nısında değilim. 

Ayrıca, uydurma yatırımlar için ve eş - dost ka
yırma amacına yönelik teşvik ve uygulama belgeleri 
verildiği söylentileri de yaygındır. 

Bu teşvik ve uygulama belgelerinde kimlere ve 
hangi işler için ve hangi yöreler için verildiğini gös
terir. 1975 yılına ait listeler elimde mevcuttur. Bu lis
teler özellikle incelenmeye gerek duyulacak kanısını 
bendenizde kuvvetlendirmiştir. 

1976 yılı Bütçe konuşmaları sırasında bu listeler
den bazı örnekler vermiştim. Hatırlayacağınız ve bi
rer suretini önergemede eklediğim üzere, örneğin, 
yurt dışında 10 birimlik firigorifik taşıt ithali için 
çalıştırılması komple yeni yatırım olarak nitelenmiş 
olup bu 10 adetlik firigorifik taşıtlar için listeler de 
tetkik edileceği üzere 13 milyon 122 bin 800 TL. sı ile 
34 milyon 324 bin TL. sı arasında değerde teşvik bel

gesi çeşitli firmalara teşvik uygulama belgesi olarak 
verildiği görülmektedir ki, 10 adet taşıt için bu kadar 
değişik teşvik uygulama belgesinin verilmesinin nede
nini kavramak güçtür. 

Listelerde yazılı 20, 50, 100 birimlik taşıt ithal 
teşvik uygulama belgeleri tutarlarındaki farklılıkların 
nedenleri de aynı sorunu yaratmaktadır. Kaldı ki, bu 
taşıtların ithalinin bir sınaî yatırım olmadıkları bir 
yana, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sanayi ya
tırımı olan fabrika, montaj sanayi gibi tesisler için 
verilen teşvik uygulama belgelerinden aynı kapasiteli 
tesisler için bile verilen miktarların, çok farklı rakam
lar olduğundan kafamı bulandırmaktadır. 

Örneğin, komple yeni yatırım çiğitten ekstraksiyon 
ile rafine pamuk yağı üretimi için : 

75 bin ton/yıl kapasiteli bir tesisin 144 milyon 
TL.'hk teşvik belgesi verildiği gibi, aynı tesisten 30 
bin ton/yıl kapasiteli bir tesise 48 miiyon TL.'lık bel
gesi verilmiştir. 

Diğer örnekler listelerimde arz edilecektir. Ayrı
ca, verilen bu teşvik belgelerine göre bankalardan ne 
oranda kredi aldığı, alınan bu paralarla teşvik belge
si konusu işleri mi yapıldığı, yoksa başka isler mi 
yapıldığı, işlerin ne durumda olduğu; yani bu tesisler 
bitirilip, memleketimiz ekonomisine yararlı bir ya
tırım tesisi olarak katılacak mıdır, yoksa katılma
yacak mıdır?... En önemlisi fibizilete, rantabilite ger
çekleri nedir? Ve kredi alınmasından şimdiye kadar 
geçen sürede gerçekleştirme yüzdeleri ne olmuştur? 
Bunlar da incelemeye değer kanısındayım. Bu tesis
lerin proje büroîarınca hazırlanan maliyet ve keşifle
rinin Teşvik ve Uyguiama Genel Müdürlüğünce iyi 
incelenip incelenmediği de önemlidir. Zira 20 milyon
luk tesisler için 40 ile 50 milyonluk proje ve keşifler 
yapıldığı söylentileri de yaygındır. 

Yukarıda dile getirebildiğim konuların incelen
mesinin önem kazanmış olduğu kanısına vardım. He
le Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1976 yılı içinde 
vermiş olduğu teşvik uygulama belgelerinin partizan
ca uygulamaları da son günlerde söylenen yaygın ko
nulardan biri haline gelmiştir. 

Bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 ve 1976 yıllarında verilmiş olan teşvik ve uy
gulama belgeleri için planlama esaslarına uygunluk. 
maliyet farklılıklarındaki farklılık, alman kredilerle, 
ne gibi ve ne oranda iş yapmışık, partizanca uygu
lamanın varillik ve yukarıda belirttiğim genel kaygı-
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îarm olabiflirlik. veya olmadık yanlarını ortaya koy
mak için Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü 
maddesi gereğince bir araştırma açılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, önerge açıktır, izaha lüzum yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu önergelerinin ; 

açık olduğundan bahisle görüşmeyeceklerini bildirdi
ler. 

Sayın üyeler; 
Önerge ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulup 

kurulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ku
rulması hususunu kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Komisyon kurulması hususu kabul edilmiştir 
efendim. 

Komisyonun üye adedinin bildirilmesi... 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — 11 olarak öne
riyorum. 

BAŞKAN — 11 olarak öneriyorsunuz. Başka öne
ri?... Yok. 

Komisyonun 11 üyeden kurulması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün uğ
ratıldığı zararlar konusunda Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/46) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Ulaştırma Bakanı?... Yoklar. 

Önerge okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
PTT Genel Müdürlüğünün 1965 - 1966 - 1967 -

1968 - 1969 yıllarında, kişi ve firmalardan, gerek PTT 

binası yaptırmak, gerekse başka nedenlerle satın al
dığı arazi ve arsalar ile bunlara ödenen paralar lis
tesi elimde mevcuttur. 

Bu listeleri incelediğimde bazı arsa ve arazi alım 
nedenlerini anlayamadığım gibi, bunlara ödenen para
ların da günün koşullan ve rayiçlerine göre çok fa
hiş olduğunu gördüm. Örneğin; Erzurum'da bir ki
şiden 199,64 metrekarelik bir yer. için 499 100 TL. 
ödenmiştir. 

Bunun gibi bu listede dikkatimi çeken bazı arsa 
ve arazilerin listesini ilişikte sunuyorum. 

Bu alımların haklı nedenlerle ve değer parasına 
alınmış olup olmadıklarını tespit etmek ve ayrıca var
sa, usulsüzlükler nedeniyle PTT Genel Müdürlüğü
nün uğratıldığı zararlar konusunda bir Senato Araş
tırması açılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu görüşecek misi
niz efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öner
gem açık efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önerge sahibi önergesinin açık olduğundan bahis 

ile görüşmeyeceğini beyan ettiler. Okunan önergeyle 
ilgili olmak üzere bir araştırma komisyonu kurulma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Komisyon kurulması hususu ka
bul edilmiştir. 

Komisyona üye teklifini rica ediyorum. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — 11 olarak öne

riyorum. 

BAŞKAN — 11 kişi teklif edilmiştir. Başka tek
lif... Yok. 

Komisyonun 11 kişiden kurulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) Sözlü Soru ve Cevaplan 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Bu arada Cumhuriyet Senatosuna Cumhurbaşka
nınca Seçilen Sayın Üye Fethi Çelikbaş, Başkanlık 
Divanına bir önerge vermiştir. Bilgilerinize sunuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
29 Haziran 1976 Salı 82 nci Birleşime ait Gün

demimizin sorularla ilgili kısmında, 7 nci sırada içiş
leri Bakanından sorduğum sözlü sorumun yazık so
ruya çevrilmesine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Sayın üye bu sureti© sorusunu ya
zılıya çevirmiştir. Soru bu sebeple Gündemden çı
karılacak ve gerekli muamele yapılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Bazı Orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anaya
sa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anaya
sa Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı : 605) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu sırasının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Bu raporda Sözcü Sayın Nihat Erim?.. Buradalar. 
Efendim, evvelâ rapor okunacaktır. 
(Anayasa ve Adalet Komisyonunun Raporu okun

du.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon raporu ve 
muhalefet şerhi okunmak suretiyle bilgilerinize sunul
du. Bu raporla ilgili olarak söz isteyen üyeleri tespit 
etmek istiyoruz. 

Evvelâ Sayın Refet Rendeci söz istediler. Başka 
söz isteyen? Sayın Ucuzal. 

Buyurun Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

(1) 605 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 

Yüksek huzurlarınızda bir mevzuu hukukî yön
den kendi görüşlerim istikametinde açıklığa kavuştu
racağım düşüncesiyle raporda yazılı hususların dışın
daki kısımlar 'hakkında, mümkün olduğu kadaı kısa 
olmak; kaydıyle bazı açıklamaları yapmayı uygun bul
dum. 

Şimdi, bu konuşmayı yapmamın sebeplerinden bi
risi de, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda yapılan müzakerelerde Komisyonu
nun bir sene evvel vermiş olduğu ve o mütalaaya ters 
düşen; yani aynı konuda bir sene evvel verilmiş olan 
mütalaaya ters düşen bir mütalaanın çıkmış olması 
sebebiyle yüksek huzurlarınıza geldim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevzu malum; Bazı Orman Suçlarının Affına 

Dair Kanun. Bu Kanun, 1971 yılında Anayasanın, 
«Orman suçları affedilemez.» maddesinin değiştiril
mesinden sonra, bazı orman suçlarının affedilmesi 
mevzuunu kapsamaktaydı. Bu ikanun Meclislerden 
geçti. İlân edilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanına 
gönderilen Kanunu, Sayın Cumhuribaşkanımız bir 
defa daha görüşülmesi gerekçesiyle Meclise iade etti. 
Meclis ikinci defa bu Kanunu görüştü; fakat Ka
nun, 1971 senesinin zannediyorum Mayıs ayma kadar 
işlenmiş olan orman suçlarının affını ögörüyordu. 
Yalnız, Kanunun çıkışı, Cumhurbaşkanına gidişi ve 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve dolayı-
sıyle tekrarf Meclislerden geçip, kantaMaşaibilme im
kânını buluncaya kadar 1973 yılına geldik. 

1973 yılında Meclisler Af Kanunu çıkarıyor; fa
kat çıkardığımız bu Af Kanunu, Kanunun yayımı ta-
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lininden iki sene evvelini; yani 1971 senesinin Hazi
ran ayına kadar olna orman suçlarını ortadan kaldırı
yor gerekçesiyle Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve 
ilgili diğer komisyonlar bu tarihi 1973 senesine aldı 
ve Kanun bu haliyle Meclislerden geçti, Sayın Cum
hurbaşkanımıza gitti, Sayın Cumhurbaşkanı, «Bu bir 
yeni metindir. Ben evvelce yeniden görüşülmesini is
temiştim; ama Meclis bir değişiklik yaptığına göre, 
benim bu yeni metin üzerinde bir defa daha Kanunu 
geri çevirme hakkım vardır.» mütalaasını ileri sürdü. 

Bu tarih değişikliğinin yanında, bir de küçük de
ğişiklik var, ı(ki, şimdi onun teferruatına girmiyo
rum.) bu değişikliklerin hepsini toplasanız, iki cüm
leyi geçmez. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci defa, bu 
değişiklik sebebi ile kanunu geri çevirdiler. 

Şimdi Kanun ikinci defa Meclise gelince, Meclis 
Başkanı bir davranışın içine girdi, ikinci defa Cum
hurbaşkanı bir kanunu çevirebilir mi, çeviremez mi? 
Bu görüşünü tespit etmek için evvelâ Meclis Başkan
lık Divanını topladı. Başkanlık Divanından bir görüş 
aldı. Başkanlık Divanının görüşü, komisyonlarda bu 
görüşün, Millet Meclisi Başkanının görüşü komisyon
larda bu görüşün, Millet Meclisi Başkanının görüşü 
komisyonlardan alınacak mütalaalarla tespit edilerek, 
Cumhurbaşkanına arzı istikâmetinde idi. Sayın Mec
lis Başkanı bu görüş içerisinde Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonuna müracaat etti; Cumhurbaşkanı bir ka
nunu iki defa geri çevirebilir mi, çeviremez mi? Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu yaptığı toplantıda, Cum
hurbaşkanının kanunu iki defa geri çeviremeyeceği, 
bu sebeplerle bu kanunun Meclislerde tekrar görüşül
meden Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmaması 
sebebiyle, Cumhurbaşkanına Meclis Reisi tarafından 
iadesini istiyor idi. Bu görüşü Sayın Meclis Başkanı, 
Sayın Senato Başkanına da bildirdi. Sayın Senato 
Başkanı da, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonuna gönderdi. Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komsiyonunu, (Bu raporun baş 
tarafinfda yazılıdır.) «Cumhurbaşkanının bir kanunu 
iki defa ger çeviremeyeceği» gerekçesi ile mütalaa
sını tespit etti ve Senato Başkanına verdi. 

Şimdi bu iki mütalaa; gerek Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa Komisyonunun mütalaası, gerekse Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonunun mütalaası, Meclis 
Reisi tarafından toparlanarak Sayın Cumhurbaşka
nına gönderildi, Sayın Cumhurbaşkanı bunu da iade 
etti. Şimdi işin buraya kadar olan kısmını kısaca 
arz etmeye çalıştım. 
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Şimdi bu komisyon mütalaalarından sonra, Sayın 
Oımhuraşkanı ne buyurdular, o ciheti yüksek bilgi
lerinize takdim edeceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanımız diyorlar ki, tezkerele
rinden aynen okuyorum : 

«Millet Meclisi Başikanliğına 
İlgi : a) 24 Şubat 1972 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 3584 - 27049 sayılı yazınız, 
b) 4 Mart 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazımız, 
e) 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 8124 - 61119 sayılı yazınız, 
d) 10 Temmuz 1973 tarih ve 4 - 738 sayılı ya

zımız, 

e) 29 Ocak 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
8124 - 16257 sayılı yazınız. 

İlgi (e) sayılı yazınızla; Türkiye Büyük Millet 
Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 
ve yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunu
lup ilgi (d) sayılı yazımıza ek gerekçede gösterilen 
sebeplerle, bir daha görüşülmek üzere geri gönde
rilmiş bulunan 1779 sayılı Kanunun, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarının; yetkili ku-
rullarıyile yaptığı istişareler, Adalet ve Anayasa Ko
misyonlarından aldığı mütalaalar muvacehesinde, 
Cumhurbaşkanının kanunları bir daha görüşülmek 
üzere ikinci kez geri gönderemeyeceği noktasında 
toplandığı belirtilerek tekrar sunulduğu bildirilmek
tedir; 

İhtiva ettiği hükümleri itibariyle, Cumhurbaşka
nının yeni bir kanun olarak mütalâa ettiği ve gerek
çe göstererek uygun bulmadığı ve bir daha görüşül
mek üzere geri gönderdiği bir kanunu, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarının; sade
ce yetkili kurullarıyle istişare ve Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından mütalaa alarak, yayınlanması 
için Cumhurbaşkanına tekrar geri göndermesi Ana
yasanın 93 ncü maddesini yorumlamak olacaktır. 

Anayasayı yorumlama yetkisi mevcut olmadığına 
ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük
leri gereğince de, Danışma Kurulları ve Komisyon
ların raporları, ancak Genel Kurulların kabulüyle ke
sinlik ve geçerlik kazanacağına göre, hükümleri 22 
Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanunundan değişik 
ve yeni bir Kanun niteliğinde olmasına rağmen 26 
Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunun bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilmesinin (ikinci kez) 
olduğuna dair mütalaalar, Genel Kurullarca kabul 
edildiği takdirde bu sonuç, Kanunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ikinci defa kabulü mahiyetinde an-
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laşılarak Kanun, Anayasanın 93 ncü maddesi gere
ğince yayınlanacaktır. 

Bu nedenlerle 1779 sayılı Kanun, ilişikte geri gön
derildiğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Meclis Reisinin; tarihini kısaca ifade ettiğim hu

suslarda, komisyonlardan alınan mütalaalar üzerine, 
Cumhurbaşkanına yaptıkları takdimde; Sayın Cum
hurbaşkanı bu mütalâalar komisyonun ve idarenin 
mütalâalarıdır. Umumî Heyetlerce bu mütalâalar 
benimsendiği takdirde, ben ikinci kez bu kanun ko
nuşulmuş kabul edeceğim ve yayınlayacağım diye 
işaret etmişler, tezkerelerinde. 

Şimdi buraya kadar olan arz ettiğim hususlar sa
dece hadisenin cereyan şekli hakkında. Şimdi benim 
işediğini husus bu değil. 

• Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamızın 5 nci maddesi kanunların kimin 

tarafından yapılacağını açık olarak göstermiştir. Bu 
bir yetki meselesidir. Kanun yapma yetkisi Türki
ye Büyük Millet Meclisine aittir, kanunları yayınla
mak vazifesi de Cumhurbaşkanına aittir. Ama; ta
rihi gelişim içerisinde Devlet başkanlarının bir alış
kanlık olarak gelmiş, bütün Anayasalara girmiş, ka
bul edilmiş; hükümran kimselerin kanunları veto et
me, geri çevirme, meclisleri dağıtma yetkileri elbet
te var. Bu, zamnımıza kadar tarihi içerisinde ge
lişmiş. Anayasalar kendi anlayışları içerisinde bunun 
hudutlarını, çerçevelerini çizmişler. Bu mevzuda bi
zim Anayasamız 'da bir çizgi 'koymuş; Meclislerden 
çıkan kanunları Cumhurbaşkanı bir daha görüşül
mek üzere Meclislere geri gönderebilir. Bu bir veto 
değildir, yeniden görüşme talebidir. Veto edilen bir 
kanun tekrar görüşülemez, veto edilir, orada biter, 
tekrar yerine gitmez. Bizim Anayasamız daha yumu
şak bir sistem içerisinde Cumhurbaşkanına, bir ya
nılma olabilir düşüncesiyle bu hakkı vermiş ve yanın
da da, «Bir defa daha görüşülebilir» dedikten sonra, 
yine Anayasanın son maddelerinde de; Sayın Cumhur
başkanı kanunları yayınlar; ama isterse bu kanunları 
yayınladıktan sonra Anayasaya aykırı olduğunu gö
rürse, Anayasa Mahkemesine de müracaat etme hakkı 
vardır diyor. 

Şimdi, bununla bunu neden birbirine bağladığımı 
ifade etmek istiyorum, onu raporda da zikrettim, 
muhalefet şerhimde vardır. 
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Anayasa, esas esprisi itibariyle Sayın Cumhurbaş
kanına bir kanunu iki defa geri çevirme yetkisi, üç 
defa geri çevirme yetkisi verseydi, Anayasa Mahke
mesine müracaat etmesine ne lüzum vardı Sayın 
Cumhurbaşkanının?.. 

Şimdi, orada diyor ki, «Bir defa daha görüşülme
sini isteyebilir». E, buna rağmen Meclis ısrar eder
se, Sayın Cumhurbaşkanı da bu gerçeğe kendi anla
yışı istikametinde bunun yanlış olduğuna inanıyor 
ve Meclislerin bu Kanunda Anayasaya aykırı düş
tükleri kanaatinde ise, Anayasa Mahkemesine müra
caat eder diye kendisine bu hakkı vermiş. 

Nitekim, kadın işçilerin 20 senede emekli olma
sını sağlayan 405 sayılı Kanunda bir değişiklik yap
tık. Bu değişikliğe, kanunla hiç ilgisi olmadığına be
nim hâlâ inandığım bir madde ilâvesi suretiyle ban
kalardaki sandıkların da Sosyal Sigortalara devri 
mevzuu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, kadınların 20 
senede emekli olması meselesini müstacel bir mese
le kabul buyurdular, kanunu geri çevirmediler; ama 
kanundaki haksız oldukları bir noktanın da, Anaya
sa Mahkemesince ortadan kaldırılması için kendileri, 
Anayasanın tanıdığı o yetkiye istinaden Anayasa 
Mahkemesine müracaat ettiler. Demek ki, Sayın 
Cumhurbaşkanına da, yanlışlığına inandığı bir me
seleyi tashih ettirme hakkı Anayasada tanınmış. 

Bendeniz diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı bir 
defa geri çevirir. Zaten Kanun, «Bir defa daha gö
rüşülmek üzere» diyor; ama bunu nasıl yorumlarsı
nız?. «Bir defa daha tekrar görüşülmek üzere...»' Bu
radaki kelimeler üzerinde durmanın, kelimelerden 
mana çıkarmanın meseleye varmada bir kolaylık sağ
layacağı kanaatinde değilim. 

Şimdi, meselenin Anayasa statüsü, Anayasa ça
tısı içerisindeki yeri; 5 nci madde; yani «Kanunları 
Meclis yapar». Kaldı ki, çift Meclis yapmışsınız, iki 
tane Mecliste ayrı ayrı görüşüyorsunuz. Bir kanunu 
her Mecliste iki defa görüşme hakkımız var. İçtü
züğümüze göre, ivedilik kabul edilmediği zaman ka
nunlar iki defa görüşülür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kanunlar hem böyle iki defa müzakere usulüyle 

geçecek, hem iki Meclisten geçecek, hem kanunların 
Anayasaya aykırı olduğu meselesinde Saym Cumhur
başkanının ayrıca Anayasa Mahkemesine müracaat 
yetkisi olacak, kanun yapma yetkisi Meclise ait ola
cak... Bu şartlar içerisinde Cumhurbaşkanının ikinci 
kez kanunu geri göndermesini kabul edersek, bu de
fa da Anayasanın 5 nci maddesine ters düşeriz. Ka 
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nün yapma yetkisi Meclise aittir. Sayın Cumhurbaş
kanının vazifesi, bir defa daha görüşülmesini iste
mek, bir yanılmayı, bir hatayı tashih ettirme yolun
dadır. Meclis bunda ısrar ediyorsa, bunda yanılma 
yoktur diyorsa, o zaman Sayın Cumhurbaşkanının 
vazifesi kanunu ilân etmektir. 

Şimdi, ikinci kez geri göndermeye başladığı za
man, bunun üçüncüsü de gelir. O zaman yetki te
cavüzleri bahis mevzuu olur. Meclislerin millî irade, 
millet adına kanun yapma yetkileri şüpheli durum 
arz eder, şüphe uyandırır, millî hâkimiyet düsturu 
zayıflar kanaati içerisindeyim. Onun için yüksek hu
zurlarınızı işgal ettim ve Komisyonun evvelce vermiş 
olduğu karardan rücu ederek yeni istikamette bir 
karar vermiş olmasını Anayasanın 5 nci maddesinde
ki espriye aykırı buldum ve o sebeplerle yüksek, hu
zurlarınızı işgal ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mevzuda söylenecek çok söz var, Anayasa

nın diğer hükümleri de var. Fakat bugünkü şartlar 
içerisinde Komisyon müzakerelerinde de belirtilmiş 
olan hususların derinliğine inmek istemiyorum. On
ların bu mesele ile fazla ilgili olduğu kanaatinde de 
değilim. Bir diğer madde var; diğer arkadaşlarım o 
cihetlere belki temas ederler; ama Anayasanın 5 nci 
maddesi muvacehesinde Saym Cumhurbaşkanına iki 
defa kanunu geri gönderme yetkisini verdiğimiz za
man, tarihi tetkik ediniz, İngiltere'yi tetkik ediniz, 
dünyanın her tarafını tetkik ediniz; daima hüküm
ranlarla halk temsilcilerinin mücadelesi geçmiştir. 
İngiltere'ye bakınız; meşhur beyanname, 1070 sene
sinden başlayan mücadeleler, kralların meclisleri fes
hetmeleri, halkın dayatması ve 3Ç sene harpleri ve 
ondan sonra tarihi içerisinde devam eden mücadele
ler... Şimdi onların teferruatına girmiyorum. Daima. 
halk mümessilleriyle iktidar sahiplerinin mücadelesi 
geçmiştir ve bu Anayasalarda bunların esprisini bul
mak mümkündür, bu endişeleri bulmak mümkün
dür. Kanun yapma yetkisini mutlak olarak Meclis
lere veren Anayasanın da bu endişeyi kesin olarak 
hallederken, veto değil, bir kez daha görüşünü iste
mesi, hakiki kanun yapma iradesinin Meclislerde 
olduğunun gayet açık, kesin ifadesidir. Anayasa 
Mahkemesine müracaat hakkını tanırken bu espriye, 
kanun yapma yetkisinin sahiplerine saygılı olmanın 
gereğidir; yani veto edeceğinize, eğer haksızlığına 
inanıyorsanız, buyurun Anayasa Mahkemesine gön
derin... Zaten Türkiye'de bütün müesseseler dört ba
şı memur, her yönüyle konuşulmuş, karara bağlan

mış; bir şeyin haksızlığına inanıhyorsa, herkes onu 
tashih ettirecek yolları bulmak imkânına sahip. Sa
yın Cumhurbaşkanı bir kanunda hata olduğunu bili
yorsa, Anayasa Mahkemesine gönderir. Cumıhurbaşı 
kam gönderemi yorsa gruplar gönderir, senatörler, 
milletvekilleri gönderir, mahkemeler gönderir. Bun
ların hepsinin işleyiş tarzları var. 

Kısaca bir mevzua daha temas etmek istiyorum. 
Bazı arkadaşlarım derler ki, «Israr nedir?..» Sayın 
Cumhurbaşkanı, geri gönderdiği metin bakkalda •«&-
yor ki, «Metinde değişiklik yapılmıştır.» Metinde de
ğişiklik yapıldığına göre, yeni getirilen metin yeni 
bir kanun hüviyetindedir. Bunun geri gönderitaesi 
de yine ikinci kez değil, bir kez geri gönderme, bir 
defa daha geri gönderme niteliğindedir. «Ba sebep
lerle (Sayın Cumhurbaşkanının ifaide tarzı bu) ben 
bunu yeni metin kabul ettim.» diyor. Eğer Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu; yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sayın Cumhurbaşkanının bir da
ha görüşülmek üzere birinci defa gönderdiği metin
de hiç bir değişiklik yapmadan, virgülüne dahi do
kunmadan geri gönderseydi, o zaman ben ikine» defa 
bunun görüşülme hakkı oknadıgı kanaatimteyam, 
Mademki değişiklik yapıtdı, tarihindfe değişildik ya
pıldı, bir de bir fıkrada iade edilecek araçlar mev
zuu var; onlarda bir değişildik yapıldı, o halde bu, 
yeni bir metin hüviyetine girmiştir. «Yeni bir metim 
hüviyetine girdiğine göre, benim bunu bir defa da
ha görüşülmesini isteme yetkim vardır.y diyor Sa
yın Cumhurbaşkanı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çıkardığımız kanun, Orman Suçlarının Affı Ka

nunu. Şimdi, zaman içerisinde bir tarih değişikliği 
yapılması gerekmiş, zaruret haline gelmiş, cemiyetin 
işleyiş tarzından doğan, iki sene evvel işlenmiş suç
ları affediyorsunuz. İki sene evvelden, Kanunun çı
kış tarihine kadar gelen suçlan geride bırakanuyor-
sunuz. Millet Meclisi Komisyonu bunu güzel düşün
müş, tarihte küçük bir değişiklik yapmış. Bîr de, ka
nun değişikliği yaparken bir noksanını görmüşler, 
bir fıkrada, bu orman suçlan işlenirken kullanılan 
vasıtaların iadesi mevzuunu ortaya atmışlar. 

Şimdi mesele, orman suçlarının affı ile ilgili, Or
man Kanununa aykırı olarak işlenmiş suçlann affı 
meselesidir. Bana göre bu bir sistemdir; af kanunu
dur, orman affı kanunudur. Bu sistemin sağında ve
ya solunda yapılmış küçük değişikliklerin, bir sis
temin değiştirilmemesi sebebiyle bu nevi meselede 
bir yeni metin sayılmaması lâzım gelir. Benim an
layışım budur. 
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Şimdi, bir de hukukta, bizim Ceza Usulü Muha
kemeleri Kanununda ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununda bir ısrar müessesesi var; acaba bunu ona 
benzetefrilr miyiz? Orada mahkeme bir karar verir. 
Mahkemenin kararı kanunî yollardan geçer, Yargı
tay kararı bozar. Mahkemenin kararda ısrar yetki
si vardır. Sadece, hâkim bir celse açarak taraflara 
sarar. «Temyiz kararına, Yargıtay kararına uyulma
sını istiyor musunuz yahut uyulmamasını mı istiyor
sunuz?» der. Tarafların bu iradelerini tespit eder, 
hâkim bir karar verir; «Eğer kararımda ısrar ettim.» 
der. Bu kararın hiç bir yönü değişmez; hiç bir yeri, 
bir virgülü dahi değişmez; ama artık bu ısrar kara
rını tetkik edecek makam, kararı bozan makam de
ğildir, yani bu kararı tetkik edecek olan, mahkeme
lerde usul kanunlarımıza göre, kararı bozan daire 
değildir. Nedir?.. Bir üstünde bulunan Yargıtay Ce
za Genel Kurulu, Yargıtay Hukuk Genel Kuruludur 
ve dairelerden bozulan kararları burası tetkik eder. 

Şimdi; «Israr» deyince, buna benzetmenin; yani 
hukuktaki bu ısrar müessesesi ile buradaki ısrar mü
essesesini mukayese etmenin uygun olmadığı kanaa-
thrdeyim. Onu bu sebeplerle ifade ettim. 

Meclis ısrar ederse bu; «Israr» kelimesinin Ana
yasada yeri yok. Yalnız; «Cumhurbaşkanı bir defa 
daha görüşülmek üzere...» ibaresi var. Burada; «Is
rar» kelimesini bizler münakaşa ederken, komisyon
larda ve umumî heyetlerde söyledik. Benim anlayı
şım buradaki ısrarı hukuk ve ceza usulündeki ısrar 
gibi mutlak, katı manada anlamamak lâzım; kanunun 
sistemini esas alarak, kanunun getirdiği sistem ma
nasında almak lâzım. Ama o sistemin içerisinde ufak 
tefek rötuşların, değişikliklerin yapılmasını da yeni 
bir değişiklik, yeni bir metin olarak kabul etmemek 
lâzım gelir. Ben bu kanaatteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi meseleyi buraya kadar bu şekilde getirdik

ten sonra, bir yönü daha var. onu da ifade etmek 
istiyorum. 

Vereceğimiz kararın çok mühim olduğu kanaa
tindeyim. 1961'den 1976'ya kadar 15 senedir bu 1961 
Anayasası tatbik ediliyor. Bugüne kadar böyle bir 
mesele müzakere edilmemiştir. Yeni bir tatbikatın 
içerisindeyiz. Hepimiz faniyiz, bu dünyadan, bu 
Meclislerden de gelip geçeceğiz. Yarın, bizden sonra 
başkaları gelecek; ama bu Meclisler devam edecek. 
Millet var oldukça, bu Anayasa var oldukça, bu mü
esseseler devam edecek. Yann başka bir Cumhur
başkanı geîir, aynı meselede, «Ben de iki kez kanu
nu geri göndereceğim, üç defa geri göndereceğim.» 

\ der ise, şimdi burada vereceğimiz kararın bu yön
den çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yarın tarih 

| önünde, bir sene sonra, beş sene sonra, on sene 
sonra, onbeş sene sonra tekrar verdiğimiz kararın 

j yanlışlığını veya doğruluğunu müzakere edecek mec-
| lisler gelecek, hukukçular gelecek, belki Anayasa 
| Mahkemelerine gidilecek tetkik edilecek. Meseleyi, 

sadece bir hissi yönden, «Siz böyle bir şey yaparsa-
nız acaba Cumhurbaşkanına saygısızlık olur mu, 
Meclislere saygısızlık olur mu?» gibi bir görüş içe-

I risinde tutmamanın lâzım geldiği kanaatindeyim. 
Bugün bir karar vereceğiz; bu karar ilânihaye, 

i Türkiye Cumhuriyeti var oldukça devam edecek bir 
karardır ve bu kararımız yanlış olursa ileride, «Bun-

i lar ne için bu kararı yanlış verdiler, bunların içeri-
t sinde bu işi bilecek, tetkik edecek yahutta kendile

rini bu histen tecrit edecek kimse yok muydu?» diye 
düşündürecek ve bu Meclislerin aleyhinde de olsa 
bir söylentiye ve bir yanlış karara gidilmemesini yük-

j sek huzurlarınızda ifade etmek suretiyle bir vazife 
yaptığım kanaati içerisindeyim. Meselenin o kadar 

j önemli olduğunu arz etmek istiyorum. 
Şimdi tekrar bir diğer yönünü işaret etmek 

istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Cumhurbaşkanı ikinci defa görüşülmesini 

isteyerek, tezkereyi ve dosyayı Millet Meclisi Başka
nına gönderdiği zaman, Millet Meclisi Başkam mev
zuu komisyonlardan geçirdi. Komisyonlar, Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu aynı istikamette, 
«Sayın Cumhurbaşkanı bir kanunu ikinci defa geri 
çeviremez.» mütalaasına vardılar. Bu mütalaalara 
karşı Sayın Cumhurbaşkanı da, «Bunlar Meclisler 
Umumî Heyetine intikal etsin, Meclisler Umumî He
yeti görüşemez der ise, ben bu kanunu ilân ederim.» 
diye kendi tezkerelerinde bildirdiler. 

Bu mütalaaları Sayın Millet Meclisi Başkanı Mil
let Meclisi Umumî Heyetine indirdi. Millet Meclisin
de mütalaaları iş'arî oyla kabul ettiler ve bu Ko
misyon mütalaaları Millet Meclisi Umumî Heyetince? 
kabul edilerek, Millet Meclisinde Millet Meclisine 
maledildi. Şimdi Cumhuriyet Senatosuna geldi. Mü^ 

} talaalar kanun prosedürü içerisinde geliyor. Millet 
Meclisinde kabul edildi, Cumhuriyet Senatosuna gel
di. Cumhuriyet Senatosu Komisyonunda, evvelki ka-

j rarına muhalif olarak ve Millet Meclisinden kabul 
J edilen mütalaaya muhalif olarak bir karar çıktı. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunda, Komisyondan gah 
j diği şekilde mütalaa çıktığı takdirde ne olacak?.. 
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Şimdi ters bir mütalaa çıkarsa, evvelâ Millet Mecli
si kanadının kabul ettiği mütalaaya ters düşüyoruz; 
bu bir. Evvelce Komisyonun verdiği karara ters dü^ 
şüyoruz; bu iki. Üçüncü olarak da, benim arz et
mek istediğim, demin ifade ettiğim; Anayasanın 
5 nci maddesine, Meclislerin iradesine, kanun yapma 
yetkilerine ters düşüyoruz. Burada Sayın Cumhur
başkanının sözü var; «Meclis Umumî Heyetleri ka
bul ederlerse, ben ikinci defa geri gönderme mese
lesini nazarı itibare almayacağım.» diye kendi tezke
relerinde, mütalaaları, beyanları var. 

Muhterem/ arkadaşlarım; 
Şimdi bir meseleyi hallederken bir meselenin da

ha içine gireceğiz. Bu nedir?.. Bir kanun tasarısı 
Millet Meclisinde kabul edilir, Cumhuriyet Senato
suna gelir. Cumhuriyet Senatosu bunu aynen kabul 
eder veya değiştirir. Değiştirirse Millet Meclisine 
tekrar gider. Millet Meclisinde ne olur?.. 92 nci mad
de işler. 92 nci maddeye göre, Millet Meclisi Cum
huriyet Senatosunun yaptığı değişikliği benimser ise 
kanunlaşır. Millet Meclisi bu değişikliği benimsemez
se, 92 nci maddeye göre Karma Komisyon kurulur. 
Karma Komisyon, ya Millet Meclisi metnini be
nimser, ya Cumhuriyet Senatosu metnini benimser 
veya kendisi yeni bir metin yapar. Şimdi burada, 
acaba bu kanunların prosedürü içerisinde gidersek, 
92 nci maddeye göre mevzuu işletirsek, hangi mü
talaanın neresini değiştirecek, kimi benimseyecek?.. 
«Karma Komisyon kurulur mu, kurulmaz mı?» me
selesi var. Bu mevzuda kanun prosedürü yok. Bana 
sorarsanız: benim kısaca ifadem şu : Kanunların bu 
Karma Komisyona gitmesi şeklinde Millet Meclisin
de 92 nci maddenin işletileceği kanaatinde değilim. 
Neden değilim? Evvelâ bu, kanun değil. Neden ka
nun değil? Bu kanun olsaydı; Cumhuriyet Senatosu
na geleli bir sene oldu arkadaşlar, öyle zannediyo
rum ki geçen sene temmuz ayı içerisinde geldi. Eğer 
kanunsa Cumhuriyet Senatosunda kanunların görü
şülmesi için üç aylık süre vardır, bu üç aylık süre 
geçti. Bu, bir kanun değil, bunu 92 nci maddeye so
kamayız. 

Şimdi ne olacak? İki Meclisi karşı karşıya geti
receğiz. Eğer Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu Raporunu kabul edersek böyle ola
cak. -Millet Meclisi kanadı demiş ki; «Cumhurbaş
kanı bir kanunun iki defa görüşülmesini isteyemez.»1 

Cumhuriyet Senatosu demiş ki, «Görüşülmesini is
ter.» Şimdi, siz böyle yaptığınız sürece iki Mecliste 
bu meseleyi de halletmek mümkün olmaz. O zaman 
Sayın Cumhurbaşkanı da rahatlıkla kanunu iki defa 
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geri çevirmiş olur ve kanun yapma, 5 nci maddenin 
zedelenmesi de bence asıl burada başlar. 5 nci mad
denin zedelenmesi; millî hâkimiyeti temsil eden Mec
lislerin kanun yapma yetkilerinin zedelenmesi de, 
bana sorarsanız işte asıl burada başlar. Bu iki Mec
listen ters mütalaa çıktığı zaman ne olacak? 

Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki, «Meclislerden 
geçilin gönderin.» Meclis Reislerinden birisi dedi ki, 
«Yetkim var», birisi dedi ki, «Yok.»' Öyle ise ka
nun bitti... 

Bu mevzuu burada kapatarak, meselenin değişik 
bir yönünü ifade etmek istiyorum, o da şu : 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı bir kanunu geri çe
virdi, acaba bu kanun mu?.. Bazı arkadaş!arımızın 
fikirlerine göre kanun. Cumhurbaşkanı, «Şu yönler
den eksiktir.» dedi geri çevirdi; gelen metni Meclis 
hiç değiştiremeyeceğine göre, bir anlayışa göre, bu 
kanun olur; ama bu kanun, ilân edilmemiş kanun. 
Bu Meclisler böyle; «Sen iki defa çevirir dersin, 
ben iki defa çeviremez derim.» derlerse, aramızda 
mesele kalır bu Meclislerde senelerce o kanun, (Biz 
ona kanun diyoruz; bana sorarsanız kanun olmaz o) 
öylece kalır işte. Kanun ancak gazetede ilân edildiği 
zaman kanun olur. 

Şurada ifade ediş tarzına da dikkat ediniz; bir 
kanun Millet Meclisinden gelir, Cumhuriyet Sena
tosunda konuşulur, Cumhuriyet Senatosu Millet Mec
lisi metnini aynen kabul etmiş ise, Sayın Başkan bm 
i adan «Efendim bu kanun kabul edilmiştir, kanunu 
kabul ettiniz, kanun hayırlı olsun.» demez, deme
mesi lâzım. Kanun, ancak ilândan sonra kanun olur. 
Şimdi, Sayın Başkanın burada ifade tarzı, böyle. 
Halbuki Cumhuriyet Senatosu metni kabul etmiştir, 
metin, Millet Meclisi Başkanına gider, Millet Mec
lisi Başkanı dosyasıyla beraber derler toparlar Sa
yın Cumhurbaşkanına gönderir. 

t Sayın Cumhurbaşkanı geri gönderirse ne olacak?.. 
Geri gönderirse kanun tekrar yeni bir prosedür içe
risinde; bir kanun teklifi ve tasarısı nasıl parlamen
terler tarafından veya hükümet tarafından sevk edi
liyor, içtüzüklere göre ait olduğu komisyonlarda ve 
meclislerde görüşülüyorsa, yine meselenin o istika
mette görüşülmesi lâzım. Bu istikamette senelerce 
sürüncemede kalır ve bu, Cumhurbaşkanınca ilân 
edilmediği müddetçe kanun olmaz ve bir Sayın Cum
hurbaşkanı da isterse böyle, bir kez, iki kez, üç kez 
devam ederse, bu Meclislerden istediği kanunu çıka
rır, istediği kanunu da çıkarmaz. O zaman 5 nci 
maddedeki yetkinin kime ait olduğunun münakaşası 
ortaya çıkar. 
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Yüksek huzurlarınızda bu mevzuları kısaca, an
layışım içerisinde, bir görüş olarak ifade etmeye ça
lıştım. Raporda da fikirlerimi açıkça söyledim, ge
rekçeleriyle beraber yazdım. Daha söylenecek çok 
sözler vardır; ama muhterem arkadaşlarım, tarihî 
bir mesele karşısında olduğumuz inancı içerisinde
yim. 

Değerli senatör arkadaşlarıma meselenin değeri
ni ve önemini, meselenin üzerinde durulması lâzım 
geldiği noktalan eğer işaret edebilmiş, dikkatlerini 
meselenin ehemmiyeti üzerine çekebilmişsem, kendi
mi vazifesini yapmış bir arkadaşınız kabul edece
ğim. 

Hepinize ilgilerinizden dolayı teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 
Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Rendeci, rapora karşı gayet açıkça, Ana

yasamızın hükümlerini ortaya koyarak fikirlerini be
yan ettiler. 

Ben fazla konuşmayacağım; ama bazı hususlar
da arkadaşımın beyanlarını da tekrar eder duruma 
gireceğim, bu bakımdan özür dilerim. 

Şimdi, Bazı Orman Suçlarının Affına Mütedair 
Kanun, hepinizin bildiği gibi, 1971 senesinde 1542 
sayılı Kanun olarak kabul edildi Yüce Meclislerce, 
«Bir defa daha görüşülsün.»1 diye Sayın Cumhur
başkanınca iade edildi, ikinci defa görüşülüp 1779 
sayıyı alarak Kanun, Yüce Meclislerde kabul edil
di, neşri için Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi, fa
kat tekrar görüşülmesi için çevrildi. 

O zaman kanunun görüşülmesini değil, Millet 
Meclisi Başkanlığınca görüşülüp görüşülmemesi me
selesi ele alınarak, Millet Meclisi Başkanlığı kendi 
Anayasa Komisyonundan ve Adalet Komisyonundan 
mütalaa istedi. Her iki Komisyondan, «Bu, ikinci 
defa görüşülmek üzere gönderiliyor, bu sebepten gö
rüşülmesi mümkün değildir.» diye mütalaa verildi 
ve aynı şekilde Millet Meclisi durumu Cumhuriyeti 
Senatosu Başkanlığına bildirdi, Cumhuriyet Senato
su Başkanı da geçen sene bizim Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuza bu husustaki mütalaasını sordu. 
Bizim Komisyonumuz da, o zaman Millet Meclisi 
Komisyonlarının görüşü istikametinde mütalaa vere
rek durumu Millet Meclisi Başkanlığına Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığınca bildirdi. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi, tekrar 
bir yazı ile durumu Millet Meclisi Başkanlığına gön

deriyor. Arkadaşımın okuduğu gibi, «Bu mütalaa
lar, Genel Kurullarca kabul edildiği takdirde, Ka
nunun Türkiye Büyük Millet Meclisince ikinci defa 
kabulü mahiyetinde anlaşılarak, Kanun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince yayınlanacaktır.» diyor
lar. 

Değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi Başkanı durumu tekrar kendi ko
misyonlarına bildiriyor, Anayasa Komisyonu ve Ada
let Komisyonu eski verdikleri mütalaanın yerinde 
olduğunu, bu sebeple verilecek başka mütalaanın bu-
lunmadığ'.nı ve ikinci defa görüşülme arzusunun bu
lunduğunu, buna da imkân olmadığını tekrar bildi-* 
rince, Millet Meclisi Başkanı her iki Komisyonun
dan aldığı mütalaayı Millet Meclisi Umumî Heye
tine sunuyor ve Umumî Heyet bunu tasdik ediyor. 

Durum, ondan sonra tekrar Cumhuriyet Se
natosuna intikal ediyor. Bizim Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz, bir yıl önceki almış olduğu karara 
muhalif olarak, bu defa huzurunuza bu raporu ge-< 
tiriyor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu rapor, bizi ciddî sıkıntılara sokacak bir ra
pordur. Nitekim, bu sıkıntı doğmasın diye Sayın 
Cumhurbaşkanımız da, Kanunun yeniden görüşül
mesini değil, Komisyonlarca verilmiş olan bu müta-< 
laaların Umumî Heyetlerden geçmesi üzerine kanun 
olarak neşredeceğini kendi yazılarında beyan buyu
ruyorlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim Komisyonumu
zun rapora kabul edildiği takdirde, Sayın Rendeci' 
nin de ifade buyurduğu gibi, bir tıkanıklık meydana 
gelecek, iki Meclis arasındaki mekik sistemi böylece 
bir duraklamaya sebep olacak ve böylece bu işleme
yi durdurma gibi bir durumla karşı karşıya gelece
ğiz. Çünkü, Millet Meclisi Kanunu görüşerek bize 
göndermiyor; Millet Meclisinin gönderdiği ve bizim 
Komisyonumuzun görüştüğü mevzu, Sayın Cumhur
başkanımızın «Bir defa daha görüşülsün.» diye gön
derdiği Kanunun görüşülüp görüşülmemesi mevzuu
dur. 

Şimdi, Millet Meclisi kararından geçirmiş, Ko
misyonlarının mütalaasını karar haline getirmiş, 
«ikinci defa gönderilmiştir. Anayasanın 93 ncü mad
desi buna müsaade etmez. Bu sebeple, görüşülmesi 
mümkün değildir. Komisyonların mütalaaları yerin
dedir.» diyerek tasvip etmiştir. 
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Şimdi biz, bize nıyabeten raporu hazırlayan Ana
yasa ve Adalet Komisyonumuzun, Millet Meclisi 
Umumî Heyetinin almış olduğu karara muhalif olan 
kararım kabul ettiğimiz takdirde ne olacaktır?.. Bu, 
bizi büyük bir sıkıntının içerisine sokacaktır. 

Bu kararı alacağız; Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderdiğimiz zaman Millet Meclisi Başkanlığının 
Anayasanın 92 nci maddesine göre yapacağı bir iş 
yoktur. Mesele muallakta kalacak, Sayın Cumhur
başkanı kanunun neşri için imkân bulamayacak ve 
böylece büyük bir sıkıntı yaratılacaktır değerli ar
kadaşlarım. 

Halbuki, bir yıl önce Anayasa ve Adalet Komis
yonumuz, Millet Meclisi Umumî Heyetince kabul 
edilen hususu kabul etmişti. Bir yü evvel orada bu
lunan arkadaşlarımız bir yıl sonra (Raporda görüyo
ruz ki) fikir değiştirmişler. Bunun nasıl olduğunu da 
anlamak mümkün değil. 

Şimdi, arkadaşlarımız raporunda, «Bahis mevzuu 
kanun metninde değiştiklikler olmuştur. Bu değişik
lik sebebiyle yeniden Meclislerde görüşme imkânı 
verilmelidir. Cumhurbaşkanımızın isteği Anayasa
nın 93 ncü maddesine aykırı değildir.» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer bu yola gider, sayın Anayasa ve Adalet Ko

misyonunun raporunu kabul edersek, Anayasamızın 
içinde bulunmayan yeni bir hakkı Cumhurbaşkanı 
makamına tanıma gibi bir durumla da karşı karşı
ya kalırız. 

Bildiğiniz gibi, metindeki değişiklikler yeni hü
kümler getirse dahi, işin esasının dışına taşmıyor; 
ama her değişiklik yeni bir kanun yaratmış gibi bir 
karara vardınrsa, saym Cumhurbaşkanları, Anaya
sanın kendisine vermiş olduğu yetkinin ötesinde, bir 
kanunun neşrine, «Virgül değişti, kelime değişti, nokta 
değişti, cümle değişti...» gibi sebeplere dayandırarak 
uzun müddet imkân vermeden, bugün olduğu gibi, 
îki defa değil, belki birkaç defa daha iade etme im
kânına sahip olur ki, bu yolu açmak büyük sıkıntı 
yaratacak kanaatindeyim. 

Bu raporla bir üçüncü durumu arz etmek mecbu
riyetindeyim değerli arkadaşlarım; o da, Anayasamı
zın 98 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün işle
tilmemiş olmasıdır. 

Bildiğimiz gibi, Anayasamızın 98 nci maddesinin 2 
nci fıkrası hükmü gayet açık: 

Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve 
ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan 
ile ilgili Bakan sorumludur.» 

Şimdi, rapora baktığımız zaman, Sayın Cumhur
başkanımızın (Böyle bir işlem tamamlanarak) yazı
sında, «Kanun görüşülsün.» diye bir imza mevcut de
ğildir. îade tasarrufu bence tekemmül etmiş değildir 
ve Komisyonumuzun Raporunda da bu hususu açık
layan bir hüküm vazedilmemiştir. Böyle olunca, tek: 
imzayla Sayın Cumhurbaşkanımız bir tasarrufta bu
lunuyor. Bence, 98 nci maddenin 2 nci fıkrası hük
münün nazarı itibare alınarak hareket edilmesinde bü
yük fayda var; yani meseleyi her yönüyle ele aldığı
mız zaman, sayın Anayasa ve Adalet Komisyonumu
zun Raporunun tasvibi halinde büyük sıkıntılarla kar
şı karşıya geleceğiz. Nitekim, 1971'de yürürlüğe gir
mesi gereken kabul ettiğiniz bu Kanun, 1976'nın ya
rısını aşmamıza rağmen hâlâ yürürlüğe girmemiştir. 
Böylece, bu kanunun getireceği imkânlardan istifade 
edecek vatandaş sayısı onbinleri - yüzbinleri bulmak
tadır. Bu haklar, bu tanıdığımız atıfetler hâlâ askıda 
kalmaktadır. 

Onun için değerli arkadaşlarım, sayın Komisyo
numuzun Raporunun Anayasa hukuku muvacehesin
de yerinde olmadığı kanaatindeyim. Reddinin büyük 
fayda sağlayacağını tekrar eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Ucuzal. 
Konuşma sırası Sayın Sadi Irmak'ta; buyurun 

Sayın Irmak. 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa- l 

yın Başkan, aziz senatörler, 
Ben de Sayın Rendeci gibi, bu konunun büyük 

önemine inanıyorum ve tarihî ölçülere varacak bir 
kararın arifesinde olduğumuz kanaatinde bulunuyo
rum. 

Yalnız, büyük bir kederle şunu arz etmek zaru
retini duyuyorum ki. bu derece önemli bir kararı 
eline alan, bu ağır, tarihî mesuliyeti yüklenen ve en 
önemli komisyonlarımızdan birisi olan Anayasa ve 
Adalet Komisyonu, gördüğümüz veçhile, birçok üye
lerinin bulunmadığı, birçok üyelerinin de muhalefet 
şerhi serdettiği alaca bir Raporla yüksek huzurunu
za gelmiş-.ir. Bu böyle olmamalıydı. Bu, daha büyük 
bir alâkaya lâyık olan bir konuydu. 

Bu hüznümü şu bakımdan da ifade etmek için 
bunu bir vesile ittihaz ediyorum: 

Birçok araştırma komisyonlarında da (ki, her bi
risinin tarihî önemi var.) durum maalesef böyledir. 
Bu büyük vazife gereği gibi yapılmamaktadır. 

Alacağınız karar iki yönden tarihîdir. Birisi, he
pimizin korumayla mükellef olduğumuz Büyük Mec
lisin haklarım ve itibarını her türlü sarsıntıdan uzak 
tutmak; diğeri, Yüksek Meclisin seçtiği Cumhurbaş-
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kanlığı makamına, kanunlarımızın, Anayasamızın ta
nıdığı yetkilerde herhangi bir kısıtlamaya gitmemek. 
Bu iki zorunluluğu gözönünde tutmaya ve telif 
etmeye mecbur olduğumuz kanaatindeyim. 

Şüphe yok ki, son söz Büyük Millet Meclisinin
dir, öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır ve elbette bu ko
nuda da öyle olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımızın muhalefet şerhlerini 
okuduk ve burada konuşan arkadaşlarımızın bir nok
tadaki hassasiyetlerine büyük takdir duyduğumu arz 
etmek isterim. O hassasiyet, Büyük Millet Meclisinin 
haklarını ve prestijini koruma hassasiyetidir. Buna 
elbette hepimiz katılıyoruz; fakat acaba bu hassasi
yeti, bu mevzuda kararın şu veya bu tarzda çıkma
sında zedeleyecek bir nokta olabilir mi? Hayır ola
maz. Çünkü, ikinci defa geri çevirme ameliyesi, doğ
ru bulunsun veya yanlış bulunsun, kabul edilsin ve
ya edilmesin, elbette bu müzakerelerden sonra son 
söz yine Meclisin olacaktır. 

Bu itibarla, Meclis itibarını zedeleyecek, bu ikin
ci müracaata bendeniz bir nokta görmüyorum. Çün
kü, son sözü yine Meclis söylecektir. 

Usul meselesinde, arkadaşlarımız bir çıkmazda 
olduğumuzu beyan buyurdular; yani «Bu bir kanun 
olmadığına, bir Meclis kararı olduğuna göre, emsal 
mevcut değil, Millet Meclisinin kabul ettiği bir ka
rara, Senato zıt bir karar alırsa; bu, mazisi olmayan 
bir durum arz eder, bir nevi çıkmaza götürür.» mü
talaasına bendeniz katılamıyorum. Çünkü buna ka
tıldığımız zaman arkadaşlar; Yüksek Senatonun hu
kuk ve itibarından birşeyler eksiltmiş oluruz kanaa
tindeyim, yani «yüksek Senatoca alacağımız bir karar 
Millet Meclisince tasvip edilir mi, edilmez mi, edil
mezse ne olur?» gibi bir endişe asla akla gelmemeli
dir ve burada bu hususta bir emsal yaratmamalıyız. 
Elbette bir çıkar yol vardır ve zaten mevcut kanun
larımızda ve usullerimizde iki Meclis bir mevzuda 
ihtilâfa düştüğü zaman bunun ne suıette çözümle
neceğini gösteren yollar vardır. Onun için bu endişe
leri Senatonun üzerine getirmemek lâzımdır. Rahat
lıkla Senato vicdanî vazifesini yapmalıdır. Bu vazife 
hissinin sonunda Millet Meclisinin kararını kabul 
eder veya aksi bir mütalaa serdeder; ama özgürlüğü
nü tam muhafaza etmelidir. 

Şimdi arkadaşlar kimseden esirgemeyelim; asıl 
sıkıntı nereden geliyor? Ben o devirde aranızda bu
lunmak şerefi ile mübahi değildim, fakat bu Af Ka
nunu çıkarken, orman affının ne ifade ettiğini hepi
miz biliyorduk ve elbette buna rey veren arkadaşla
rımız içleri kan ağlayarak verdiler; yani bu Af Ka-

t nunu, Millet Meclîsinin sempatisi ile severek (Bir 
I çok kanuılarımızda olduğu gibi severek) gönül ferah-
I lığı ile çıkardığımız bir kanun değildir. Memlekete 
I umumî bir af havası gelmiştir, bu havadan eşitlik 
I prensiplerine göre orman suçlarını da uzak tutmaya-
I hm denmiştir. Halbuki, daha evvelki ana hükümle-
I rimizde orman suçlarının affedilmemesi gibi hari'ku-
I lâde yüksek, hayatî' önemdeki bir mevzuda tam mil-
I liyetçi bir karar alınmış idi. O karara rağmen (ben 
I onu tenkit etmiyorum) şu veya bu mülahaza ile af-
I fin umumiliği prensibine dayanarak bu Kanun çık-
I mıştır, ama sevgi ile hoşlanarak, vatana hizmet edi-
I yoruz diyerek çıkmış bir kanun değildir. 
I Cumhurbaşkanımız, bir defa geri çevirme yetkisi-
I ni kullanmıştır. Buna hiç bir arkadaşımız itirazda bu-
I lunmadı ve zaten bulunamaz. Şimdi, eğer Kanun, 
I hüviyetinden bir şey değiştirmeksizin yüksek tasdike 
I veya ilâna gitmiş olursa, elbette Cumhurbaşkanının 
I bunu tekrardan geri çevirmek yetkisi olamaz 
I ve olmamalıdır. Çünkü, hepimizin bildiği gibi, 
I son söz ancak ve ancak Büyük Millet Mec-
I lisinindir; ama kanunda gerekçesi ile beraber 
I Cumhurbaşkanı yeniliklere işaret ederse . ve bu 
I yenilikleri kendi yüksek açısından, memleketin 
I yüksek menfaatlerini koruma açısından tek-
I rar bir defa daha müzakereye lâyık görürse, bu hak-
I kını da kısıtlamamak lâzım olduğu kanaatindeyim. 
! Arkadaşlarım; 
I Bizim Anayasamızda (Eski ve yenisinde) Cum-
j hurbaşkanlıklarınm yetkileri ve faaliyetleri konusun-
I da gerekli bütün zaruretleri kaplayan gerekli açık-
I lığın bulunmadığı da bir hakikattir. Bunun birçok 
I misalleri vardır. Bu hakkı esirgerseniz arkadaşlar. 
I günün birinde bu hakkı esirgemiş olmanızdan dolayı 
I acı duyacağınızdan korkarım. Cumhurbaşkanın-
I dan (Yüksek açısından hepinizin itimadı ile seçilmiş 
I olan, o yüksek makamda oturan zat) tarihî geniş tec-
I Hibelerine dayanarak yeni metinde memleket meiıfaat-
I lerini (Bugün ve yarın için) zedeleyecek bir nokta 
I gördüğü zaman bunun tekrar müzakeresini talep et-
I mek hakkını elinden alırsanız, (Bugün belki Millet 
I Meclisinin prestiji bakımından memnun olursunuz) 
I yarın elinden alınmış olan kısıtlanmış bu hakkın; 
I «keşke kısıtlanmatmalıydı» şeklindeki bir nedametini 
I duyabiliriz endişesi içindeyim. 
I Onun için, konuşulur; zaten prosedür müzakere-
I lerincn zamanından daha az bir zamanla Cumhur-
I başkanının yaptığı itirazlar burada görüşülebilir ve 
I süratle bir karara da bağlanabilir. Kısaca özetleye-
| yim-
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İki zaruret karşısındayız: Birincisinde, en ufak 
bir şüphemiz olmayan, «Son söz Büyük Millet Mec
lisinindir» prensibine asla halel düşürmemek lâzım
dır ve düşmemektedir. İkinci defa gerekçe gösterile
rek yapılan tenkidin (Kanun yeni bir hüviyet kazan
dığı için) tekrar müzakere edilmesi, «Son söz Büyük 
Millet Meclisinindir» prensibinde herhangi bir ak
saklığa sebebiyet vermez. 

İkincisi: Bunun kadar önemli olan ve korumak
la mükellef olduğumuz bir nokta; Anayasamızın bu 
yüksek makama bahşettiği yetkileri kısıtlama yolun
da bir emsal yaratmamak da bizim vazifemizdir ka
naatindeyim. 

Bu düşüncelerle Yüksek Heyetinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İrmak. Bu
yurunuz Sayın Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Bugün görüşmekte olduğumuz konunun, Sayın 
Irmak'ın da belirttiği gibi, tarihsel önem taşıyan 
bir konu olduğuna ben de inanıyorum. Bu bakımdan 
Anayasanın 93 ncü maddesini ve ona dayarak ya
pılan uygulamaları gayet dikkatli bir değerlendirmeye 
tabi tutmanın da zorunlu olduğuna ayrıca inanmak
tayım. 

Hemen sözümün başında, Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun çoğunlukla ver
miş olduğu karardan yana olduğumu belirtmek iste
rim. Bunun nedeni de aşikâr sanıyorum. Evvelâ 93 
ncü maddede Anayasa koyucunun Cumhurbaşkanına, 
uygun bulmadığı bir yasayı neden geri gönderme yet
kisi tanıdığı konusu üzerine eğilmek gerekir sanıyo
rum. Anayasa koyucu, inancını zannederim, yasa
ların ülke çıkarlarına, temel hukuk kurallarına ve 
Anayasa ilkelerine en uygun bir biçimde yapılması, 
görüşülmesi ve sonuçlandırılması ilkesine bağlamış
tır. 

Çift meclisli bir sistemde, meclislerden birinde 
görülmemiş olan eksikliklerin, düşülmüş olan yanıl
gıların, ortaya çıkarılmış olan aykırılıkların bir baş-
fkasında giderilmesinin olanalk içerisinde bulunmasına 
rağmen; yani iki meclisten mutlaka geçmiş olması 
gereğine rağmen; Cumhurbaşkanına bir yetki tanın
mışsa, bu yetkinin amacına uygun bir şekilde kul
lanılmasına da bizim özel bir özen göstermemiz ge
rekir sanıyorum. 

Evet, Cumhurbaşkanına tanınan yetki bir veto de
ğildir, bunu ben de kabul ediyorum; ama hiç değilse 
sorunun enine boyuna bir kere daha görüşülmesini 
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sağlayan bir yetkidir. «Niçin bu yetkiyi kullandın da 
bir başka yetkiyi kullanmadın?» diye Cumhurbaş
kanına kimsenin bir soru yöneltme hakkı yoktur. 

Bir arkadaşımız, Cumhurbaşkanının Anayasa 
Mahkemesine başvurma hakkı olduğunu, bunu kul
lanmamış olmasına rağmen, Yasayı bir kere daha 
geri göndermesiniin pek de normal karşılanamayacağı 
gibi bir mütalaa ileri sürdüler. «Belki yanlış anla
mış olabilirim, fakat böyle duydum. Bir makama bir
takım yetkiler vermiş olursanız, bu yetkileri ne za
man ve hangi mercie karşı kullanacağını tayin etmek 
onun yetkisi içine girer, Anayasa Mahkemesine baş-
vuraıbi'lir (Koşulların öyle gerektirdiğine inanıyorsa) 
yahut bu yasayı görüşülmek üzere bir kere daha Mec
lislere gönderir. Üsteli'k, bunların aynı sonuçları do
ğurmayan yetkiler olduğunu unutmamalıyız. 

Bir yasanın Meclislere bir kere daha gönderilmesi, 
o yasanın yasalaşmasını önler, ama bir yasaya karşı 
Cumhurbaşkanının veya bir başka makamın veya 
şahsın Anayasa Mahkemesine başvurması, o yasanın 
yürürlüğe girmesini engellemez. Yürürlüğe girmemiş 
bir yasanın doğuracağı hukukî sonuçlar yoiktur; buna 
karşın yürürlüğe giren bir yasanın aleyhine Anayasa 
Mahkemesine başvurulmuş olsa dahi, doğuracağı birta
kım sonuçlar vardır. Hem bizim Anayasa Mahkememi
zin iptal sistemine göre, iptal kararları geriye yürüme
yeceği, yani kazanılma hakları etkileyemeyeceği için 
Cumhurbaşkanına «Sen evvelâ Anayasa Mahkeme
sine basvursaydın» şeklinde bir öneride bulunmaya 
da hakkımız olduğunu sanmıyorum; çünkü o zaman 
bu yasanın doğuracağı sakıncalı sonuçlar zaten doğ
muş, hükümlerini icra etmiş ve dolayısıyle ortadan 
kaldırılamayacak şekilde hukuk sistemimize yerleşmiş 
olacaktır. 

Bunu böylece belirttikten sonra, «Cumhurbaşkanı 
ikinci defa bu yola gidebilir mi?» sorusuna değin
mek istiyorum. Asıl soru da bu. 

Şüphesiz aynı yasa hakkında, daha doğrusu aynı 
metin hakkında Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi 
olamaz; ama yasa aynı ise. 

Bakınız 93 ncü madde son cümlesinde ne diyor: 
«Türkiye Büyük Millet Metisi, geri gönderilen ka
nunu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca 
yayınlanır.» Yani Meclislerden tekrar geçecek kanun, 
Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanun olmalıdır; 
aynen o ıkanun olmalıdır. Eğer o kanun, ilk gönde
rildiği şeklinden başka bir muhtevaya bürünmüşse, 
daha doğrusu ona yeni birtakım hükümler eklenmiş
se, bunda Cumhurbaşkanının bir yetkisi olamayaca-
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ğılıı kabul etmek zannederim en azından Anayasa
nın kabul etmiş olduğu ssiteme aykırı düşer. 

Bir Meclis Cumhurbaşkanı tarafından kendisine 
gönderilen kanun önüne geldiğinde ne yapar?. Ya 
Cumhurbaşkanının itirazlarını aynen kabul eder; 
problem yoktur. Yahut tamamen reddeder; problem 
yine yoktur. Yahut bir kısmını kabul eder, bir kısmı 
hakkında da başka görüşte olduğunu, yine kullana
cağı oylarıyle 'belli eder. Bu takdirde artık Cumhur
başkanına yapacak bir şey kalmamıştır; ama siz geri 
gönderilen kanuna onda olmayan, Cumhurbaşkanının 
incelemesinden de geçmemiş yeni hükümler koya
cak olursanız, 'bu takdirde öyle sanıyorum ki, Ana
yasanın 93 ncü maddesiyle Cumhurbaşkanına tanın
mış olan yetkiyi, bu şahsın yeniden kullanma hakkı 
doğmuş olacaktır. 

Deniyor ki, «Bu yorum, Anayasanın tanımadığı 
ikinci bir hakkı Cumhurbaşkanına tanımak olur; bir 
yeni yetki yaratmak olur.» Ben bu yetkiyi yok say
manın, aslında 93 ncü maddeyle Cumhurbaşkanına 
verilmiş olan yetkiyi peşinen ortadan kaldırıcı birta
kım tertiplerin hayatiyet kazanmasına vesile teşkil 
edeceği inancındayım. 

Öyle bir yasa metni düşününüz; Cumhurbaşka
nına gönderilmiş, Cumhurbaşkanı «tekrar görüşül
sün» diye geri göndermiş, siz «artık bir daha geri 
çeviremez» düşüncesiyle olmadık hükümleri koyacak
sınız ve Cumhurbaşkanı buna karşı sesini çıkarama
yacak... Belki kanunun sistemini altüst edeceksiniz ve 
Cumhurbaşkanı, «Ben bir kere inceledim, o zaman 
bunlar benim incelememden geçmemiş hükümler ol
duğu halde ben, hakkımı bir kere kullandığım için 
bir daha bu yola gidemeyeceğim» diyecektir. Bu 
mümkün değil. 93 ncü maddenin vazındaki düşün
ceye, gerekçeye aykırı düşer ve Yasama Meclisleri
ni Cumhurbaşkanına 93 ncü madde ile tanınmış olan 
bu yetkiyi onun tarafından kullandırılmaması hakkı 
ile mücehhez kılar ki, Anayasamızın Meclislere Cum
hurbaşkanına karşı istimal- edilebilecek böyle bir 
hakkı vermediği de aşikârdır. 

Üstelik, tartışmamız gereken bir noktayı da bu
rada tartışmadığımız kanaatindeyim. Cumhurbaşkanı 
bir yasayı uygun bulmayıp geri gönderirse, acaba 
Meclislerin yetkisi nedir?. 

10 maddelik bir yasa düşünelim; Cumhurbaş
kanı 3 maddenin belli noktalarına itiraz etmiş. Mec
lislerin yetkisi 1 nei maddeden başlayarak 10 mad
deyi teker teker görüşmek, yeni öneriler, yeni mad
deler kabul etmek midir; yoksa sadece Cumhurbaş
kanının değindiği maddeler ve hükümler üzerinde 
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'bir görüş tespitine çalışmak mıdır? Sanırım ki, bu 
ikincisidir. Bizim Meclislerimiz bunu da yapmamış
tır. Cumhurbaşikanının değindiği noktaların dışına 
çıkarak yeni tartışmalara girerek, yeni önerilerin üze
rinde durarak yeni birtakım kararlara ve sonuçlara 
varmıştır. Burada Anayasaya aykırı davranan Cum
hurbaşkanı değil, belki Meclislerimiz olmuştur; asıl 
bu konuyu tartışmamız lâzım. «Meclisler olarak bi
zim hangi konu üzerine eğilmemiz gerekir?» Bunu 
düşündüğümüz, konuştuğumuz, bu konuşmalardan 
bir sonuca varmaya çalıştığımız yok. 

Deniyor ki, «Biz bugün, geçen senenin aksine 
bir rapor veren Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
görüşüne uyarsak, işi çıkmaza sokacağız, Millet Mec
lisine gitmeyecek ve bir yasa Meclislerden geçmiş 
olmasına rağmen yayınlanamayacak bir aşamada ka
lacak.» 

Sayın Irmak'm görüşüne aynen katılıyorum. Böy
le bir yoruma kendimizi kaptırmamız, en azından 
varlık nedenimizi inkâr etmek anlamına gelir. Biz 
yapılmış yanılgıları, düşülmüş yanılgıları iğnelemek 
için burada değiliz. Varsa bir yanılgı, varsa bir ek
siklik; bu eksikliği tamamlamak, yanılgıları ortadan 
kaldırmakla görevli olarak biz bu Cumhuriyet Sena
tosunda görev yapmaktayız. Eğer bir hususta yanıl
gıya düşüldüğünü gördüysek, noksan gördüğümüz bir 
yan varsa; noksanı tamamlatmak, yanılgıyı düzelt
mek üzere meseleyi geri göndermek bizim hakkımız
dır. 

«Efendim, bu Anayasada öngörülmemiş» deniyor. 
Ben Anayasada öngörülmediği fikrine de katılmıyo
rum. Anayasa hukuku kadar yoruma ve kıyasa el
verişli bir başka hukuk dalı yoktur. Çünkü, Anaya
salar çoğu zaman ayrıntılı hükümler getirmezler. Hü
kümlerin gerektirdiği ayrıntıları uygulama kendiliğin
den çıkarır. Bu uygulamayı da bir ölçüde biz yaptı
ğımıza göre, burada varacağımız içtihatlarla sanı
rım Anayasaya yeni kapsamlar, yeni bir dinamizm 
getirmek de mümkündür. Pekâlâ yasaların görüşül
mesinde iki Meclis arasında çıkan uyuşmazlığı çözüm
lemede kullanılan yönetimi burada da uygulamak ve 
bir yasa Millet Meclisinden geçtikten sonra burada 
değişikliğe uğradığından veya reddedildiğinde nasıl 
bir prosedür uygulanıyorsa, bu noktada da aynı pro
sedürü uygulamaya çalışmak, hiç değilse bu yolu de
nemek, zannederim olanak içindedir. 

Bir de şu görüşe değinildiğine şahit oldum; 
«Efendim, bu yapılan değişiklik somut olayda son 
derece önemsiz bir değişikliktir. Bu kadar önemsiz 
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değişiklikler üzerinde sistemi altüst edecek birtakım j 
tartışmalara girip, kabul edilmez sonuçlara varma- ; 
malıyız.» Öyle sanıyorum ki, biz burada somut olay j 
üzerinde duruyoruz; ama bundan sonra genel hü
küm, kural niteliğini taşıyacak birtakım sonuçlara İ 
varacağız. Bu itibarla sadece somut olaya bakarak 
değil, bundan sonra çıkabilecek bütün ihtimallere 
göre bir karar vermek durumundayız. 

Üstelik, değişiklik ya vardır ya yoktur; bunun 
küçüğü, büyüğü olmaz. Eğer, «değişiklik büyükse 
yetkiyi tanıyoruz» gibi bir hava veriliyorsa, bu düşün
ce doğru ise; değişiklik küçük olduğu zaman da ay- i 
nı yetkiyi tanımanız lâzım. 

Sonra somut olaya dönelim; küçük denilen de
ğişiklik nedir? Binlerce suçu af kapsamına sokacak 
bir tarih değişikliği... Yanılmıyorsam 2 sene daha 
affın kapsam tarihini bize yaklaştıran bir değişliktir. 
Bunun küçük olduğu söylenebilir mi? 

Sonra, af kanunu çıkarmak kolaydır. Zannederim, 
dünyada af kanunu çıkarmakta rekor kıran ülkeler
den biri de biziz. Sanırım birincilik İtalya'dadır, ikin
cilik de İtalya'dan Ceza Kanunu alan Türkiye'dedir. 

Af kanunu çıkarırken çok dikkatli olalım. Çünkü 
her af kanunu Ceza Kanununu ilga niteliğini taşır. 
Bir tarihe kadar işlenmiş suçlar hakkında Ceza Ka
nunu ya tamamen ya hiç uygulanmasın. 

Bu bakımdan Cumhurbaşkanının bu konudaki ti- ı 
tizliğini bizim her halde takdirle karşılamamız gere
kir ve tarih değişikliğini de bir küçük değişiklik de
ğil, çok önemli sonuçlar doğuracak ve çok sayıda ola
yı içine alacak bir değişiklik şeklinde yorumlama
mız gerekir. 

Öte yandan, 98 nci maddenin 2 nci bendinin de 
Cumhurbaşkanının bu tasarrufuna uygulanmadığı, 
dolayısıyle Cumhurbaşkanının yasayı geri çevirme 
işleminin de Anayasanın zorunlu kıldığı biçimsel ko
şullara uymadığı şeklindeki görüş de, sanırım uygu
lama yeteneğine sahip değildir bu olay bakımından, 
Çünkü, 98 nci maddenin 2 nci bendi, yürütme orga
nı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafın
dan sonuçlandırılacak kararnamelerle ilgili bir hüküm
dür; yani Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak 
imzasının konulması gereken tasarruflarla ilgilidir. 
93 ncü madde ise tamamıyle yasama hakkının, ya
sama erkinin kullanılması ile ilgili bir hükümdür. İki 
madde arasında bir bağlantı kurmanın doğru olma
dığı kanaatindeyim. 

Bu itibarla, Senatomuzun Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporunun kabulünün doğru olacağı düşün
cesindeyim. I 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alacakaptan. 
Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan bütün arkadaş1 arımın ifa

de ettiği gibi, çok mühim bir Anayasa mevzuu üzerin
de ihtilâfa düşmüş bulunuyoruz. Bu konuşmalarımda 
falan kanunun çıkması veya yürürlüğe girmesi ve
yahut Sayın Cumhurbaşkanımızın b.ı tutumuna kar
şı, bu kararına karşı bir karşı görüş ifade etme gibi 
kısır bir çekişmenin içinde olmadığımna, Anaya
sanın net ve kâmil olarak, noksansız olarak tatbiki 
için çaba sarf ettiğimize itimat buyurmanızı rica 
ediyorum. Konuşmalarımızın veto edilen kanunla
rın bünyesiyle hususiyetiyle alâkası yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Yasa, arkadaşlarım anlattılar, Sayı-i Cumhur

başkanı tarafından kendi imzalariyle imza edilmek 
suretiyle Meclise gönderilmiş. Komisyonumuzda, 
(Sayın Alacakaptan temas ettiği için söylüyorum) 

«İlk defa geri gönderme muamelesi tekemmül et
miş midir?» mevzuu üzerinde geniş müzakereler 
açtık. Yani kanunların geri gönderilmesi, senatör 
seçilmesi, Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi gi
bi Cumhurbaşkanının yetkilerinin tek imza ile olup, 
olunmayacağını tetkik ettiK. 

Bizim Anayasamızın bullarla ilgili maddeleri 
İtalya'dan alınmıştır. Bugün İtalya'daki tatbikatı 
getirttik. İtalya'da Cumhurbaşkanı, Anayasa Mah
kemesine üye seçerken, bir kanunu geri çevirirken 
nasıl yollara müracaat ediyor, nasıl oluyor? Yani, 
onun yanında yetkili başbakan, mesul başbakan ve 
bakan var mı, yoksa Cumhurbaşkanının imzası ile 
dönüyor mu? 

Komisyonda bu mesai geliştirildikten sonra ba
zı arkadaşlarımız, bunun ilerideki bir zamanda tet
kik edilmesini, şimdilik bundan vazgeçilmesini be
yan ettiler. Bu mevzuda şu usulî muameleden ayrı
larak huzurunuza geldi: 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu mevzu; yani Cumhurbaşkanının tek imza ile 
bu kabil tasarruflarda bulunması mümkün müdür, 
değil midir? Anayasa Komisyonunda bu kısmın söz
cülüğünü yapan arkadaşın mütalâası alındı; baş
ka görüştedir. Yani, Başbakanın imzasına ihtiyaç 
vardır. 
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Bizim İstanbul profesörlerinin, hocalarının ha
zırladığı kanun teklifi Komisyonde görüşülürken 
Cumhurbaşkanının bütün tasarrufları için bu imza 
yetkisinin kabul edildiği görülüyor; bu ortaya kon
du. îtalya'daki tatbikat getirildi. 

Demek istiyorum ki, usul bakımından tekem
mül etti mi, etmedi mi geri gönderme muamelesi? 
Bu esaslı bir muamele olmakla bsraber, üzerinde 
dikkatle durulması lâzım gelen bir muamele ol
makla beraber arkadaşlarımız bunun bir başka za
man tetkikine karar verdiler. Ben, sadece bu kada
rına temas etmekle iktifa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim muhalif olduğumuz hususlardan bir ta

nesi şudur; Cumhurbaşkanı bakın ne diyor Son ya
zısında. İşte bu tekrar gönderilmiş, Meclis Başka
nı komisyonlardan mütalaa almış, bu mütalaayı 
göndermiş, neşretmeniz lâzımdır, demiş. Sayın Cum
hurbaşkanının son yazısı şu, mevzu ile ilgili kısmı : 

«İhtiva ettiği hükümleri itibariyle, Cumhurbaş
kanının yeni bir kanun olarak mütalaa etliği ve ge
rekçe göstererek uygun bulmadığı ve bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderdiği bir kanunu, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlarının; sa
dece yetkili kurulları ile istişare ve Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından mütalâa alarak, yayınlan
ması için Cumhurbaşkanına tekrar geri gönderme
si Anayasanın 93 ncü maddesini yorumlamak ola
caktır.» 

Ne diyor Cumhurbaşkanı: Meclis Başkanları tut
muş, komisyonlardan mütalaa almış, bu mütalaayı 
bana göndermiş, bu Anayasanın 91 ncü maddesi
nin yorumlanmasıdır, diyor. Devam ediyor: 

«Anayasayı yorumlama yetkisi mevcut olma
dığına ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İç
tüzükleri gereğince de, Danışma kurulları ve komis
yonların raporları, ancak Genel kurulların kabulü 
ile kesinlik ve geçerlik kazanacağına göre, hüküm
leri 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanundan 
değişik ve yeni bir kanun niteliğinde olmasına rağ
men 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunun 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesinin 
(İkinci kez) olduğuna dair mütalâalar, Genel kurul
larca kabul edildiği takdirde bu sonuç, Kanunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisince ikinci defa ka
bulü mahiyetinde anlaşılarak Kanun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince yayınlanacakta".» 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim kana

atimizce, çok isabetli bir noktaya temas ediyor Ne 

diyor? Diyor ki, «Ey Meclis Başkanları, siz tutmuş
sunuz komisyonlardan mütalaa almışsınız, bana ya
yınla diye gönderiyorsunuz. Sizin bu gönderdiğiniz 
husus Anayasanın 93 ncü maddesini yorumlamak
tır...» Demek ki, kanunun bünyesinden ayrı olarak 
bir mevzuda karar aldıkmı, bu Anayasayı yorumla
mak olacaktır. 

Peki öyle değil de aynı Komisyonun kararı Mec
lislerin kararına, Meclislerin oyuna iktiran ederse 
bu bunun, Anayasayı yorumlama mefhumunu de
ğiştirir mi? Katiyen değiştirmez. Nedir Mevzuu? 
Efendim, ikinci defa değiştirilmiş bir kanunun gön
derilmesi karşısında Cumhurbaşkanına yeni hak do
ğar mı, doğmaz mı? Bu objektif esas üzerinde duru
yoruz. 

Ne diyor Cumhurbaşkanı: «Komisyonlardan al
dığınız mütalaa Anayasayı yorumlamadır; ben bunu 
yayınlamam. Bu mütalaa Meclisten geçerse yapa
rım..» 

Arkadaşlar; 
Benim kanımca ana çelişki burada başlamakta ve 

Meclisleri müşkül duruma sokan hal de buradan 
doğmaktadır. 

Şimdi 15 yıllık şu Anayasa tatbikatını düşünelim, 
15 yıl içerisinde bunun gibi, filân anayasa şöyle mi 
anlaşılır, böyle mi anlaşılır diye şu Yüce Heyetiniz 
bir karar aldı mı? Hayır. _Yani, Anayasanın anlayı
şına şu husus girer mi, girmez mi; böyle anlaşılır mı, 
anlaşılmaz mı?... 

Arkadaşlar; 

Bu iş de Meclislerin Anayasayı tefsiridir. Cum
hurbaşkanının da işaret ettiği gibi, Anayasanın tefsiri 
mümkün değildir. 

Şimdi, buradan hatalı yola çıkarsak nerelere va
rıyoruz? Onu da arz edeyim: 

Anayasamızda Meclislerin karar alması düşünül
müştür. Meclislerin de karar alması lâzım gelen mev
zular vardır. Yalnız bunun için ne yapmış, Anayasa? 
Birleşik Toplantıyı getirmiş. Birleşik Toplantının dı
şında karar almaya giden tek bir tasarruf gösteriniz?. 
Yoktur. Birleşik Toplantıda Meclisler karar alır; 
harp kararı alır, soruşturma kararı alır, sıkıyönetim 
ilân kararı alır, okullara, ünivefsitelere el koyma ka
ran alır; ama ne zaman alıyor bu karan? Birleşik 
toplantıda alıyor. Birleşik Toplantının dışında karar 
müessesesi bu Anayasada yoktur. Meclislere geldiği-' 
miz zaman, ilk geldiğimiz yıllardaki bir tatbikatı ha
tırlatmak istiyorum: 
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Anayasada «îdam mahkûmları için Meclisler ka
rar alır» diye bir kayıt var; 64 ncü maddede. «Ölüm 
cezalarına karar verme hakkı Meclislerindir» diyor. 
O zamanlar bu, karar şeklinde geldi. Meclisten ge
çerken tashih edildi, dendi ki; «Bu Anayasaya göre 
Meclislerin karar alma yetkisi yoktur.» Meclislerin 
müstakil karar alma yetkisi yoktur. Bir arada top
lanır; Birleşik Toplantı şeklinde karar alması müm
kündür. 

'Muhterem arkadaşlar; ^ 
Bu zamana kadar bir tatbikatı gösterilemez. «Ana

yasa, şöyle mi anlaşılır, böyle mi anlaşılır?» sözü, 
«Bu ikinci kez gönderme midir, ilk defa yeni bir 
metin karşısında gönderme midir?» Sözü, Anayasa' 
nın 93 ncü maddesini tefsirdir. Tefsir, Cumhurbaş
kanının dediği gibi, Meclislere tanınmış bir hak de
ğildir. Bu itibarla, bu ihtilâfın bu yoldan halli müm
kün değildir. 

Şimdi gelelim, diyelim ki, efendim bu buraya ka
dar gelmiş, bunu halledelim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kanunlar çift Meclisten geçer; yani ordan geçi

yor, geliyor bu tarafa, bu taraftan da bir metin yü
rüyor. Bu metinler birbirine uymazsa Millet Mecli
sine gidiyor, benimserlerse kanun oluyor, benimse
mezse bir karma komisyon kuruluyor; onların metni 
Meclisin metni veyahut yeni bir metin meydene ge
tiriliyor. Mekik sistemi işliyor, Meclisin iradesi mey
dana çıkıyor. «Türkiye Büyük Millet Meclisinin ira
desi şudur» deniyor; meydana çıkıyor. 

Şimdi burada nasıl olacak, bir düşünelim: 
Millet Meclisi, «Bu ikinci defa görüşme talebi

dir. Birden fazla gönderemez. Hayır, Cumhurbaşka
nının bu yetkisi yoktur» diyor. Kararı böyle olmuş, 
Umumî Heyetten de geçmiş. Bize geliyor, biz de,» 
Hayır, ikinci defa gönderiyor; ama değişiklik olmuş, 
yeni hak doğmuştur, gönderebilir» diyoruz. 

Bundan sonrayı düşünelim arkadaşlar; yani yap
tığımız bir şeyde bir iş halledelim derken, işi çıkma
za sokmayalım. Şimdi ne olacak bu?.. Onlar «olmaz» 
dedi, biz «olur» dedik. Nasıl halledeceğiz bunu?.. 
Bunun bir mekik sistemiyle oraya gitmesi, onların 
iradesinin inzimamıyla bizim görüşümüzün ortadan 
kaldırılması mümkün mü?.. Değil. O halde yanlış bir 
yoldayız arkadaşlar. Bu sözlerimle şunu ifade etmek 
istiyorum: 

Sayın Cumhurbaşkanımıza Anayasanın tanıdığı 
hakkın büyük bir manası var. Oraya seçtiğimiz en 
yüksek Devlet büyüğünün bir kanun üzerinde nok
tayı nazarı nedir, bunu anlayalım. Meclis bir defa 

daha onun işaret ettiği mevzu üzerinde dursun. 
Bu hakikaten vazgeçilemeyecek derecede kıymetli bir 
hüküm; Anayasaya girmiş bu, ama bunun tashih 

yolu, bunun nizamına, rayına oturtma yolu bu yol 
değil. Eğer ihtilâf oluyorsa, bizde kazaî tefsir kabul 
edilmiştir; bir Anayasa Mahkemesinden geçmek su
retiyle tatbikata bir istikamet verilir. Yoksa, efen
dim bu ikinci kez görüşme midir, değil midir, Ana
yasanın 93 ncü maddesi öyle midir, böyle midir?.. 

Arkadaşlar; 
Sayın Cumhurbaşkanı yazısının başında, Komis

yondan gelen tefsirleri yapamazsınız; Umumî He
yetten gelirse tefsir değil... Hayır, bunun mahiyetini 
değiştirmez. Anayasanın şümulünü, ifade ettiği mana
ya delâlet ettiğine göre bu karar, elbette onun tef
siri olacaktır, ama bu tefsir bizim değildir. Bizim 
olmayınca, şimdi Cumhurbaşkanıyla Meclis arasında
ki bu ihtilâf nasıl giderilecektir, nasıl bir yol göste
rebilecek bunun lehinde bulunan sayın arkadaşla
rım?.. Onlar «Olmaz» diyor, biz «olur» diyoruz, 

Yanlış yoldayız, usulî bakımdan hatalı yoldayız. 
Ben de meselenin esası bakımından Komisyona ge
niş çapta iştirak etmekle beraber, bir kısmında on
ların da görüşüne muhalifim. O kısmı da arz ede
yim: 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, bir kanun görüşüldü, Sayın Cumhurbaş

kanına gitti. Cumhurbaşkanı «Falan, falan hususları 
bir defa daha görüşün» diye iade etti. Bunu hiç bir 
değişiklik yapmadan reddederiz, Cumhurbaşkanı 
ilâna mecbur olur. Hiç bunda ihtilâfımız yok. 

Şimdi, bizim Komisyondan ayrıldığımız nokta 
şurası; dikkatlerinizi rica ediyorum: Cumhurbaşkanı 
diyor ki, «Falan, falan mevzuda şu kabil sakınca
lar var, bunu bir kere daha tetkik edin, bir kere 
daha müzakere edin...» Böyle gönderdi Cumhurbaş
kanı. Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının talebinde ne 
var?.. Açıkça metinde yazılı olmamakla beraber, «bu 
metni değiştirin» talebi var; bu maslahata uygun de
ğil, Anayasaya uygun değil, memleketin bünyesine 
uygun değil, bunu bir kere daha müzakere edin... 
Bunun manası, bunu değiştirin, tadil edin.. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Şimdi, Cumhurbaşkanından bu yazı geldi, oku

duk, tetkik ettik, Cumhurbaşkanının fikirlerine büyük 
çapta iştirak ederek, maddeyi değiştirdik. Şimdi, sa
yın Cumhurbaşkanını (elbet kendilerini tenzih ede
rim) böyle bir kanunun yürürlüğe girmesini isteme
yen bir Cumhurbaşkanı olduğunu düşünelim. Bugün 
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için çıkarmıyoruz bu kanunu; bu Anayasa tatbikatı: 
böyle... 

Şimdi, Cumhurbaşkanının talebine ve isteğine, 
gösterdiği espriye uygun olarak metni değiştirdik; 
zaten onun talebi o. Tutup «Yine bir hak daha do
ğuyor» diyecek misiniz?. Cumhurbaşkanı talep etmiş
tir, istemiştir, isteğine uygun bir metin çıkarılmış
tır; ama değiştirilmiştir. Zaten arzusu da değiştirme
dir. «Madem değişiklik vardır, bu itibarla yeni baş
tan gönderebilir» şeklindeki kaziye Anayasanın ru
huna uygun bir tatbikat olmaz. 

Ancak, Komisyon şöyle demeliydi; yani diğer 
arz ettiğim iki büyük usulî hata mevcut olmakla be
raber, bu kısımdaki metinde şöyle olmalıydı: Cum
hurbaşkanının müzakeresini istediği mevzuun dışında 
değişiklik maalesef yapılıyor. Bu yapılmanın büyük 
hatalarından bir tanesi de bizim îçtüzüğümüzdür. 
Bizim İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesinde (maalesef 
ilk çıktığı zamanlar yapmışız) Sayın Alacakaptan'ın 
görüşüne serapa muhalif (benim de şahsi kanaatim 
budur) bir kanun çıkmıştır, Cumhurbaşkanına git
miştir. Bu tasarı değildir arkadaşlarım. Metin açık, 
bu kanundur, imzaya gitmiştir. 93 ncü madde açık
ça yazıyor. 

Ne diyor 93 ncü madde; «Cumhurbaşkanı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 
on gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir 
daha görüşülmek üzere, bu hususta göstereceği gerek
çe ile..» Yani demek istiyorum ki, Anayasanın 93 ncü 
maddesinde, her iki Meclisten geçtiği zaman bu bir 
kanun hüviyetini almaktadır. 93 ncü madde açık 
yazıyor. Bunun üzerindeki tetkikatın Cumhurbaşka
nının işaret ettiği noktalara münhasır olması lâzım
dır. Fakat, ne çare ki, biz bir 84 ncü madde yapmı
şız. Alâkalı kısmı okuyayım, demişiz ki: «Komisyon, 
gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra, o kanun hak
kında düzenleyeceği raporu Genel Kurula sunar. 
Genel Kurulca; iade edilen kanun, yeni bir tasarı ve
ya teklifte olduğu gibi, yeni baştan görüşülür...» 
Cumhurbaşkanınca iade edilen kanunlar için getir
diğimiz madde bu. Millet Meclisinde de tatbikat buna 
muvazi oluyor. / 

Bu itibarla yanliş bir tatbikatın içindeyiz. Eğer, 
Cumhurbaşkanının gösterdiği noktalara münhasır ol
mak üzere tetkikatımızı yaparsak, buradaki ihtilaf 
biraz daha azalır. Böyle değil de yeni baştan, kanun-
muş gibi yaparsak, burada şu hususa dikkat etmeye 
mecburuz; Her değişme karşısında Cumhurbaşkanına 
yeni hak doğmaz. Cumhurbaşkanının isteğine uygun 

değişiklik yapılmışsa, o hakkın yeniden doğması 
mümkün değildir. 

Şimdi, beyanlarımı hülâsa etmek istersem, şöyle 
diyebilirim; 

Kanunların geri çevrilme muamelesi Cumhurbaş
kanının tek imzasıyla yapılmıştır. Yanında yetkili 
başbakan veya bakanın bulunması lâzımdır. Buna 
dair müzakereleri arkadaşlarımız ileriye attılar. Bu 
tekemmül etmediğine işaret etmekle ihtiva ediyo
rum; bu bir. 

ikincisi; Senatonun huzuruna gelen bugünkü 
muamele, Anayasanın 93 ncü maddesini tefsir nite
liğindedir. «iki kere mi sayılır, bir kere mi sayılır?.. 
İki kere olursa ne olur, bir kere olursa ne olur?..» 
Kanunda mücerret; kanunun ne maddesini okuyo
ruz, ne gerekçesini okuyoruz. Neyi okuyoruz? Ana
yasanın tefsirini okuyoruz. Bu tefsiri yapma yetkisi, 
Cumhurbaşkanının da yazısında işaret ettiği veçhile, 
Meclisimizin yetkisi dışındadır. 

Kararlar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı 
kararlar, müşterek iradeyi kapsayan kararlar, Birle
şik Toplantıda alınmaktadır. Anayasa bu mekaniz
mayı getirmiştir. Onun dışında, bir karar orada alına
cak, o karar onaylanmak üzere buraya gönderilecek, 
buradan karar çıkacak... Anayasamız bu yolu kabul 
etmemiştir. Nerede karar varsa Birleşik Toplantı var
dır; Birleşik Toplantıları da Anayasa göstermektedir. 
Anayasada sayılan hallerde Birleşik Toplantı yapıla
bilir, onun dışında yapılamaz. 

Bu itibarla, ikinci arz ettiğim husus, bu yapmak
ta olduğumuz iş, Anayasanın 93 ncü maddesini tef
sire kalkmaktır. Bu yetkimiz yoktur. Bunu yapar, 
müspet veya menfi yahut Komisyonun görüşüne uy
gun bir karar alırsak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının tatbikatından dışarı çıkılamaz bir hal doğurabi
liriz. 

Senato böyle diyor, Meclis şöyle diyor.. Ne ola
cak?.. Yanlış yola gitmeyelim. Dermeyan edilen bu 
hususların tashihi, Anayasanın gösterdiği istikamette 
şu işin halli mümkündür. Anayasa Mahkemesinden 
bir karar alınır; kazaî kararla iş rayına oturur, ikin
ci kısım bu. 

Üçüncüsü; Cumhurbaşkanının talebine uygun de
ğişiklik yapıldığı takdirde, O'na, yeniden iade etme 
hakkı doğmaz. 

Bunların nazarı itibara alınmasını ve netice iti
bariyle Raporun reddini istirham etmekteyim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Tuna. 
-Buyurunuz sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu. 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, konunun leh 
ve aleyhindeki görüşlerini açıkladılar. Sayın Rendeci 
arkadaşımız da bu konunun geçirdiği safahatı özet
lediler. Bendeniz bunlara temas etmeyeceğim. 

Sayın Alacakaptan benim görüşlerimin büyük bir 
kısmını dile getirdiler. Kendilerine katılıyorum, o gö
rüşleri tekrarlamayacağım. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Bu Kanun yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanına 

gitti. Cumhurbaşkanı uygun görmedi, geri çevirdi. 
Şayet uygun görüp yayınlamış olsaydı o zaman ne 
olacaktı?. O zaman, affın kapsamı, tarihi 1970 veya 
1971; orada kalacaktı. Affın kapsam tarihini 1973'e 
çıkarabilmek ve bazı orman suçlarından dolayı müsa
deresine karar verilen emvalin de müsadere dışı bıra
kılması istenilseydi, yeni bir kanun teklifi veya tasa
rısı hazırlanacaktı; tekrar Cumhurbaşkanına gide
cekti. Bununla, Cumhurbaşkanının iadesinin kapsa
mı dışında kalan hususlarda, kanunda yapılan deği
şiklik arasında ne fark var? 

Eğer iade etmeseydi bu değişiklikler yeni bir ka
nun gerektirecekti. Yeni kanun da yayınlanması için 
mutlaka yine Cumhurbaşkanına gönderilecekti, tet
kikine sunulacaktı. O halde, her iadenin kapsamı dışın
da yapılan değişiklik, ikinci değişiklik sayılmaz; Cum
hurbaşkanı tarafından iade edilebilir, kanaatindeyim. 

Sayın Rendeci, «Efendim, tarihte ve bir de bir 
maddede ufak bir değişiklik» diyor. Sayın Alaca
kaptan değindiler; değişikliğin ufağı büyüğü olmaz. 
Komisyonda da anlattım; bir seçim kanunu hazır
landı, seçmen yaşı 21 olarak tespit edildi. Yayınlan
mak için Cumhurbaşkanına gitti. Cumhurbaşkanı, 
başka bir yönden tekrar incelenmesini istedi; geldi. 
Cumhurbaşkanınca hiç yaşa dokunulmadığı halde 
yaş 18'e indirildi. Ufak bir değişiklik; 21 yaş 18'e in
dirildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, milyonlarca 
kişinin seçme hakkı elinden alınıyor. 

93 ncü madde lüzumlu mudur, değil midir?... Bu 
ayrı bir tartışmanın konusudur; ama bu madde var
sa, işletilmesi lâzım gelir. 93 ncü madde eğer sade
ce iik fıkrasından ibaret olsaydı, Cumhurbaşkanını 
o zaman neşriyat müdürü kabul etmek gerekirdi. 
«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilen kanunları 10 gün içinde yayınlar.» Son
radan gelen fıkra, Cumhurbaşkanının bu yayınlama 
yetkisine önem veriyor. Bu madde kaldırılabilir; 
Cumhurbaşkanının geri çevirme hakkı tamamen alı

nabilir, o tartışılabilir, fakat eğer bu maddeyi yü-
rüteçeksek, bu maddeyi uygulayacaksak, Cumhur
başkanının, gerekçesiyle geri çevirebileceği her konu 
hakkında, ikinci defa Meclise iade hakkı da doğmuş 
olur. 

Bir de arkadaşlarım, «Millet Meclisinde bunun 
aksine bir rapor kabul edildi, çıktı» diyorlar. Bura
da da Millet Meclisinin mütalaasının kararının ak
sine bir karar çıkarsa o zaman ne olacaktır?... 

Şimdi arkadaşlarım; 
Millet Meclisinden bir karar çıktı, biz de bu ko

nuda burada ihtilâftayız. Ya ihtilâfta olmasaydık; 
Millet Meclisinde karara bağlanan rapora Yüce Se
nato yüzde yüz karşı çıksaydı o zaman ne yapacak
tık?... O zaman ne yapacak isek, şimdi onu yaparız. 
İlle de Millet Meclisinden bu konuda geçen karar
lara Cumhuriyet Senatosu uyacaksa. Cumhuriyet Se
natosunun hikmeti vücuduna sebep kalmaz. O bakım
dan, onu ayrı bir Anayasa tartışmasının konusu ola
rak düşünebiliriz; 92 nci madde mi tatbik edilir, el
bette ki, tatbik edilecek bir şey bulacağız, bir çare 
bulacağız Senato olarak. Ben buna da katılmıyorum. 

Bu, tefsir de değildir, ikinci defa müzakereye gön
derilebilir mi, gönderilemez mi?... Gönderdi; karar 
aldık, burada, o zaman kanun yeniden müzakere edi
lecek. Kanunun müzakere edilmesine karar alıyoruz 
b.:z burada. İkinci defa iade edilmiş; değişik metin oldu
ğu için iade edilmiş. Bu defa, bu konuyu incelemeye 
karar alıyoruz biz. Ancak, bu kararı alırsak, yeniden 
bu metni, geri gelen metni inceleme imkânını bula
cağız. O bakımdan, tefsir de sayılamaz. 

Diğer konular hakkında da arkadaşlarım gereken 
açıklamayı yaptılar. 

Komisyonun Raporu kanaatimizce doğrudur, tas
viplerinize mazhar olursa iyi bir usul ihdas etmiş bu
lunuruz. 

Saygıları sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu. 
Efendim, başka söz isteyen sayın üye var mı?... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bendeniz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ege. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, yerimden kısa bir maruzatta bulunmak is
tiyorum, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Bir saniye Sayın Ege. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, Sayın Profesör Irmak, konuşmasında, haklı 
olarak, kararın Komisyondan zayıf bir ekseriyetle 
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çıktığım ifade eden beyanda bulundular, doğrudur. 
Ancak, Komisyon bu konuda bir kaç kez toplandı, 
hatta beş altı kez toplandı. Ben, Komisyonun naçiz 
bir üyesi olarak daima raporda belirtilen görüşü sa
vunduğumu, rapora katıldığımı yerimden böylece arz 
etmek istiyorum. «Toplantıda bulunamadı» kaydı 
yanlış düşmüştür; «İmzada, kararda bulunamadı» 
şeklinde olması gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mumcuoğ-

lu. 
Sayın Ege buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ben konuşmamı bir usulî konu halinde ifade 

etmeye çalışacağım. 

Bir, Anayasanın 93 ncü maddesini, bir de biz
de tatbikatta esas olan İçtüzüğün 84 ncü maddesi
ni kendi anlayışıma göre ifade etmeye çalışacağım. 

Bu, şu veya bu kanun teklif veya tasarısı üze
rinde, şu veya bu şekilde Cumhurbaşkanınca iade 
edilmiş olan bir kanunun tekrardaı görüşülmesi ile 
ilgili olduğu için, bugün üzerinde durduğumuz bir 
kanun tasarısının «Efendim, az değiştirildi, çok de
ğiştirildi» meselesinden ziyade, genel olarak bizim 
bir anlayış içerisine girmemiz lâzım, Cumhurbaşka
nı tarafından bir kanun tekrar görüşülmek üzere 
bir defadan fazla gönderilir mi, gönderilmez mi?.. 

Benim anlayışıma göre, 93 ncü madde muvace
hesinde, Parlamentonun normal komisyonlarda 
yapmış olduğu müzakereleri Umumî heyetlerinden 
geçirip de, Anayasanın ve İçtüzüğün mevcut 
prosedürü içerisinde kanun haline getirdiği me
tin, Cumhurbaşkanına gittiği zaman artık o tered
dütsüz kanundur. Yani, «Cumhurbaşkanı onayla
dığı takdirde kanun, onaylamadığı taktirde kanun 
değildir.» şeklinde bir anlayışta değilim. O artık ka
nundur ve 93 ncü madde de bunun kanun olduğu-
u açıkça ifade etmektedir. 

Cumhurbaşkanı bu arada bir muameleyi tekem
mül ettirmek mevkiindedir. O da, kanuna ilân ha
line getirerek yaymaktır. Ancak, bu arada herhan
gi bir şekilde o kanunda bir defa daha kendi gö
rüşlerine göre tereddütlü buldukları bir nokta var
sa bunu Meclislere iade etmekle, ancak o tereddüt
lerini izale edebilirler; ama o metni, birinci defa 
Cumhurbaşkanına sunulan metni olmaktan çıka
ramazlar. Bu, 93 ncü maddede gayet sr»rih olarak 
ifade ediliyor. 

93 ÖCÜ madde ^Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilen kanunları 10 gün için
de onaylar» diyor. «Kanunları» diyor. Kanun tasa
rısı veya teklifleri değil; kanunlaşmışür. Kanunu ya-
prn mercii Parlamentodur, Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. O bakımdan burada bir defa tereddüt
süz olmamız lâzım; Anayasa gayet sarih. 

İçtüzüğün 84 ncü maddesine gelince: 
Muhterem arkadaşlarım, içtüzükler elbette o mec

lislerin çalışmalarını, ne tarzda çalışacaklarını tan
zim ve tespit ederken, Anayasa esas alınır; Anaya-
nın ölçüleri ve çizgileri içerisinde kalmak suretiyle 
tespit edilir. 

İçtüzüğün 84 ncü maddesi aynen şöyle diyor: 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad

desi gereğince, Cumhurbaşkanı tarafından iade edi
len bir kanun; Cumhuriyet Senatosuna geldiği za
man ait olduğu komisyona havale olunur. 

Komisyon, gerekli görüşmeleri yaptıktan son
ra, o kanun hakkında» Dikkat buyurursanız hep «O 
kanun» diye geçiyor. «O tasarı» değil, «O teklif» 
değil. «.. O kanun hakkında düzenleyeceği raporu 
Genel Kurula sunar. Genel Kurulca; iade edilen 
kanun, yeni bir tasarı veya teklifte olduğu gibi, ye-
nrbaştan görüşülür ve oylamaya başvurulur.» 

Yenibaştan bir tasarı veya teklif gibi mütalâa 
edilip müzakere edildiği takdirde elbette o metin 
üzerinde sadece Cumhurbaşkanının işaret buyurdu
ğu nokta değil, başka değişiklikler, tadilât yapılabi
lir ve yapılması normaldir. Bu Tüzüğü hazırlamışız 
ve bu Tüzüğü hazırlayan Komisyon bunu böyle 
kabul etmiş ve Umumî Heyetten oylanarak geçmiş, 
Cumhuriyet Senatosunun kararı haline gelmiştir ve 
bu bir Tüzük maddesi halindedir. 

Öyle ise; Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen 
bir kanunun üzerinde, Komisyonda yapılan müza
kereler sonunda Umumî Heyette bir teklif veya ta
sarı gibi yeniden muamele görmesini kabul etmek 
demek, onun üzerinde bazı yeni tasarruflarda bu
lunma hakkına Umumî Heyetin sahip olduğuna ka
bul etmek demektir ve bu değişiklikler yapıldığı 
takdirde, bu metin yine kanun olarak Sayın Cum
hurbaşkanına arz edildiğinde, artık bu metnin iste
nilen yeri düzeltilmiş, istenilmeyen yeri düzeltilme
miş gibi bir muameleye tabi tutulup; «Efendim, 
Cumhurbaşkanının işaret buyurduğu noktadan baş
ka değişiklikler yapıldığı için bu metin yeniden iade 
edilebilir bir hâl alır» şeklindeki görüş bence Ana
yasanın 93 ncü ve İçtüzüğün 84 ncü maddesi muva
cehesinde çok açık ve vazıh yanlıştır. 
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O bakımdan mesele; «Efendim, çok değişiklik 
yapıldı, az değişiklik yapıldı» meselesi değildir. Be
nim anlayışıma göre İçtüzüğün 84 ncü maddesinde
ki sarahat mucibince Cumhurbaşkanlığına sunulan 
kanun üzerinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha dü
şünülmesi ve bazı işaret ettiği noktalar üzerinde, 
dikkat çektiği noktalar üzerinde Meclisleri müza
kereye ve düşünmeye sevketmesi hakkını bahşedi
yor; fakat bu metinler üzerinde ister işaret ettikleri 
noktada, ister başka noktalarda yapılacak değişik
liklerle meydana gelecek olan yeni metni bir daha 
iade etme hakkına sahip olmadıkları 84 ncü mad
de ile sarih olarak kabul edilmiştir. Bunu biz, Umu
mî Heyetimizde, İçtüzüğün tespitinde 84 ncü mad
de olarak kalece almış, tespit etmiş oylamış ve İç
tüzüğümüze madde olarak geçirimsizdir. Onun için 
burada, ikinci defa tekrar iade edilmesi gibi bir 
husus; ister metinde değişiklik olsun, ister olmasın, 
Cumhurbaşkanına Anayasa ve îçlüzük muvacehe
sinde hak görülmemiştir. 

Anlayışım budur, arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın Tahtakılıç, buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, 

Çağdaş anayasalar «Egemenlik» felsefesini te
mel prensip olarak kabul etmişler; fakat toplumda 
bütün organların, ulus namına yapılacak bütün ta
sarrufların anayasa prensipleri içerisinde geçmesi 
için «Egemenlik» meselesini şöyle açıklamışlardır. 

«Egemenlik ulusundur. Ulus,, egemenliğini ana
yasada gösterilen şekil ve şartlar içerisinde kullanır». 
Binaenaleyh, gerek Anayasa Mahkemesinin meyda
na gelmesi, gerekse 1924 Anayasalından beri Ana
yasamıza girmeyen ve isabetli olarak girmeyen 
«Veto» müessesesine rağmen, Cumhurbaşkanının 
kanunları, yayınlayacağı süre içerisinde gerekçe gös
tererek tekrar müzakere etmek üzere Parlâmentoya 
geri göndermesi olayını da bu ana prensip içerisin
de gözden geçirmek zarureti vardır. Demek ki, illâ 
Ar a yasaya bakacağız ve bu Anayasada gösterilen 
şekillere, şartlara, koşullara uygunsa yine, «Egemen
lik Ulusundur prensibi ayaktadır.» diyeceğiz. 

Şimdi, 93 ncü madde ile Par/amentonun kabul 
ederek ilân edilmek üzere gönderdiği yasayı, yasa
daki hükümleri belli gerekçe ile ikinci defa müza
kere etmek hakkını bu Anayasa, Cumhurbaşkanına 
tanımış. 

. Arkadaşlar,: size. şu. ıstırabımı - söyleyeyim; sayın 
Komisyon sözcüsü de bunu çok iyi bilir, bizde si
yasî haklar kürsülerce gereğince incelenmediği için, 
Parlamento ve. parlamenterler çoğu zaman güçlük 
içerisinde kalırlar. Çünkü, özgürlük felsefesi bütün 
hatları ve çizgileriyle 3961 Anayasasında açıkianın-
caya kadar Anayasalar, 1924 Anayasası «Büyük 
Millet Meclisi Egemenliği» fikrinin Cumhuriyete 
dönüşmesiyle meydana gelmişti; fakat bu 1961 Ana
yasasında olduğu gibi, bütün organların yetkileri 
tarif edilmemiş vaziyetteydi. Meselâ bir «Yemin» 
maddesi vardır ki. hâlâ halledilmemiştir. Ben, hiç 
kimsenin yeminle yetki sahibi olacağı kanaatinde 
değilim. 1949'da da bu kanaatte idim, 1969'da Par
lâmentodan ayrılmadan da bu kanaatte idim. Hal
buki, bizim Cumhurbaşkanlarının çoğu; ben, Cum
huriyet kanunlarını yürütmeye mezunum diye heves
lenirler. Sebep ne? Yeminim var. Arkadaşlar, bildi
ğiniz gibi «yemin» maddesi, bilakis şahısların yetki
lerini kısıtlamak için kullanılmış negatif müessese
lerdir. Yemin müessesesinden yetki çıkarmak bey
hudedir; fakat bizim Anayasa 93 ncü maddesinde 
Türkiye Cumhurbaşkanına kanunları, ilân süresi içe
risinde, gerekçe göstererek, belli hususları tekrar mü
zakere etmek Parlamentoya göndermek hakkını ka
bul etmiştir. 

Şimdi, Reisicumhurun tekrar müzakere edilmek 
üzere gönderdiği yasa birinci incelemesinde Cum
hurbaşkanının ele almadığı yeni konulan kapsıyor
sa; o halde ne yapacak Reisicumhur?.. Yeni bir hü
küm var; daha evvelki incelemesinde bu hüküm 
hakkında 93 ncü maddedeki yetkisini kullanmamış. 
Devlet bakımından da, kendisine verdiğimiz yetki 
bakımından da önemli görüyor; o halde bu ikinci 
defa müzakere konusu değil, kendisine Parlamento 
tarafından ilân edilmek üzere gönderilmiş olan yeni 
bir hüküm hakkında 93 ncü maddedeki yetkisine 
dayanarak ikinci defa müzakere istemesidir. 

Arkadaşlar; 

Anayasalar, birtakım incelemelerle meydana ge
lir. Anayasanın Cumhurbaşkanına 93 ncü maddeyle 
tanımış olduğu bu hakkı, Senato, «Sen bu kanun 
hakkında ikinci müzakere hakkını kabul ettin, bir 
daha bu kanunu iade edemezsiniz.» diye kaldıra
maz. 

- Şimdi arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Karşı kar
şıya konuşmuyoruz, yanyana konuşuyoruz. Reisi
cumhurun geri göndermesi vesilesiyle 80 maddelik 
bir kanunda, değindiği 76 ncı maddesini bırakmışız, 
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geri kalan .30 maddesini daha değiştirmişiz. Efen
dim, bu kanundu... Ege arkadaşım beni mazur gör
sünler, kanun ise ancak Reisicumhurun değindiği 
nokta üzerinde kalmalı idi mütalaamız. O halde ye
ni maddeler, yeni hükümler getirdiğimize göre, Par
lamento yeniden bir tasarruf yapmış, kanuna yeni 
hükümler getirmiştir. O zaman, Cumhurbaşkanına 
da yeni tasarruf hakkını tanımak bu Anayasanın ge
reğidir. Aksi halde arkadaşlar, 1961 Anayasasının 
«Bütün organlar yetkilerini Anayasa çerçevesinde 
kullanır.» anaprensibinden, Cumhurbaşkanının aley
hine ayrılmış oluruz. Arkadaşlar, hakikaten dedi
ğim gibi; (Şimdi bana Betil arkadaşım hatırlattı) 30 
maddelik bir kanunun 1 maddesine Cumhurbaşkanı 
dokunmuş geri göndermiş, biz o vesileyle 27 madde
sini daha değiştirmişiz; o halde Cumhurbaşkanı da 
kanunları yayınlamak yetkisini kullanırken, yeni 
değişiklikler hakkında Anayasanın 93 ncü maddesi
nin kendisine verdiği yetkileri kullanabilir. 

Onun için istirhamım şu: Arkadaşlar, bununla 
egemenlik zedelenmez. «Muamele gecikiyor, tasar
ruf ne olacak?..» demişse; arkadaşlar, hayat zaru
retleri bu işi halleder. Bundan sonra Parlamento da 
çıkardığı kanunlara sahip çıkmak istiyorsa, yalnız 
Cumhurbaşkanının değindiği hususlar hakkında hü
küm sevkeder, Cumhurbaşkanı da onu yayınlamaya 
mecbur olur, dinamizm kendiliğinden meydana ge
lir. 

Şimdi ne olacak?.. Arkadaşlar şimdi, tabiî ola
rak Senatonun mütalaası, görüşü kabul edilirse, Mil
let Meclisine gidecek, Millet Meclisi ile de Senato 
arasında bu mesele yeniden müzakere konusu ola
caktır. 

Biz, prensiplerden ayrılmayalım, Devlet hayatı 
ebedidir, millet hayatı ebedidir. Meclisten ikinci de
fa müzakere yapılarak yeni hükümler ek'enmek su-, 
retiyle çıkarılan kanun hakkında, Cumhurbaşkanı 
ikinci defa değil, ilk defa tekrar müzakere hakkını 
kullanmış gibi işlem yapılması lâzımdır. 

Ben, bu konunun aydınlanmasını ve böylece yan
lış bir yola gidilmemesi için bu görüşlerimi arz et
tim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakılıç. 
Buyurun Sayın Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bir konu tartışılırken belli, kesinleşmiş, üzerinde 

tartışmaya mahal olmayan noktaları tespit etmek, 
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ihtilaflı noktaları ele alarak tartışmak, zannederim 
neticeye varmak için en doğru metottur. 

Şimdi burada kesin olan nedir? Anayasanın 93 
ncü maddesine göre, Reisicumhurun kanunları bir 
kere daha gözden geçirmek üzere, ancak bir defa 
geri gönderebileceğidir. 

Geri gelen kanun nasıl bir işleme tabi olur?.. Bu
nu da 84 ncü madde tayin etmiş. Geri gelen kanun, 
yeni bir tasarı veya tekfifmiş gibi toptan el'e alınır 
ve Meclislerin onun üzerinde tasarruf hakkı mutlak
tır. Bu husus kesinlikle metinde belli. Artık bunları 
tartışmaya mahal yok. Bu metin doğru mudur yan
lış mıdır? Yanlışsa değiştirilmesi İçin esbabı muci
be hazırlanır. Ama metin elimizde, bu metne göre 
amel etmek zorundayız ve bence bu metin doğru
dur da. Çünkü, Meclise bir kere geldikten sonra o 
kanunu yeniden hal ve hamur etmek, refont etmek, 
yeniden gözden geçirmek Meclislerin tartışılmaz hak
kıdır; kanun yapmak yetkisi mutlak olarak Meclis
lere ait olduğu için. 

Her kanun bazı meseleleri, birtakım hukuki mü
esseseleri tanzim eder, tahdit eder ve tanzimi hü
kümler getirir. Her kanunun tanzim ettiği bir saha 
vardır. O saha, genellikle kanunun ismi ile başlıkta
ki ismi ile açıklanmaya çalışılır. Bugün ihtilaf konu
su yahut tartışma konusu olan kanun, bir af kanunu
dur. Orman Suçlarının Affı Kanunudur. Şimdi İç
tüzük, Meclise Reisicumhur tarafından tekrar göz
den geçirilmek üzere geri gelen kanunu, yeni baş
tan tanzim etmek yetkisini tanıdığına göre ve bu ka
nunda aynı maksatla; yani bazı orman suçlarının affı 
maksadı içinde kaldığına göre, bunun artık Reisi
cumhur için yeniden bir iade hakkı doğurup doğur
madığını münakaşa etmeye bence mahal yok. Biz ay
nı kanunun diğer hükümlerini İçtüzükten aldığımız 
yetki ile değiştirmişiz. Bu yetkiyi kullanmışız; bu yet
kimizin kullanılıp, kullanılmaması Reisicumhurun 
murakabesine tabi değil, dikkat edeceğimiz nokta 
burası. Reisicumhurun murakabesi bir defaya mah
sus olarak kanunun heyeti umumiyesi üzerindedir, 
Cumhurbaşkanının tekrar görüşülmesini istediği mad
delerin dışında kalan maddelere veya hükümlere do-
kunulamayacağına dair ne Anayasada, ne İçtüzükte 
bir hüküm de yOk. Bu kesin noktalar karşısında ar
tık neden münakaşa ediyoruz. 

Yetkiler, metinlerle bellidir. Metinler yetkilerimi
zi ortaya koymuştur, Meclisler bu kanunu yeniden 
tanzim edebilir. Tanzim edilen yeni kanun aynı mak
sada ve aynı sahaya tatbik edilecek; aynı ismi taşı-
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yan bir kanun olduğu müddetçe ikinci bir iade hak
kının doğması söz konusu değildir. Bu, «Hâkimiyet 
hakkımı zedeler mi, zedelemez mi?»1 diye tartışmaya 
gitmiyorum., O nokta tartışmanın dışında. Alma 
«Mevcut metinlere uygun hareket edilmiş midir, 
edilmemiş midir?» meselesini münakaşa etmek isti
yorum. Mevcut metinler muvacehesinde bu metin
lere riayet edeceksek, ikinci iade hakkının doğması
nı kabul etmemize imkân yoktur. 

Maruzatım bundan ibarettir, beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkmen. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konuşulan kanun tasarısı, orman suçlarının affı 

île ilgili bir tasarı olmakla beraber; Türkiye'deki par
lamenter çalışmalarımızın geleceği bakımından fev
kalâde ehemmiyetli bir esasla ilgilidir. Çünkü, vere
ceğimiz karar ileride emsal teşkil edecektir. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi anasırı tahlil edil
mek suretiyle tetkik edildiğinde, konumuzda Cum
hurbaşkanının kanunu ikinci defa tetkik edilmek 
üzere geri gönderdiğini ifade etmek dahi doğru de
ğildir. Filhakika, 93 ncü madde diyor ki, «Cumhur
başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilen kanunları on gün içinde yayınlar; uygun bul
madığı kanunu, bir daha görüşülmek üzere, bu hu
susta gösterdiği gerekçe ile birlikte, (gerekçe göstere
cek) aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne geri gönderir.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhurbaşkanının tetkik edilmek üzere geri gön

dereceği kanunda gerekçe gösterilen hususlar ne ise, 
komisyonlar onların üzerinde mütalaa beyan edecek, 
onun üzerinde hüküm ıstar edecek. Aksi takdirde 
Cumhurbaşkanının 93' ncü madde ile tanınan hakkt 
fiilen iptal edilmiş olur. Yeni birtakım hükümler ge
tirilir; Cumhurbaşkanına gider, ikinci kere geri gön
derdiği düşüncesiyle, yeni hükümler üzerinde Cum
hurbaşkanının bu yetkisi fiilen kaldırılmış olur. Bu, 
son derece sakıncalıdır. Cumhurbaşkanının bu me
kanizma ile Devletin başı olmak ve bizim Anayasa
mızda Cumhurbaşkanının, başka Anayasalarda ol
mayan, devresinin sonunda Senatoya katılarak öm
rü boyunca Tabiî Üye olmaktan doğan büyük vazi
felerde yetişmiş olmanın vereceği, parti çekişmeleri
nin dışında, memleketin tamamen hasbî yüksek men
faatlerinin hakemliğini yapmak vazifesini ifa etmek 
yetkisi de vardır. 

Bu itibarla eğer Komisyon raporunun karşısında 
bir karar alacak olursak, kanunun verdiği bu yetkiyi 
dolambaçlı bir şekilde bertaraf etmek manasına ge
lecektir. 

Efendim, yorum telakki edilir; Cumhurbaşkanı-^ 
nın tezkeresinde komisyonlar ve Danışma kurulun
dan geçen şeyler bir nevi yorumudur, yorumu da ta
nımamıştır?.. Doğrudur, hatalıdır... Cumhurbaşkan
lığı tezkeresinde, Başkanlıkların aralarında istişare 
ederek, komisyonun mütalaasını alarak tekrar kanu
nu Cumhurbaşkanına vermeleri yorum değil; ama 
isabetsiz. Cumhurbaşkanının tezkeresinde «Yorum») 
dendi diye, bunun yorum olmadığım iddia etmeye 
lüzum da yok. O da hatalı. Ama arkadaşlar, haki-* 
katen Başkanlıkların bu davranışı mevzuata aykırı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde; adına karar de
yin, ne derseniz deyin, komisyonlarda tekemmül 
eden bir şey yoktur arkadaşlar, Heyeti Umumiyeler-
de tekemmül eder. Başkanlar kendi aralarında ko
nuşmuşlar, komisyonlardan mütalaa almışlar; Heye
ti Umumiyeye gelmemişse, tekemmül etmemiş bir ka
rarı Cumhurbaşkanına bildirmişlerdir demektir. Hiç 
bir karar ve tasarrufu yoktur komisyonların ki, te
kemmül etmiş sayılsın. Tamamen hatalı, yorum fa
lan değil, hatalı bir davranış. 

'Sonra bir arkadaşım, «Cumhurbaşkanları ister 
ise, o zaman Meclislere rağmen, muayyen kanunlar
la istihsal edilmek istenilen hedeflerin istihsalini ge
ciktirebilir.» dedi. Mevzumuzda muayyen ölçüde 
doğrudur; ama o makama gelen kişinin bu tarzda 
bir hareket tarzını benimseyebileceğini kolaylıkla 
kabul etmem mümkün değildir. Mevzumuza baktım 
nasıl olmuş diye; 1973'te çıkmış, 1976'ya kadar gel
miş. 

Kusurlu hareket edenler kimler?.. Şimdi onu da 
burada tespit edelim. Türkiye Büyük Millet Mecli
since 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 
numaralı Kanun, Cumhurbaşkanının 10 Temmuz 
1973 tarihinde bir daha görüşülmesi için ikinci kez 
geri göndermesi üzerine?.. 

Muhterem arkadaşlar, 26 Haziran da kabul edil
miş kanun, Cumhurbaşkanı 10 Temmuzda gönder
miş. Bu bir gecikme sayılmaz. Beri tarafta, Genel 
Kurula bilgi verilmek suretiyle aynı noktada birle
şen görüşlere uygun olarak yayınlanmak üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Başkanları, 29.1.1975 
tarihli 8124 sayılı yazı ile Cumhurbaşkanına gönder
miş. 1974 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinde geç
miş, Cumhurbaşkanlığında geçmemiş. 
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Ayrıca, «Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıklarının sadece yetkili kurullarıyle istişare 
ve Adalet Komisyonlarından mütalaa alınarak ya
yım için Cumhurbaşkanına geri gönderilmesinin, 
Anayasamn 90 ncı maddesinin yorumu olacağı..» di
yor. Yorum morum filan değil; ama Meclis Başka
nının hatalı davranışı sebebiyle bütün bu gecikme
ler hâsıl, olmuş. Hem gecikme de Mecliste olmuş, 
Cumhurbaşkanında olmamış. Orada gayet kısa sü
relerle mumaele tekemmül etmiş, 8-10 günde gönde
rilmiş. Bu da olmamış. 

Bu itibarla, bendeniz konuyu, hakikaten Komis
yonun belirttiği mütalaalar istikametinde değerlendir-
mökte Parlamentonun ileriki çalışmalarında bugün
kü kararımızın bir emsal olması noktai nazarından-
da hareket ederek, fevkalâde titizlikle üzerinde du
rulmaya değer mütalâa ediyorum-. Bunun, Meclisle
rin hâkimiyet hakkını kullanmasıyle uzaktan yakın-* 
dan bir ilgisi de yok arkadaşlar; hiç alâkası yok. 
Bu, sadece, çok partili demokratik hayat içerisinde, 
çeşitli menfaat grupları, çekişmeler vesaire içerisinde 
devletin başında bulunan zatın millet menfaatlerinin 
yüksek hakemliğini yapabilme konusunda bir yetki
sini kullanmasından ibarettir ve tezkerelerde «İkinci 
kez» tabiri tamamen yersizidir arkadaşlar. 15 mad
delik bir kanun tasavvur edelim; iki maddesinde, es
babı mucibe göstererek, «Tetkik edin.» diye geri gel
miş, biz onları bir köşeye bırakmışız, birtakım yeni 
maddeler koymuşuz... Buna hakkımız yok. Yeni ka
nun olmuş o, eski kanun değil arkadaşlar, yepyeni 
bir kanun istar etmişiz. Hakkımız yok mu?.. Var. 
Ama Cumhurbaşkanın da, 90 ncı madde gereğince 
tekrar geri göndermek hakkı var. Kendi hakkımızı 
kabulleneceğiz, Cumhurbaşkanının, yeniden sevk et
tiğiniz hükümler karşısında, 90 ncı madde gereğince 
kullanacağı yetkiyi; «Hayır, bunu kullanamaz.»' di
yeceğiz... Burada isabetsizlik vafdır kanaatini taşı
yorum. 

Ayrıca bunu, Parlamento hayatımız için fevkalâ
de ehemmiyetli görüyorum. Çünkü Parlamento haya
tı çok çekişmeli gidiyor. Alışmadığımız ölçüde çekiş
meli gidiyor ve Komisyonlara dahi bu çekişmeler gi
riyor, görüyorum, 20 küsur seneden beri de içinde
yim. Bu çekişmeler içerisinde, bugün vereceğimiz 
kararın memleketin âtisindeki Meclis çalışmaları ba
kımından hayatî ehemmiyet taşıdığını arz ediyorum 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun ekseriyet
le verdiği karar istikametinde karar çıkartmakla biz 
Senato olarak vazifemizi yapmış olalım. Yarın iki 
Meclis arasındaki ihtilâfta da anlatmaya çalışaca-

I ğız. Mesele, sadece bu kanunla ilgili bir konu değil-
I dir. Türkiye'de bundan sonraki Meclis çalışmaların-
I da selâmetli çalışmanın yoluyle, hatalı birtakım ça-
I lışmanın yolunun kavşak noktasında bulunduğumuzu, 
I vereceğimiz kararın bir emsal teşkil etmesi keyfiye-
I tinden hareket ederek, karşı taraftaki arkadaşlarımı -
I zı da ikna etmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
I Sayın üyeler; bir yeterlik önergesi vardır, ökutu-
j yorum. 
I Yüksek Başkanlığa 
I Görüşmenin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

I Artvin 
I Recai Kocaman 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan, Komisyon adına görüşmek istiyor-

I dum. 
I BAiŞKAN — Efendim, gayet tabi, söz hakkınız 
I saklı. 
I Önerge aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Aleyhinde söz istiyo-
I rum Sayın Başkan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, değerli 

I arkadaşlarım; 
I Anayasanın 98 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 
I «Cumhurbaşkanının bütün kararlan Başbakan ve il-
I sili Bakanlarca imzalanır.» hükmü hakkında Sayın 
I Ahmet Nusret Tuna Komisyonda yapılan konuşma-
I lardan söz etti. Bu konu üzerinde Komisyonda yapı-
I lan konuşmalar, Sayın Tuna'nın burada bahsettiği 
I kadar kısa olmadı. Kendileri bu konudan bahset-
I miş oldukları için, orada ayrı görüşte olan arkadaş-
I ların da görüşlerinden ve görüşlerinin dayanakların-
I dan bahsetmesi uygun düşerdi. Bundan bahsetmedi, 
I kendi görüşünden, kendi görüşünde olan arkadaşla-
I rın dayanaklarından bahsetmekle yetindi. Bu daya-
I naklardan birisi olarak da, İtalya Anayasasının bir 
j maddesini ve bizim Anayasamızın hazırlanmasında 
I İtalya Anayasasından geniş ölçüde yararlanıldığını 
1 söyledikten sonra dedi ki, «İtalya Anayasasında 
I Cumhurbaşkanının kararlarının geçerliliği için Baş-
J bakanla, ilgili Bakanın imzası şartı vardır». 

İtalya Anayasasındaki durum, kendilerinin anlat-
I tığı gibi değildir. İtalya Anayasası, Cumhurbaşkanı-
I nın kararının geçerliliği için Başbakanla, ilgili Baka-
I nın imzası şartını, teklifin Bakandan gelmesi halinde 
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aranmaktadır: Halbuki, bu işlemin kayıtsız ve şart
sız olduğu tarzında konuştu. Bunları açıklığa kavuş-
turmaklığımız gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşulurken, «Anyasamız yoruma izin verme

miştir,» deniliyor ve bir arkadaşımızın bir yasanın 
bir hükmünden anladığı anlamı açıklamasına da yan* 
lış olarak «Yorum» adı veriliyor. Anayasaya, yasa
lara, hukuka göre yorum şudur : 

Bir yasayı yapan yetkili merci, o yasanın te
reddüt edilen hükmünden ne anladığını, ne anlaşıl
dığını görüşerek karara bağlarsa, yorum odur. Ana
yasamızın izin vermediği yorum, bu yorumdur. Ana
yasamız, Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosu ta
rafından görüşülerek kabul edilen bir yasanın bir 
hükmünün ne şekilde anlaşılması gerektiği hususu
nun bu i'ki Mecliste görüşülerek, 1924 Anayasasında 
olduğu gibi, karara bağlanması şeklini yasaklamıştır, 
Yoksa, oy kullanma yetkisine sahip olan bir parla
menterin, kanunun bir hükmünden uygulamada ne 
anlam anladığı hususunda görüşmelere katılması, gö
rüşünü açıklaması, yasaklanan yorum değildir. 

Şimdi, karşı görüşte olan arkadaşım, «Anayasa
nın 92, 93 ncü maddesinden bu anlam anlaşılır, Baş-' 
ka anlam anlaşılmaz, çünkü yorum yasak.»', diyor. 
Peki, kendisinin anladığı ne oluyor?.. O halde, karşı 
görüşe de, 'kendi görüşü için ileri sürdüğü ağırlığı en 
azından tanıması, kabul etmesi gerekir. Bu hususlar 
da açıklığa kavuşmadı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın 92 nci maddesinin üçüncü, fıkrası 

«Millet Meclisinde kabul edilen metin, Cumhuriyet 
Senatosunca değişiklik yapılmadan kabul edilirse, bu 
metin kanunlaşır.» diyor. İki Meclisin kabul ettiği 
metin, kanundur. İki Meclis, kabul ettiği metin üze
rinde, eski deyimle, tekriri müzakere suretiyle; her-
'kes tarafından kabul edilen maddî hata hariç, tasar
rufta bulunma yetkisine haiz mi?.. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Önerge aleyhinde mi 
konuşuluyor?.. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Önerge aleyhinde 
konuşuyorum, açıklığa kavuşulmayan hususları be
lirtiyorum. 

5 nci fıkrasında da «Kanunlaşır» diyor, 7 nci 
fıkrasında da; «Kanunlaşır» diyor. «İki Meclisin 
kabul ettiği metin, Kanun» diyor. 93 ncü maddede 
«Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen ka
nunların on gün içinde yayınlanması veya on gün 
içinde bir daha görüşülmek üzere geri gönderilme
si...» diyor. İki Meclisin kabul ettiği metin, kanun

dur. İki Meclisin kabul ettiği metin üzerinde iki Mec
lisin yeniden görüşme yetkisi yoktur. Bu yetki, an
cak bir şekilde doğabilir; Cumhurbaşkanı tarafın
dan bir kere daha görüşülmesi isteği ile ve gerekçesi 
gösterilerek, geri çevirmesi halinde ve sadece Cum
hurbaşkanının üzerinde durduğu metin üzerinde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben de o Komisyonun bir üyesiyim. Binada ko

nunun öneminden çok bahsedildi; fakat ben gereği 
kadar açıklığa kavuşturulmamış hususlar üzerinde 
gayet kısa maruzatta bulundum, bu yeterlik önerge
sini kabul etmemekliğiniz suretiyle üzerinde daha 
da durulması lâzım geldiğine işaret ettiğim hususla
rın da tartışılabilmesi olanağı doğacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Betil. 
Sayın üyeler; 
Yeterlik önergesi aleyhine bir sayın üye görüştü. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik önergesi ka
bul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Sayın 
Erim, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ^ 
CÜSÜ NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Bugün görüşmekte olduğumuz konunun önemine 
uygun bir tartışma içinde bulunmaktayız. Değerli 
sözcü arkadaşlar, hukukçu arkadaşlar konu üzerin
de, Komisyon Raporunun lehinde veya aleyhinde 
görüşlerini ortaya «koydular. 

Daha önce de işaret edildiği gibi, biz Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda bu konuyu diyebilirim ki. 
beş altı toplantıda görüştük, erteledik tekrar görüş
tük; en sonunda bu neticeye vardık. 

Şimdi, müzakereler geç saatlere kaldı, vaktinizi 
almayacağım, fazla tafsilâta girmeyeceğim; çünkü 
birbirine zıt görüşler öne süren arkadaşlar birbirle
rine cevap vermiş oldular, yahut karanlık kalan yer
leri aydınlatmış oldular. Ben önemli gördüğüm bazı 
noktalara değineceğim. 

Önce bir noktayı iyice açıklayalım. Şimdi biz bu
rada Anayasamızın nasıl olması lâzım geldiği konu
sunu görüşmüyoruz. Bazı arkadaşlar, yazılı olan 
muhalefet raporunda da, tarihî gelişmeler, diğer ana

yasalar, vesaireler, mukayeseler mevzubahis ettiler. 
Evet onların hepsi öyle olabilir; ama bizim Anaya-
mıza bir belli madde girmişse biz onunla bağlıyız, 
o mukayeseli inceleme burada bize ışık tutamaz. 
Anayasanın hazırlığında şöyle olmuş, böyle olmuş 
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olabilir; ama bizim Anayasamız önümüze 93 ncü 
maddesiyle gelmiştir. Şirridi biz 93 ncü madde üze
rinde gayretlerimizi yoğunlaştırma durumundayız. 

Önemli olduğu için işaret edeceğim; Anayasanın 
5 nci maddesi yasama yetkisini yalnız Türkiye Bü
yük Millet Meclisine vermiştir. Doğru. Cumhurbaş
kanının bir kanunu bir daha görüşülmesi için geri 
göndermesinde buna dokunan ne var? Bunu zedele
yen ne var? Cumhurbaşkanı bir defa değil de üç de
fa geri gönderse, yine yasayı yapacak olan Türkiya 
Büyük Millet Meclisinin iki Meclisidir. Cumhurbaş
kanı yasanın maddesini kendi yazıp da yasa böyle 
olacaktır demiyor. Memleketler var; adı üstünde ve
to yetkisi var. Amerika'da Cumhurbaşkanı bir met
ni veto ettiği zaman, Kongrenin onu tekrar kabul 
edebilmesi için 2/3 çoğunluk lâzım. Bizde bu da yok. 
Cumhurbaşkanı sadece, lütfen bunu bir daha görü
şünüz, şu şu şu sakıncaları görmekteyim diye işaret 
ediyor. 

Şimdi burada bu yetki Devlet Başkanına ne için 
verilmiş? Bir tarihî gelişimi var; ama onun dışında 
ne için verilmiş? Bazen biz günlük politika çekişme
leri, tartışmaları içinde bazen aceleye gelerek, ba
zen de çok gecikerek memleket yararına olmayan 
kararlar alabiliyoruz Cumhurbaşkanı Devletin en 
yüksek makamında, siyasî çekişmelerin üstüne çıkmış, 
dışına çıkmış, yüksek hakem mevkiine gelmiş orada 
gördüğü bir sakıncayı işaret ediyor. Lütfen diyor, 
buna bir daha bakınız. 

Sayın Rendeci; «Anayasa Mahkemesine gidebi
lir» buyurdular. Dikkat buyurunuz, Anayasa Mah
kemesine Anayasaya aykırılık için gidebilir. Kanun 
Anayasaya aykırı değil, Anayasaya uygun; ama Cum
hurbaşkanı şu noktasını, şu noktasını sakıncalı bulu
yor, yahut daha açıklığa kavuşturulmasını arzu edi 
yor, bunun Mecliste bir kere daha görüşülmesini is-
tiyorj 

Şimdi söylendi, benden önce konuşan hatipler de 
söylediler. Bir metin önce, ilk kabul edildiğinde ifa
de ettiği mana geri geldiğinde, değiştirilmiştir. De
min Sayın Esatoğlu'nun da işaret ettiği gibi. Komis
yonda da onu işaret etmişler; seçmen yaşı ilk kabul 
edildiğinde 21 iken ikinci seferde geri geldiğinde 18'e 
indirilmiş. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu bir daha gön
derenlesin dersek ve o gün için seçmen yaşının 21'den 
18'e indirilmesinde, Devletin başında olan zat, bü
yük bir sakınca görüyorsa, kamuoyunun ve Meclis
lerin dikkatini bunun üzerine çekmesini neye önle
yelim? Bunda ne mahzur var? Nihayet bir ay geci
kir, iki ay gecikir; ama o konu üzerine kamuoyunun 

dikkatini : çeker, Meclislerin dikkatini çeker ve daha 
önem. vererek Meclisler bunu müzakere eder. Aksi 
d3 olabilir; 21 diye hüküm koymuştur, 18'e indirir; 
!S diye hüküm koymuştur, 21 'e çıkarır. Bu çok gö-
z.j çarpıcı bir misaldir. Cumhurbaşkanının kendisi 
için, değiştikten sonra, artık ilk defa olan bir metni 
gördüğünde bir sakınca tespit ederse, o sakıncayı ge
rekçesi ile birlikte Parlamentoya geri- göndermesini 
önlemekte bir yarar yoktur. Anayasamızın 93'ncü 
maddesi bu yolu kapatmamıştır, açıktır. 

İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesinden bahsedildi. 
İçtüzüğümüzün 84 ncü maddesine göre evet, Parla
mento yahut Senato baştan müzakere eder, değişik
lik yaparsa o zaman Cumhurbaşkanına o yeniliği de, 
yeni olan o metni de bir defa daha görüşme isteme 
hakkı doğar. Bunu onun elinden almak doğru değil
dir. Bir arkadaşım işaret etti; eğer bunu önlersek 
o zaman bu hakkı tüm kullanmasını kapatmış olu
ruz. Yani bilerek, birinci seferde Cumhurbaşkanı 
hangi konularda hassas olduğunu bildiğimiz için, do-' 
kunmayız onu öyle çıkarırız. Bir ufak dokunacağı 
nokta bırakır, ikinci geldiğinde kanunun toptan altını 
üstünü getirir ve artık bloke edilmiştir, kapanmıştır, 
bir daha geriye gönderemeyeceği şekilde yollarsak, o 
zaman 93'ncü maddenm öngördüğü faydayı tüm kay
betmiş oluruz. 

Sayın Tuna 98 nci maddeye temas ettiler. Bugün 
konumuz bu değil. 

Şimdi, ben Komisyon sözcüsü olarak bir noktaya 
işaret edeyim; Komisyonun bir kaç toplantısında bu 
98 nci madde meselesi konuşuldu, birbirimizi ikna 
edem-dik, ondan sonra Sayın Tuna gibi düşünen ar
kadaşlar, bu işi burada bırakalım, Komisyon -Rapo
runda da bundan bahsetmeyelim, sadece şimdi önü
müze gelen meselenin esası hakkında raporumuzu ya
zalım dediler ve onun üzerine münakaşa orada kesil
di ve kapatıldı. 

Yalnız, kısaca bir şey söyleyeyim : Bizde 15 se
nedir Anayasanın verdiği bazı yetkileri Cumhurbaş
kanı kullanmaktadır. 70 nci maddeyle, 72 nci mad
deyle, 73 ncü maddeyle, 145 nci maddeyle, 141 nci 
maddeyle Askerî Yargıtaya üye seçiyor. 145 nci 
maddeyle Anayasa Mahkemesine üye seçiyor, 149 
ncu maddeyle Anayasa Mahkemesine iptal için mü
racaat ediyor, 70, 72, 73 ncü maddeyle Kontenjan 
Senatörlerini seçiyor, dikkat buyurunuz 1961'den bu 
güne kadar bu maddelerdeki yetkileri Cumhurbaşka
nı tek başına kullanmış hiç bir Başbakan, hiç bir 
milletvekili, hiç bir Meclis Reisi ,hiç bir Senato Baş-
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kanı kendisinin bu kullanışı karşısında : Bu yanüş- i 
tır, tek başına kullanamaz bunu, bir bakanın veya 
Başbakanın imzası şarttır gibi bir itirazda bulunma
mıştır. 

1961, 1962, 1963'de, Kurucu Mecliste yer aimış 
birçok arkadaşlar Senatoda ve Millet Meclisinde ara
mızda bulunuyorlardı, onlar da dememişler ki, biz 
98 nci maddeyi yazarken böyle düşünmüştük, bu 
yanlış kullanılıyor. 

Bilirsiniz ki, Anayasa hukukunda, hukuka uygun
dur diye itirazsız, müstemiren b'r yetki kullanılagel-
mişse ve 15 sene gibi bir zamandır defaatla kullanı-
lagelmişe, o bir geleneksel anayasa hukuku kaidesi or
taya çıkannıştır. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesine 
Cumhurbaşkanı üye seçmiştir, Anayasa Mahkemesi 
merasimle o üyeyi görevine başlatmıştır ve orada 
Anayasa Mahkemesi nerede burada Başbakanın im
zası, nerede burada Adalet Bakanının imzası, gibi 
bir soru sormamıştır. 

Onun için biz Komisyonda aksi görüşte olanlar 
ded!k ki, arkadaşlar şimdi şu ortamda Cumhurbaşka
nının yetkisini kısıtlar gibi bir tavrın içine girmekte 
ne fayda görüyoruz, rica ederim bunu kurcalamayın, 
bu böyle gelmiş, hukuka uygun diye böyle gelmiş 
ve böyle gider. Onun üzerine o arkadaşlar bu ön 
meseleyi çektiler ve işin esasına girdik, işin esasın
da da 93 ncü madde üzerinde teksif ettik çalışmamı
zı ve dedik k<", 93 ncü maddede Cumhurbaşkanına 
bir daha görüşme yetkisinin verilmesinde Anayasa 
kanun koyucusunun güttüğü fayda ne idi? Kanunlar
da gözden kaçmış bir şey olursa, memleket yararına 
uygun olmayan, Cumhurbaşkanına göre uygun ol
mayan bir nokta olursa. Meclisler yine kendileri bu
nu bir daha gözden geçirmek fırsatını bulsunlar. 

Şimdi, Çetikbaş arkadaşım söyledi, ikinci defa 
demek yanlış, artık ikinci defa değil o, evvelce ol
mayan yepyeni bir hüküm konmuş. Cumhurbaşkanın
ca o birinci defa, o hükme karşı öne sürdüğü itiraz 
birinci defa. Bunu her tarafıyle mütalaa ettik ve de
dik ki, bunun bu yetkinin böyle anlaşılmasında, Cum
hurbaşkanlığınca da böyle anlaşılmış, memleket için 
yarar vardır. 

Geçen sene Anayasa ve Adalet Komisyonu baş
ka bir karar vermiş. Sayın arkadaşlarım, ancak hay
vanlar tekâmül etmez, insanlar tekâmül eder. Bu söz. 
benim değildir, büyük Fransız devlet adamı Briand'ın 
sözüdür. Geçen hafta böyle konuşmuyordun demiş
ler. Hayvanlardır ki tekâmül etmze, ben insanım te-
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kâmül ederim, geçen haftadan bu yana tekâmül et
tim demiş. 

Binaenaleyh, geçen sene Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda aksini kabul edilmiş olması engel de
ğil, insan düşünür, okur, gelişmelere bakar fikrini 
değiştirir, Anayasa Mahkemesi bir içtihal kabul eder, 
gelecek sene değiştirir. Yargıtay bir içtihal kabul 
eder 6 ay sonra değiştirir. Yani, onda hiç bir şey, 
bir sakınca yoktur. Ben geçen sene o toplantıda yok
tum Anayasa ve Adalet Komisyonunda; ama o!ray
dım ve ben de öyle yapmış olsaydım, bugünkü ge
lişme içinde ben de b uşekilde mütalaamı verirdim. 

Sıkıntı doğacak dedi Sayın Ucuza.1, Meclisle ça
tışacağız. Sayın Irmak ona işaret etti, başka arka
daşlar da işaret ettiler. Aman arkadaşlar, biz Sena
to olarak yetkilerimizi, varlığımızı sürdürmek isti
yorsak, her şeyden müstakil olarak kendi camiamız 
içinde meseleleri mütalaa edelim. Eğer bu Komisyo
nun raporu, sevgili arkadaşlarıma, muhterem arka
daşlarıma uygun gelir de kabul buyururlarsa, bunun 
istikâmetinde çare aranacaktır ve onun da çaresi bu
lunacaktır. Millet Meclisi ve Senato çare yeridir. 
mutlaka bulunacaktır, onun da içinden her halde 
çıkacağız; ama mesele çıkar, tezada düşeriz falan 
d'ye biz Meclisten gelen kararı olduğu gibi kabul 
etmek yolunu ihtiyar edersek, o zaman Senatoya ne 
lüzum var derler, her halde hiçbirimiz o kanaatte 
değiliz. Senato çok faydalı hizmetler görmektedir. 
şu güzel bir misaldir. 

Geçen sene Millet Meclisi Anayasa Adalet Ko
misyonu aksini yapmış, Heyeti Umumiyesinden geç
miş. Bizim Anayasa ve Adalet Komisyonumuz aksi
ni yapmış, bizim Genel Kurulumuzdan geçmemiş. 
Bu sene bizim Anayasa ve Adalet Komisyonumuz iç
tihadını değiştirmiş, yen ibir içtihatla gelmiş, biz 
şimdi Senato olarak bunu kabul ettiğimiz zaman 
zaman Senatonun meseleler üzerinde naşı! eğildiği
ni, nasıl deirnliğine araştırma yaptığını, memleket 
menfaatlerini. Anayasayı nasıl düşündüğünü görecek
ler. Ve burası politika yeridir, sırf hukuk değil, el
bet Devlet menfaatleri, politik menfaatler gözönünde, 
tutulur, nitekim 98 nci maddeyi öne süre arkadaşlar, 
Komisyonda o mütalaa ile onu tehir etmeyi kabul 
ettiler. 

Binaenaleyh, Komisyon ekseriyetinde A. P.'li ar
kadaşlar da var, Millî Birlik Grupundan da arkadaş
lar var, C. H. P.'den de arkadaşlar var, benim de 
reyim var yani, bir karma ekseriyetle biz bu kararı 
ortaya getirdik ve arkadaşlar raportörlüğünü de be-
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nim almamı arzu ettiler. Çünkü, Komisyon Başkanı, 
Sözcüsü ve Sekreteri geçen sene mütalaa vermiş ol
dukları için, o anda kendilerini bağlı saydılar, bu şe
kilde karar çıktı. Zannediyorum konu üzerinde ar
kadaşların ortaya koydukları mütalaalara ilâve ola
rak arz ettiğim bu mütalaalarla mesele aydınlanmış 
oldu. 

Sygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erim. 

Sayın üyeler, 

Bu suretle Anayasa ve Adalet Komisyonu Rapo
ru üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Şimdi Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporunu oylarınıza sunuyo-
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rum. Komisyon Raporunu kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Komisyon Ra
poru Yüce Genel Kurulca kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, 

Gündemimizdeki sırada bulunan Kanun ttsarısı-
nın görüşülmesi bir hayli zamanımızı alacaktır, Yü
ce Senato saat 15.00'den beri yoğun bi rçalışma için
dedir, 20 dakika içerisinde herhangi bir ilerleme müm
kün görülmediğinden 30 Haziran 1976 Çarşamba gü
nü saat 15.00'de toplanmak üzere 82 nci Birleşimi ka-
patıyorum< 

Kapanma Saati : 18.40 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 6 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) (Veriliş 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) (Ve
riliş tarihi : 22 . 11 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18 . 7 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda-Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

6. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lûtfi Bii-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30.6.1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) (Veriliş tarihi: 2.10.1975) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1.11.1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi: 3 = 1 1 . 1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protoko
le» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) (Veriliş ta
rihi ; 11 3 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31.3.1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi: 21 . 4 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 

kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-

(Devaım arkada) 
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nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Sena
tosu : 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, îstanibuPda Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukübulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaPın bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurullarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/43) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/45) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün uğ

ratıldığı zararlar konusunda Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/46) 

10. — Bazı Orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 

I Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anaya
sa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 

I Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anaya
sa Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 

| 1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı : 605) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 6 . 1976) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — 15 .12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 
hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has-

I taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
I 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme-
I sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
I olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/272; C. Senatosu : 1/440) (S. Sayısı : 606) (Da
ğıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi: 7 . 8 . 1976) 

2. — 29 . 7 .1970 günlü ve 1318 sayılı Finans-
I man Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu

maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince ka'bul olunan metni ve Cumhuriyet Se-

I natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 

| (Dağıtma tarihi: 21.6.1976) (Bitiş tarihi: 9.9.1976) 
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Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 605 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Kanunun 2 nci Kez Ana
yasanın 93 ncü Maddesi Gereğince Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Hakkında 
Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu Görüşleri ile Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Görüşü Üzerine 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi Genel Kurulunca 
Onaylanan Anayasa Komisyonu Raporu ile Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/232; C. Se

natosu : İ /276) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 212) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 7 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8124 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : a) 15 . 1 . 1975 tarihli ve 8124 sayılı yazınız, 
b) 24 . 1 . 1975 tarihli ve 2551 - 1/276 saydı yazınız. 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklannuı Düşürülmesine Dair 26.6.1973 
tarihli ve 1779 numarah Kanunun Cumhurbaşkanınca 2 nci kez bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri göndermesi üzerine, bu konuda Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca hazırlanan rapor, 
Genel Kurulun 3 . 7 . 1975 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülmüş ve işaret oyuyla onaylanmıştır. 

Söz konusu rapor, kanun dosyası ile birlikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı . 10 . 7 . 1973 

Ankara 
4-738 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124-61119 saydı yazınız. 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair olarak Tür

kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş oîan 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 saydı Kanun, 4 Mart 1972 tarih 
- ve 4-231 sayılı yazımıza üişik gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasaım 93 ncü maddesine istinaden bir 

daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş idi. 
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Aynı konuyu düzenleyen 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanun : 
a) Birinci maddesi (A) fıkrası birinci cümlesinde; 1542 sayılı Kanunda (1 Ağustos 1971) olarak saptanmış 

olan kapsam tarihini (18 Haziran 1973) olarak genişletmiş bulunması, 
b) Aynı madde (C) fıkrasında, evvelce 6831 sayılı Orman Kanununun 112 ve 113 ncü maddeleri ile sı

nırlandırılmış olan idare şahsî haklarım (Orman İdaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsî hakları) olarak de
ğiştirmesi, 

c) 1542 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde; «Ticarethane sahibi olsun veya olmasın haşeb madde ticaretiyle 
iştigal edenler bu Kanun hükümlerinden faydalanamazlar.» hükmü mevcut iken bu defa çıkartılmış ve dola-
yısıyle bu gibilerin de kanun kapsamına alınmış olması, bakımlarından, bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen bir kanun, yeni değişiklikler yapılarak kabul edilmiş olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 93 ncü maddesi son cümlesi hükmü dışında mütalaa olunarak yapılan incelemede : 

1779 sayıh Kanun, bu değişik hükümlerle Anayasanın 131 nci maddesinin teminatı altında bulunan orman
larımızın, korunması ve ormana zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği ilkelerine 
aykırı nitelikte görülmesi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince, bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 1 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 211 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit idare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Ka
nun 4 . 3 1972 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay tarafından geri çevrilmiş, meclislerce yeni
den görüşülerek 1779 numaralı Kanun olarak tekrar Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmiş idi. Bu defa ili
şikte sunulan gerekçe ile Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk tarafından ikinci defa geri çevrilmiş bulu
nuyor. 

Cumhurbaşkanının bu konudaki yetkisini tayin eden Anayasa maddesi ve dayanağı metinler aşağıya çı
karılmıştır : 

I. - Madde 93. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on gün için
de yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlik
te, aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir Bütçe kanunları ve Anayasa bu hükmün dı
şındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca 
yayınlanır. 

93 ncü maddenin gerekçesi : Bu hüküm 1924 Anayasasından gelmektedir. İstanbul tasarısındaki Kanunun 
kabul için mevsuf bir ekseriyet şartı Cumhurbaşkanına bir nevi nispî veto hakkı tanımak manasını taşıyaca
ğından uygun görülmemiştir. 

II. Yukarıya alınan maddenin ve gerekçenin tanziminde Anayasa Komisyonuna mesnet teşkil eden 
yükseköğrenim üyelerinden kurulu Anayasa Komisyonunca hazırlanan Anayasa öntasarısınm (istanbul met
ni) ilgili maddesi : 

«Madde 96. — Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları, bir defaya mah
sus olarak, yeniden incelemek üzere on gün içerisinde gerekçesi ile birlikte Meclise gönderebilir. Anayasa 
ve Bütçe Kanunu bu hükmün dışındadır. 
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Böylece geri gönderilen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldükten sonra, tam sayısının salt 
çoğunluğu ile kabul- olunursa. Cumhurbaşkanı bu kanunu on gün içerisinde ilân etmek zorundadır.» (Ana
yasa Cilt 1, Sayfa 52) 

Yine aynı nitelikte bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa tasarısının ilgili maddesi : 
«Madde 101. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları, bir defaya 

mahsus olarak, yeniden incelemek üzere, on gün içerisinde, gerekçesiyle birlikte Meclise geri gönderebilir. 
Anayasa ve Bütçe Kanunu bu hükmün dışındadır. 

Böylece geri gönderilen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldükten sonra, tamsayının salt ço
ğunluğu ile kabul olunursa, Cumhurbaşkanı bu kanunu on gün içerisinde ilân etmtk zorundadır.» (Anayasa 
Cilt 1, Sayfa 260 ilâ 261) 

III. - Yukarıya alınan Anayasamızın 93 ncü maddesinin gerekçesinde açıklanan 1924 Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bu maddeye tekabül eden maddesi : 

«Madde 35. — Reisicumhur, Meclis tarafından kabul olunan kanunları on gün zarrında ilân eder. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile Bütçe kanunları müstesna olmak üzere ilânını muvafık görmediği kanun

ları bir daha müzakere edilmek üzere esbabı mucibesiyle birlikte keza on gün zarfında Meclise iade eder. 
Meclis, mezkûr kanunu bu defa da kabul ederse, onun ilânı Reisicumhur için mecburidir.» 
Bu maddenin tedvinine esas olan esbabı mucibe mazbatasında: «36 ncı madde ısdar ve ilânını muvafık 

görmediği kanunları bir daha müzakere edilmek üzere Reisicumhurun Meclise iadesine mütedair olup bu 
suretle pürüzlü kanunların kabulünden mütevellit mazarrat def edilmiş oluyor» demektedir. 

Bu maddenin Genel Kuruldaki müzakerelerinde mazbata muharriri aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır: 
Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — (Mazbata Muharriri) Efendim, bu maddenin veto ile katiyen alâkası yoktur. 

Veto birkaç türlü olur. Bir veto apsolü vardır ki Kayserler, zalim hükümdarlar zamanında olurmuş, o ola
maz. 

ikincisi talili ve bir müddet tatbikine mani bir veto vardır ki şu müddetle bu tatbik edilmeyecektir, ondan 
sonra şöyle yapılacaktır denir. Şu usule dünyanın her tarafındaki ulemanın kitaplarına müracaat ettik, bun
ların hepsi de bunların veto olmadığını gösteriyor ve bu veto değildir. 

Celâl Nuri Bey (Devamla) — Ve bu elzemdir, âde'a Nizamnamei Dâhilinin maddelerinin birisi gibi bir 
şeydir. Bu suretle pürüzlü ve alelfevr çıkmış bir kanunun ikinci defa müzakeresine imkân verilmiş oluyor. 
Bundan ibarettir. Yoksa Refik Beyin beyan buyurdukları gibi öyle hâkimiyete filân taarruz eden hiçbir ci
heti yoktur. 

îsdar kelimesinden maksat tasdik değildir, doğrudan doğruya âmmeye, alâkadarine bildirmektir. 
Isdar, ilân manasına muteber bir kelimedir. Kominikasyon manasına değildir. Konvansiyon manasında-

dır. 
Eyüp Sabri Efendi (Konya) — Ötedenberi Hükümetin her kanunu tadil hakkı iken, Reisicumhura böyle 

iade hakkı niçin verilmiyor. Bir kanunda Hükümet bir mahzur görürse derhal bir teklif ile o mahzuru defe
debilir. 

Celâl Nuri Bey (Mazbata Muharriri) — Fakat o esnada tatbik edilmiş bulunur ve tatbikinden de bir 
mahzur, kusur bulunur. Onun için esbabı mucibesiyle beraber gönderilecektir. O esbabı mucibe nazarı dikka
te alınarak bir daha müzakere edilecektir. 

Recep Bey (Kütahya) — ... Şimdi bilhassa Encümenin teklif ettiği son tadilâtla taayyün edecek olan şek
lin ruhuna bakacak olursak görünüyor ki bu, bir defa kendi Meclisimiz âzasından bulunan ikincisi de mem
leketin en âli bir mevki idare ve siyaseti kendisine emanet edilmiş olan bir zat tarafından bir kanunun eğer 
Meclisten müstaceliyet kararı ile, bir müzakere ile çıkmış ise ikinci defa müzakere edilmek, ikinci müzakere
de çıkmış ise üçüncü defa müzakere edilmek üzere Meclise bir defa daha teklifinden ibarettir. 

Recep Bey (Kütahya) — Herhangi bir mebus, herhangi bir kanunda kendi hissiyatına göre mahzur tasav
vur ediyorsa usulü veçhile ikinci sene zarfında ikinci bir teklif yapmak hakkıdır. Reisicumhur dediğimiz zat 
da her birimiz gibi Meclisin âzasındandır. İkincisi de arz ettiğim gibi o makama hepimizin itimadiyle gelmiş 
bir zattır. Binaenaleyh yapacağı şey, aynı sene içerisinde bu suretle esbabı mucibesini zikrederek bir kanu-
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nun Meclise üçüncü müzakeresini teklif etmekten ibarettir ve bu hayatımızın nâzım umuru olabilir... (1924 
Anayasası hakkındaki Meclis görüşmeleri Gözübüyük ve Sezgin, Sayfa : 266 - 269) 

S O N U Ç 

Anayasamızın 93 ncü maddesinin yollama yaptığı Teşkilâtı Esasiyenin 35 nci maddesinin anlam ve kap
samını tayin eden yukarıki ifadelerin ışığında; 

Ayrıca bu maddenin hazırlanmasında esas olan ve yukarıya alman İlim Heyeti ye Mülkiye metinlerinde 
(aynen) kelimesinden özellikle kaçınılmış olduğu ve Anayasamızın metninde geçen (yine - gene) deyiminin ise 
bütün lügatların müştereken kabul ettiği (Tekrar) anlamına geldiği ve (Aynen) manasını vermeyeceği düşünü
lerek, Cumhurbaşkanının ikinci defa kanunları geriye çevirme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususunda Ko
misyon görüşünün bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 16 Karar Tarihi : 27 . 6 , 1974 

1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
1779 sayılı Kanunun, bir daha görüşülmesine dair olan Sayın Cumhurr aşkanlığı tezkeresinin tabi olacağı usul 
hakkında Başkanlıkça vaki olan mütalaa isteğini görüşürler, 

a) Görüşü alınmak üzere Anayasa Komisyonuna iletilmiş olan bu konu hakkında Komisyonun tatilden 
önce bir rapor vermesinin teminine çalışılmasına; 

b) Ayrıca, yine Anayasa Komisyonuna bir tezkere yazılarak en son çıkarılan 1803 sayılı Genel Af Ka
nununun orman suçlarını da kapsayan hükmü muvacehesinde, bir daha görüşülmesi önerilen Orman Suçla
rının Affına dair 1779 sayılı Kanunun durumunun ne olacağının öğrenilmesine, 

Anayasa Komisyona Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 5 . 7 . 1974 

Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair Türki
ye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan 22 Şubat 1973 tarih ve 1542 sayılı Kanun Reisicumhurluğun 
4 Mart 1972 tarih ve 4-231 sayılı yazılarıyle bir daha görüşülmek üzere Millet Meclisine iade edilmiş ve 
Meclisçe tekrar görüşüldükten sonra şumül tarihi değiştirilmiş ve 3 ncü maddesinde değişiklik yapılarak ilân 
edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı 10 Temmuz 1973 tarihinde mezkûr kanunu yukarıda zikredilen değişiklikler sebebiyle 
Anayasanın 131 nci maddesine uygun bulmayarak bir daha görüşülmek üzere Büyük Millet Meclisine iade 
etmiştir. 
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Millet Meclisi Başkanlığı mezkûr Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tara
fından iki defa geri gönderilip gönderilemeyeceği hususunda" Komisyonumuzdan mütalaa istemesi üzerine Ko
misyonumuz mevzuun ehemmiyetini nazara alarak Anayasamız muvacehesinde Cumhurbaşkanlığının kanunları 
neşretmeden önce iki defa tetkik edilmek üzere geri gönderip gönderemeyeceği hususunu tarihî gelişimi ve hu
kukî mahiyeti nazara alınarak tetkik edilmek üzere bir alt komisyon teşkil ederek ekte takdim ettiğimiz alt 
komisyon raporunda tetkike istinat eden mütalaaları da gözönüne almak suretiyle yaptığı müzakere sonunda 
aşağıdaki hükme varmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi «Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları uygun bulmadığı takdirde 
bir daha görüşülmek üzere» Cumhurbaşkanının geri gönderebileceğini, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
geri gönderilen kanunu yine kabul ederse Cumhurbaşkanının kanunu yayınlayacağını hükme bağlamıştır. 

Gerek birinci cümledeki «bir daha görüşülmek üzere» tabirinden gerekse Meclis «yine kabul ederse» ta
birinden anlaşılan sarih mana Cumhurbaşkanlığının Tü'kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 
bir defadan ziyade yeniden görüşmek üzere geri gönderemeyeceği yolundadır. Her ne kadar mevzubahis Bazı 
Orman Suçlarının Affma Dair Kanunun şumül tarihinde ve 3 ncü maddesinde değişiklik yapılması dolayısıy-
le ve münhasıran bu değişiklik sebebiyle Cumhurbaşkanlığının ikinci defa geri gönderebilme yetkisinin bulu
nabileceği hatıra gelir ise de, gerek Cumhurbaşkanlığının yeniden görüşülmek üzere geri gönderme fiilinde 
mezkûr kanunda değişiklik yapılması esasen mevcut olmasına ve gerekse Anayasamızın 93 ncü maddesinin 
sarahatine binaen yukarıda bahsi geçen tadilatlar sebebiyle dahi Cumhurbaşkanlığının kanunları ikinci defa 
geri gönderme yetkisinin bulunabileceği hususu Komisyonumuzca kabule şayan görülmemiştir. 

Millet Meclisi Başfkanlığınm 27 . 6 . 1974 gün ve 211 sayılı yazılarıyle Komisyonumuzdan istedikleri mü
talaaya geiince bahis mevzuu olan bazı orman suçlarının affı ile ilgili Kanunun yayımlanması halinde 1803 nu
maralı Af Kanunu muvacehesinde tatbikat bakımından ortaya çıkacak durum hakkında yayımlama ve kanu
nun taltbi'katı ile ilgili olması bakımından Komisyonumuz bu hususta mütalaa verilmesine mahal olmadığına 
ittifakla karar vermiştir, 

işbu rapor muhalefet şerhleri ve altkomisyon raporu ekli olarak Millet Meclisi Başkanlığına saygıyle arz 
olunur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Rize istanbul Elâzığ 

S. Reşat Sanıhan Necdet Ökmen A. Orhan Senemoğlu 

Kâtip 
Burdur 

Alt Komisyon raporunda belir
tilen nedenlerle kısmen muhalifim 

Ali Sanlı 

Denizli 
Fuat Avcı 

Gümüşhane 
Muhalifim 

M. Orhan Akkoyunlu 

istanbul 
H. Basri Akkiray 

izmir 
Kaya Bengisu 

Kars 
Muhalifim 

Hasan Yıldırım 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Diyarbakır 
Konu yeteri kadar aydınlanmadan 
karara varıldığı için muhalifim 

M. Uyanık 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

Van 
Muhalifim 

Rapor yazıldıktan sonra şerh 
vereceğim 

M. Salih Yıldız 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

imzada bulunamadı 
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MUHALEFET ŞERHİDİR 

T. C. Anayasasının 93 ncü maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunları, Oımhurfoaş-
kanı bir daha görüşülmek üzere geri gönderebilir şeklinde bir hüküm getirmiştir. Anayasamız tedvin edilir
ken kanunların Anayasaya aykırı çıkmaması için bazı tedbirler düşünmüştür. Bunlardan biri de Cumhurbaş
kanına tanınan ve «bir defaya mahsus olmak üzere gerekçe ile birlikte kanunların bir daha görüşülmek 
üzere Meclislere geri gönderme» yetkisidir. 

1. — Genel olarak ve 93 ncü maddenin çok açık hükmüne binaen Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı 
'kanunu, bir datıa görüşülmelk üzere bu hususta gösterdiği gerökçe ile birlikte ve belli süre içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine geri gönderir. Bu hükmün çok tabiî bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı aynı kanunu 
Ski defa geri gönderemez. Bunun komisyonda münakaşası dahi son derecede yersiz telâkki edilmelidir şek
linde fikrimizi söylemiş bulunuyoruz. 

2. — Hadisemizde ise özel bir durum vardır; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 
Orman Suçlularının Affı ile ilgili Kanun Cumhurbaşkanı tarafından süresi içinde ve bir daha görüşülmek üze
re gerekçeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
geri gönderme üzerine ilk kanunda mevcut olmayan bazı hükümbr ilâve etmiştir. Bir örnek vermek gere
kirse; Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunda hasep ticareti yapanlar af kapsamı dışında bırakıldıkları 
halde geri gönderme üzerine yapılan müzakerelerde hasep ticareti yapanların da af kapsamı içline alınmaları 
karar altına alınmıştır. Böylece; ilk kanundan farklı olarak yeni kanun maddeleri tedvin edilmiştir. Bu du
rumda Cumhurbaşkanı yeniden çıkan kanunu ikindi defa olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gön
dermiş bulunmaktadır. Arz edildiği üzere bu geri gönderiş aynı kanunun ikinci kez geri gönderilişi şeklinde 
mütalaa olunamaz. Zira yerii bar kanun maddesi ihdas etmek yerii bir kanun yapmak demektir. Cumhur
başkanı gayet haklı olarak ve 93 ncü madde gereğince kendisine verilen yetkiyi yerinde kullanmıştır. Faraza; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden, sadece T. C. Kanununun 448 nci maddesi gereğince hüküm giyenlerin af
fına da)ir bir kanun çıksa ve bu kanunu tekrar görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine geri gönderirse ve bu geri gönderme üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 448 nci madde şümulüne gi
ren suçların yanısıra T. C. Kanununun diğer maddelerine göre birtakım suçları da aynı kanunun af kapsamı 
içine alsa, Cumhurbaşkanının, kanuna ilâve edilen ve yeni kanun yapma niteliğini taşıyan yeni durumu tet
kik etmek ve 93 ncü madde gereğince görüş bildirmek yetkisine sahip olmayacak mıdır? Elbetteki, olacak
tır. Bu itibarla Komisyonumuzun ekseriyetle aldığı karar hiçbir yönüyle 93 ncü maddeye uymamakta ve bir 
noktada bu görüş benimsenirse, 93 ncü madde ile Cumhurbaşkanma tanınan yetkinin fiilen ortadan kaldırıl
ması sonucunu doğuracaktır. 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı ekseriyetle alınan karara muhalifim. 
Saygılarımla arz ederim. 

Van 
Salih Yıldız 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

1. — Alt Komisyonun hazırlamış olduğu raporun sonuç başlığı altında kaydetmiş olduğu hususlardan 
(a) numaralı bentte gösterilen ve Kabine üyelerinin imzaları bulunmayışından dolayı şeklî yönden beyan edi
len husus Komisyonca kabul edilmediği gibi bu hususta ben de Komisyonun bu kararına iştirak etmekteyim. 
Kanunun iadesinde iddia edildiği gibi şeklî bir noksanlık yoktur. 

2. — Anayasada ihtilâfa yer verilmeyecek şekilde mücerret olarak kanunların Cuimhurbaşkanılığınca an
cak bir defa geri gönderilebileceği ve bundan ayrı olarak ikinci veya daha çök geri göndermeye yetkisi ol
madığı yazılı bulunmaktadır. Bu durumlara ait gerekçe göstermeye dahi lüzum yoktur. Kanunlar Müdürlüğün
ce kanun, Komisyonumuza iade edilirken bir gerekçe eklenmiş ve gerekçede aynen yerine yine kelimesinin 
kullanılmasının kanunun tekrar geri gönderilmemesi için kasten kullanıldığı ifade edilerek bu mevzuya bu hu-
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sus gerekçe yapılmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi bu maddenin mücerret anlamına gerekçe dahi eklemeye 
lüzum yoktur. Fakat mademki Kanunlar Müdürlüğü gerekçe eklemiş bulunuyor eklenen gerekçeyi eleştirmekte 
zaruret duydum. Kanun neden aynen değil de yine kelimesini kullanmıştır. Bunu kasten yapmıştır. Şayet ay
nen kelimesini kullansa idi iade edilen kanunlar Cumhurbaşkanının görüşleri Meclislerce kabul edildiği tak
dirde ayniyet bozulmuş olacaiktı. Ayniyet bozulunca Reisicumhurun bu bozukluktan dolayı yeniden iade 
hakkı doğmuş olacaktı. Halbuki yine kelimesi aynen olduğu gibi kabul ile kısmen değiştirilerek yapılacak 
kabulü kapsar. Yani yine kabul kelimesi aynen kabulü ve kısmen kabulü ihate eder ve bu kelime bu maksat
la kullanılmıştır. 

3. — Mücerret manada Cumhurbaşkanı kanunları bir defaya mahsus olmak üzere iade etme yetkisine sa
hip olmasına rağmen Önümüzdeki hadise gibi ve bundan sonra böyle hadiseler tahaddüs ettiği takdirde Cum
hurbaşkanlığınca kanunların bir defadan fazla iade etmedi yetkisine sahip olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu 
durumun anlaşılabilmesi için kanunların bu kanun yapımının mana ve ruhuna inmek zorundayız : 

Anayasanın 92 nci maddesinde denilmektedirki, metinler( teklif ve tasarı) Meclislerden çıkınca kanunlaşır. 
93 ncü madde ise... Uygun bulmadığı kanunu bir daha görüşmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe 
ile birlikte aynı Süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 92 nci maddeden mutlak surette 
anlaşılıyorki Meclislerden metin çıktığı an kanun olmuştur. Bu kanun Cumhurbaşkanlığınca ister ilân edilsin 
isterse geri çevrilsin kanundur. 93 ncü madde ise yine sarahaten Cumhurbaşkanın Meclislere iade ettiği ka
nundur. Yani Meclisler ikinci defa kanunu görüşeceklerdir. Ne Meclis içtüzüğünde ne de Anayasamızda 
Cumhurbaşkanlığınca iade edilen kanun tekrar metin haline inkılâp eder diye bir ibare mevcut değildir. De
mek ki artık Meclisler bu durumda bir metin üzerinde değil bir kanun üzerinde görüşme açacaklardır. Kanun
larımızda İçtüzükte ve hukukun anaprensiplerinde tespit edilmiş olduğuna göre bir kanunun değiştirilmesi 
kaldırılması veya bir kanuna madde eklenmesi ancak bir başka kanunla olabilir. Bunun bir tek istisnası mey
dana geJmektedirki o da 93 ncü madde gereğince Cumhurbaşkanlığınca iade edilen kanunda yapılacak değişik
likte görülmektedir. Cumhurbaşkanı bir kanunua tümünün görüşülmesini isteyebileceği gibi bir veya birkaç 
maddesinin görüşülmesini isteyebilir. Reisicumhur tümünün görüşülmesini istediği zaman Meclis tümünü gö
rüşür bu tümü görüşürken tümün içinde cüz olan maddeleri de görüşeceği için dilediklerinde dilediği tadilâtı 
yapar, o şekilde kabul eder. İsterse hiçbir tadilât yapmaz aynen kabul eder, dilerse tümünü ortadan kaldı
rabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığınca kanunun tümünün bir daha görüşülmesi istenmiştir. 

Rcisicunihurlukça kanunun tümünün değil de bir veya birkaç maddelerinin görüşülmesi için iade edil
mişse ancak gerekçesi ile birlikte Millet Meclislerince hangi maddelerinin görüşülmesi istenilmişse onlar hak
kında Meclis görüşme yapar, dilerse dilediği şekilde değiştirebilir. Dilemezse maddeleri aynen kabul eder. Bu 
durumlarda Cumhurbaşkanı bsn beş madde üzerinde istemiştim siz üç maddede değişme yaptınız veya ben 
tümünü istemiştim siz bir kısmında değiştirme yaptınız, geri kalanları da görüşmeniz için bir daha iade ediyo
rum diyemez. 

Cumhurbaşkanlığınca gösterilen maddelerin dışında kalan maddelerin kanun geri gelmiştir diye görüşmeye 
ve değiştirmeye bu prosüdür muvacehesinde Meclislerin yetkisi yoktur. Bu kanuna kanun geri gelmiştir diye 
yine bu şekilde bir madde eklemeye yetkisi yoktur. Bu demek değildirki Meclisler bu kanunda tadilât yapa
maz, El-betteki yapar. Yapar ama, Reisicumhurun gösterdiği maddelerin haricinde tadil, iptal veya bu kanu
na yeniden bir madde eklemeyi ancak yeni bir kanun yapma suretiyle yapabilir. Cumhurbaşkanının kanunu 
bir daha görüşülmek üzere iade etmesi ona Meclisler üstü bir yetki vermiş değildir. Şayet bunu böyle ka
bul edecek olursak bu durumun Anayasa çerçevesi içerisinde görmek ve Anayasada değişiklik yapmak sure
tiyle Reisicumhur bu hakkını kullanırken emredici mevkiye oturmuş kabul edilemez. Çünkü emretmek de-
nu-k bir şeyin yapılması için mutlak tasarruf sahibi olmak demektir. Halbuki Reisicumhur metin vermek su
retiyle kanunu şu şekilde tadil edin deme yetkisine sahip değildir. Ancak bir daha görülşülmek üzere gönderildi
ğine göre bu gönderişte emredici bir unsur aramaya imkân yoktur. Kaldı ki emredici bir nitelik taşısaydı bu 
emre Parlamentonun mutlak uyması lâzım gelirdi. Halbuki Parlamento buna isterse hiç uymayarak kanunu ay
nen kabul edebilir. Demekki emredicilik iddiası varit değildir. 

Cumhurbaşkanının iade ettiği kanunda ancak istenilen maddeler üzerinde görüşme yapılabilir ve deği
şiklik yapılabilir. Kanun iade edilmiş olduğu için mutlak değişiklik yapılabilir yorumuna imkân yoktur. 
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Mutlak değişiklik yani talebin harici üzerindeki değişiklik ancak kanunların normal yapım yolunu takip 
etmek suretiyle mümkündür. Bizim kanaatimizce mutlak değişiklik bu şekilden ayrı bir yolla yapılamaz. 
Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere bir kanunun ne şekilde değiştirileceği kanunlarla saptanmıştır. Meclis 
yetkisini aşarak başka şekilde kanun yapamaz. Tek istisnası arz ettiğimiz gibi 93 ncü maddeden gelen du
rumdur ki, bunda da Anayasa ancak talep edilenler üzerinde değişiklik yapma yetkisini verir. Aksi halde 
Meclis bir yetkisini kullanırken diğerinin yetkisini kısıtlamış olur. Buna da hukuk mantığı ve kanunlar 
müsaade etmez. Şöyleki, bu icanuna eklenecek madde veya bu kanunda yapılacak değişiklik normal yollar
dan ve Meclisin yetkisi dahilinde bulunan prosedür takip edilip yapıldığı zaman bu kanundak; değişiklik 
ancak bir kanunla mümkün olacaktır. Böyle olunca değişikliği yapan kanunu Cumhurbaşkanı iade etmek 
hakkına sahiptir. Demekki 93 ncü maddeyi mutlak manada anladığımız zaman Cumhurbaşkanının yetki
sini kısıtlamış oluyoruz. Müşahhas bir misâlle durumu açıklayalım: Farz edelim ki Meclisler tedbirsizlik 
dikkatsizlik sonucu suç işleyenlerin affına dair bir kanun çıkardılar. Bu kanunu Cumhurbaşkanı iade 
etti bu şekilde kanun tekrar Meclise gelince Meclislerde bu sefer bu kanuna zina ile ırza geçen, adam öl
düren, rüşvet alan, hırsızlık yapan vb. gibi kimseleri de bir kaç madde eklemek suretiyle affettiler. Şimdi 
Cumhurbaşkanı bu kanun bir defa iade edilmiştir diye bu duruma gelen kanunu tekrar iade edemeyecek mi
dir. Bu şekilde biz Cumhurbaşkanının hakkını kısıt lam;ş olmaz mıyız. Bu durum gösteriyor ki ancak iade 
edilen kanunda gösterilen hususlar üzerinde Meclis dilediği tasarrufta bulunabilir. Diğer hususlarda bir 
değişiklik yapmak istiyorsa bunu Reisicumhurun iadesini mümkün kılan ve kanun yapmanın göstermiş ol
duğu yollardan geçmek suretiyle yapabilir. Aksi halde Meclis kanunların kendisine kanun yapma yetkisi çer-

.çevesini aşmış olur ve dolayısıyle Cumhurbaşkanına tanınmış olan hakkı da kısıtlamış olur. 

Cumhurbaşkanlığınca bir hakkın iyi kullanılmamış olması bir müessesenin ihmâl veya ihlâl edilmesi du
rumunu meşru hale getirmez. Çünkü biri şahsa merbut bir özür, diğeri ise müessese nizamını devamını 
temin ile mükellef olan bizleri tasarrufumuzu kullanma yetkimizdir. Bu yetkiyi Özrün karşılığı olarak 
ters kullanmak durumuna düşmememiz iktiza eder. Başka devletlerin Anayasalarım eleştirerek bunlardaki 
hukuk anlayışını kendi kanunlarımızın espirisine gerekçe yapamayız. Çünkü kendi kanunlarımızın espirisi 
kendisi içerisinde aranır. Bir zaman evvel çıkarılan bir nizamnamede kanun Meclise iade edilince tasarı 
haline dönüşür denilmesi bugün çıkan kanunlarında iadesinde tasarı haline geleceği gerekçesi olamaz. Çün
kü böyle bir şey arzu etseydi bugünkü kanun ve tasarılar böyle bir durumu kendisi içerisinde dercederdi. 
Reisicumhurun kanunları iade etme yetkisini veren maddeyi münakaşa edebilir hatta lüzumsuz dahi telâkki 
edebiliriz. Anayasa Mahkemesine Reisicumhurun başvurma hakkı bulunduğuna göre iade ermenin yersiz 
olduğu dahi münakaşa edilebilir. Fakat bu kanun mevcutken Anayasaya müracaat hakkı vardır. Onun 
için bu kanunun ikinci iadesine zaruret yoktur gerekçesi bu hadisede kabul edilemez zira Cumhurbaşkanı
na bu iki hak verilmiştir. Bu haklar mevcut olduğu müddetçe kullanma yetkisine sahiptir. 

Sonuç : 1. Cumhurbaşkanının iade ettiği kanun hiç bir değişiklik yapılmadan kabul edilirse yani ay
nen kabul edilirse, 

2. Cumhurbaşkanının taleplerinin bir kısmı kabul edilip gösterdiği yönde değiştirilip diğer kısımları ka
bul edilmezse, 

3. Cumhurbaşkanının değişiklik talebiyle gönderdiği maddelerin bir kısmı gerekçede gösterilen duruma 
tamamen uyarak veya hiç uymamak suretiyle değişiklik yapılırsa, 

4. Cumhurbaşkanının taleplerinin tümü kabul edilip değişiklik yapılırsa Cumhurbaşkanı bu kanunu ikin
ci bir defa iade edemez. 

İade edilen kanunda talep edilen maddelerin haricindeki maddelerde değişiklik veya ilga yapılırsa veya
hut bu kanuna evvelce olmayan bir madde eklenirse Reisicumhur bu durumda kanunu iade eder çünkü 
Meclisler bu şekildeki değişiklikleri ancak normal kanun yapma yollarında yapabilirler ve normal kanun 
yollarında yapılacak değişikliklerde ise Reisicumhurun iade hakkı doğar. Bu durum gösteriyorki bu şekilde
ki değişiklik iki esastan yoksundur. Bir, kanun Meclislerin yetkisini aşan bir prosedür içerisinde yapılmış-
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tır. İki, bu şekilde yapılan kanun Reisicumhurun Anayasaca tanınan hakkım ortadan kaldırmıştır, Bir kimse 
kendi kusurundan istifade edemeyeceğine göre Parla tıentoda aynı hukuk kaidesine tabi olduğu için aslen 
muallel olan bir kanunu Reisicumhur eîbetteki iade etme yetkisine sahip olmalıdır. 

Saygılarımla. 
Gümüşhane 

M. Orhan Akkoyunlu 

GENEL KURULA 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Kaklarının Düşürülmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun; 

10 Temmuz 1973 tarihinde, bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmişti. 
Başkanlık, ikinci kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde mümkün olup olmadığı hususunda te-

reddüte düştüğünden, Danışma Kurulunun ve Başkannlık Divanının da görüşünü almak suretiyle konu hak
kında Anayasa Komisyonundan mütalaa istemiştir. 

Gerek Anayasa Komisyonundan alınan mütalaa ve gerekse Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında ya
pılan istişareler; Cumhurbaşkanlığının ikinci kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığı noktasında birleşmiş
tir. 

Bu durumda, sözü geçen Kanunun yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerekmek
te ise de, 1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun 
muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının tespit edilip karara bağlanması amacıyle dosyanın, evvelce 
görüşülmüş olduğu Adalet Komisyonuna havalesi uygun bulunmuştur. 

Bu şekilde işlem yapılmak üzere geri göndermeye dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 
Bilgilerinize sunulur. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 9 . 1 . 1975 

Esas No. : 1/232 
Karar No..-39 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun, 10 Tem
muz 1973 tarihinde bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmesi üzerine, Meclis 
Başkanlığınca Anayasa Komisyonundan alınan mütalaa, Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında yapılan 
istişareler sonunda Cumhurbaşkanının ikinci kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığına karar verilmiş 
olup, bu durumda Kanunun yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerekmekte ise de 
1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun muvacehe
sinde yayımına gerek olup olmadığının tespit edilip karara bağlanması amacı ile dosya Komisyonumuza 
havale edilmekle, Millet Meclisi Adalet Komisyonu bugün Adalet ve Orman Bakanları üe bu Bakanlıklar 
temsilcilerinin iştirakiyle toplanarak yapılan müzake reler sonunda : 

1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun gerek 
suç tarihi ve gerekse hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalan yönünden tüm orman suçlarını kapsaması 
bakımından 1779 numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının 
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Düşürülmesine dair Kanundan daha geniş kapsamlı olduğu anlaşılmakla beraber 1779 sayılı Kanunun l/c 
maddesinde bu Kanun şümulüne giren suçlardan dolayı İdarenin şahsî haklarının düşeceği belirtilmiştir. 
Halbuki 1803 sayılı Kanunda İdarenin şahsî haklan af kapsamına alınmamaktadır. Bu yönden 1779 numa
ralı Kanun ile 1803 numaralı Kanunun kapsamları değişmektedir ve 1779 numaralı Kanun İdarenin şahsî 
haklarını af kapsamına almakta olması sebebiyle daha geniş kapsamlıdır. 

Bu izah edilen nedenlerle her iki kanunun İdarenin şahsî haklarının af şümulüne girmesi bakımından 
kapsam yönünden değişiklik bulunduğundan bu yönden daha geniş kapsamlı olan 26 Haziran 1973 tarih 
ve 1779 numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürül
mesine dair Kanunun yayımının gerekli olduğuna karar verilmiştir. 

İşbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
Sinop Çorum Ankara Ankara 

Y. Oğuz Y. Hatiboğîu M. Alıcı İ. H. Köyliıoğlu 

Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli 
Y. Bozkurt S. Keskin S. İmamoğlu M. Atagün 

(İmzada bulunamadı.) (İmzada bulunamadı.) 

Muş Niğde Sivas Urfa 
T. İ. Dikmen Ş. Y. Anbaş V. Bozatlı N. Cevheri 

(İmzada bulunamadı.) (İmzada bulunamadı.) 

Kars 
H. Yıldırım 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 Numaralı Kanun; 

10 Temmuz 1973 tarihinde, bir defa daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmişti. 
Başkanlık, ikinci kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde mümkün olup olmadığı hususunda te

reddüde düştüğünden, Danışma Kurulunun ve Başkanlık Divanının da görüşünü almak suretiyle konu 
hakkında. Anayasa Komisyonundan mütalâa istemiştir. 

Gerek Anayasa Komisyonundan alınan mütalâa ve gerekse Danışma Kurulu ile Başkanlık Divanında 
yapılan istişareler; Cumhurbaşkanlığının ikinci kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığı noktasında birleş
miştir. 

Bu durumda, sözü geçen Kanunun yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulması gerektiği, 
ancak, 1803 Numaralı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanun 
muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının tespit edilip karara bağlanması amacıyla dosyanın, evvel
ce görüşülmüş olduğu Adalet Komisyonuna havalesi uygun bulunduğu, Genel Kurulun 18 . 12 .1974 tarih
li 19 ncu Birleşiminde bilgiye sunulmak suretiyle kanun dosyası Adalet Komisyonuna sevkedilmiştir. 

Konuyu görüşen Adalet Komisyonunun 9 . 1 . 1975 tarihli ve 1/232 esas, 39 Karar numaralı Raporun
da; 1779 ve 1803 Numaralı Af Kanunlarının kapsamları saptanmış ve sonuç olarak 26 Haziran 1973 tarih
li 1779 Numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürül
mesine dair Kanunun. İdarenin şahsî haklarını da af kapsamına aldığından, daha geniş kapsamlı olduğu 
ve bu nedenle yayımının gerekliliğine, toplantıya katı lanlarm ittifakı ile karar verilmiştir. 
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Ayrıca Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının da bu konudaki görüşleri alınmıştır. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığımın 24 . 1 . 1975 tarihli 2551 - 1/276 Sayılı yazılarına ekli mütalaa ile Millet Meclisinin yetkili 
kurul ve komisyonlarının mütalaaları aynı noktada birleşmiştir. 

Bu nedenlerle 1779 Numaralı Kanun, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulmuştur. 
Yüce Kurulun bilgilerine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 15.1. 1975 

Sayı : 8124 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Da
ir, Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen, 1779 numaralı Kanun; 10 
Temmuz 1973 tarihinde, bir daha görüşülmek üzere Sayın Cumhurbaşkanınca 2 nci kez Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri gönderilmiştir. 

Başkanlığımız, 2 no! kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde mümikün olup olmadığı konusun
da Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı Me istişarede bulünmalk suretiyle Anayasa Komisyonunun görüşünü 
isttemiştir. 

Gerek Danışıma Kurulu ve Başkanlık Divanında yapılan görüşmeler, gerekse Anayaisa Komisyonundan 
alınan mütalâa, Sayın Cum!hur!baış(kanının bir daha görüşülmek üzere 2 nci kez gefi gönderme yetkisinin bu
lunmadığı noktasında birleşmiştir. 

Bu durumda söz konusu Kanunun, yayımlanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına tekrar sunulması, gerek
tiği, ancak, 1803 numaralı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Ka
nun muvacehesinde yayımına gerek olup olmadığının saptanıaralk karara bağlanması içlin, konunun, evvelce 
görüşülmüş olduğu Adaüet Komisyonuna havalesinin uygun görüldüğü, Millet Meclisi Genel Kurulunun 
18 . 12 . 1974 tarihli 19 ncu Birieşiıminde bilgiye sunulmuş ve Kanun dosyası Adalet Komüsyonuına gön-
derilmlişltir. 

Konuyu görüşen Adalet Komfisyonunun 9.1.1975 tarihli ve 1/232 esas, 39 karar numaralı raporunda; 
1779 ve 1803 numaralı Af kanunlarının kapsamları saptanmış ve sonuç olarak 26 Haziran 1973 tarihli 1779 
numaralı Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine 
Dair Kanunun, idarenin şahsî halklarını da af kapsamına aldığından, daha geniş kapsamlı olduğu ve bu 
nedenle yayımının gerekliliğsine, toplantıya katılanları n ittifakıyla karar verirriiştir. 

Bu konuda Sayın Başkanlığınız görüşlerinin, Kanunun yayımı gecikmemesi için, en kısa zamanda Baş
kanlığımıza bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 605) 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 24 , 1 . 1975 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2551 - 1/276 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 15 . 1 . 1975 tarih ve Kanunlar Md. : 8124 sayılı yazınız. 
Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair, 

Türkiye Büyük Millet MecMsince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen, 1779 numaralı Kanunla ilgili 
dcsya, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu mütalaası ve Adalet Komisyonu raporu iîe birlikte Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilmiş, adı geçen Komisyondan ahnan 21 . 1 s 1975 
tarih ve Esas : 418, Karar : 14 No. lu mütalâa ilişikte sunulmuştur, 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Mütalaası 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 21 <. 1 . 1975 

Esas No. : 418 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarımın Düşürülmesine Dair Ka
nuna İlişkin, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Ocak 1975 tarihli ve 8124 sayılı yazıları, Yüksek Başkanlığı
nızın havalesi uyarınca Komtsiyonumuzun 21 Ooak 1975 tarihli Birleşiminde tetkik ve mütalaa olundu. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi Başkanlığının yazılarını Anayasanın 93 ncü maddesi ile Kanunların ve 
Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkındaki 4 Haziran 1928 tarihli ve 1322 sayılı 
Kanun esaslarımda değerlendirerek: 

Evvelemirde, 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Müteveltik İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Ka
nunun tek başına gözetilmesi gereği üzerinde durulmuş ve Anayasanın 93 ncü maddesinde tesis olunan ve 
Cumhurbaşkanınca kanunlarım geri gönderilip yeniden görüşülmesinin ancak bir defa için istenebileceği yo
lundaki ilke muvacehesinde ve bu işlemler de daha önce yapılıp gereğinin yerine getirilmiş bulunulması nede
ni ile bundan böyle adı geçen kanunun yayımının Ana yasanın amir hükmü gereği olduğu, 

Ayrıca, 
Bazı Orman Suçlarımın Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarımın Düşürülmesine Dair Ka

nun konulusunda amaç bilinen kamu yararı mülâhaza sının, işbu yazının Komisyonumuzda mütalâa olundu
ğu tarih itibariyle dahi geçerliğini aynen muhafaza ettiği, 

Kaldı ki, 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 605) 
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Bazı Oilman Suçüarnnın Affına ve Bunlardan Mü tevellüt İdare Şahsî Halklarının Düşürülmesine Dair Ka
nunun idare şahsî halklarını düşürücü nitelıiği ile 15 Mayıs 1974 tarihlti Genel Af Kanununun ilgili hükmüne 
kıyas ile ayrı ve kapsamı daha geniş hukukî sonuçlar ihtiva ettiği, 

Mütalâaten, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Samsun 

R. Randeöi 
Toplantıda bulunamadı. 

Bu raporda Başkam ve Sözcü 
Eskişehir 

Ö. Ucuzal 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Ankara 
T. Kapantı 

Amasya 
M. Zeren 

Toplantıda bulunamadı. 

Artvin 
jR. Kocaman 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. Çelikbas 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
M. Deliivelii 

Toplantıda bulunamadı. 

Zonguldak 
M. A. PestDci 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
F. H. Esaitoğîu 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

İstanbul 
R. Erdem 

Toplan!rda bu!unamad ı. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8124 

29 . 1 . 1975 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 7 .1973 tarih ve 4 - 738 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve yayımlanmak üzere Yüce 

Makamınıza ikinci kez sunulan, 1779 numaralı, Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan mütevellit îda-
re Şahsî Haklannın Düşürülmesine dair Kanun, 10 Temmuz 1973 tarihinde bir daha görüşülmek üzere ikinci 
kez geri gönderilmiştir. 

Bu konuda, Başkanlığımızın ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının; yetkili kurulîarıyle yaptığı istişare
ler, Adalet ve Anayasa komisyonlarından aldığı mütalaalar, Anayasanın 93 ncü maddesi muvacehesinde, Sa
yın Cumhurbaşkanının kanunları bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderemeyeceği noktasında top
lanmıştır. 

Bu nedenle 1779 numaralı Kanunun ilişik olarak tekrar sunulduğunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 605) 
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Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 31. 1 .1975 

4 - 75 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 24 Şubat 1972 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 3584 - 27049 sayılı yazınız, 
b) 4 Mart 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazımız, 
c) 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124-61119 sayılı yazınız, 
d) 10 Temmuz 1973 tarih ve 4 - 738 sayılı yazımız, 
e) 29 Ocak 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 8124 -16257 sayılı yazınız. 

İlgi (e) sayılı yazınızla; Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen ve ya
yınlanmak üzere Cumhurbaşkanhğına sunulup ilgi (d) sayılı yazımıza ek gerekçede gösterilen sebeplerle, bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderilmiş bulunan 1779 sayılı Kanunun, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlıklarının; yetkili kurullarıyle yaptığı istişareler, Adalet ve Anayasa Komisyonlarından aldığı mü-
faîrslar muvacehesinde, Cumhurbaşkanının kanunları bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri göndereme-
yeceği noktasında toplandığı belirtilerek tekrar sunulduğu bildirilmektedir. 

İhtiva ettiği hükümleri itibariyle, Cumhurbaşkanının yeni bir kanun olarak mütalaa ettiği ve gerekçe gös
tererek uygun bulmadığı ve bir daha görüşülmek üzere geri gönderdiği bir kanunu, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlıklarının; sadece yetkili kurullarıyle istişare ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
mütalaa alarak, yayınlanması için Cumhurbaşkanına tekrar geri göndermesi Anayasanın 93 ncü maddesini yo
rumlamak olacaktır. 

Anayasayı yorumlama yetkisi mevcut olmadığına ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzükleri 
gereğince de, Danışma Kurulları ve Komisyonların raporları, ancak Genel Kurulların kabulüyle kesinlik ve 
geçerlik kazanacağına göre, hükümleri 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanundan değişik ve yeni bir Ka
nun niteliğinde olmasına rağmen 26 Haziran 1973 tarih ve 1779 sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmesinin (ikinci kez) olduğuna dair mütalaalar, Genel Kurullarca kabul edildiği takdirde bu 
sonuç, Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisince ikinci defa kabulü mahiyetinde anlaşılarak Kanun, Ana
yasanın 93 ncü maddesi gereğince yayınlanacaktır. 

Bu nedenlerle 1779 sayılı Kanun, ilişikte geri gönderildiğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/232 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanun; 

Cumhurbaşkanının 10 Temmuz 1973 tarihinde bir daha görüşülmesi için ikinci kez geri göndermesi üze
rine; Başkanlığımızca; Komisyonumuzun ve Adalet Komisyonunun görüşleri ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının da görüşü alınmış ve Genel Kurula bilgi verilmek suretiyle aynı noktada birleşen görüşlere 
uygun olarak, yayımlanmak üzere 29 .1 .1975 tarihli 8124 sayılı yazı ile Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş 
idi. Ancak Cumhurbaşkanlığı, 31 Ocak 1975 tarihli ve 4 - 75 sayılı tezkerelerinde; Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanlıklarının, sadece yetkili kurulları ile istişare ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
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mütalaa alarak yayımı için Cumhurbaşkanına geri göndermesinin Anayasanın 93 ncü maddesinin yorumu ola
cağı, bö>yle bir yetkinin bulunmadığı, Danışma Kurulu ve Komisyon raporlarının Genel Kurulların onayı ile 
kesinlik kazanacağı, 1779 numaralı Kanunun geri gönderilmesinin ikinci kez olduğuna dair mütalaaların Ge
nel Kurulların onayından geçmesi durumunda Kanunun ikinci defa kabulü mahiyetinde kaibul olunarak 
Anayasanın 93 ncü maddesi gereği yayımlanacağı belirtilerek kanunu üçüncü kez geri göndermiştir. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6 . 2 . 1975 tarihli toplantısında söz konusu Cumhurbaşkanlığı tezke
resi görüşülmüş, ve Genel Kurula bilgi verildikten sonra dosyanın Komisyonumuza havale olunması karar 
altına alınmıştır. 

6 . 2 . 1975 tarihli 36 ncı Birleşimde Genel Kurui-in bilgisine sunulan tezkere ve ilişiği dosya ektedir. 
Komisyonunuzun, konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerinin ve izlenecek usullerin saptanarak. Genel Kurulda 

görüşülmek üzere raporunuzun düzenlenmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.7.1975 Tarihli 99 ncu Birleşiminle Görüşülüp Onaylanan 
Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 . 6 . 1975 
Esas No. : 1/232 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit idare Şahsî Hakların Düşürülmesine dair Büyük Mil
let Meclisince kabul edilen 1779 numaralı Kanun, Cumhurbaşkanlığınca 10 Temmuz 1973 tarihinde tekrar gö
rüşülmek üzere ikinci defa Millet Meclisine iade edilmiş ve Millet Meclisi Başkanlığı mezkûr kanunun Ana
yasanın 93 ncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından iki defa geri gönderilip gönderilemeyeceği 
hususunda Komisyonumuzdan mütalaa istemiş olup, Komisyonumuzun mütalaası 5 . 7 . 1974 gün ve 10 sa
yılı raporla Yüksek Başkanlığa arz olunmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığı Komisyonumuzun raporunu Genel Kurulun tasdikine sunmadan sadece bilgi
lerine sunma'k suretiyle kanunu neşri için Cumhurbaşkanlığına göndermiş ve bu kere Cumhurbaşkanlığı işbu 
raporun Genel Kurulun onayından geçmediği cihetle kesinlik kazanamayacağı düşüncesiyle neşrinden önce 
bu hususta gereği yapılmak üzere tekrar Başkanlığa iade etmiş ve Başkanlık da Komisyonumuzun görüşünü 
ve takibedilecek usulü sormuş ve istemiş olmakla, 26 . 6 . 1975 günü yapılan toplantı ve müzakereler sonunda : 

Cumhurbaşkanlığının, Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir kanunu Anayasanın 93 ncü maddesine 
göre yeniden görüşülmek üzere ancak bir defa iade edebileceği hususunda alınan karar 5 . 7 . 1974 gün ve 10 
sayılı raporla Millet Meclisi Başkanlığına arz edilmiş olduğu cihetle iade hususunda yeniden müzakere ve 
karar ittihazına mahal olmadığına. 
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Genel Kurula niyabeten vazife gören komisyonların ittihaz ettikleri karar ve raporların, Başkanlıkça 

Genel Kurula intikali hususunda içtüzük hükümleri mevcut ve sarih olup bu mevzuda takip edilecek usul 
hakkında ayrıca bir mütalaa ve karar ittihazına keza mahal olmadığına ekseriyetle' karar verilmiştir. 

işbu rapor bir üyenin muhalefet şerhini muhtevi olarak Yüksek Başkanlığa saygıyle arz olunur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı ve 

Bu rapor Sözcüsü 
Rize 

S. Reşat S ar uhan 
. Ankara 

İ. Hakkı Ketenoğîu 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Kütahya 
H. CaVit Erdem ir 

İmzada bulunamadı. 
Yozgat 

Nedim Korkmaz 

Başkanvekili 
istanbul 

Necdet Ökmen 
imzada bulunamadı. 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

imzada bulunamadı. 
izmir 

Kaya Bengisu 
Trabzon 

A. Ali Cinel 
imzada bulunamadı. 

İsparta 
Mustafa Cesur 

Van 
Sahh Yıldız 

Kâtip 
Burdur 

Muhalifim 
Ali Sarih 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Sakarya 
N. Lâtif İslâm 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Karar No. : 11 

Esas No. : 1 276 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

9 . 6 7976 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanının, Anayasanın 93 neti maddesinin verdiği yetkiye dayanarak: bir daha görüşülmek üze
re, Millet Meclisine geri gönderdiği bir kanunda, önceden kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmesi istenmiş olmayan bir hüküm, ikinci defa görüşülürken değiştirildiğinde; 

Bu suretle değişikliğe uğrayan hükmü, Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmesini isteyip, isteyemeyeceği 
konusu, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda ele alınmış; 

Çeşitli yönleriyle bir kaç toplantıda tartışıldıktan sonra, karara bağlanmıştır. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi, Cumhurbaşkanına tanınmış bir veto yetkisi değildir. Sadece, bir kanunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisince (bir daha) görüşülmesini sağlamak yetkisidir. 

Bu yetkinin, Parlamentoların tarihî gelişimindeki seyri uzundur. Eskiden veto şeklinde başlayan bu yet
ki, Parlamentolu demokrasilerde, genellikle bu gün sadece bir «yeniden görüşme isteme yetkisi» şeklinde 
kısıtlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 93 ncü maddesi Cumhurbaşkanına yeniden görüşmeyi isteme yetkisi
ni kesin olarak tanımıştır. O isteyince Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu bir daha görüşecektir. 93 ncü 
maddenin emri budur. 

Tartışma konusu yapılmış olan ve Komisyonumuza getirilen bu noktayı Komisyonumuz şu karara bağ
lamıştır : Bu ikinci görüşme sırasında, yeni bir madde, fıkra, bent, hüküm veya herhangi bir şekilde değişik
lik Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıldığında, ilk defa ortaya çıkan, ilk defa tesis edilen bu değişik ya-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 6C5) 



— 17 
sa hükmünün, kendisince geçerli bazı gerekçelere dayanarak «bir kere daha» Parlamentoda görüşülmesini 
Cumhurbaşkanının istemesi halinde, bu bir kanunun birden ziyade, ikinci defa görüşülmesi isteği sayılamaz. 

Bir daha görüşülmesi istenen kanun hükmü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ilk kanun 
metninde bulunmadığı için, Cumhurbaşkanı, bu yeni hüküm hakkındaki «bir daha» görüşme isteğini ilk 
defa, birinci kez yapmış olmaktadır. 

Anayasanın 93 ncü maddesinin tanıdığı bu yetkinin, Parlamentodan geçen kanunun herhangi bir mad
de, fıkra veya kaydının Cumhurbaşkanına gerekli saydığında bir kere daha görüşülmesini sağlamak amacıy-
le kabul edildiği ortadadır. 

Cumhurbaşkanının, önceki kanun metninde bulunmayan ve sonradan eklenen veya değişikliğe uğrayan 
hükmü de «uygun bulmadığı» halde, onun bir daha görüşülmesini istemek hak ve yetkisinden yoksun bıra
kılması, Anayasanın 93 ncü maddesinin güttüğü amaca aykırı düşeceğinden, hukuka da aykırı olurdu. 

Bu gerekçe ile Komisyonumuz görüşünü yukarıda sunulan şekilde tespit etmiştir. 
Saygıyle arz olunur. 

Sözcü 
Kastamonu 

İşlemin tekemmül biçimine ve usule 
muhalifim. 

Ahmet Nusret Tuna 
(Bu raporda sözcü) 

Bursa C. Bşk. Seç. Üye 
Şeref Kayalar Nihat Erim 

Başkan 
Samsun 

Muhalifim 
Muhalefet şerhim eklidir 

Refet Rendeci 

Kâtip 
İstanbul 

Söz hakkım saklıdır. 
Ali Oğuz 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Tokat 

Zihni Betil 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Kararda bulunamadı. 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Hukuk tarihi, kanunların - konuluşunun ve yürürlüğünün - çeşitli dönemlere ve bu çeşitli dönemlerdeki 
çeşitli uygulamalara konu olduğunu göstermektedir. 

Bu çeşitli dönemler de, ülkelerin yönetimine esas olan - siyasal rejimlere - göre şekillenmektedir. 

Siyasal rejimin niteliği, kanunların - hangi tür irade ile konulacağı - ve - hangi tür irade ile yürürlüğe 
gireceği =• esaslarını da belirlemektedir. 

Kaaunlann - halk iradesi ile konulduğu - döneme kadar kanunlar, toplumları - şu veya bu kaynağa da
yalı olarak - idare eden iradeler tarafından konulmuşlardır. 

Toplumlar, kendilerini - şu veya bu kaynağa dayalı olarak - idare eden iradeler yerine - kendi seçtikleri 
temsilcileri eli ile - idare olundukları dönemde, kanunlar da - kendi seçtikleri temsilcileri tarafından - konul
maya başlanmış, ancak, bu kanunların - yürürlüğe girmesi - konusunda, çok uzun bir dönemde kendileri adı
na - ferdî tasarrufu ile kanun koyan şu veya bu kaynağa dayalı - iradenin, - kabulü veya onayı - veya -
görüşü - gerektiği yolundaki bir psikolojinin - etkisinde kalmışlar ve böylece de bir - gelenek - tesis edilı 
mistir. 
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Toplumlar, kendilerini, - kendi seçtikleri temsilcileri eli ile - yönetebilecekleri döneme kadar, toplumu 

yöneten iradeye - birtakım manevî ve maddî güçler - izafe etmişler ve bu iradenin tasarruflarında daima 
- bu manevî ve maddî gücün - etkisini aramışlardır. 

Şu veya bu kaynağa dayalı iradenin yetkilerinin, - halkın bizzat kendisine devri - kolay olmamış, yetkile
rin dağılımı ve toplumun fertlerine geçişi, belli aşamalar ile gerçekleştirilmiştir. 

Arz edilen - gelenek - de, böyle bir aşamanın bir - dönemini - teşkil etmektedir. 

Bu gelenek, zaman süresince, ülkelerin yönetimindeki hâkim iradenin, önceleri mutlak olarak sahip bulun
duğu - kanunları bizzat koiTna yetkisinin -, zaman içinde, halk tarafından seçilerek belirlenen kurullara 
devredilmesini müteakip, halk temsilcileri tarafından konulan kanunlarda, bu kanunun - hiçbir halde yürür
lüğe girmemesi - yetkisini tazammun eden - mutlak veto - müessesesi getirilmiş ancak, halk iradesinin te
celli eden görüşü ile diğer iradenin - ters düşebildiği - görülmüş ve bu uyuşmazlıklarda - halk temsilcilerinin 
iradesinin - tercih edilmesi gereği karşısında - mutlak veto - zaman içinde - nispî veto - ya dönüşmüş ve uy^ 
gulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklarda - da, halk temsilcilerinin iradelerinin tercih edilmesi gereği karşısında 
- nispî veto - da, bu gelişim içinde yerini - yeniden görüşülmek üzere geri gönderme - müessesesine bırak
mıştır. 

Parlamenter demokratik siyasal rejimler ile yönetilen ülkelerde, yasama organı tarafından konulan ka
nunların - yürürlüğe girebilmesinde - devlet başkanının iradesi - esası kabul edilmiştir. 

Parlamenter demokratik siyasal rejimler ile yönetilen ülkelerin anayasaları yasama organı tarafından 
kanunların - yürürlüğe girmesi - konusunda çeşitli düzenlemeleri kabul etmişlerdir. 

Kimi ülkelerin anayasaları, kanunların yürürlüğe girmesi konusundaki devlet başkanlığı iradesini - in-
şai - nitelikte kabul etmişler, kimi anayasalar ise bu iradeyi - idarî işlem - niteliğinde görmüşlerdir. 

Bu farklı görüşler, anayasalara, değinilen farklı esprileri ile yansımış ve farklı düzenlemelere konu ol
muştur. 

Türk Anayasa Hukukundaki Gelişim 

1876 Anayasasının 54 ncü Maddesi : 
«Şûrayı Devlette bilmüzakere tanzim olunacak kavanin lâyihaları, Heyeti Mebusanda badehu Heyeti 

Ayanda tetkik ve kabul olunduktan sonra, icraî ahkâmına iraeî seneieî padişahî müteallik buyurulur ise 
düştürül amel olur.» 

Görülüyor ki, Türk Anayasa Hukukunun gelişiminin bu döneminde, kanunların yürürlüğe girmesine iliş
kin işlem, bu anayasa yürürlüğe girinceye kadar kanunları - ferdî tasarrufu - ile koyan Devlet Başkanının 
- mutlak iradesi esasına bağlanmıştır. 

Aynı anayasanın 1909 değişikliğinde hüküm, şu hüviyeti iktisap etmiştir : 
«Kavanini umumiyenin tasdiki ile ilânı meriyeti hukuku, mukaddese! padişahîdeııdir. 

Tanzim olunacak kavanin lâyihaları, Meclisi Meb'busan ve Ayanca tetkik ve kabul olunarak lederarz 
tasdik ve icraî ahkâmına iradeî senieî hazretî padişahî taalluk ederse düştürül amel olur. Arz olunan kanun
lar, iki mah zarfında ya tasdik olunur, yahut tekrar tetkik edilmek üzere bir kere iade edilir. İade olunan 
kanunun tekrar müzakeresinde, ekseriyeti sülüsan ile kabulü şarttır. Müstaceliyetine karar verilmiş olan ka
nunlar on gün içinde ya tasdik veya iade olunur.» 

Görülüyor ki, meşrutiyet hareketini müteakip, anayasa, kanunların konulması hususunda - yasama orga
nına = ağırlık kazandırmıştır. 

1924 Anayasasının - mehaz - teşkil eden - Polonya - Anayasasının 54 ncü maddesi : 
«Cumhurreisi, Esas Teşkilât Kanununa tevfikan kabul edilmiş olan kanunların - sıhhatini - imzası ile 

teyid ve Resmî Gazeteye dercini emredecektir. 
Cumhurreisi, kanun lâyihasını aldıktan itibaren otuz gün zarfında, yeniden tetkike tabi tutulmasını iste

yerek Diyete iade edebilir; bu yeni tetkike gelecek alâde devresinden evvel tevessül olunamaz. 
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Eğer teşriî meclisler - hiç bir tadile tabi tutmaksızın - lâyihayı, mebbusların ve Senat azasının mecmu 

ekseriyetinin reyi ile tekrar kabul edecek olurlarsa, Cumhurreisi, kanunun - mutaiyetini - imzası ile teyid ettifc 
ten sonra, neşrini emredecektir.» 

1924 Anayasasının 35 nci maddesi : 
«Reisicumhur, meclis tarafından kabul edilen kanunları on gün zarfında ilân eder. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bütçe kanunları müstesna olmak üzere, muvafık görmediği kanunları, bir 

daha müzakere edilmek üzere esbabı mucibesi ile birlikte keza on gün zarfında meclise iade eder. 
Meclis, mezkûr kanunu - bu defa da kabul ederse -, onun ilânı Reisicumhur için mecburidir.» 

Görülüyor ki, Cumhuriyet ile yönetime geçilmesinden sonra, Anayasa, kanunların konulması hususunda 
- yasama organının - ağırlığım artırdığı gibi, son sözün münhasıran - yasama organına - ait olduğunu da be
lirlemiştir. 

Gelişimin bu safhasında dikkati çeken bir önemli husus da, 1924 Anayasasının, - mehaz - Polonya Ana
yasasından - farklı - bir anlayışı benimsemiş olmasıdır. Mehaz Polonya Anayasası, Cumhurreisinin geri 
gönderdiği bir kanunda, - yasama meclisleri tarafından herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Reisicumhura 
arz edilmesi halinde, Reisicumhurun bu kanunu, bundan böyle ilân ile yükümlü olduğu kuralını benimse
mişken -, 1924 Anayasası, «aynen muhafaza ve muhafaza edilende yani metinde ısrar keyfiyetini - benim
sememiş ve münhasıran, - kanunun yeniden kabulü - halinde artık bunun ilânını zorunlu kabul eden bir 
ifade ve tanzim tarzını», uygun görmüştür. 

Bir başka deyiş ile 1924 Anayasası, - mehaz - Polonya Anayasasının 54 ncü maddesinin benimsediği 
- yapı - ve - sistemi - uygun görmemiş ve - metni - değil - kanunlaştırmayı - esas almıştır. 

1960 Geçici Anayasasının 18 nci maddesinin birinci fıkrası : 

«Devlet Başkanı, Millî Birlik Komitesince kabul edilen geçici kanunları, en geç yedi gün içinde ilân 
eder. İlânını uygun bulmadığı kanunları, tekrar görüşülmek üzere bu husustaki gerekçe ile birlikte Komiteye 
geri .gönderir. Komite, bu geçici kanunu beşte dört çoğunlukla kabul ederse, Devlet Başkanı, bunu en geç 
beş gün içinde ilân eder.» 

Kurucu Meclis Teşkili Hakkında Kanunun 21 nci maddesi : 
Devlet Başkanı, yayınlanmak üzere kendisine gönderilen kanunları, bir defaya mahsus olarak yeniden 

görüşülmek üzere yedi gün içinde gerekçesi ile birlikte Kurucu Meclise gönderir. Yeni Anayasa ile bütçe ka
nunu bu hükmün dışındadır. 

Geri gönderilen kanun Karma Komisyonda müzakere edilir. Kurucu Meclisin Birleşik Toplantısında, 
bir evvelki maddeye göre oylanır. Ancak, kabul nisabı üçte ki çoğunluktur. Bu takdimde kanun, derhal ya
yınlanır. 

Görülüyor ki, 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren yeni Anayasa konulup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yeniden toplandığı 25 Ekim 1961 tarihine kadar ülke yönetimi, - olağanüstü - bir mahiyet göstermiş ve bu 
- olağanüstü - şartlar, Anayasayı da etkilemiş ve kanunların konulmasına ilişkin hükümde bazı değişikliklere 
neden olmuştur. Ancak, bütün bunlara rağmen - yasama organının ağırlığı - muhafaza edilmiş ve hatta son 
söz yine yasama organına verilmiştir. 

Anayasanın Hazırlanmasında Esas Alınan Yardımcı Metinler : 
Öntasarının 96 nci Maddesi : 
«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları, bir defaya mahsus olarak 

yeniden incelenmek üzere on gün içerisinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri gönderir. Anayasa ve bütçe 
kanunu bu hükmün dışındadır. 

Böylece geri gönderilen kanun, Türkiye Büyük Millet Meclîsinde görüşüldükten sonra, tamsayısının salt 
çoğunluğu ile kabul olunursa, Cumhurbaşkanı, bu kanunu on gün içinde ilân etmek zorundadır.» 

S. B. F. tasarısının 55 nci maddesi : 
«Parlamento tarafından kabul edilen kanun tasarılarını, Cumhurbaşkanı on gün içinde ya ilân eder veya 

tekrar görüşülmek üzere ilk meclise iade eyler. Bunun üzerine 54 ncü madde uyarınca Parlamento tarafın
dan kabul edilen tasarının Cumhurbaşkanı tarafından hemen ilânı mecburidir. Cumhurbaşkanı, iade yetkisi
ni bütçe tasarıları hakkında kullanamaz.» 
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Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu metninin 92 nci maddesi : 
«Anayasaya değiştirilmeden alınmıştır.» 
Anayasaya 93 ncü madde olarak değiştirilmeden alınan Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu metni

nin gerekçesi : 
«Bu hüküm 1924 Anayasasınaan gelmektedir. - İstanbul tasarısındaki, kanunun kabulü için mevsuf bir 

ekseriyet şartı» Cumhurbaşkanına biı nevi (nispî veto) hakkı tanımak manasını taşıyacağından uygun görül
memiştir.» 

Görülüyor ki, hazırlık çalışmalarına esas alınan yardımcı kaynaklar ve metinler dahi, günün - olağanüstü -
şartlarının etkisinde kalmış ancak her şeye rağmen - yasama organının - ağırlığı ihmal edilmemiş, aksine, 
Anayasanın 93 ncü maddesinin gerekçesinde açıkça ifade olunduğu üzere - nispî veto - sonucuna yaklaşa
bilecek her türlü düzenlemeden büyük bir hassasiyet ile kaçınılmıştır. 

Anayasanın Hazırlanışında Yararlanılan Yabancı Kaynaklar : 
İtalyan Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları : 
«Kanunlar, kabulden itibaren bir ay içinde Cumhurreisi tarafından tasdik olunur. (Yürürlüğe konulması 

emrolunur)». 
«Eğer meclisler, her biri kendi üyelerinin mutlak çoğunluğu ile kanunun acele olduğunu beyan ederlerse 

tasdik, kanunun gösterdiği müddet içinde yapılır.» 
74 ncü maddesi : 
«Cumhurbaşkanı, kanunu tasdikten evvel gerekçeli bir mesaj ile meclislerden onun tekrar müzakeresini is

teyebilir. 
Eğer meclisler yeniden tasvip ederlerse, o kanunun tasdiki, mecburi olur.» 
Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci maddesi : 
«Bu Anayasanın hükümlerine göre kabul edilen kanunlar, Federal Başkan tarafından imzalanır ve Fede

rasyonun Resmî Gazetesinde ilân edilir » 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi : 
«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 10 gün içinde yayınlar; uygun 

bulmadığı kanunu bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ile Anayasa bu hükmün dışındadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır.» 

Anayasamız, parlamenter demokratik siyasal rejimi benimsediğine ve hukukun üstünlüğü ilkesini esas aldı
ğına göre, arz edilen maddenin ve hükümlerinin bu - rejim - ve - ilke - esaslarında değerlendirilmesi gere
kir. 

Arz edilen Anayasa hükümleri ve Türk Anayasa Hukukunun tarihî gelişimi, tam bir açıklık ve kesinlik 
içinde ortaya koymaktadır ki. Anayasanın 93 ncü maddesinde - kanunların yürürlüğe girmesi - konusunda ge
tirilmiş olan düzenlemede, bir - veto - müessesesinden, hiç bir şekii ile söz edilmemekte ve münhasıran - bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme - müessesesi, yer almış bulunmaktadır. 

Gerçek böyle olduğuna göre, Anayasanın 93 ncü maddesi üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve 
tartışma ve çıkarılmak istenecek her türlü sonuç, münhasıran, - yeniden görüşülmek üzere geri gönderme -
müessesesinin esprisi kapsamında olmak gerekir. 

Komisyonumuz çoğunluğu, Anayasanın 93 ncü maddesi metninde yer alan - kanun - tabirini münhasıran -
metin - olarak kabul etmiş ve yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanına arz edilen kanunun, Cumhurbaşka
nınca - yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmesi - hainde Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi gerekçe 
ve hangi biçimde olursa olsun yapacağı değişiklik ile artık bir - yeni kanun - meydana geleceği ve sonucu 
olarak da, bu kanunun da, her halükârda ve mutlaka - yeniden görüşülmek üzere geri gönderilebilme hüvi
yetinde bulunduğu - görüşünde birleşmiştir. 

Kanaatimizce bu görüş, Anayasa koyucusunun 93 ncü maddede öngördüğü sistem ile bağdaşır nitelikte 
değildir. 

Evvelemirde, 
Bu görüş, - yeniden görüşülmek üzere geri gönderilme - müessesesine - olağanlık - ve - süreklilik - getir

mektedir. 
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Gerçekte ise - yeniden görüşülmek üzere geri gönderme - müessesesi, Anayasada bir - olağan dışı - bir -

özel durum - bir - istisna - olarak kabul edilmiştir. 
Bu görüş benimsendiği takdirde, Cumhurbaşkanı tarafından - yeniden görüşülmek üzere geri gönderilen -

bir kanun üzerinde, Cumhurbaşkanının gerekçesi doğrultusunda yapılacak bir düzenleme de - yeni kanun hü
viyetinde kabul edileceği cihetle - Cumhurbaşkanı tarafından - yeniden görüşülmek üzere geri gönderilme - iş
lemine tabi tutulmak imkânlarını sağlamaktadır. 

Böyle bir durum ise - şu veya bu neden ile kanunları koymaya yetkili organ ile kanunları yürürlüğe koy
maya yetkili makam arasında «ters düşme halinde», yürürlüğe koymaya yetkili makamın, kanunları koymaya 
yetkili organ tarafından konulan kanunların hiç bir halde yürürlüğe girememesi gibi - Anayasa koyucusunun 
kabul etmediği bir işleyişin ortaya çıkmasına neden olabilecektir. 

Bu nitelikte bir işleyiş ise, Anayasa koyucusunun hassasiyetle kaçındığı - veto - müessesesine yol açacak 
ve hatta - mutlak veto - vasıf ve işleyişine dahi sebep olabilecektir. 

Kaldı ki, Anayasanın 93 ncü maddesindeki müesses snin 1924 Anayasasından geldiğine açık bir belge olan 
madde gerekçesi, yukarıda aynen verilen ifade tarzı ile - veto - müessesesinin hiç bir şeklinin benimsenmedi -
ğini belirtmektedir. Madde gerekçesinde sözü edilen 1924 Anayasasının - mehaz - kabul ettiği - Polonya - Ana
yasasının 54 ncü maddesi, metni yukarıda aynen verildiği üzere, Komisyonumuz çoğunluğunun birleştiği gö
rüşü ihtiva eden bir yapıya sahip olduğu halde 1924 Anayasası konulurken bu yapı Anayasa metnine alın
mamış ve bu görüş 1924 Anayasasının koyucusu tarafından daha o tarihte benimsenmemiştir. Anayasanın 
93 ncü maddesinin gerekçesinde - geri gönderme - müessesesinin 1924 Anayasasından ve onun esprisi dahi
linde alındığı açıkça ifade olunduğuna göre - Komisyonumuz çoğunluğu tarafından benimsenen görüş ve alı
nan karar - Anayasanın gerekçesi ile ters düşmektedir. 

1924 Anayasasının ve dolayısı ile Anayasamızın - kanunların yürürlüğe girmesi - hususunda - Polonya -
Anayasasının 54 ncü maddesinde öngörülen sistemi benimsememiş olmaları önemli ve ihmal edilemeyecek ge
rekçelere dayalıdır. 

Anayasamız 5 nci maddesinde, yasama yetkisinin mutlaka ve ancak - yasama organı - tarafından kulla
nılabileceğini ve bu yetkinin devredilemeyeceğini hüküm altına almış ve bu hüküm 64 ncü ve 92 nci maddeler
de de ayrı ayrı teyid ve tekrar edilmiştir. 

Anayasanın 5 nci, 64 ncü ve 92 nci maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı - kanun koymaya - ve - kanun 
teklif etmeye - yetkili bir - organ ve makam - değildir. 

Anayasa, 93 ncü maddede Cumhurbaşkanına, Türk Anayasa Hukukunun tarihî gelişimi ve parlementer 
demokratik siyasal rejimin yapısı içinde - kanunları yürürlüğe koyma - yetkisini tanımıştır. 

Kendisine, münhasıran - yürürlük - amacı ile arz edilen bir - kanun - hakkında, Cumhurbaşkanının - ye
niden görüşülmek üzere geri gönderme - yetkisini kullanması, hiç şüphesiz bir Anayasal haktır. 

Ancak, bu hak Anayasanın 5 nci, 64 ncü ve 92 nci maddelerinde yer alan emredici hükümler ve bu hü
kümlerin esprisi dahilinde kullanılabilecektir. 

Cumhurbaşkanı, yukarıda da ilgili bölüm vesilesi ile değinildiği üzere, kendisine arz edilen kanunun - ye
niden görüşülmesini - belli gerekçeler ile yasama organından isteyebilir. 

Ancak bu istem, 
a) Gerekçesinde zikrettiği hükümlerin, kendi görüşü doğrultusunda değiştirilmesi, yahut 
b) Gerekçesinde zikrettiği hükümlerin, kaldırılması, 
Hallerinde, bu kanuna - yürürlük - sağlayacağı sonuçlarına ulaşırsa, 
Cumhurbaşkanı, Anayasanın 93 ncü maddesinde tanınan yetkiyi - taşmış - ve - şahsî iradesi ile - kanun 

koyma - durumuna gelmiş olur. 
Bu durumun ise Anayasa ile bağdaşır yanı yoktur. 
Mümkündür ki, belli bir konuda « - kanun koymaya yetkili yasama organı - ile - kanunları yürürlüğe 

koymaya yetkili Cumhurbaşkanı - karşıt görüşlere sahip bulunabilirler» böyle bir halde her halükârda ve 
mutlaka - halkın temsilcilerinden oluşan ve bu mahiyeti ile halkın iradesini ortaya koyan yasama organının -
görüşünün - tercih - edilmesinde zaruret vardır. 
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Komisyonumuzun çoğunluğu tarafından benimsenen görüş ise buna imkân vermemektedir. 
Komisyonumuzun çoğunluğu tarafından ileri sürülen ve - aynen muhafaza - halinde, Cumhurbaşkanının 

bu kanunu yürürlüğe koymak ile yükümlü olmasının - yasama organının ağırlığını koruduğu - yolundaki gö
rüşe de katılmak mümkün değildir. Zira, bu halde yasama organının - mutlak olarak sahip bulunduğu - ka
nun koyma yetkisi sınırlandırılmış - olur. 

Toplum hayatı, sürekli - gelişim - halindedir. 
Anayasalar tarafından öngörülen - çift meclisli sistemler - meclislerde iki defa görüşme esası - v.d. dü

zenlemeler, daima - en mükemmel kanunu gerçekleştirebilme - amacına yönelik tedbirlerdir. Bütün bu ted
birlere rağmen - en mükemmel kanunlaştırmayı gerçekleştirmek - mümkün değildir. Toplum hayatının - sü
rekli gelişimi - Cumhurbaşkanı tarafından - yeniden görüşülmek üzere geri gönderilen - kanunun bu istem 
nedeni ile yürütülecek - ikinci görüşmesinde - hiç şüphe yok ki, - yasama organının - başlıca görevi, toplu 
mun sürekli gelişim gösteren ihtiyaçlarını gözeterek -kanunlaştırma - işlemini bu doğrultuda yürütüp - en 
mükemmeli - ortaya koyabilmek için çaba göstermesi ve hatta bunu başarmasıdır. Bu çaba da muhakkak ki, 
Kanunda gerekli değişiklik ve eklentileri icap ettirebilir. Böyle bir halde - yeni bir kanunlaştırma - değil 
- gerçekleştirilmiş kanunlaştırılmanın iyileştirilmesi - söz konusudur. 

Bu - iyileştirme - işleminde, - boyutlar genişletilmekte veya daraltılmakta - fakat - kanunlaştırma - ger
çek hüviyeti ile mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Esas olan da - kanunlaştırmadır. 

Parlamenter demokratik siyasal rejimlerde - kanunlaştırma - ancak, - kanun teklif etmeye yetkili organ 
ve yasama meclisleri üyelerinin siyasal tercihleri ile - gerçekleşebilir. 

Cumhurbaşkanı, Anayasanın ilgili hükümleri uyarınca - kanunlaştırma - yetkisine sahip değildir. 
Yasama organı - kanunları koyarken - Cumhurbaşkanı da - kanunların yürürlüğünü gerçekleştirirken : 
a) Hukukun üstünlüğünü korumak. 
b) Yasama organı, - toplumun ihtiyaçlarım en yararlı biçimde karşılamak - . 
Cumhurbaşkanı, toplumun ihtiyaçlarını en yararlı biçimde karşılayacak tedbirleri korumak - . 
Kuralları ile bağlıdırlar. 
Yasama organının, - kanun koyma - işlemlerinde, yukarıda arz edilen kuralların gerçekleştirilmesindeki 

yanılma oranı -
ile 
Cumhurbaşkanının, - kanunları yürürlüğe koyma - işlemlerinde, yukarıda arz edilen kuralların gerçekleş

tirilmesindeki - yanılma oranı -
Hakkında, karşılıklı olarak ancak bir - asgarî eşitlik - ten söz edilebilir. 

Ancak, bir - asgarî eşitlik - ten söz edilebildiğine göre de, Anayasanın 93 ncü maddesindeki - yeniden 
görüşülmek üzere geri gönderme - müessesesinin değerlendirilmesinde, Anayasanın 5 nci maddesi uyarınca 
sahip olduğu - yasama yetkisini - başkaca hiç bir organ ve makam tarafından kullanılması için devir im
kânı bulunmayan yasama organının iradesinin tercih edilmesinin ve bu iradeye üstünlük tanınmasının zo
runluluğu açıktır. 

Anayasanın 149 ncu maddesinde Cumhurbaşkanına - Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma - yetkisi 
- mutlak - olarak tanınmıştır. 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme gibi - kesin - bir yetkinin de - mutlak - sahibi olan Cum
hurbaşkanının gerek - ancak bir defa - kullanabileceği - yeniden görüşülmek üzere geri gönderme - yetkisini, 
gerek - Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma - yetkisini kullanmak sureti ile ve Anayasayı zorlamadan -
millet ve tarih önündeki sorumluluğunun - icaplarını, yerine getirmesi mümkündür. 

İmkânlar ölçüsünde temas edebildiğimiz ve temas edemediğimiz diğer - hukuka -,- anayasaya - ve - par
lamenter demokratik siyasî rejime - dayalı gerekçeler nedeni iledir ki, 1924 Anayasası - kanunların yürür
lüğünün - düzenlenmesinde - mehaz - Polonya Anayasasının 54 ncü maddesinin - yapısını - ve - sistemini -: 
benimsememiş ve - metin anlayışını - değil - kanunlaştırma anlayışını - esas alarak gerekli düzenlemeyi yap
mış ve bu düzenleme de 37 yıllık bir yürürlüğü müteakip 1961 Anayasasına da 93 ncü madde olarak aynı 
yapı - ve - espri - ile intikal ettirilmiştir. 
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Anayasa koyucusu tarafından benimsenmediği için 1924 Anayasasının 35 nci maddesinin düzenlenmesin
de yer verilmeyen Polonya Anayasasının 54 ncü maddesindeki - yapı - ve - sistemi - öngören ve böylece be
nimsenmemiş - metin anlayışını - kabul edip, Anayasanın benimsediği - kanunlaştırma anlayışını - ihmal 
eden Komisyon çoğunluğu kararına muhalif kaldım. 

Refet Rendecl 
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