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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitirilerek maddelere geçildi. 

1, •% 6, 7, 8, 11, 12 ve 13,neü maddeler ay
nen kabul edildi. 3 neü madde komisyona geri-
verildi. 4, 5, 9, 10 ncu maddeler açık oya su
nuldu, 4 ve 5 nci maddelerin kabul olunduğu, 9 
ncu maddenin oylamasında yeter sayı bulunma
dığı ve bu sebeple 14 neü maddenin gelecek bir

leşimde oya sunulacağı bildirildi. 
19 . 4 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Aydın 

Fikret Turhanğü 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. —- Ücretleri ve ticari kazançları götürü 

usulde tesbit olunan mükelleflere ait vergilerin 
tehir edilmesine dair Millet Meclisince kabul 

olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/171, U. Senatosu 1/37) 
(Gündeme) 

KÂTİPLER 

BÎRÎNOÎ OTÜBÜM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKA?? --~ Elliüçüneü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakereye 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa- Mahkemesi 
kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
tasarısını bugün çıkarmak mecburiyetindeyiz. 
Cumhuriyet Senatosu olarak elimizde olmıyan 
sebeplerden dolayı bu tasarının müzakeresi için 
çok az zamanımız kalmış bulunmaktadır. Bu se
beple arkadaşlarımızın zahmetlerini ve takiple
rini istirham edeceğim. 

Riyasetin sunuşu olarak bir hususu arz etmek 
isterim : Sayın Göle ve Acıkalın arkadaşlarımı
zın dış politika hakkında malûmat istemleri Sa
yın Başkanımız tarafından Hükümete duyurul
muştur. Hükümet bu istemleri yerinde bulmuş ve 
böyle bir geleneğin kurulmasının siyasi hayatı
mız için büyük bir kıymet ifade edeceğini anla
yışla beyan etmiştir. 

Bu itibarla Dışişleri Bakanının Londra ve 
Atina seyahatleri dönüşünde, ilk fırsatta' Cum
huriyet Senatosunda, dış politika hakkında bil
gi vermek üzere beyanda ve ifadede bulunduğu 
bildirilmiştir. (Bunu arz etmek isterini. 
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4. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müte
şekkil Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/99, 2/125, C. Senatosu 1/38) (S. Sayısı: 51) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 4 . 1962] (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemimize geçiyoruz. 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki Kanunun 15 tıci maddesi
ne 'kadar 'gelmiş bulunuyorduk. Yalnız, hu ara
da 9 ve 10 neu maddelerin açı'k oylamalarında, 
88 ve 86 oy verilerek salt çoğunluğu temin ede
cek ekseriyet sağlanamamıştı. Bu itibarla 9 ve 
10 ucu maddeleri tekrar açık oylarınıza arz 
edeceğim. Evvelâ 9 neu maddeyi oylarınıza su
nuyoruz, oy küreleri dolaştırılacaktır. Bu mad
deler daha önce; kabul edilmişti. 

Ancak ileride bir işlemin anlaşılabilmesi 
için oyların nisbeti bahis mevzuu olacağı ci
hetle tarafınızdan kabul edilmiş bulunan 9 neu 
ve 10 neu maddeleri tekrar oylarınıza arz ede
ceğiz. 

Evvelâ 9 ucu madde için Sayın üyelerin oy 
kullanmalarını rica edeceğim. 

3 ncü madde Komisyondan geldi mi efen
dim 'i? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hazırlıyoruz 
efendim, arz edeceğiz. 

BAŞKAN -— O hakle 15 nci maddeden de
vam edeceğiz. 

Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık 
MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi üyeliği, 

l'A ve 14 ncü maddelerde yazılı ıh ali er dışında; 
1. Hâkimler Kanununa göre hakimlik mes

lekinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan do
layı kesin büküm giyme halinde, kendiliğin
den ; 

2. Oıörevin sağlık bakımından yerine geti-
rilemiyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin 
olarak anlaşılması veya. Başkanlık tarafından 
yazı ile iki ay içinde iki defa yapılacak ikaza 
rağmen görevin izinsiz veya özürsüz devamsız

ız,) 51 Sıra Sayılı basmayazı 52 nci Birle
şim tutanağının sonundadır. 

lık yüzünden aksatılması hallerinde de Ana
yasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğun
luğunun kararı ile. 

Sona erer. 
BAŞKAN — Maddede değiştiri vardır, mad

de üzerinde söz istiyen? 
MUAMMER OBUZ (Konya.) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — B u madde 

Komisyon tarafından değiştirilmiştir. Bu mad
denin Millet Meclisinde kabul edilmiş şekli şöy
ledir: «Göreve izinsiz veya özürsüz ve aralık
sız olarak bir ay süre ile devam edilmemesi..» 
Bizim Komisyonumuzca, ise, «Yazı ile iki ay 
içinde iki defa yapılacak ikaza rağmen ıgörevin 
izinsiz veya özürsüz devamsızlık yüzünden ak
satılması hallerinde...» diye kabul edilmiştir. 

Esbabı mucibeden bu değişikliğin sebebini 
aynen okuyorum: «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğinin sona ermesi sebeplerinden biri 
olarak Anayasanın 80 nci maddesinde yer alan 
(Meclis «•alışmalarına izinsiz veya özürsüz ve 
aralıksız olarak bir ay katılmama) 'halinin. Ana
yasa. Mahkemesi üyeleri için de aynen kabul 
edilmesi uygun görülmemiştir. Zira, Cumhuri
yet iSenatosu üyelerinin ve milletvekillerinin 
Meclis çalışmaları ile ilgili Meclis dışı çalışma
ları da vardır. Bu hal, kendilerinin Meclis ça
lışmalarına her vakit muntazaman katılmama
larını mazur gösterebilir..» 

Şu okuduğum esbabı muci'beye göre, Millet 
Meclisinin kabul ettiği şekilde, bir aylık devam
sızlığın üyelikten çıkarılmaya yeteceğine işaret 
etmek lâzımdır. Nerede kaldı ki, Anayasa Mah
kemesi Azalığı ehemmiyetli bir vazifedir. Bu 
vazifenin icabettirdiği ciddiyetin gösterilmesi 
icabeder. İki ay içinde Başkanlık tarafından 
hangi zamanlarda iki defa ikaz yapılacağı da 
halledilmiş bir mesele değildir. İkinci ayın son 
günlerinde birbirini takiben iki ihtar yapar," 
vazifesine son verebilir. Bu tatbikatta iyi bir 
netice vermiyecektir. 

Bunu göz önüne alarak, Sedat Beyle birlik
le bir takrir takdim ettik ve Millet Meclisince 
kabul edilen metnin kabul edilmesini istedik. 
Takriri takdim ediyoruz, kabulünü istirham 
ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi Kanunu, 
üzerinde en ufak bir açık.kapı bırakmıyacak 
şekilde ihtiyatlı olarak kurmamız lâzımigelen bir 
kanun olduğunu hepiniz takdir edersiniz. 

Millet 'Meclisince kabul edilen 15 nci mad
deye göre bir aylık devamsızlık ve ayrıca bu
nun mazeretsiz ve özürsüz olması mecburiyeti 
şart kılınmıştır. Buna mukabil Senatomuzun 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ise 2 nci fıkra
da bir değişiklik yapmış ve şöyle bir şekil al
mıştır : «Görevin «ağlık bakımından yerine ge-
tirilemlyeceğinin Sağlık Kurulu raporu ile ke
sin olarak anlaşılması veya Başkanlık tarafın
dan yazı ile iki ay içinde iki defa yapılacak ikâ
za rağmen görevin izinsiz veya iözürsüz devam
sızlık yüzünden aksatılması 'hallerinde de Ana
yasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğun
luğunun kararı ile sona erer.» demek suretiyle 
iki ay zarfında iki ihtarın yapılmış olmasını kâ
fi görüyor. Fakat devamsızlık müddetinin âzami 
haddini tesbit etmemiş oluyor. Bu vaziyet kar
şısında devamsızlık müddeti ne olursa olsun iki 
ihtar yapıldığı halde gelmemiş olan bir kimse 
zamanında da'mazeretini tevsik etmemişse, mah
keme heyeti kararı ile, mahkemeden ihracedile-
biliyor. 

Yüksek bir mahkeme heyetinin bir üyesi
nin, 2 ayda 2 defa ihtara rağmen gelmemiş 
olması hali diğer mahkemelerde her zaman va
rittir, Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
bir aylık müddet şart kılınmıştır. Binaenaleyh, 
bir aylık müddetle devamsızlığın sabit olması 
halinde, böyle bir karar verilmesi elbette ye
rindedir. Fakat, Senato Komisyonunun ver
diği karara göre, 2 aylık bir zaman içinde, 2 
ihtar şart kılınmış, devamsızlık müddeti müp
hem kalmıştır. Orada bir açık kapı, zayıf nok
ta bulunmaktadır. 

Muammer Obuz arkadaşımız bâzı hususları 
izah etti. Bendeniz, kendisine bu bakımdan 
iltihak etmekle beraber, yalnız ondan ayrılmış 
olduğum bir noktayı buna ilâveten ifade ettim 
ve maddenin tadilini bendeniz de teklif etmek
teyim. Yani, bu metnin yerine, Millet Mec
lisince kabul olunan metnin aynen kabul edil
mesini ve Senatomuz Komisyonunda yapılmış 
olan tadilin reddini arz ve teklif ediyorum. Hür
metlerimle. 

19.4.1962 0 : 1 
BAŞKAN - - Başka söz istiyen? Yok. Ko

misyon adına.' Buyurun, Zihni Betil. 
Oylarını kullanmıyanların oylarını kullanma

larım rica ederim. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, ta
sarının 15 nci maddesinin ikinci bendinde ko
misyonca bir değişiklik yapılmıştır. İkinci bend, 
Millet Meclisi tarafından kabul edilen metne 
göre, şöyle idi : «Görevin «ağlık bakımından 
yerine gctirilemiyeceğinin Sağlık Kurulu ra
poru ile kesin olarak anlaşılması veya göreve 
izinsiz veya Özürsüz ve aralıksız olarak bir ay 
süre ile devam edilememesi hallerinde, Ana
yasa Mahkeme-'! asıl ve yedek üyelerinin tamsa
yısının. salt'çoğunluğunun kararı ile sona erer.» 
Bu bendin ilk hükmü AnayasaııınllÖ nci mad
desinden aynen alınmıştır. 116 nci maddenin 
ikinci fıkrası şöyledir : «Anayasa Mahkemesi 
üyeliği, bir üyenin hâkimlik meslekinden, çı
karılmayı gerektiren bir suçtan dolayı büküm 
giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağ
lık bakımından yerine; gel iremiyeeeğiniıı ke
sin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa 
Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
kararı ile sona vver.^> denilmektedir. 

15 nci maddenin, tasarının 54 ncü madde
si ile birlikle mütalâa edilmesi uygun. olur. 
Orada : «Anayasa. Mahkemesi Başkan ve üye
lerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve sağ
lık durumları ile ilgili hükümler ve duruşmalı 
işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler ve 
sair özlük isleri Anayasa Mahkemesi İçtüzü
ğü ile düzenlenir,» denilmektedir. 

İzinsiz veya. özürsüz ve aralıksız olarak bir 
ayr süre ile devam etmeme halinin, görevin sona 
ermesi sebebi sayılmasının hangi mülâhazaya is-
tinadettiği üzerinde komisyonumuz durdu. Bize 
verilen cevap şu oldu : Anayasanın 80 nci mad
desinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
için bu hüküm kullanılmıştır. Meclis çalışmala
r ına «İzinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir 
•ay katılmama» 

'Muhterem, arkadaşlarım, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin görevlerine devam durum-
•lariyle, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
nin görevlerine devam durumları aynı şekilde 
mütalâa olunabilir mi? Komisyonda şöyle düsil
inenler oldu : 29. gün gelmez, 30 ncu gün gelirse; 
ertesi ay yine 29 gün gelmeyip sadece 30 neıı 
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igün ıgelirse durum ne olur? Komisyonda, Ana
yasanın 80 nci maddesinin bu konuya ait hükmü 
olduğu gibi kabul edildi, denildi. 

Bunun üzerine komisyonumuz, T. B. M. M. 
üyelerinin devam durumlariylc Anayasa Mahke
mesi üyelerinin devam durumlarını farklı müta
lâa ettiği için, tasarıda değişiklik yaptı. 

Konuşan arkadaşımız, bu değişiklik için ra
porda zikredilmiş olan sebeplerin tamamını oku
madılar. Müsaade ederseniz ben okuyayım : 

Madde 15. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinin sona ermesi sebeplerinden biri olarak 
Anayasanın 80 nci maddesinde yer alan «Meclis 
'çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız 
olarak bir ay katılmama» halinin, Anayasa Mah
kemesi üyeleri için de aynen kabul edilmesi, uy-' 
ıgun görülmemiştir. Zira, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin ve milletvekillerinin Meclis çalışmala-
riyle ilgili Meclis dışı çalışmaları da vardır. Bu 
hal, kendilerinin Meclis çalışmalarına her vakit 
muntazaman katılmamalarını mazur gösterebilir. 
Sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
cümlesi seçmenlerinin ve siyasi partilere meıısııb-
olanları da, bağlı bulundukları siyasi partilerin 
murakabesine tâbidir ve belli bir müddet için se
çilmiştir. Anayasa Mahkemesi üyeleri ise, bir de
fa seçilirler ve 65 yaşlarını dolduruncaya kadar 
görevlerinde kalabilirler. Ayrıca, görevlerinin 
mahiyeti, devamda itinalı olmalarını gerektirir. 
îşte bu sebeplerledir ki, Millet Meclisinin kabul 
ettiği metnin değiştirilmesi gerektiği kain sına 
varılmış ve kısa zamanlara münhasır kalıp (görevi 
aksatmıyacak devamsızlıkların müeyyideye tâbi 
tutulması da uygun görülmediği için, Başkanlık 
tarafından yazı ile iki ay içinde iki defa yapıla
cak ikaza rağmen görevin, izinsiz veya özürsüz 
devamsızlık yüzünden, aksatılması hali, Anayasa 
Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ka
rarma bağlanmak kayıt ve şartiyle, görevin .sona • 
ermesi sebebi sayılmıştır.» 

Görülüyor ki, Alpiskend^1' arkadaşımızın,hu
zurunuzda ifade ettkleri'gibi, bu hükmün, Kira 
Kanununda tahliye sebeplerinden biri olarak 
yer alan iki yazılı ihtara benziyen bir tarafı yok
tur. Zira, devamsızlık yüzünden üyeliğin sona er
mesi için, üyenin devamsızlığı' görülecek, üve, 
iki defa yazılı ikaza mâruz kalacak, buna rağ
men müteyakkız olmıyacak, devamsızlığı temadi 
edecek ve o şekilde temadi edecek ki, görevinin 

aksadığı kendisinin de dâhil bulunduğu mahkeme 
heyetinin salt çoğunluğu ile karar altına alına
cak. 

ESAT MAHMUT 
Bir sual soracağım. 

KARAKURT (Urfa) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
— Efendim, ikaz yapılmadığı takdirde ne ola
cak? Mademki Anayasada ikaz şartı maddede de 
şart olarak kullanılıyor, bu ikazı Başkan yapma
dığı takdirde iki aylık müddet 4 aya da çıkabi
lir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNÎ 
BETlL (Tokat) — İzin ve sair özlük işlerini 
kendi iç.tüzükleriyle tanzim ederler diye tasarı
nın 54 neü maddesinde hüküm var. Esasen Ana
yasa, bâzı hususların kanunla, bâzı hususların da 
İçtüzükle halledileceğini beyan etmektedir. Bi
naenaleyh, mevzuat hükümleri nazara alınmak 
suretiyle, hâsıl olacak duruma göre, gerekli işler 
takdir ve ifa olunacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
3 önerge var, okutuyorum efendim. 

iSenato Başkanlığına 
1. 15 nci maddenin Millet Meclisindeki ka

bul edilen metnin aşağıdaki ilâve ile birlikte ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

2. Bent iki (ve aralıksız olarak) kelimeleri 
çıkarılarak, «bir sene içinde» kelimelerinin eklen
mesini arz ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Yüksek Başkanlığa. 
Onbeşinci maddenin Millet Meclisinden geçen 

metninin oya konulmasını ve kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Konya 
Sedat Çumralı Muammer Obuz 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin yerine arz etmiş olduğum 

sebeplerden dolayı Millet Meclisince kabul edil
miş olan metnin aynen kabulünü Genel Kurulun 
yüksek tasvibine arz ve teklif eylerim. 

19 . 4 . 1962 
Manisa 

Ferit Alpiskender 
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0. Senatosu B: 
BAŞKAN — İki arkadaşımızın önergeleri ko

misyonca değiştirilen 15 nci madde yerine, Mil
let Meclisi metninin kabulünü istemektedir. Sa
yın Kılıç arkadaşımızın önergesi ise, tamamen 
telif edici bir durumda olduğu için, evvelâ en 
aykırı olan bu teklifi okutuyorum. 

(Muhittin Kılıç 'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Teklife komisyon iştirak ediyor 

mu efendim? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-
Lü — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Aynı mahiyette olan diğer iki önergenin bi
rini okutuyorum. 

(Sedat Çumra! ı ve arkadaşının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi usule uygun olacağı 
cihetle madde okunduktan sonra oyunuza suna
cağım. 

Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık 
MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi üyeliği, 

13 ve 14 ncü maddelerde yazılı haller dışında; 
1. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesle

ğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
kesin hüküm giyme halinde, kendiliğinden; 

2. Görevin sağlık bakımından yerine getiri-
lemiyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin ola
rak anlaşılması veya göreve izinsiz veya özürsüz 
ve aralıksız ola,rak bir ay süre ile devam edilme
meli hallerinde, Anayasa Mahkemesi asıl ve ye
dek üyelerinin tamsayısının salt çoğunluğunun 
kararı ile 

Sona erer. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETÎL (Tokat) — îştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü

kümet? 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOÖ-

LLI — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de iştirak etmiyor. 
Önergeyi oylarınıza ara ediyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... 33 e karşı 47 oyla 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle 
Millet Meclisinin maddesi kabul edildiğinden 
15 nci maddeyi açık oya arz ediyorum. 

Dün akşam kabul ettiğiniz 10 ncu maddeyi 
açık oylarınıza arz ediyorum. 

üçüncü Bölüm 
özlük İşleri 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 
MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı 

iie asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca, ken
dilerine, aylıklarının yüzde altmışı tutarında 
ödenek verilir. 

Bunların aklıkları aylıklar emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış 
hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve 
diğer memuriyetlere geçmelerinde tahsil durum
larına ve hizmet sürelerine göre iktisabedeceklo-
i'i derece aylıkları esastır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem Senato üyeleri, tetkik etmek
te olduğumuz 16 nci madde, Anayasa Mahkeme
si Başkanına, asıl ve yedek üyelerine ödenecek 
maaş, tazminat ve ek ödeneğe aittir. Anayasa 
Mahkemesi kanun tasarısını baştan sonuna kadar 
tetkik ettiğimizde asıl üyeliklerin inhilâli halin
de kanunun kabul ettiği çerçeve içinde yerlerine 
seçilecek üyelerin asıl üyelerin tâbi olduğu aynı 
formalitelere tâbi olarak seçileceklerini âmirdir. 
Yedek üyeliklerde bir inhilâl halinde, bu üyelik
ler için de aynı formüle tâbi olarak seçim yapı
lacağını âmirdir. 

Yine, Anayasa Mahkemesi Kanununa göm, 
asıl üyelerin daimî ve fiüî görevleri hükümlerle 
tesbit edilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi 
asıl üyelerden birisinin ademihıevcudiyeti, 
mazereti halinde, bu kadronun yedek üye ile ik
mal edileceği sarihtir. Şu halde, Anayasa Mah
kemesinde görev almış olan asıl üyelerle, yedek 
üyelerin aynı derecede faaliyette bulunduklarını 
kabulle, kendilerine ifa ettikleri hizmetten do
layı aynı ödenek verilmesini bendeniz isabetli 
görmekteyim. 
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nunu tetkik ettiğimizde yeni teşekkül etmekte 
bulunan Anayasa Mahkemesinin ilk teşekkülünü 
yapacak bütün personeli ve teşkilâtı yeni baştan 
kuracak, her nevi sorumluluğu üzerinde taşıya
cak biı- Anayasa Mahkemesi Başkanı, yedek üye 
kadar ücret almaktadır. Onun ii'a ettiği vazife, 
işgal ettiği makam ve deruhde ettiği mesuliyet 
ve bilhassa temsilî bir makam olması bakımın
dan, yedek üyelikle aynı tazminatı almasını doğ
ru bulmamaktayım. Bu sebeple bendeniz; C. Se
natosu Başkanına, M. Meclisi Başkanına, Baş
bakana ve bakanlara makam temsil ettikleri için 
bir ödenek verildiği gibi, Türkiye'de bir tane 
olan ve yeni teşekkül etmekte bulunan Anayasa 
Mahkemesi Başkanına da munzam bir tahsisat 
verilmesini ve asıl üyeliklerden yedek üyelikleri, 
aldıkları vazife yönünden külfetleri itibariyle 
alacakları tahsisatı da birbirinden ayırıp mad
denin tadili teklifi olarak Başkanlığa arz ettim. 
Esbabı mucibesini de Yüksek Heyetinize arz et
tim, takdir Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen?.. Komisyon 
Sözcüsü, buyurun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Ana
yasa Mahkemesindeki üyelerin bir kısmının asıl, 
bir kısmının yedek üye adını taşımaları, gerek 
ehliyetleri, gerekse ifa edecekleri vazifelerin ma
hiyetleri bakımından aralarında fark görüldüğü 
için değildir. Aynı ehliyette sayılan, vazifeleri 
aynı ehemmiyeti taşıyan asıl ve yedek üyelerin 
aylık ve ödenekleri arasında bir fark gözetilmesi 
hakkındaki fikre komisyonumuz iştirak etmemek
tedir. Yalnız ödeneklerinin aylıkları kadar ol
ması teklifine komisyonumuz memnuniyetle işti
rak eder. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 
Başkan ile asıl veya yedek üyeler arasında öde
nek bakımından bir fark düşünülemez mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — Devlet bareminin 1 nci 
derecesindeki memurluk kadrosu aylığı, kendile
rine aylık olarak tahsis olunmuştur. Ayrıca, bu
nun % 60 ı kadar da ödenek düşünülmüştür. 
Şimdi önerge veren arkadaşımız, Ödeneğin de 
aylık kadar olmasını teklif ediyor ki, biz de buna 
katılıyoruz. (Alkışlar) 
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Komisyonumuz, bir fark gözetmenin doğru 

olmıyacağı mütalâasmdadır. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Komisyonun kabul ettiği metinde, 
Meclisin kabul ettiği son fıkra çıkarılmıştır. 

«Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tara
fından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan bütüri 
hakları saklıdır.» 

Bu fıkranın çıkarılmasının esbabı mucibesi 
nedir, öğrenebilir miyiz? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Esbabı mucibesi, komisyonu
muz tarafından tanzim ve takdir edilmiş bulu
nan raporda gösterilmiştir. Sayın arkadaşım tek
rar izahını istiyorlarsa arz edeyim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Mümkünse istiyoruz efendim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — Efendim, Anayasa 
Mahkemesi, görev ve yetkileri, rol ve fonksiyonu 
bakımından büyük önem taşıyan bir mahkeme
dir. Üyelerine birinci derecede aylık ve ayrıca 
ödenek verilmektedir. Üyeler arasında her hangi 
bir fark gözetmeyi, komisyonumuz uygun görme
miştir. Aksi mülâhaza, çeşitli tefsirlere yol aça
bilir ve mahzurlu olabilir. 

MEHMET ÎLKUÇAN (Antalya) — Haliha
zır mevzuatta, hâkimlere ödenek verilmektedir. 
Şimdi bu maddede aylıklarının yüzde 60 nisbe-
tinde ödenek alırlar, denilmektedir. Bu sebeple 
bu iki ödenek arasından bir bağıntı var. Bu yüz
de 60 ödeneği kabul ettiğimiz takdirde öbür öde
neği de alacaklar mı? 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Tokat) — Halen yürürlükteki mevzu
ata göre en üst derecedeki hâkim ayda 800 lira 
ödenek almaktadır. Eğer baremin birinci dere
cesi tutarında ödenek verilecekse 2 400 lira öde
nek alacaklar. Şayet verilecek ödeneği aylığın 
yüzde 60 ı olarak kabul edecek olursak, ayda 
1 440 lira ödenek alacaklar. Bundan başka bir 
ödenek almıyacaklar. Anayasamız, 4 yüksek mah
keme tanıyor. Anayasa Mahkemesi, bu dört yük
sek mahkemenin içinde değil, dışındadır. Ana
yasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, bu kabul 
edeceğimiz ödeneğe ilâveten ve ayrıca hâkimlik 
ödeneği almıyacaklardır. Üniversiteden gelenler 
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.de üniversite öğretim üyelikleri ödeneğini ayrıca 
alamıyaeaklardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Onaltırieı maddedeki yüzde altmış nisbe ti ti

deki ödeneğin yüzde yüze çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî üye 
Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

Tabiî Üye 
Vehbi Eraü 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 

Konya 
'Muhittin Kılıç 

Maraş 
Cenap Aksu 

Giresun 
Mihmet îzmen 

Ankara, 
Mansur Ulus oy 

Kayseri 
Hüsnü Dikecligil 

Cumhuriyet 'Senatosu 'Başkanlığına 
Madde: .16 nın aşağıda yazılı şekilde tadilini 

arz Ve teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret Turhanigil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve ye
dek üyeleri, birinci derecedeki memurluk kad-
r'ösiınun aylığını alırlar. 

Asıl üyelere aylıklarının yüzde altmışı, ye
dek üyelere yüzde ellisi tutarında ödenek veri
lir. 

; Anayasa Başkanına ayrıca bin lira makam 
tazminatı ödenir. 

Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kaza
nılmış hak sayılmaz 'bu gibilerin emeklilikle
rinde ve diğer memuriyetlere (geçmelerinde, tah
sil durumlarına ve hizmet sürelerine göre ik-
tisabedece'kleri derece aylıkları esastır. 

BAŞKAN— Efendim, aykırılık sırasına gö
re, Sayın Turhangil'in önergesini tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. 

• (Fikret 'Turhangil'in önergesi tekrar okun
du:) 

, ' B A Ş K A N — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

^CAUMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BE;TitL (Tokat) — Değişik (hükümler ihtiva 
eden bu önergeye komisyon katılmıyor efendim. 

: BAŞKAN .— Komisyon önergeye katılmıyor 
efendim. 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
Hükümet de katılmıyor. 

Tekrar okunan bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Mucip Ataklı Ve arkadaşlarının önergesini 
tekrar okuyoruz efendim. 

(Mucip Ataklı ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu önergeye? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETlL (Tokat) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor önergeye. 
Hükümet de katılıyor. 
Şimdi, burada geçen % 60 tâbiri % .100 ola

rak değiştiriliyor efendim. 
Komisyon iştirak ettiğine 'göre yeniden ted

vin edilmek üzere komisyona verilmesi uygun 
olur. 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, mevcut teklif kanaatimce, teklif 
edilen bütçeden farklı bir bütçe ihtiva ettiğin
den, Maliye Bakanının mütalâası alınmadıkça 
oya sunulamaz. Bu hususun nazarı itibara alın
malını i s tirlı a m ederim. 

BAŞKAN — Karma Encümen içinde Bütçe 
Enriimeni de dâ'hil ve sözcüsü de burada bulun
duğundan 'buna ihtiyaç yoktur. Komisyon tet
kik edecek, Hükümette iştirak ediyor. Binaen
aleyh, Maliye Bakanının bulunmasına ve müta
lâasına lüzum yoktur. Komisyon tetkik ettik
ten sonra oyunuza arz edeceğim. 

Komisyon iştirak edip yeni m'etni tedvin et
mek üzere istediği zaman vermeye mecburuz. 
Komisyona madde iade edilmiştir. 

Emeklilik 
MADDE 17. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve üyeleri, altmış beş yaşını bitirince, istekleri 
olmasa, dahi, emekliye ayrılırlar. 

Emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 
1949 tarihli ve 5434 sayılı 'Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Madde ile ilgili değişiklik teklifi geldi 
okutuyorum. 
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17 n,ci maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 
metnin ilâvesini arz ve rica ederiz. 

«Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tara
fından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin ordu 'mensubu olmaktan doğan emekli
lik ile ilgili (bütün baklan saklıdır.» 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Komisyon, sayın sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar,' vaktinizi 
alıyorum, özür dilerim. 

Tasarının Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
tarafından !hazırlanan 17 nei maddesine Millet 
Meclisi Genel Kurulunda cereyan eden müzake
resi sırasında bir fıkra eklenmiş makina ile ya
zılmış ve yapıştırılmıştır. Başkanlık Divanından 
bunu rica ediyorum efendim. 

«Cunilıur'başkanmca, Askerî Yargıtay tara
fından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik
le İlgili bütün hakları saklıdır.» 

Komisyon olarak bunu kabul ediyor ve buna 
uygun teklife katılıyoruz. 
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18 nei maddeye geçiyoruz. 
İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Söz istiyorum, usul hakkında... 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tigrei. 
İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar; takibedilmekte olan müza
kere usulünün yerinde olmadığını arz için yüksek 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Komis
yondan bir metin geliyor, komisyon sözcüsü, ken
dilerinin kabul ve imza ettikleri bir metnin zıddı-
nı burada müdafaa ediyor, işin esasında değilim, 
verilsin verilmesin... Biraz evvel aksini müdafaa 
ettikleri bir 'hususu bu defa kabul edici tarzda ifa
dede bulunuyorlar. Bu tezat devam ederse mü
zakerelerden salim bir netice alınamaz. Komisyon 
Sözcüsü olan bir arkadaşın, komisyondaki diğer 
arkadaşları ile müzakere edip ondan sonra bura
da konuşması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, umumiyetle tatbik edi
len usul şekline göre, komisyon sözcüleri, müzake
re esnasında komisyonla münakaşa etmezler. An
cak, komisyonun itimadını haiz bulunduklarından 
dolayı komisyondan karar almadan fikir beyan 
edebilirler. 

©uyurun, Zihni Betil. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, İh
san Hamit Tigrei arkadaşıma, esas usul bakımın
dan gösterdiği hassasiyetten dolayı, komisyonun 
naçiz sözcüsü sıfat iyi e müteşekkirim. Her hare
ketimizin kanuna, tüzüğe uygun olması, sarih ol
ması bakımından, gösterilen bu hassasiyet yerin
dedir. 

Yaptığımız her işte birbirimizi ikna ve ikaz 
edeceğiz, böylece doğru yolu bulacak, doğru iş 
yapacağız. Yalnız, bendeniz, Tüzüğün emirlerini 
ihlâl etmek gibi bir harekette bulunmuş değilim. 
Bu mevzu komisyonumuzda görüşüldü, konuşul
du ve «Komisyon adına iştirak ediyoruz» derken, 
bendeniz, komisyonun ilmi ve izni altında maru
zatta bulundum. İhsan Hamit Tigrei arkadaşımı 
da bendeniz bir noktada ikaz etmek isterim. 16 
ncı maddeye Millet Meclisince eklenmiş bulunan 
fıkra ile 17 nei maddeye Millet Meclisince eklen
miş olan fıkra birbirinin aynı değildir. Binaena
leyh, komisyon, biraz evvel bir türlü, biraz sonra 
başka türlü beyanda bulunmuş değildir. Bu nok
taya ait zühul kendilerinindir. Kısaca belirtmek 
isterim ki, Komisyonumuzun, 16 ncı maddedeki 

BAŞKAN — Efendim, komisyon teklife ka
tılmaktadır. 

Yeni bir tedvine ihtiyaç olmadığından, Millet 
Meclisinden gelen metin aynen ka'bul edilmiş 
olduğundan, şimdi bu metni okutuyorum efen
dim. 

MADDE 17. — Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyeleri, altmışbeş yaşını bitirince, istekleri ol
masa dahi, emekliye ayrılırlar. 

Emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır. 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tarafın
dan gösterilecek adaylar arasında seçilecek üye
nin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik ile 
ilgili bütün hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi son şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Acık oya da ihtiyaç kalmamış
tır. 

9 ncu maddenin oylama sonucunu arz ediyo
rum. (124) arkadaş oya katılmıştır. Ret ve çe-
kinser yoktur. Madde (124) oyla kabul olunmuş
tur. 
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iştirak etmediği fıkra, «Cumhurbaşkanınca As
kerî Yargıtay tarafından gösterilecek adaylar ara
sından seçilecek üyenin, ordu mensubu olmaktan 
doğan bütün lıaklan saklıdır.» fıkrasıdır. 

17 nci maddenin komisyonumuz tarafından 
iştirak edilen ve Oumhurbaşkanmea Askerî Yar
gıtay tarafından gösterilecek adaylar arasından 
seçilecek üyenin ordu mensubu olmaktan doğan 
bütün hakları değil, sadece emeklilikle ilgili bü
tün haklan saklıdır, şeklindedir. Komisyonumuz 
ibu mevzuu görüşürken dendi ki, 17 nci maddenin 
ikinci fıkrasına göre emeklilik hakları bakımın
dan üyelere 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 
ek ve tadilleri uygulanır. Halbuki, ordu men
suplarının emeklilik haklan bakımından mev
zuatımızda ayrı hükümler vardır. Komisyon, 
önce sözü edilen 2 nci fıkranın, bu 'hükümleri 
de kapsadığı kanısına, vardı. Sonradan da yap
tığı incelemenin eksik olduğunu onladı. Yar
gıtay tarafından gösterilen adaylar arasından 
Cumhurbaşkanınca seçilecek Anayasa Mahke
mesi' üyesinin emeklilik haklarını tanımazsak, 
kendisine ibu bakımdan haksızlık etmiş olaca
ğız ve o zat da tür haksızlığa uğramış olacak
tır. Mesele de tür yanlışlığın tashihinden iba
rettir. 

"BAŞKAN — Dokuzuncu maddenin açık oy 
neticelerini arz ediyomm. (124) iştirak ve 
(124) katral vardır. Salt çoğunlukla kahul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm. 
Yardımcı teşkilât 

Raportörler 
Al" A D D E IS. - Anayasa Mahkemesi emrine, 

çalışmalarda yardımcı olmak üzere, yeteri ka
dar raportör verilir. 

Raportörler, hâkimlik veya Hâkimler Ka
nunu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan 
hizmetlerde en az yedinci derece aylığını almış 
olanlarla, Danıştay yardımcılığı ve kanunsöz-
cülüğünde bu dereceyi, kazanmış olanlar, Üni
versitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında doçentlik yapmakta olanlar ve bu 
alanlarda çalışan doktorasını yapmış asistan
lar arasından, kendilerinin muvafakati alın
dıktan sonra. Anayasa Mahkemesi Başkanının 
inhası üzerine mensu'boldukları müessesenin 
yetkili mercilerince tâyin olunurlar. 

Bunların özlük işlerinde, mensuboldukları 
mesleklere ait kanunlar uygulanır ve rapor
törlükte geçirdikleri süreler mesleklerinde geç
miş sayılır. Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa 
Mahkemesi Başkanının yazılı beyanı ile teshil 
olunur. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden baş
ka, ayrıca ikiyüzellişer lira ek ödenek verilir. 

BAŞKAN' — 15 nci maddeyi acık oylarınıza 
arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Alpisken.der. 
FERİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Muh

terem. arkadaşlarım; kanunun 18 nci maddesi, 
üzerine eğilmemizi ve dikkatle durmamızı icah-
ettiren bâzı hususiyetler taşımaktadır. Tasa
rının tümü üzerinde yapmış olduğum konuş
mada da arz etmiş olduğum gibi, bizim I)lira
ya. alacağımız arkadaşların, kariyerden elması 
ve meslekte istikbale hazırlanması gereken, ele
manlar olması icabeder. Onun için ben bu 
kimselere «raportör» denilmesini doğru 'bulmu
yorum.- Çünkü bu kelime birçok yerlerde sui
istimale uğramıştır. «Raportör» yerine «yar
dımcı üye» veya «yardımcı» kelimelerinin ,ka-
ibulü daha yerinde ve uygun olur kanaatinde
yim. Böylelikle bu kimseleri on o re etmek ve 
mesleklerinde hazırlıklı elemanlar olarak ye
tiştirmek imkânlarını da temin etmiş oluruz. 

ikinci husus da şudur : Şu noktanın çok 
iyi anlaşılması lâzımdır ki, Anayasa Mahkeme
si, Parlâmentonun üzerinde değildir, Parlâ
mentonun altında da değildir; onun yanında
dır. Anayasa Mahkemesi, Hükümete de tâbi 
değildir. Biz, dönen şu dünya üzerinde yaşı-
yan fânileriz. Binaenaleyh, iktidarlar gelir 
geçer, l'a.kat yaşatmamız gereken şey rejimler
dir. Onun için Anayasa Mahkemesinin istiklâ
lini ve onun eğilmezi iğin i her türlü tesirden 
azade bir şekilde tutmamız ve muhafaza et
memiz, bunun üzerinde çok hassas bulunma
mız gerektiği kanaatindeyim. 

Adalet Bakanlığının ve sayın arkadaşım Ad
liye Vekilinin bunun aksini düşüneceğini hiç
bir zaman ifade etmek istemiyorum. Ama, te
lifte, tedvinde 'belki bâzı anlayış ve göıuiş fark
ları olabilir. Şu hususu arz etmek istiyorum, 
18 nci maddede deniyor ki, «Raportörler, hâ
kimlik veya. Hâikimier Kanunu gereğince hâ
kimlik sınıfından sayılan hizmetlerde en az ye
dinci derece aylığını almış olanlarla. Danış-
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tay Yardımcılığı ve kanunsözeülüğünclo bu 
dereceyi kazanmış olanlar üniversitelerin hu
kuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında 
doçentlik yapmakta olanlar ve İni alanlarda 
çalışan, doktorasını yapmış asistanlar arasın
dan, kendilerinin muvafakati alındıktan sonra, 
Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üzeri
ne nıensu boklukları müessesenin yetkili merci
lerince tâyin olunurlar.» 

Şimdi, inha, takdir 'buyurursunuz ki, ma
dun bir .makamın mafevk makama yazdığı ya
zıdır. Meselâ, burada, Anayasa Mahkemesi 
"Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden 'bir ele
man almak istediği zaman, inha hususunda 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğüne ibir yazı 
yazılmış olacaktır. Bu İnha sebebiyle Anayasa 
Mahkemesi Reisinin, bir Vekilden muvafakat 
istemesini bendeniz, mahzurlu teemmül etmek
teyim. Bu noktaya daha esaslı bir şekilde 
dönmek üzere buraya bir nokta bıraktıktan 
sonra müsaadenizle ikinci bir noktaya temas et
mek istiyorum. O da şudur : 

Anayasa Mahkemesinin vazife ve salâhiyet
lerini bundan sonraki maddelerde görecek
siniz. Şimdi, Anayasa Mahkemesi çeşitli iş
lerle uğraşıi'. Meclislerden çıkan çeşitli ka
nunlar vardır. Bunlar hakkında iptal dâva
ları açılabilir, iptal sebepileri zikredebilir. 
Binaenaleyh, burada sayılmış olan «Danıştay 
yardımcılığı ve iktisat ve siyasal bilimler alan
larında doktora yapmış asistan ve doçentler» 
deniyor. Halbuki, Bayındırlık Bakanlığında 
yedinci dereceyi aşmış olan bir kompetana, 
Anayasa Mahkemesinin, kendisine vâki müra
caatları dolayısiyle, lüzum ve zaruret görüle
bilir. Zaten bir mahkeme olarak, Yuc.e Divan 
olarak yapacağı işler, her zaman, bugünkü 
gibi olamaz Tarihimizin normal devirlerine 
bakacak olursanız, ancak 40 - 50 senede bir 
Bakan Yüce Divana verilmiştir. O itibarla bu 
mahkemenin vazifesile ilgili hususların ekse
risi Meclisten çıkan çeşitli kanunlara mütevec
cih iptal dâvaları olacaktır. Bu da ancak bir-
kav meslek erbabına hasredilmemelidir. 

Meselâ dış anlaşmalarla ilgili birçok kanun
larımız var. Oerçi bu anlaşmalara itiraz etmek 
kabil değildir, ama onlarla ilgili bâzı iptal dâ
vaları bahis konusu olabilir ve Dışişleri Bakan
lığının kendisine mahsus birtakım ihtisas bü
roları ve isleri vardır. Bunlar da bir ihtisas 
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işidir. Anayasa Mahkemesi, Dışişleri Bakanlı
ğında 7 nci dereceyi aşmış bir kimseye ihti
yaç hissedebilir. Onun için bendeniz, bu met
nin kabul ettiği hususata: ilâveten bir fıkra
nın eklenmesini teklif ediyorum. Bu fıkrayı kı
saca arz etmek isterim. İkinci fıkranın dör
düncü satırında asistanlar kelimesinden sonra 
yapılacak değişildik, asistanlar ile diğer dev
let daire ve müesseselerinde çalışan, bare
min yedinci derecesinde ve daha yukarıdaki ka
demelerde bulunan memurlardan yardımcı se
çilmek üzere, Mahkeme Başkanının ihtiyaç 
duyduğu dairelerden birkaç kişilik liste ister. 
Bunlardan beğendiği kimseleri bizzat kendi 
muvafakati ile dairesi âmirinin muvafakati alın
dıktan sonra mahkeme heyetinin mütalâasını 
alarak tâyini bizzat yapar, inhayı kaldırıyoruz. 
Hariciye Vekâletinden veya Ziraat Vekâletinden 
su, bu meslekte yedinci dereceyi aşmış olarak 
bana. beş isim verin, ben yardımcı üye seçe
ceğim, diyor. Bunların sicillerini tetkik edi
yor. Münasip olanını ayırdıktan sonra evvelâ 
o zatın muvafakatini alıyor. Şimdi, bu zat bu
lunduğu yerde bir istikbal bekliyor. Anayasa' 
Mahkemesine gelip te belki çalışmak istemez. 
Onu muvafakatini almak hukuk prensipleri ba
kımından lüzumludur. Dairesindeki âmirinin 
muvafakatini almak da bir nazaket ve bir mua
şeret icabı olmakla beraber, oradaki işlerinin 
aksamaması bakımından da zaruridir. Binaen
aleyh seçilecek bir zat için, ben bunu seçiyo
rum der, kendisi ve dairesi muvafakat ederse, 
seçilenin inhası Mahkeme Heyetince yapılmış 
olur; tâyinini de Başkan bizzat kendisi yapmış 
olur. Bu fıkranın bu noktasından itibaren 
ikinci bir fıkra eklenmesini arz ve teklif et
miş bu 1 u nuyorum. 

Sonra, burada yazılanlardan başka arz et
tiğim şekilde başka dairelerden bir memur alın
dığı takdirde, bunun ödeneği yoktur. Tarım 
Bakanlığından, Dışişleri veya diğer bakanlıklar
dan yardımcı üye alındığı zaman ne olacaktır? 
Bunlara 250 şer lira ödenek verilmektedir. Fa
kat alınacakların ödeneği yoktur. Ödenekleri 
olmadığına göre bunlara 250 şer lira verilmiş 
olursa, berikiler 500 lira almış olacaklar. Onun 
için burada bir tadilât yapılarak, bu şekilde 
alınmış olan memurlara 500 er lira ödenek veril
mesi halinde yardımcı üyeler arasında bir mü
savat tesis edilmiş olur. Bu noktayı arz ve tek-
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lif ediyorum. Bunu da şu şekilde ifade etmiş 
bulunmaktayım : «Ancak, geldiği yerlerde her 
hangi bir ödeneği bulunmıyanlara 500 er lira 
ödenek verilir.» 

işte 18 nci madde üzerinde bu hususlarda 
tadilât 'yapılmasını Yüksek Senatonun dikkat 
ve tasviplerine arz ederken, takririmi de tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Sayın 

üyeler; 
Tasarının 18 nci maddesinde; Anayasa Mah

kemesinin çalışmalarına yardımcı olmak: üzere, 
üniversitelerin hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgi
ler alanlarında doçentlik yapmış veya asistan 
olarak çalışmış bulunan kimselerin tâyin edi
leceği belirtilmiş ve bunların ıncnsub oldukları 
müessese ile irtibatlarının devamı da kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Her ne kadar, bu maddenin gerekçesinde: 
«Anayasa Mahkemesinin raportörleri, Yargıtay
'da olduğu gibi dosyayı okuyup heyete anlat
mak için bu malhkemede görevlendirilmiş de
ğillerdir. Asıl görevleri, üyelerin ilmî inceleme
lerinde onlara yardımcı olmaktır.» Denilmekte 
ise de; 'kanaatimce, bunlar, fiilen üye yardım
cısı olarak çalışacaklardır. Temyiz Mahkemesin-
deki üye yardımcıları gibi vazife göreceklerdir. 
Zaman zaman ihtisaslarına başvurulan kimse
ler durumunda olmıyacaklardır. Esasen buna 
lüzum da yoktur, çünkü mahkeme arzu ettiği 
zamanda ihtisas er'babı herkesin fikrinden fay
dalanmak, onlardan raporlar almak yetkisine 
sahiptir. O halde, bu gibi şahısların, daimî ola
rak kadroya alınmasında büyük bir fayda mü
lâhaza edilemez. Aksine mahzurları vardır. Ev
velâ, bu ilim erbabı; meslekine intisabı nazari 
olarak devam etmekte ise de, asıl meslekinden 
uzak kalmaktadır. Saniyen, fiilî durumları hâ
kim yardımcısı olduğuna göre, bunlar; hâkim 
teminatından da mahrum bulunmaktadırlar. 
Halbuki bunların da hâkim sınıfının tâbi ol
duğu hükümlere tâbi bulunmaları, hâkim sta
tüsünde olmaları şarttır. 

Arz ettiğim bu durum muvacehesinde, fiilen 
üye yardımcısı olarak vazife görecek olan bu 
muhterem zevatın, hâkim teminatiyle mücehhez 
kimseler arasından seçilmeleri lâzımdır. 

Diğer taraftan, bunların tâyinlerinde göze
tilen usul de madde hükmüne göre, bunlar; Ana-
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yasa Mahkemesi Başkanının inhası üzerine, men-
suboldukları üniversitenin rektörü tarafından 
tâyin edileceklerdir. Böylelikle, bağımsız bir 
mahkemenin başkanı, rektörlük makamına in
ha ve teklifte bulunan madun bir makam duru
muna düşürülmüş oluyor. 

Başka bir cihet de, evvelce arz etmiş oldu
ğum veçhile, üniversite mensupları; üniversite 
ile alâka ve irtibatlarını muhafaza ettikleri 
müddetçe, kaderlerini üniversitedeki kariyer
lerine. bağlıyacakları, kendilerini bir nevi bilir
kişi sayacakları ve dâva hakkının mevcudiyeti 
muvacehesinde, üniversite camiasına karşı bi
taraf da olamayacakları keyfiyetidir. 

Bu sebeplerle, maddenin değiştirilmesi lüzu
muna inanmaktayım, önergemi Başkanlığa su
nuyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Oumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bendenizin 

mâruzâtı, Alpiskender ve Artukmaç arkadaş
larımızın mütalâalarının ortasında bulunacak
tır. 

Anayasa Mahkemesinde raportörler teşkilâ
tına lüzum vardır* ve bu lüzum katidir. Bu iti
barla, bu teşkilâtın lüzumsuz olduğu yolunda
ki mütalâaya iştirak etmek mümkün değildir. 

Teklifte olduğu veçhile, «Raportör» olarak 
maddeyi muhafaza etmek uygun olur. Bunlar 
ne yapacaklardır1? Bunların yapacakları iş Dev
letin ve Hükümet dairelerinin, muhtelif mües
seseler tarafından çıkarılan, yasama organları 
tarafından çıkarılan, «kanun, tüzük ve talimat
namelerin Anayasaya uygunluğunu tetkik ede
cekler ve mensuboldukları azaya, başkana yar
dımcı olacaklardır. Bu itibarla bunların değer
li insanlar arasından seçilmesi şarttır. 

Metinde raportör olarak yalnız, Yargıtay, 
Danıştay ve üniversitelerin hukuk, iktisat ve 
siyasal bilimler alanında doçentlik yapmakta 
olanlarla, doktorasını yapmış asistanlar rapor
tör olarak alınır denilmekte ve 7 nci derece 
aylığını alan memurlar arasından seçileceği 
kaydedilmiştir. Demin arz ettim; iptal dâvaları 
muhtelif Devlet dairelerine, muhtelif vekâlet
lere ait bulunacağına göre bu raportörlerin bü
tün bu işleri kavrıyabilccek: zevat arasından se
çilmesi lâzımdır. Bu üç müesseseye hasrı doğ
ru değildir. îşin mahiyeti de buna müsait de
ğildir. 
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Şöylece bir teklif yapıyoruz. Asistanlar için 

doktora yapmış olması ve 7 nci derecedeki me
murlar arasından seçilmesi şarttır, diyoruz. Bu 
vazifede olan, doktora yapmış bulunan diğer 
Devlet daire ve müesseselerinden de demin arz 
ettiğim gibi, bu müessesenin hususiyeti bakı
mından raportör alınmalıdır. İkincisi; Artuk-
maç arkadaşımın da. ifade ettikleri gibi, bu tâ
yin nasıl olacaktır? Bu tâyin bıı metne göre, 
biraz garip gelmektedir. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, inha edecek. Nereden bilgi alarak in
ha edecek1? Kimi kime inha edecek? Anayasa 
Mahkemesi Başkanı İm inhayı yaparken kim 
telif edecek? Hiçbir hüküm yok. 

"Ne yapalım? O halde olacak şey aksine ol
malıdır. Yargıtaydan mı seçilecek, Danıştay-
dan mı seçilecek? Hangisinden seçilecekse on
lardan isim almalı, onlardan bu mahkeme ra
portörlüğüne seçilecek nitelikte adamların isim
lerini getirip, • onların içinden yararlı, faydalı, 
ehliyetli ve kabiliyetli olanları, Başkan seç
melidir. Aksi halde iptidaen bu raportörlük 
müessesesi yine kaybolur ve bıı müessese zayıf
layıp hususiyetini kaybeder. 

Diğer esaslara sadık kalmak kaydiyle, şimdi 
şifahen arz ettiğim hususları bir takrir halin
de Yüksek Heyetinizin tasviplerine arz ediyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, iki arkadaş daha 
vardır, onlar da konuştuktan sonra size söz ve
receğim. 

Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan ve muhterem Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri, İS ne i madde hakkında kıy
metli vakitlerinizi aldığımdan dolayı özür dile
rim. 

Madde tedvin edilirken, Sayın Alp iskender 
arkadaşımızın işaret ettikleri gibi, inha Ana
yasa Mahkemesi Başkanına, tâyin de o şahsın 
bağlı bulunduğu müessesenin âmirine bırakıl
mıştır. Sureti sevkı hakkında her hangi bir 
şey düşünmüyoruz. Ancak bu sevk itibariyle ha
talı ve tatbikat bakımından da yersiz bir hu
sustur. 

Ancak, kadro doğrudan doğruya Anayasa 
Mahkemesine aidolduğu için inhayı kendisi 
yapar, fakat kadrosu ile alâkalı olmıyan bir 
müesseseye tâyin yetkisi verirsek, bunun Ana
yasa Mahkemesine bir nevi müdahale olduğu-
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mı kabul etmek iktiza eder. Bu sebeple bu mev
zuun arkadaşlarımızın verdiği önerge veçhile 

' değiştirilmesinin muhakkak surette lüzumuna 
kaaniim. Çünkü müessesenin bir nevi istiklâline 
müdahale edilmiş olur. 

ikinci bir husus da, raportörlerin vasıflar: 
tadat ve tâyin edilirken, yalnız doktora yap
mış asistanlardan bahsedilmektedir. Takdir 
buyurursunuz ki, memleketimizde doktorasını 
yapmış Maliye Vekâletinde ve diğer vekâlet
lerde muhtelif derecelere yükselmiş değerli ve 
kıymetli arkadaşlarımız mevcuttur. Anayasa 
Mahkemesi siyasi partilerin hesaplarına kadar 
bakma göreviyle görevlendirildiği için, yalnız 
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanından ge
lecek doçentlerin kendilerine raportörlük bakı
mından kâfi yardımda bulunamıyacakları aşi
kâr surette kendisini göstermektedir. Ve yal
nız üniversitelerle adliyeye bu işi inhisar ettir
mekte kanaatimce hatalıdır. Bu sebeple, yine 
18 nei maddenin 2 nci fıkrasındaki «Siyasal 
Bilimler, alanındaki doktoralarını yapmış» dan 
sonraki kısmın, «Bu alanlarda çalışan ve dok
torasını yapmış olanlar arasından seçilmesi» 
hususunun bir tadil ile buraya ilâvesinin fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla, rapor
törler meyanına, malî ve diğer hususlarda da 
filhakika, tatbikatta çalışmış •olanların da ra
portörlükle Anayasa Mahkemesinin hizmetine 
girebileceği kanaatindeyiz. Bu sebeplerle, ken
dileri hakkında, son fıkranın ve ondan evvel
kinin tâyin ettiği garantiler muvacehesinde bir 
tâyin ve inha hususunun muhakkak düzenlen
mesini; ikinci olarak da doktora yapmış 7 nci 
derecedeki Devlet memurları arasından da 
seçilebilmesi hususunun derpiş edilmesini arz 
ve istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — 10..ncu madde hakkında (123) 
üye oy kullanmış, (103) kabul, (20) retle yani 
salt çoğunlukla 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, 18 nci maddede yazılış tarzı itiba
riyle; iki mühim sakatlık vardır. Birincisi, mües
sesenin bünyesi itibariyledir ki, arkadaşımız 
bu hususu izah etti. Yani raportörlük -müesse
sesi daimî hizmet gören fakat muvakkat vazife
lilerle hizmet gören bir müessese haline gelmiş 
oluyor. 
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İkincisi,- yine madde, âmme 'hukukunda bu

güne kadar tatbik edilegclen birtakım terimlerin, 
hukuk terimlerinin yerleşmiş olduğu müesseseleri 
karmakarışık edilmesini intaccdecek bir tarzda 
kaleme alınmıştır. Bizim âmme hukukumuzda, 
bilhassa İdare Hukukumuzda; tâyin, inha, tas
dik, müracaat, ayrı ayrı esaslara bağlanmış ve o 
suretle tatbik edilegelmiştir. Bir memurun bir 
yere tâyini, müracaatı halinde ancak, mümkün
dür. Bunda muvafakat aranmaz, müesseseden 
alınan cevap esastır. Bütün müesseselerde bu
güne kadar tatbik olunan kanunlarımızda yer
leşmiş olan hususlar bunlardır. Burada tâyinin 
de, inhanın da, müracaatın ve muvafakatin de 
yerinde kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
daha çok hususi hukukta yer alan yazılı beyan 
gibi bir hüküm burada, tezkiye, sicil verme yet
kisi mânasında kullanılmaktadır. Yani sadece 
terminoloji bakımından bu maddeyi ele alsak 
bile, bu haliyle kabulüne imkân görmüyorum. 
Arkadaşlarım takrirler verdikleri için ayrıca bir 
takrir vermeyi zait sayıyorum. Yalnız demin de 
arz ettiğim gibi bir müesseseden bir memurun 
alınması, ancak o memurun müracaatı ile olur. 
Muvafakat, müesseseden alınan rızaya denmek
ledir. İnha ile tâyin arasındaki karışıklığa arka
daşlarım temas ettiler. Bilhassa son fıkrada; 
«Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa Mahkemesi 
Başkanının yazılı beyaniyle tesbit olunur.» den
mektedir. Yazılı beyan, diye idare hukukunda 
bir terim yoktur. Ya tezkiye, ya da sicil olarak 
geçmektedir bu. Bu da bir âmme müessesesidir. 
Hâkimler gibi mütalâa edilecekse onun da bu
güne kadar tatbik edilen ayrı bir yolu vardır. 
Maddenin o tarzda kaleme alınması lâzımdır. 
Yani memursa memurların tâbi olduğu şartlara 
tâbi olmalıdır. Hâkim gibi mütalâa ediliyorsa 
hâkimlerin tâbi olduğu şartlara tâbi olmalıdır. 
Bu itibarla, bu maddenin Komisyonca yeniden 
tanzim edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Ben de arkadaşlarımın tekliflerine iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANT SAHÎR KURUTLUOĞ-

IJU — Ook muhterem arkadaşlarım, Anayasa 
Mahkemesinde raportörlük hizmeti görecek ar
kadaşlara taallûk eyliyen 18 nci madde, görülü
yor ki, arkadaşlar üzerinde birtakım tereddütler 
yaratmaktadır. Meseleyi sadece bir tâyin, inha 
terfi zaviyesinden alınmasında, fiilen kurduğu-
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' muz müessesenin hususiyeti zaviyesinden tatbik 

edilmesinde faide vardır. Anayasa Mahkemesi 
Raportörlüğünü yapacak arkadaşların şuradan, 
buradan alınıp müstemirren Anayasa Mahkemesi 
raportörü olarak mütalâa edildiği zaman, gelecek 
arkadaşların terfi imkânının sağlanması, ayrıca 
da üst derecelerin mahfuz tutulması dcrkârdır. 
Bunun haricinde bir tek mahkeme kadrosu ola
rak teessüs eden Anayasa Mahkemesi çalışma
sından memnun kalmıyan bir raportörün başka 
bir yere tâyini hususu imkân dâhilinde olmaya
caktır. Halbuki Anayasa Mahkemesinin ifa et
tiği vazifede mahkemeye raportörlük yoliyle ya
pılacak yardımlarda ehliyet ve liyakat ile hakiki 
mânasında, bir yardımcı olmasını mütalâa etti
ğimiz zaman da daimî kadro içerisinde oraya 
tahsis edilmiş, tâyin edilmiş bir memurun, me
muriyet ifasından ziyade aldığı memuriyetle 
mahallî irtibatını, hukuki bağlarını devam etti
ren eşhastan istifade edilmek ve Anayasa Mah
kemesi Başkanlığınca bu şahısların buradaki 
göstereceği, (ehliyet veya ademiehliyet) gayre
tinin bu vazifede devamını veya geri alınarak 
iadesi suretiyle bu raportörlük müessesesini işler 
bir hale getirmek zihniyetinden doğmuş bulun
maktadır. Bunların üye yardımcısı vasfında mü
talâa ('dilmesine imkân olamıyacağını takdir 
edersiniz. Zira üye yardımcısı, üyenin mevcud-
olmadığı zamanlarda onun yerine vazife ifa ede
bilmelidir ve bu, böyle düşünülmelidir. Halbuki 
üye yardımcılığı burada sadece raportörlük 
olacaktır. O halde, Anayasa Mahkemesinde bir 
reyi olmıyacağına ve hükümlerde bir mütalâası 
bıılunmıyacağına göre, bunu üye yardımcılığı 
vasfında mütalâa etmemin mümkün olmadığı 
açıkça görü 1 inektedir. 

Buraya tâyin edilecek raportörlerin tâyini, 
inhası zaviyesinden Anayasa Mahkemesinin ma
fevk veya madun vaziyetinde kalıp kalmıyacağı 
meselesine gelince; raportörlerin geldiği müesse
selerle irtibatı ve iltisakı hukukiyesi devam ede
ceğine göre, Anayasa Mahkemesinden, «Bana şu 
raportörü veriniz.» mânasında bir istek, bu ra
portörün nıeıısubolduğu müessese veya kurul ne
resi ise - Yüksek Hâkimler Kurulu, Danıştay, 
üniversite - orası tarafından, Anayasa Mahke

mesinde vazife görmek' üzere gönderilecektir. 
Kadro cetvelinde bunlara ayrılmış kadroların 
mevcudiyeti bu kadroya tâyin mânasına değil, 
oradan gelecek kadrosunun üniversiteden bir 
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şahsın ayrılmış olması dolayısiyle kadro eksil
mesini mueibolmamasL için konmuştur, şeklinde 
gösterilmiş olacaktır. Bu da gelen raportörün ay
rıldığı müessesenin kadrosunun daraltıhnaması 
düşüncesinden tevellüdetmiştir. Tâyinin doğru
dan doğruya Anayasa Mahkemesi Başkanına aid-
olduğunu kabul ettiğimiz: takdirde, hâkimlikten 
gelecek raportörü tâyin mevkiinde olması hâkim
liğin sıfatı aslisi ile kabili telif olmıyacak. bir 
hâkime gel seni buraya tâyin ettim, diye nasıl 
söy 1 irebilecekti r 

SEDAT (.TTMRAId (Konya) — Teklif bu 
değil... . 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin, 
sizin de söz hakkınız mahfuzdur.... 

ADALET BAKANİ SAHİH KURCTLUÖĞ-
L17 (Devamla) — Notlarımı ifadeye çalışıyorum. 
Beyefendi! 

Gelirken de isterse gelecektir, istemezse zorla 
gönderilmiyeeektir. Yalnız üç müesseseye hasrü 
kasr edilmesinin maslahat icabına uygun o!mı-
yacağı hususuna da arzı eevabetmek isterim. 

Temyiz Mahkemesinin tetkik etmekte olduğu 
dâva dosyalarının taallûk ettiği kanunlar malûm. 
Ama bunu sadece hâkimler görür. Temyiz Mahke
mesinin adalet tevziinde birtakım bilgi noksan
ları olabilir. Mesele bu değildir. Anayasa Mah
kemesi, iptal kararları verecek, Anayasaya aykı
rılık iddialarını tetkik edecek ve Yüce Divan ola
rak vazife görecek bir mahkemedir. O itibarla bu
raya her sahadan raportör getirmeye lüzum yok
tur. Meselâ, Bayındırlıktan veya kimyadan bin
iti getirmeye lüzum yoktur. 

Bir arkadaşımın ifade buyurdukları gibi, 
«Doktorasını yapmış olan asistanlar arasından» 
kaydı, eğer bütün Devlet dairelerine talisir edi
lecek olursa, yani münhasıran, «Doktora vermiş 
ve asistan mevkiine yükselmiş» kaydını koydu
ğumuz zaman, açıktan da bu sıfatı kazanmış olan
ların tâyini mümkün kılınacaktır. O takdirde, 
hangi kadroya ne yolda tâyin edilecektir' Koya
cağımız kadrolar, 1 100 den 1 250 liraya karlar 
olacaktır,. 

Açıktan gelen bir adamın bu kadroya tâyini 
halinde bu kadronun alınması mümkün değildir. 
Yüksek tetkiklerinize arz ettiğimiz 18 nci mad
denin esprisi, memur statüsü ile değil. Yüksek 
Anayasa Mahkemesinin işleyiş tarzı ile ve bu yol
dan gelmesi düşüncesiyle bu mânada kaleme alın-
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nıjş ve huzurlarınıza sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla diğer yerlerden alınması ve irtibatın 
kesilmesi, doğrudan doğruya Anayasa Mahke
mesi ile irtibatının kesilmesi halinde arz ettiğim 
husıısattan doğacak netayiçlo bu suretle hizmet 
göreceklerin faydasını birbiriyle karşılaştırdığı
mız zaman, şekil noksanlığı mevcuttur diye ka
bul edilse bile, bu maddede bu yolun, bu usulün 
tercihinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

BASjKAN — Sayın Acıkalım 
GEVAT AOIIKALIN — Sayın senatörler, bu 

mevzuübahsedilen 18 nci madde, bendenizce çok 
ehemmiyet arz ediyor. Dolayısiyle bu hususta sa
yın senatörlerin göstermiş oldukları hassasiyeti 
çok yerinde görürüm. Yüksek Mahkemenin ra
portöre ihtiyacı vardır. Bendenizce bu üyelerin 
adlarının raportör olması da doğrudur. Bu rapor
törlük vazifesi çok mühim bir vazifedir. Çünkü 
raportörler mensuboldukları üyelere ve ma'hke-
me heyetine mevzuun malzemesini hazırlıyacak-
lar ve heyetin vâsıl olacakları hükme âmil olacak
lardır. Binaenaleyh bunların kıymetli ve tecrübeli 
meslek sahipleri olmaları icabeder. Birinci akla 
gelen husus; bunlar için acaba 7 nci derece küçük 
değil midir?... Bendeniz bu 7 nci derecenin bu tec
rübeyi ihraz etmiş insanlar için kâfi gelip gelmi-
yeceğinde çok tereddüt ediyorum. Ve bunu teem
mülünüze arz ediyorum. 

ılkinci mesele; şu tâyin meselesini de bendeni
zin aklı pek almıyor. «Anayasa Başkanının inha
sı üzerine mensuboldukları müesseselerin yetkili 
mercilerince tâyin..» Bendenizin buna aklım er
medi. 

Kadro benim, tâyini başkası yapıyor... Bir 
defa pek kanuni değil. İkincisi, bu Anayasa Mah
kemesinin üstünlüğü bakımından düşünülecek 
bir meseledir. Bu adanı, bilmem Tapu Kadastro
dan yahut üniversiteden, nereden gelirse gelsin 
tâyini yapan, başkası aslı kütüğü kendi dairesin
de, oraya mahsup sayılır. Anayasa Mahkemesi 
bakımından bu pek sayanı arzu bir şey olmasa 
gerektir. Yine bunu da diğer arkadaşlarımızın 
tebarüz ettirdikleri zaviyeden mütalâa ederek 
bu hükmün burada bulunmasının doğru olmadığı 
m ütalâasmdayım. 

Arz ettiğim gibi 7 nci dereceyi bendeniz az 
görüyorum. Bunun için daha yüksek dereceler 
aramayı doğru bulurum. 

Bir mesele daha var; burada «Anayasa Mah
kemesi Başkanının irihası üzerine» diyor. Ana-
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yasa Mahkemesi Başkanı nereden bilecek mevcut 
kıymetleri? Bunu aklım almıyor. Başkana teklif 
edecekler bu adam bir kıymettir diye. Olmaz böy
le bir şey. Kaldı ki, bendeniz tamamen başka bir 
şey düşünüyorum. Düşündüğüm şudur : 

Madde — Evvelâ inha vâki olmamalı, mü
racaat vâki olmalıdır. Bunun seleksiyonunu yap
mak mahkeme reisinin yetkisi dâhilinde olacak
tır. Ben daha ileri gidiyorum, bu bir konkur mev
zuudur. Yalnız filân ve falan kütükten gelen kıy
metleri kaale almak doğru değildir. Umumiyetle 
bunu değiştirmek lâzımdır, teşmili gerekir. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun, .Sayın Oumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, sık 

sık huzurunuzu işgal etmenin sıkıntı vereceğini 
müdrikim. Fakat derdimizi lâyıkı veçhile Sayın 
Bakana anlatamadığımızı buradaki vâki beyana
tından anlamış bulunuyoruz. Bizim teklifimizde; 
evvelâ metne göre iktisat, Hukuk Fakülteleri
nin doktora yapmış asistanları alınır, der. Şimdi 
soruyorum; Siyasal Bilgiler Fakültesinin doktora 
yapmış asistanını alacak mıyız, almıyacak mıyız?. 
Alacağız. Bu asistan şehircilik asistanı olursa 
alacak mıyız, almıyacak mıyız?.. Alacağız. Mâni 
hiçbir hüküm yok. Bu ne demektir? «'Siyasal Bil
giler Fakültesinde doktora yapmış asistan» de
mektir. Bunun yanında Hukuk Fakültesinden me
zun olmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 
olmuş, iktisat Fakültesinden mezun olmuş, dok
torasını da yapmış bir kıymet bulursak, diğer 
Devlet daire ve müesseselerinden bunu almaktan 
niçin mahrum olalım? Niçin bir kıymetten bu mü
esseseyi mahrum edelim? Bunu doğru bulmuyo
rum. Bu bir. ikincisi; tasdik etmiyeyim diye 
baştan aşağı takririmizi okumuyorum... Biz tak
ririmizde de metne sadık kalarak dairenin mu
vafakatini şart koyuyoruz. Ama, Anayasa Mah
kemesi Başkanı, Pek Sayın Cevat Açıkalm Beyin 
beyan buyurduğu veçhile, bilmediği şahısları na
sıl inha edip, nereden seçecek, bu şeyi bilmiyo
rum. Bu takdirde yapılacak şey; memurun mu
vafakatini almak ki, takririmiz aynen böyledir. 
Memurun muvafakatini almak, dairesinden ibeş, 
altı tane teklif yaptırmak ve bunlar arasından bir 
tanesini yine asıl dairesi ile irtibatını muhafaza 
etmek kaydı ile, Anayasa Mahkemesi Başkanının 
tâyin etmesi gerekir. Bilemez kimi inha edecek
tir ki, teklif etsin ve mensubolduğu daire veya 
kurulun başkanına seçtirsin. Bu itibarla takri-
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rimiz okunduğu zaman bu hususlar etrafiyie an
laşılacaktır. Kabulünde fayda buluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) - -

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; mesele hemen hemen tavazzuh etmiş 
gibidir. Kanunun sureti şevkinde aranılan mak
sat kıymetli Adliye Vekilimiz tarafından izah, 
edilmiş bulunmaktadır. Ama görüyoruz ki; bi
zim anlayışımıza pek uymuyor. Bu itibarla söz
lerimi daha fazla uzatmıyacağım. Gerek Sayın Ce
vat Açıkalm'm, ve ondan sonraki bir arkadaşı
mızın izah ettikleri gibi; verdiğimiz önergelerde 
de mevcudolduğu üzere, inhaların Anayasa Mah
kemesi Genel Sekreteri tarafından yapılması, tâ
yinin de Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından 
onaylanması istenmektedir. Aynı zamanda verdi
ğimiz önergede belirtilen husus yine muhterem 
arkadaşımızın bahis buyurdukları gibi, bu saha
larda doktora yapmış ve Devlet hizmetindeki 7 
nci derecenin üstündeki eşhas arasından seçilme 
serbestisinin de tanınmasıdır. Bu itibarla fazla 
vaktinizi almayıp önergemizin tasvibinizle karşı
lanmasını arz ve istirham ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Buyuran, Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın arka

daşlarım, kıymetli arkadaşların fikirlerini zevki (i 
dinledik. Pek sayın Alp iskender'in, sayın Sarı
göllü'nün, Sayın Açıkalm ve Çumralı arkadaşla
rımızın söylediklerinde bir hakikat payı olduğunu 
hissediyor, görüyoruz. Bu maddenin, bu kıymet
li arkadaşların fikirleri muvacehesinde yeniden 
tedvin edilmesine bir ihtiyaç vardır, benim anla
dığıma göre. 

Tahmin ediyorum ki, verilen teklifler ve öner
geler bu konuşulan hususları tam mânası ile ih
tiva etmiyecek. 

Kıymetli arkadaşlarım müsaade ederlerse, 
bunun için bir teklif vereceğim, bu madde, ya
pıcı tekliflerin ışığı altında yeniden tedvin edil
mek üzere komisyona iade edilsin. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Komisyon konuşacak mı?.. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 

BETlL (Tokat) <— Muhterem arkadaşlar; mak
satlarımız bir, igayelerimiz bir. Bir müessese 
kuracağız, bu, en iyi şekilde kurulsun ve buna 
taallûk eden hükümleri en iyi şekilde tedvin 
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edelim, aksaklık olmasın. Binaenaleyh, bu mad
de üzerinde muhterem arkadaşlarımız tarafın
dan verilen izahatı dinliyen Komisyon, bu iza
hatın ışığı altında maddeyi yeniden müzakere 
ve gerekirse tâdil etmek üzere verilen önerge
lerle birlikte maddenin Komisyona iadesini ri
ca ediyor. 

BAŞKAN — 18 nci madde 6 değiştirge öner
gesiyle birlikte Komisyona iade edilmiştir. 

Daha evvel Komisyona iade edilen 16 ncı 
madde gelmiştir. Bu maddeyi Komisyonun de
ğiştirdiği yeni şekliyle okutuyorum. 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 
MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başka

nı ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki 
memurluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca 
kendilerine, aylıklarının yüzde altmışı tutarın
da ödenek verilir. 

Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanıl
mış hak sayılmaz bu ıgibilerin emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil du
rumlarına ve hizmet sürelerine .göre iktisabede-
eekleri derece aylıkları esastır. 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tara
fından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan bütün 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz Suphi 
Batur'undur. Buyurun Sayın Battır. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, eğer yanlış anlamadımsa, muhte
rem Zihni Betil arkadaşımız kaza organları ara
sında bir üstünlük gibi bir hususu belirtti zan
nediyorum. Benim anladığıma göre, kaza organ
ları arasında bir üstünlük bahis mevzuu ola
maz. Olsa olsa Temyiz Mahkemesi tetkik bakı
mından bir üst mahkeme olabilir. Bu itibarla 
kaza organlarını böyle bir sıraya koymak had
di zatında doğru bir keyfiyet olmasa gerektir. 

Şimdi, bu mahkeme, hattâ tasarıda olduğu 
şekilde geçerse, aşağı yukarı Temyiz Mahkeme
si derecesinde ayrılmış oluyor. Halbuki yine 
bizim bildiğimize göre, Temyiz Mahkemesi in
san hak ve hürriyetlerini kayıtlandıran bir 
mahkemedir. Esas itibariyle Anayasanın ruhu 
insan hak ve hürriyetlerine dayanır. Bu iti
barla Temyiz Mahkemesinin fonksiyonu muhak
kak ki, Anayasa Mahkemesinden daha üstün-
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dür, tatbikat itibariyle. Şimdi der ki, tasarıyı 
hazırlıyan, teklifi yapan arkadaşlar, bunlara 
yüzde yüz tazminat verelim. Neden?.. 5017 sa
yılı Kanuna göre Temyiz Mahkemesi hâkim
leri 800 lira ödenek alıyorlar. Buna mütenazır 
olarak italyan Anayasası Mahkemesi Kanunu
nun 12 nci maddesi mucibince, «Bütün Anaya
sa Mahkemesi yargıçlarına adlî kazanın en yük
sek dereceli yargıçlarına verilen maaşın heyeti 
mecmuasına eşit bir maaş verilir. Başkana; bun
dan başka maaşının beşte birine eşit temsil öde
neği verilir. 

Bu maaş, her bir yargıcın mahkemeye yargıç 
seçilmeden önce Devlet veya bir kamu müesse
sesinin hizmette, yahut emekli memuru sıfatı 
ile aldığı maaşların yerine kaim olur.», deni
yor. 

Görülüyor ki, İtalyan Anayasa Mahkemesi 
Kanunu dahi, Anayasa Mahkemesi hâkimleri
ne, Temyiz Mahkemesi hâkimlerinin maaşları
nın üstünde bir maaş verilmesini kabul etmiş 
değil, verilmesinin de kabul edilmesine imkân 
yoktur. Ama, Adliye Vekili, «îllâ verelim.», 
derse ve arkasından da Temyiz Mahkemesi hâ
kimlerine buna muadil bir maaş vereceklerse, 
ona sözüm yok, versinler. Bu takdirde kendi
lerine, ben de şahsan müteşekkir kalırım. Ama, 
onlara vermeden, Anayasa Mahkemesi hâkim
leri maaşlarını, Temyiz Mahkemesi hâkimleri
nin aldığı maaşların dışına çıkarmak, evvelâ 
hak ve adalet kaidelerine uygun olmaz ve son
ra, adalet cihazı için de bir müsavatsızlığa sebe
biyet verir. Bu müsavatsızlık, tıpkı başka me
muriyetlerde olduğu gibi, Anayasa Mahkeme
sine bir hücumu intacettirir. Bizim kanaatimi
ze göre; bu mahkemenin ıasıl cazibesi malî por
tesinde değil; onun mevzuunda olması lâzım
dır. (Bravo, sesleri ve alkışlar) Anayasa Mah
kemesinde bulunan hâkimler, mevzu ile alâka
dar olacaklar ve mevzua göre burada vazife gö
receklerdir. Eğer iltifatınıza mazhar olursa, 
sık sık vermiyorum ama, bir takrir daha arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Cum

huriyet Senatosunun muhterem Başkan ve üye
leri, Anayasa Mahkemesinin Başkan ve üyeleri
nin aldıkları maaşlarına ilâve olarak yüzde 60 
nisbetiride bir ödenek almaları hususu Büyük 
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Millet Meclisince kabul edilmiş idi. Arkadaşla
rımız bu önergeyi yüzde yüze çıkarmak için bir 
teklifle geldiler. Bu teklifin gerekçesinin ne ol
duğunu maalesef izah edemediler. Ben üzerin
de uzun uzadıya düşündüm, acaba ne olabilir? 

Birincisi şu olabilir diye aklıma geldi: Bu 
arkadaşlarımız geçim sıkıntısı çekmesinler. He
sapladım, ellerine bütün kesintiler çıktıktan 
sonra net 3 bin lira para geçecek. Eğer bu mem
lekette eline net olarak 3 000 lira geçen bir 
insan geçim sıkıntısı çekiyorsa acaba ayda 3 
yüz lira alanların çektiğini nasıl isimlendire
ceğiz. (Alkışlar) 

îkinci nokta aziz arkadaşlarını; gerek Kuru
cu Mecliste, gerekse Milletvekili ve Senatörle
rin maaşlarının tâyini hakkındaki kanun müza
kere edilirken bu Mecliste, .denilmişti ki : «Kal
kınmak için kemerleri sıkmak zorundayız.» Bu 
kemerleri sıkmaya üst kademeden başlanmalıdır. 
Bu hususta üst kademelerden faziletli birkaç 
adım atılmıştı. Atılan bu faziletli adımları bu
rada hürmetle yâdediyorum. Evvelâ Sayın Baş
bakan önüne çekilen pahalı otomobili itmiş, ucuz 
bir opele binmiştir. Bundan sonra Milletvekille
ri ve Senatörlerin maaşlarını, mütevazi sayılabi
lecek bir miktarda 2 800 lira olarak teklif etmiş
lerdi. Bu, kabul edilmiştir. 

Daha sonra, her iki Meclis Başkanları için 
teklif edilen pahalı, çok pahalı otomobiller, Mil
let Meclisi tarafından reddedilmiş, onun yerine 
daha ucuz otomobiller tahsis edilmişti. Bütün 
bunlar, kemer sıkma politikasının hep üst kade
meden başladığının birer işareti idi. Acaba, geri 
bir adım atmak için ne gibi bir sebep vardır'?. 

Aziz arkadaşlarım; bir Milletvekili ve Senatö
rün, gerek temsil vazifesinden doğan birtakım 
masrafları, gerekse yurt içinde dolaşması dola-
yısiyle yolluk. masraf lan vardır. Buna rağmen 
2 800 lira milletvekili ve senatörlere kâfi geli
yor da, acaba neden Anayasa Mahkemesi üye
lerine kâfi gelmiyor! 

Bir de şunu ifade etmeyi, burada bir vicda
ni borç sayıyorum. 

Arkadaşlar; memlekette halk sıkıntı çekmek
tedir. Bu sıkıntı çeken halktan aldığımız vergi
leri sarf ederken çok itina etmek zorundayız. 
Biz, üst kademede bulunan insanlar kemerleri 
sıkmadıkça; halkın karşısına çıkıp kemerlerini
zi sıkın demeye hakkımız yoktur. Arkadaşlar 
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sözlerimi, çok beğendiğim, annemden öğrendi
ğim bir sözle bitiriyorum : «Komşusu aç iken 
karnını rahat doyuran bizden değildir.» Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; bir 
hususun izahı sadedinde söz aldım. Muhterem 
arkadaşlarımdan bâzıları, bana sualler sordu
lar. Ben de, bu suallere cevap verirken; Anaya
sa Mahkemesinin, Anayasamızın saydığı 4 yük
sek mahkemeden olmadığını, onların dışında ol
duğunu bilmünasebe söyledim. 

Benim bu sözümü, nasıl bir anlayış ile Sa
yın Suphi Batur arkadaşımın, demin söyledik
leri tarzda telâkki ettiklerini bilmiyorum. Ha
kikaten Anayasamız dört yüksek mahkeme sa
yar : Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Uyuşmazlık Mahkemesi. Ondan ayrı olarak da 
Anayasa Mahkemesinden bahseder. Eğer bu 
dört yüksek mahkeme ile, Anayasa Mahkeme
si arasında fonksiyonları itibariyle bir muka
yese yapmak iktiza ederse, mümkündür. Ez
cümle, Anayasa Mahkemesinin bir vazifesi de, 
Yüce Divan olarak vazife görmektir. Anaya
sa Mahkemesi, Yüce Divan olarak vazife gör
düğü zaman, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay 
Başkan ve üyelerini, C. Başsavcısını, Başka-
nunsözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını 
ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı yargılar. Görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kururu üye
lerini yargılar. Diğer görev ve yetkilerini say
mak için Anayasamızın 19, 57, 81, 140 ve 142 
nci maddeleriyle 147 nci maddesinin ilk fıkra
sını okuyarak, vaktinizi almak istemiyorum. 

Bendenizin ağzından, «Falan mahkeme yük
sek, falan maJhkeme daha üstün» şeklinde bir 
söz çıkmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, nâçiz bir üyeni-
zim. Mütalâa ve mülâhazalarımda, iyi niyet 
ve dikkatime rağmen hata işlemiş olabilirim. 
Mâruzâtımı kabul edip etmemek de ancak si
zin takdir ve kararınıza bağlıdır. Aneak, bu 
kürsüden konuşurken, ağızlardan çıkmıyan 
sözleri, çıkmış gibi ele almak, konuşma cid
diyeti ile telif edilemez. Bu tarz müzakere, bizi 
salim neticelere asla götürmez. 
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İkinci noktaya gelince; 
Türkiye'nin iktisadi ve malî durumunun 

çok iyi olmasını, hâkimlere verdiği ödenekleri, 
onların harcıyamıyacağı miktara yükseltmesini 
gönülden temenni ederiz. İngiltere'de böyledir. 
Her hatırlayışta hasretle yâd ve bizde de öyle 
olmasını arzu ediyoruz. Gıpta ediyoruz. 

Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul 
edilen metni aynen kabul etmiştir. Arkadaşla
rımdan bâzıları önergeler verdiler, buradan, 
izahlarda bulundular. Bu noktalar üzerinde 
'bizim, söylediklerimize ilâve edecek yeni maru
zatımız yoktur. Takdir, Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 16 
ncı maddenin takip seyri şudur : 16 ncı madde 
üzerinde Sayın Ataklı arkadaşlariyle 'birlikte, 
bir de Sayın Turhangil önerge vermişlerdi. 
Yüksek Heyetiniz Sayın Turhangil'in önerge
sini kabul etmemiş; Sayın Ataklı ve arkadaş
larının birlikte verdikleri önerge lehinde beli
ren temayül üzerine komisyona tedvin edilmek 
üzere, madde geri istenmiş ve şimdi de bu şek
liyle gelmiş bulunmaktadır. Bu şekle aykırı 
olarak Sayın Suphi Batur bir önerge vermiş 
bulunmaktadır. Evvelâ onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim seheplere binaen 16 ncı 

maddenin 'birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve ye
dek üyeleri, birinci derecedeki memurluk kad
rosunun maaşını alırlar; ayrıca, kendilerine, 
5017 sayılı Kanunda yazılı hükümlere göre ay
da 800 lira ödenek verilir. 

BAŞKAN — 5017 sayılı kanuna bu kanunda 
atıf yapmanın kanun tekniğine uygun olup ol
madığını, 'bu hususu Suphi Batur arkadaşımı
zın nasıl telif edeceklerini bilmemekle beraber, 
'bu takriri oylarınıza arz edeceğim. Diğer tak
rirleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senato Başkanlığına 
Madde: 16 nm l / F . aşağıda yazılı şekilde 

tadilini arz eyleriz. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Aydın 
Fikret Turhansril 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Temyiz Mah
kemesi Başkanın aylık ve ödeneğini. 

Asıl ve yedek üyeler Temyiz Mahkemesi 
kıdemli üyesinin aldığı aylık ve ödeneğini ge
çemez. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Türkoğlu'nun öner
gesini de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının Kar

ma Komisyondan gelen metnin aynen kabulünün 
oya konmasını arz ve teklif ederim. 

19 . 4 . 1962 
'"• "•''" '•'" Hakkâri 

Âdil Türkoğlu 

BAŞKAN — Bir ve ikinci sıradaki okunan 
önergeler ka'bul edilmediği takdirde, Karma Büt
çe Komsiy onundan gelen metnin kabul edilmiş 
olacağı tabiî ve aşikârdır, önergeleri teker te
kel- okutturup oylarınıza sunacağım. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, demin 
buyurduğunuz ikazı anlıyamadım. 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarıda 5017 sa
yılı Kanuna atıf yapmanın kanun tekniğine 
uyup uymadığını anlamak istemiştim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, aynı 
hal Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısın
da da vardır, arzu buyurursanız okuyayım. 

BAŞKAN — Lüzumu yok efendim, nasıl olsa 
önergeyi okutup reylerinize arz edeceğim. 

(Suphi Batur 'un Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BLTİL (Tokat) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SAHİE KURUTLUOĞ-

LU —- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Bu şekli ile önergeyi 'oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 25 e kar
şı 40 oyla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Ka'bul edilen önergeye göre maddelerin ye
ni şeklini »okuyoruz. 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 
MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Baş

kanı ile asıl ve yedek üyeleri, 'birinci derece
deki memurluk kadrosunun maaşını alırlar; ay
rıca, kendilerine 5017 sayılı Kanunda yazılı 
hükümlere göre ayda 800 lira ödenek verilir. 
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Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerin- I 

de ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kaza
nılmış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerin
de ve diğer memuriyetlere geçmelerinde tahsil 
durumlarına ve hizmet sürelerine göre iktisab-
edecekleri derece aylıkları esastır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle uyunuza 
sunuyorum. Kabul (Hicriler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
. 16 neı maddeyi açık oylarınıza arz ediyorum. 

14 ncü maddenin açık oy neticesi şöyledir: 
(92) iştirak, (90) kabul, (2) ret. Madde salt 
çoğunluk temin edilmeden kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterlik 
MADDE 19. — Anayasa Mahkemesi Baş

kanlığına bağlı olarak Genel Sekreterlik teşki
lâtı kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Buyurun Sayın Obuz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 
madde kısa olduğundan mâruzâtım da gayet 
kısa olacaktır. Genel Sekreterlik diye bir mü
essese teşkil ediliyor, Mahkeme Başkanlığına 
bağlanıyor. Fakat vazife ve salâhiyetleri neler
dir, buna ait tasarıda, hiçbir hüküm yoktur. 
Bir takrir takdim edij^orum, metni şudur efen
dim. 

«Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bağlı, 
görev ve yetkileri bu kanun ve Anayasa Mah
kemesi İçtüzüğü ile tesbit edilecek Genel Sek
reterlik teşkilâtı kurula.» Kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Okunan önergeye muttali 
olmadık. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
19 neu maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif eyleriz. 
Konya Konya 

Sedat Çumralı Muammer Obuz 

«Madde 19. — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığına bağlı, görev ve yetkileri bu kanun ve Ana
yasa Mahkemesi İçtüzüğü ile tesbit edilecek, Ge
nel Sekreterlik Teşkilâtı kurulur.» 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı efendim? 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
maddenin komisyona iade edilmesinin ve bu 
önerge ile ileri sürülen mütalâaların komisyon
da bir kere daha incelenmesinin faydalı olaca
ğını sanıyorum. Bir kere daha tetkik edelim. 
Çünkü, mevcut tasarıda Genel Sekreterlik ve 
bunun görev ve yetkileri hakkında birçok hü
kümler vardır. Takdir edersiniz ki, bir kanun 
tümü ile nazarı dikkate alınır. Şu maddede, bu 
maddede icapsız bir değişiklik yaparsak, hü
kümler arasındaki irtibat bozulur. Arkadaşları
mız, önergeyi vermclerindeki maksadı izah etti
ler, dinledik. Önergenin metnini de okumuş bu
lunuyoruz. Bu hususları da göz önünde bulun
durmak suretiyle, maddeyi, bir kere daha görüş
mek için geri alıyoruz. 

BAŞKAN — 19 neu madde komisyona geri-
verilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 

Görev ve yetkiler 
MADDE 20. — Anayasa Mahkemesinin gö

rev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 

1. Anayasanın 149 neu maddesi gereğince, 
bu kanunun 21 nci maddesinde gösterilen kurul, 
kurum, makam ve şahıslar tarafından, kanunlar 
ve yasama meclislerinin içtüzükleri hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiasiyle açılan iptal dâva
larına bakmak; 

2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince, 
mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri ve 
Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu Kanu
nun 32 nci maddesi gereğince bakacağı dâvalar
da Anayasanın aynı maddesi gereğince meselei 
müstehire olarak bakması gereken işleri karara 
bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu üye
lerini; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanun-
sözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve ken
di Başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili suçla
rından dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılamak; 

4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 
bütün dâvalara bakmak; 

5. Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fık
rası uyarınca yapılacak özel kanun gereğince, 
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siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında verecekleri hesapları denetlemek; 

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya 
üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakan
ların dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet 
Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgililerin 
Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılık 
iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağ
lamak; 

7. Anayasanın 140 ncı maddesi gereğince 
Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkamın sözcü
sünü seçmek; 

8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince 
kendi asıl ve yedek üyeleri arasından Uyuşmaz
lık Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi seçmek. 

BAŞKAN — Sayın İııceoğlu, 
MUSTAFA YILMAZ tNCEOÖLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 20 
nci maddenin 4 ncü bendi hakkındaki mütalâa
larımı ar/ edeceğim. 

4 ncü bendde; «Siyasi partilerin kapatılması 
hakkındaki bütün dâvalara bakılması» diye ya
zılmıştır. Bn madde Anayasanın 57 nci madde
sinin son fıkrasından alınmıştır. Anayasada ya
zılı şekli şöyledir : «Siyasi partilerin kapatılması 
hakkındaki dâvalara Anayasa Mahkemesince ba
kılır» denmektedir. Orada, «bütün» kelimesi ya
zılmamıştır. Bu itibarla bu 4 ncü fıkrada «bü
tün» kelimesinin çıkarılması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Çünkü, kanun tekniğine uymamakta
dır. Esasen maddenin başında, «siyasi partiler» 
diye işi umumi]eştirdiğine göre burada, «bütün» 
kelimesinin yazılmasına, Anayasada olduğu gibi, 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. Bu hususta, bir 
takriri Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 20 nci madde, Ana
yasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini saymak
tadır. İkinci bendinde Anayasanın 151 nci mad
desi gereğince mahkemelerce kendisine intikal 
ettirilen işleri karara bağlamayı görevi cümle
sinden olduğunu derceylemiş, 

Ancak, bu bent tedvin edilirken, mahkeme
lerden gel (m işleri, meselei müstehire kabul et
tirmek maksadiyle madde buraya karışık şekilde 
yazılmıştır. 

Bendeniz meselei müstehire kabul edilmesinin 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Onun sebebini 
bil âhara arz edeceğim. 
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Şimdi, maddenin yazılış şekli ile, meselei 

müstehire kabul edilen Yüca Divan sıfatiyle 
çalışırken ve bu kanunun 32 nci maddesi gere
ğince bakacağı dâvalarda, yani parti kapatıl
ması dâvalarında, her iki halde meselei müstehire 
kabul edilmiştir. Ama Yüce Divan sıfatiyle çalış
mayıp da, Anayasa Mahkemesi sıfatiyle çalış
maktayken, mahkemelerden havale edilmiş bir iş 
gelirse o zaman ne olacaktır. O halde şu madde
nin yazılış şekline göre meselei müstehirenin bu 
işlerde kabul edil m ivecek olduğu anlaşılmakta
dır. 

Eğer meselei müstehire kabul ediliyorsa, gerek 
Yüce Divan sıfatiyle yaptığı işlerde ve gerekse 
Anayasa Mahkemesi sıfatiyle gördüğü işlerde, 
kabul etmek lâzımdır. Fakat ben o kanaatte de
ğilim. 

Anayasamızdaki meselei müstehire kabul edi
lir diye bir şey yoktur. Ancak 151 nci maddenin 
3 ncü fıkrası şu hükmü ihtiva etmektedir. «Ana
yasa Mahkemesi işin kendisine gelişinden başla
mak üzere üç. ay içinde karar verir» diyor ve ilâ
ve ederek: Bu süre içinde karar verilmezse - dik
kat buyurun, karar verilemez demiyor - karar ve
rilmezse mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını 
kendi kanısına göre çözümliyorek dâvayı yürütür. 
Şu halde Anayasamız, 3 aylık bir müddet ver
miştir. Fakat bu müddet de katı olarak 3 ay için
de karara bağlıyacaktır, dememiştir. Son fıkra
sında, 3 ay içinde karar verilemezse, diye bir şey 
ilâve etmiştir. 

Bu itibarla, Anayasanın katî şekilde meselei 
müstehire kabul ederek, 3 ay içinde karara bağ
lar, şeklinde hüküm koymayıp, burada Yüksek 
Mahkeme heyetini muhayyer tutmuş olduğuna 
göre, kanuna, bu mahkemenin, bu hakkının tak-
yidedilmemesi lâzımgelir. Meselâ Yüce Divan sı
fatiyle veyahut da mahkeme sıfatiyle bir iş gör
mekteyken eline mahkemece tebliğ edilen bir iş 
geldi. Ama görmekte olduğu iş daha mühim ve 
hattâ hayati ehemmiyete haiz olabilir. O takdir
de hemen o işleri bırakıp, mahkemeden gelen işe 
mi bakacaktır? Bu benim kanaatimce katiyen doğ
ru değildir. 

Esasen üç aylık bir müddet vardır. Ama elin
de bulunan bir işi belki 3 günde, belki 5 günde ve 
belki de bir ayda bitirecektir. Bitirdikten sonra 
öteki işe geçer, o isi de yspar. Yani, maddenin 
yazılış tarzında bir meseloi. müstehire kabul et-
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ımek bu yönden doğru değildir. Bunu Yüksek I 
Mahkemenin takdirine bırakmak lâzımgelir. 

Yüksek Heyetinizi daha iyi tatmin edebilmek 
için bu maddenin ne şekilde anlaşılacağına dair 
komisyonun esbabı mucibesini okuyorum : 

«Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sı fatiyle 
baktığı işlerde Anayasanın 151 nci maddesinin 
nasıl uygulanması gerektiğini tesbit etmiş ve bu 
takdirde Yüce Divanın itiraz konusunu bir mese-
lei müstehire telâkki ederek dâvaya ara vermesi 
ve Anayasa Mahkemesi sıfatiyle Anayasaya aykırı
lığı konusunu hallettikten sonra dâvaya Yüce Di
van sıf atiyle bakmaya devam etmesi gerektiği hu
susa tasrih olunmuştur.» Burada anlaşılan mâna, 
tamamiyle bu işin, yani mahkemeden gelen bir 
meselenin, meselei müstehire telâkki edilmesi ka
bul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

[Bendenizin şahsi kanaatime göre, bunun me
selei müstehire addedilmesi, Anayasamızın ruhu
na da aykırı bulunmaktadır. 

Çünkü kanun Anayasa Mahkemesini 3 aylık 
müddet ile mukayyet tutmuş olsaydı, 3 ay içinde 
karar verilmezse, diye düşünerek, son fıkrasını 
vaz'etmeye lüzum görmezdi. 

(Bu itibarla 20 nei maddenin 2 nci bendinin 
şu şekilde değiştirilmesi için bir önerge takdim 
ediyorum : Anayasanın 151 nci maddesi igereğin-
ce, «kendisine intikal ettirilen işleri karara bağ
lar» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif eder, I 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 

[BAŞKAN — Bir noktayı muhterem hatip ar
kadaşların dikkatlerine arz etmek isterim, görü
şeceğimiz daha 43 madde vardır. Saat 3 ten bu 
yana olan 2,5 saatlik müddet içinde ancak 5 mad
de görüşülmüştür. Ortalama yarım saatte bir 
madde görüşüldüğüne göre 43 maddeyi görüşmek 
için ne kadar bir zamana ihtiyacımız olacağım 
bilhassa dikkate almalarını rica ediyorum. 

Buyurun, Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlarım. Söz mevzuu kanun Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri 
hakkındadır. Şu hale göre Anayasanın vazifelere 
taallûk eden bir maddesinin burada bulunmaması 
lâzımdır. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin vazife
lerini Anayasa bizzat tâyin ve tesbit etmiş bulun
maktadır. Dün de arz ettiğim gibi kanun metnine 
bu gibi aktarmaların yapılması hatalar ve aksak
lıklar tevlidedebilir. Anayasada bulunan ıgörev 
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ve yetkiler bu kanunda ilâveten yer almış olabi
lir. Bu ise Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan 
itibaren Anayasaya aykırı bir istikamet verilme
sine yol açar. Sonra bu kanunda yapılacak deği
şiklikler de Anayasanın değişmez hükümlerinin 
tatbikatta tağyir ve tebdil edilmesi gibi mahzurlu 
neticeler tevlidedebilir. Bu bakımdan 20 nci mad
denin kanun metninden çıkarılmasının lüzumlu 
bulunduğu kanaatindeyim. Bu hususta bir öner
geyi Başkanlık Divanına arz ediyorum, kabulü
nü rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Çağa. 
US AT QA(] A — Sayın arkadaşlar, 20 nci mad 

do yeni bir hüküm getirmiyor; Anayasanın çe
şitli maddelerindeki ahkâmı bir araya toplamak
tadır bu madd?.1. 

Buna rağmen, bendeniz Sadık Bey arkadaşı
mızın fikrine iştirak etmiyeceğim. Madem ki, bir 
osu] kanunudur bu kanun; usul kanununda mah
kemenin li-örcv ve yetkilerinin bulunması lâzım
dır. 

Fakat, şu maddede birinci olarak söz alan arka
daşlarımızın da tereddüdettiği gibi, üzerine te
reddütleri eelbedceek şekilde kaleme alınmıştır. 

Bendenizin teklifi, yalnız redaksiyon mesele
sinde olacaktır. Meselâ, 2 nci fıkra, veyahut 2 
nci bent, meselei müstehiredcn bahsediyor. Bu 
meselei müstehire, ilk mahkemelerde değil, Ana
yasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatı ile bir dâvaya 
baktığı zaman, kendisinin huzurunda, Anayasaya 
aykırılık defi ileri sürül ürse, o takdirde Anayasa 
Mahkemesine gönderilir. Anayasa Mahkemesi bu 
meseleyi hallettikten sonra vazifesine devam eder. 
Bu zaten bir emri tabiîdir. Fakat bu emri tabi
în in, maddenin içine böyle konması bir karışıklı
ğa sehebolaeaktır. Buna mahal vermemek lâ
zımdır. 

Diğer taraftan bütün görevleri bir maddede 
sırnlanmamıştır. Bir yerinde bakıyoruz Anaya
saya atfediyor. Bir yerinde kanun kendisine at
fediyor. İnsan kanunu karıştırmak suretiyle an
cak görev ve yetkilerin ne olduğunu anlıyor. Hal
buki bütün, görevlerin mesnedi Anayasada, mev
cut. O halde Anayasamızdaki mesnetleri göster
mek kâfi ve bunu Hükümet tasarısı gayet güzel 
olarak yapmış. Bendeniz Hükümet tasarısının ni
çin değiştirildiğini şu ana kadar anlamış değilim. 
Tasarı Adliye. Vekâletinde teknik elemanlar tara
fından gayeı güzel yazılmış. Binaenaleyh ben-
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deniz Hükümet tasarısının 20 nei maddesinin 
tahrir tarzını nazara alarak bir tadil teklifi ge
tirdim. (17 nci madde, sesleri) Evet, Hükümet 
tasarısının 17 nei maddesi. Madem ki, Anayasa
nın muhtelif maddelerine dağılmış yetkileri bu 
maddede topluyoruz. O halde bunları toplarken 
lâalettâyin değil de, biraz da sistematize etmek 
ve sistematize ederken de Anayasanın ruh ve lâf
zına uymak icabeder, kanaatindeyim. 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin, Anayasadaki 
yetkilerine göre 3 türlü vazifesi vardır. Bir ta
nesi, teşriî tasarrufları denetleme görevi. 

îptal dâvası ilk mahkemeden gelen itirazın, 
Anayasaya aykırılığın tetkiki; bunlar başlıbaşma 
iş değil, denetleme yolları. 

2 ncisi: îptal isteğini tetkik etmek. 
'Teşriî Meclisler, bir üyenin masuniyetini kal

dırır veya üyeliğin düşmesine karar verirse, on
dan sonra teşriî uzuvla münasebeti kalkıyor, âdi 
mahkeme haline geliyor. Kaç halde? 2 halde, 
Bir tanesi; Yüce Divan olarak çalışması; burada 
Yüksek Mahkeme rolündedir. 2 ncisi: Partilerin 
kapatılması, burada asliye mahkemesi durumun-. 
da, asliye hukuk mahkemesi durumundadır. 

Bunlardan başka, bir de ihtilafsız kazaya taal
lûk eden bâzı ek yetkiler verilmiştir kendisine. 
Meselâ, sulh mahkemesinin vaziyetin hesaplarını 
tetkik etmesi kabilinden partilerin verecekleri he
sapları tetkik eder, diyor. 

Sonra birtakım intihaplarla tavzif edilmiştir. 
Danıştaym Başkan ve üyeleriyle Başkanunsözcü-
sünü tâyin ediyor. Ondan sonra, kendi üyeleri 
arasında Uyuşmazlık Mahkemesine riyaset edecek 
kimseyi tâyin eder, diyor. 

Görüyorsunuz ki, bu vazifeler sistematize edi
lirse, Anayasa mesnetleri gösterilmek suretiyle 
tahrir edilirse, madde hem Anayasaya uygun ola
cak, hem de Anayasa Mahkemesine verilmiş olan 
bütün yetkiler bir hukuk kitabında olduğu gibi 
sistematik olarak zikredilmiş olacak ve bu suret
le vuzuha kavuşacak. Bu mülâhazalarla 20 nci 
madde hakkında, Hükümetin tasarısını esas tuta
rak bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Tokat) — Maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri almış- j 
tır. | 
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Dördüncü Kısım 

İnceleme ve yargılama usulleri 

Birinci Bölüm. 
Anayasa Mahkemesi sıfatiyle bakılan işlerde 

usul 

İptal dâvası açmaya, yetkili olanlar 
MADDE 21. — Kanunların veya Yasama 

Meclisleri içtüzüklerinin tümü veya bunların be
lirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı 
iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğ
ruya iptal dâvası açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkan ı ; 
2. 'Son milletvekili genel seçimlerinde mute

ber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasi 
partiler; 

3. Türkiye Büyük Millet, Meclisinde temsil
cisi bulunan siyasi partiler; 

4. Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grupları; 

5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Sena
tosunun üye tamsayısının en az altıda biri tuta
rındaki üyeleri; 

6. Yüksek Hâkimler Kurulu; 
7. Yargıtay; 
8. Danıştay; 
9. Askerî Yargıtay; 

10. Üniversiteler. 

6, 7, 8, 9 ve 10 ncu bentlerde yazılı olan ku
rul ve kurumlar, ancak, kendi varlık ve görevle
rini ilgilendiren alanlarda, kanunların ve Yasama 
Meclisleri içtüzüklerinin tümü. veya belirli madde 
ve hükümleri aleyhinde Anayasaya aykırılık id
diasiyle ipi al dâvası açabilirle]'. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK AimiKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlarını. 4 ııeü bentteki ifade ve iba
re şu : «Siyasi partilerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grupları.» Bendeniz şunu arz et
mek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupıı diye bir grup mevcut değildir. Sayın 
Sözcü Zihni Betil arkadaşımız dün bunu izah 
buyurdular. Fakat bendeniz tatminkâr göreme
dim. Maddenin şu şekilde değiştirilmesi için 
bir önerge sunuyorum. «Siyasi partilerin Cum
huriyet Senatosu veya Millet Meclisi grupları» 
şeklinde maddenin düzeltilmesi, maddeyi vuzu
ha kavuşturacaktır. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Fikret Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Senatörler, bendeniz de, Sayın Artukmaç gibi, 
madde 21, fıkra 4 ün tadilinde mevzuubahis 
partilerin, Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
Meclisinde mevcut Meclis grupları tâbiri ile be
raber, T. B. M. M. yasama organı olarak bir 
organı bulunmadığında birlikte ısrar etmekte
yim. Her ne kadar, Anayasanın 149 ncu mad
desindeki tâbir, T. B. M. M. de temsilcisi bu
lunan siyasi partiler demekte ise de, 63 neü 
ve mütaakıp maddeleri tetkik ettiğimizde, T. 
B. M. M. nin 2 yasama organı olarak toplan
tısı, birleşik toplantılara münhasırdır. Ve Ana
yasamız ayrıca T. B. M. M. adı altında ayrı 
bir Meclis kabul etmektedir. Şu hale göre, 21 
nci maddenin üçüncü fıkrasının; C. Senatosu 
ve Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siya
si partiler olarak, tadili hiçbir zaman Anaya
saya aykırı olmaz. Çünkü bu, ibarede, mevcut. 
C. Senatosu ve Millet Meclisi bir araya geldiğin
de birleşik toplantı teşkil ederler. Neticede de 
toplantının sıfatı T. B. M. Meclisi olur. Bu 
ancak Anayasanın tahdidettiği hallerde vâkıdır. 
Çünkü, siyasi partiler öyle hallerde olabilir ki, 
Millet Meclisinde mümessili bulunur. Senatoda 
bulunmaz veya Senatoda bulunur, Millet Mec
lisinde bulunmaz. Takdir edersiniz ki, Ana
yasa Mahkemesinin salâhiyetlerinden birisi de 
İçtüzükler üzerinde iptal dâvası açmaktır. Bu 
hususta, Senatonun ve Millet. Meclisinin birer 
İçtüzükleri olacağına göre, maddenin üçüncü 
fıkrasının tadili kanaatimce Anayasaya aykırı 
olmıyacağı gibi, yasama Meclislerinin her iki
si de ayrı ayrı zikredilmek suretiyle bu hak 
her iki Meclise de tanınmış olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 63 ncü maddesi, «T. B. M. Mec
lisi, Millet Meclisi, C. Senatosundan kuruludur. 
Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde bir
likte toplanır.» dedikten sonra, 64 ncü mad
desinde «T. B. M. M. nin görev ve yetkileri. 
a) Genel olarak» başlığı altında şöyle demek
tedir : 

«Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, 
Devletin bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları
nı görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, 
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genel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
karar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin yetkilerindendir.» diyor. 

Konuşan iki arkadaşım, yasama yetkisini 
dar mânada aldıkları için hataya düşmektedir
ler. Yasama görev ve yetkisi, sadece kanun 
yapmaktan ibaret değildir. Yasama görev yet
kisi T. B. M. M. nindir. T. B. M. M. ise, iki 
Meclisten terekkübeder. İki Meclis, Anayasa<-
nın tasrih ettiği ahvalde birlikte toplanarak, 
bunun dışındaki hallerde de ayrı ayrı toplanmak 
suretiyle görevlerini yaparlar. Kanun tasarı
sında aynen «T. B. M. M. de temsilcisi bu
lunan siyasi partiler» deniyor. Anayasamızın 
149 ncu maddesini okuduğumuz zaman aynen 
«... Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi 
bulunan siyasi partiler...» denildiğini görmek
teyiz. Jlbare, Anayasamızın 149 ncu maddesin
den aynen almmış ve tasarının 21 nci maddesi
nin 3 ncü bendine aynen konulmuştur. Harf 
eksiği da'hi yoktur. 149 ncu madde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan si
yasi partiler dedikten sonra, veya bunların 
Meclis grupları, diyor. 21 nci maddenin 4 ncü 
bendinde de; siyasi partilerin Türkiye Büyük 
Millet Meclis grupları» denilmektedir. Bu 
iki ifade arasında bir fark yoktur. Anayasa
mızın 85 nci maddesine göre «Siyasi parti grup
ları, en az on üyeden meydana gelir.» Binaen
aleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tem
silcisi var fakat sayıları ondan az ise, iptal 
dâvasını açmak hakkını ancak siyasi partinin 
kendisi kullanacaktır. Siyasi partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsilcisi var ve sa
yıları da on veya fazla ise, iptal dâvası açma 
yetkisini T. B. M. M. de temsilcisi bulunan si
yasi partilerin Meclis grupları kullanacaktır. 
Bu itibarla arkadaşlarıımızm değiştirge teklifle
rini uygun göremiyoruz. Bunu, bir ısrarın ifa
desi olarak değil, bir kanaatin ifadesi olarak 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Tuıfoangil, buyu
ranı. 

FİKRET TURHANGİL (Aydm) — «Tür
kiye Büyülk Millet Meclisi», elimizde bulunan 
Anayasaya göre bir terim midir, yoksa «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi» içine yasama or'ga-
m olavak, Cumlıuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi ayrı ayrı olarak mı girmiştir? 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi mevcuttur ve 2 Meclisten terekkübeder. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bu iki 
Meclis bir arada toplandığı zaman birleşik bir 
toplantı hâli mi mevzuubahistir, yoksa T. B. 
M. M. teriminin ifade ettiği ayrı bir durum 
mu vardır? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — Metin gayet sarihtir. 
T. B. M. M. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosundan kuruludur. Bu meclisler, Anayasa
da gösterilen hallerde birlikte toplanırlar. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Peki, 
T. B. M. M. ni müstaıkil bir yasama organı ola
rak kabul etmek mümkün müdür? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla.) — Anayasanın, birlikte 
toplanmak suretiyle müzakere edilip karara 
bağlanmasını tahdiden tesbit ettiği ahvalde, 
evet. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Anaya
sada hir birleşik toplantıdan bahsediliyor, 
ama T. B. M. M. olarak bahsedilmiyor. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — Anayasamızın bâzı hü
kümlerinde Cumhuriyet Senatosiyle Millet Mec
lisinden, Yasama Meclisleri diye bahsedilmek
tedir. Bu terim de yerinde ve doğrudur. Şim
di, siz diyorsunuz ki, 21 nci maddenin 3 ncii 
bendindeki, (Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsilcisi bulunan siyasi partiler) sözü yan
lıştır, onun yerine "benim teklifim konsun. 
Ben de diyorum ki, Anayasamızın 149 ncu mad
desinde yer almış olan bu ifadeyi, tasarıyı 
hazırlıyanlai" aynen alıp 21 nci maddeye aynen 
koymuşlardır. Biz Anayasayı müzakere etmi
yoruz. Burada, Anayasanın 149 ncu madde-
'sinin müzakeresi ve kabulü mevzuubahis değil
dir. 

BAŞKAN — ,Saym Betil, Turhangil arka
daşımız Anayasa değişikliği değil de, kanun 
metninde geçen, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi» nden maksadın ne olduğu yani neyin mu-
radolduğunu anlamak istiyorlar ve bunun bu
rada bir terim mi, yoksa bir organ mı olduğu 
hakkında tereddütlerini izale etmek istiyorlar. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Efendim, Anayasadaki, «siyasi partiler» tâbiri 
ehemmiyetle kullanılmıştır. Maddede, «yüzde 
şu kadar rey almış olan siyasi partiler dâva 
açarlar.» deniyor. Tatbikatta bir yanlışlığa ma
hal bırakmamak için şu hususu arz etmek isti
yorum. Genel merkez dışında, il veya ilçe teş
kilâtlarının dâva tahrik etmiyecek mi? Bura
da, «siyasi partilerin yetkili organları» diye 
bir ilâve yapılmasını uygun ıgörüyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, bu husus, 25 nci 
maddede, «Siyasi partilerin tüzüklerine göre 
en yüksek merkez organları» diye ifade edil
miştir. Çok iyi bilirsiniz, bir dâvada evvelâ da
vacı durumunda olan kimsenin dâvaya ehil olup 
olmadığı hususu üzerinde durulur. Siyasi par
tiler ıner'i kanunlara göre bir tüzükle kurula
cağı için, (en yüksek merkez organını) bu tü
zük tâyin edecek ve Omay arkadaşımın endişe
lerine mahal kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde iki öner
ge mevcuttur. Bunlardan biri dördüncü, diğe
ri de üç ve dördüncü fıkraların değiştirilmesini 
istemektedir. 

Önergeleri okuyoruz. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Madde 21 in 3 ve 4 ncü fıkralarının aşağı

daki şekilde tâdilini arz ve teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret Turhangil 

Maddc21. F. 3. 
O. Senatosu veya Millet Meclisinde temsil

cisi bulunan siyasi partiler. 
Madde 21. F . 4, 
Siyasi partilerin C. Senatosu veya Millet 

Meclisinde mevcut Meclis grupları. 

BAŞKAN — İkinci takriri okutuyorum. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

Turhangil arkadaşımın takririne iltihak ediyo
rum. '-$ 

BAŞKAN — Artukmaç arkadaşımız, Tur
hangil arkadaşımızın takririne iltihak ettikleri
ne göre, Turhangil arkadaşımızın takririni tek
rar okutuyorum. 

(Fikret Turharıgil'in önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

tBETÎL (Tokat) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 

ADALET BAKANI SAHlR KURUTLUOĞ-
LU — Anayasaya aykırı bir metin olduğu için 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, durum kâfi derecede 
izah edilmiş bulunmaktadır. Artukmaç arkada
şımız Turhangil arkadaşımızın takririne iltihak 
ettiklerini bildirdiler. Turhangil arkadaşımızın 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 20 ye karşı 32 reyle kabul 
edilmiştir. 

Üç ve dördüncü fıkralardaki değişiklikle 21 
nci maddeyi tekrar okutuyorum. Bilâhara açık 
oylarınıza sunacağım. 

iptal dâvası açmaya yetkili olanlar 
MADDE 21. — Kanunların veya yasama 

meclisleri içtüzüklerinin tümü veya bunların 
belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya ay
kırılığı iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğ
rudan doğruya iptal dâvası açabilecek olanlar 
şunlardır : 

1. Cumhurb aş'kanı; 
2. Son milletvekili genel seçimlerinde mu

teber oy sayısının en az yüzde onunu alan si
yasi partiler; 

3. Cumhuriyet Senatosu veya Millet Mecli
sinde temsilcisi bulunan siyasi partiler; 

4. ıSiyasi partilerin Cumhuriyet Senatosu 
veya, Millet Meclisinde mevcut meclis grupları; 

5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Se
natosunun üye tamsayısının en az altıda biri 
tutarındaki üyeleri; 

6. Yüksek Hâkimler Kurulu; 
7. Yargıtay; 
8. Danıştay; 
9. Askerî Yargıtay; 
.10. Üniversiteler. 

6, 7, 8, 9 ve 10 ncu bentlerde yazılı olan 
kurul ve kurumlar, ancak, kendi varlık ve gö
revlerini ilgilendiren alanlarda, kanunların 
ve yasama meclisleri içtüzüklerinin tümü ve
ya belirli madde ve hükümleri aleyhinde Ana
yasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası açabi-
Mrler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nci maddeyi acık oylarınıza sunuyo
rum. 

iptal dâvası açına süresi 
MADDE 22. — Anayasa Mahkemesine doğ

rudan doğruya iptal dâvası açma hakkı, iptali 
istenen kanunun veya yasama meclisi içtüzü
ğünün Resmî Gazetede yayınlanmasından baş-
lıyarak doksan gün sonra, düşer. 

BAŞKAN — Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Malûmuâlimz bir kanun 

tahrir tekniği vardır. Bu da aranılan şeylerin 
bir kanunda kolayca bulunması veya birbirine 
benzeyen müesseselerin bir araya getirilmesi 
kanun tekniğinin icaplarından birisidir. 

Bu 22 nci maddede mevzuubahsedilen husus 
bir sükûtu hak müddetidir. 90 gün içinde 21 
nci maddede gösterilen makam, merci ve kurul
lar dâvalarını açmazlarsa, artık bu dâvayı açma 
hakları sakıt olur. 

Yine Anayasada bir sükûtu hak müddeti da
ha vardır. Yasama meclislerinin, masuniyeti 
kaldırma yahut âzalığm düşmesine karar ver
me hallerinde dâvanın ya alâkalı üye veya bir 
diğer üye tarafından karar tarihinden itiba
ren bir hafta içinde açılması lâzımdır. Bu da 
bir sükûtu haktır. Binaenaleyh, bunu ayır
makta bir mâna yoktur. Bakıldığı zaman bütün 
sükûtu hak müddetleri meydana çıksın. Ben
deniz bunun buraya ilâvesini teklif ediyorum, 
bir. 

İkincisi; sükûtu hak müddeti beraberce bu 
maddede yer alsın. Bu müddetlerin hesabında, 
gün hesabı bir de hafta hesabı vardır. Nedir 
ölçü"? Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
müddetlere mütaallik hükümleri tatbik edilir, 
deniyor, bir fıkrasında. 

Bir de defi voliyle Anayasaya aykırılığı ileri 
sürmek var, bir mahkemede uygulanmakta olan 
bir kanun dolayısiyle. Kanunun Anayasaya ay
kırılığı deniyor-. Bir müddet var mı? Bunun 
müddeti yoktur. Anayasa sarahaten müddete 
bağlıdır demiyor. Bağlıdır da demiyor. O 
halde; bu kanunda bunun da zikredilmesi lâ
zımdır. Bakılmakta olan bir dâvada uygula
nan bir kanunun Anayasaya aykırılığını ileri 
sürme müddeti yoktur. Müddete bağlı değil-
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dir, deniyor. Bunun için bir takrir arz ediyo-
yorum. Kabulünü rica ederim. 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLU-
OĞLU — Maddeyi okur musunuz. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Peki efendim. 
Madde : 22 
«Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya 

iptal dâvası açma hakkı, iptali istenen kanu
nun veya meclisler içtüzüklerinin Resmî Ga
zetede yayınlanmasından bağlıyarak 90 gün son
ra düşer.» Aynen buradaki hükümdür. 

ikinci fıkrası : «Yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına veya düştüğüne dair meclislerce 
verilecek kararın iptalini istemek hakkı, ka
rar tarihinden bağlıyarak bir hafta içinde dü
şer.» Bu da aynen Anayasada var. 

Üçüncü fıkra : «Müddetlerin hesaplanmasın
da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hü
kümleri uygulanır.» 

Son fıkrası ise, «bir dâvaya bakmakta olan 
mahkemece uygulanacak bir kanunun Anaya
saya aykırılığını ileri sürmek müddete bağlı de
ğildir. Defan her zaman ileri sürülebilir. Ben
deniz, redaksiyon ve kanun tekniği bakımından, 
bu tashihlerin yapılmasına kaaniim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ko
misyon ne düşünüyor? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNİ 
BETlL (Tokat) — Maddenin komisyona geri 
verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — 22 nci madde komisyona iade 
edilmiştir. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümlerinin Ana
yasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 23. —• Usulüne uygun bir şekilde 
yürürlüğe konmuş olan her nevi milletlerarası 
andlaşmalar aleyhine, 20 nci maddenin 1 ve 2 
nci bentleri gereğince, Anayasa Mahkemesinde 
iptal dâvası açılamaz ve bu Mahkemeye itirazen 
başvurulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Efendim, bu takriri de 

yine birbirine benziyen işleri bir araya topla
mak ve kanunun kolayca anlaşılmasını temin 
etmek maksadiyle, redaksiyon mülâhazasiyle 
takdim ediyorum. 

Anayasa, kanunların ve meclislerin içtüzük
lerinin denetlenmesi vazifesini Anayasa Mah
kemesine vermiştir. Anayasada 3 tane istisna 
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vardır. Üç nevi teşriî tasarruf Anayasanın mûJ 

rakabesi haricindedir. Murakabesi ileri sürüle
mez. 

Birincisi; bu maddede kaydedilen, usulüne 
tevfikan yürürlüğe konulmuş beynelmilel, mil
letlerarası andlaşmalardır. ikincisi; yine Ana
yasanın 153 ncü maddesinde sıralanmıştır ki, 
bu da 24 ncü maddede geçmektedir, inkılâp ka
nunlarının 9 Temmuz 1961 tarihinde mevcut ve 
mer'i olan hükümleri. Bunlar da Anayasa Mah
kemesinin denetlemesi dışındadır. 

Üçüncüsü, Anayasanın geçici 4 ncü maddesi
nin 3 ncü fıkrasında bahsedilen Millî Birlik 
Komitesinin ısdar ettiği kanunlar. Bunların 
hepsinin durumu Anayasa Mahkemesi karşı
sında müsavi; denetleyemez. Ne doğrudan doğ
ruya, Anayasa Mahkemesi Kanunun meriyete 
girmesiyle 90 gün içerisinde iptal dâvası açı
labilir; ne de mahkemelerde bunların Anayasaya 
aykırılığı defan ileri sürülebilir. 

Bunlar birbirine benzer üç grup olduğu için, 
bendeniz bunların bir madde içinde tolanma-
smda fayda mülâhaza ettim. Konu kolay anla-
mr. Takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BET İL (Tokat) — Bu maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 23 ncü maddeyi de 
geri aldılar. 

Devrim kanunlarının Anayasaya aykırılığının 
iddia edilememesi 

MADDE 24. — 1. 1 Mart 1340 tarihli ve 
430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sa
yılı Şapka iktisası hakkında Kanunun; 

•3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve 
Türbedarlıklar ile birtakım unvanların meni 
ve ilgasına dair Kanunun; 

4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı 
Beynelmilel erkâmın kabulü hakkında Kanu
nun; 

5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı 
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Ka
nunun; 

6. 26 Teşrinisani 1934 taraihli ve 2590 sa
yılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanla
rın kaldırıldığına dair Kanunun; 
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7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sa

yılı bâzı kisvelerin giyilemiyeceğine dair Ka
nunum ; 

8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenesinin 110 ncu maddesiyle ev
lenme akdinin evlendirme memuru tarafından 
yapılacağına dair medeni nikâh esasını vaz'eden 
maddelerinin; 

9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan 
hükümleri aleyhinde; 

20 nei maddenin 1 ve 2 nci bentleri gere
ğince, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası 
açılamaz ve bu mahkemeye itirazen başvurula
maz. 

BAŞKAN 
Betil. 

Söz istiyen. Buyurun Sayın 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — 23 ncü maddeyi de geri al
dığımız için bu maddeyi de komisyona istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Betil, kolaylık sağlan
ması için, geri almak istediğiniz maddeleri he
nüz okunmadan belirtiniz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Okunduktan sonra bizim 
için kolaylık oluyor. Daha çok vuzuh sağlanı
yor. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi okutuyorum. 

İptal dâvasının açılması; temsil 
MADDE 25. — Kanunların ve yasama mec

lisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı se
bebiyle açılacak iptal dâvası; 

1. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2 ve 3 
ncü bentlerinde yazılı siyasi partilerin tüzük
lerine göre en yüksek merkez organlarının en 
az üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacak
ları karar üzerine, genel başkanları veya Ve
killeri; 

2. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 4 ncü 
bendinde yazılı siyasi parti gruplarının genel 
kurullarının en az üye tamsayısının salt ço-
ğunluğiyle alacakları karar üzerine, Grup 
Başkanları veya Vekilleri; 

3. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, 
9 ve 10 ncu bentlerinde yazılı kurul ve ku
rumların genel kurullarının veya Senatolarının 
üye tamsayısının salt çoğunluğiyle alacakları 

kararlar üzerine bu kurulları Başkanları ile Üni
versitelerin Rektörleri; 

Tarafından açılır. 
Dâva, 21 nci maddenin 1. nci fıkrasının 5 

nci bendinde yazılı yasama meclisleri üyeleri 
tarafından açıldığı takdirde, dilekçede, kendile
rine mahkemece tebligat yaplımak üzere, en 
çok iki üyenin gösterilmesi gereklidir'. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul, edilmiştir. 

İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar 
MADDE 26. — Anayasa Mahkemesi Genel 

Sekreterinin dâva dilekçesini kaleme havale 
ettiği tarihte, dâva, açlımış sayılır. Genel Sek
reterlikçe, dâvayı açanlara, dâvanın alçıldığma 
dair bir belge verilir. 

Anayasaya aykırılk iddiasiyle iptal dâvası
nı açan, kanunların veya yasama meclisleri 
içtüzüklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın 
hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerek
çelerinin neden ibaret bulunduğunu açıklamak 
zorundadır. 

Dâvanın açıldığı, tarihte dilekçede imzası 
bulunanlar, ayrıca, yetkilerini belirten belge
leri ve kurum, kurul ve siyasi'partilerle siyası 
parti gruplarının kendilerine yetki verilmesine 
dair kararlarının tasdikli örneklerini, dilekçe 
ile birlikte, Genel Sekreterliğe vermek zorun
dadırlar. 

Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on gün 
için 2 ve 3 ncü fıkralarda istenilen hususla
rın tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulunca incelenir ve varsa, noksan
lıklar tesbit edilerek, en az onbeş gün olarak 
verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere 
tebliğ olunur. 

Yinkardaki fıkrada belirtilen mehil içinde 
noksanlıkların tamamlanmaması halinde, dâva 
açlımamış sayılır . Dâvanın açılmamış sayıl
ması hakkındaki karar, Anayasa, Mahkemesi Ge
nel Kurulunca verilir. Bu karar, Resmî Gazete
de yayınlanıl-. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buuyurun Sayın Çumra! ı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim. 
komisyon sözcüsünden bir şey soracağım. 

Bilindiği üzere, tatbikatta birtakım teşev
vüşlere sebebiyet veren dâva dilekçesinin zıya-
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dan vikayesi için, bu maddenin birinci fıkra
sını şu şekilde kaleme alsak nasıl olur» «Ana
yasa Mahkemesi Genel Sekreterine verilen dâva 
dilekçesi kaleme, havale edilir ve esas defterine 
kaydettirilir. 

Dâvanın açıldığına dair dilekçe sahibine bir 
belge "verilir ve dilekçenin esas deftere kaydet-
tirilmesiyle dâva açılmış sayılır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Bu tavzih eder, vuzuhta fay
da vardır. Maddeyi geri alalım, düzeltelim. 

BAŞKAN — 2 (i ncı madde komisyona geri
leri] mistir. 

İtiraz yoliyle .mahkemelerce gönderilen işler 
MADDE 27. — Bir dâvaya bakmakta olan 

mahkeme : 
1. O dâva sebebiyle uygulanacak" kanun 

hükümlerini Anayasaya aykırı görürse, bu yol
daki gerekçeli kararı; veya; 

2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü ay-
kırılk iddiasının ciddî olduğu kanısına va
rırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savun
malarını ve kendisini bu kanıya götüren görü
şünü açıklıyan kararı, 

Dosya, muhtevasının mahkemece bu konu 
ile ilgili görülen tasdikli suretleriylc birlikte 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderir. 

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bu konu
da vereceği karara resmen ıttıla kesbedineeye 
kadar dâvayı geri bırakır. 

Anayasa Mahkemesi, isin kendisine geli
şinden başlamak üzere üç ay içinde kararını ve
rir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçe ile bağlı olmama 
MADDE 28. — Anayasa Mahkemesi, kanun

ların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Ana
yasaya aykırılığı hususunda ilgililer tararfın-
dan ileri sürülen gerekçlere dayanmaya mecbur 
değildir. Mahkeme, taleple bağlı kalmak 
kaydiyle, başka gerekçe ile de Anayasaya ay
kırılık kararı verebilir. 

Ancak, eğer müracaat kanun veya içtüzü
ğün sadece belirli madde veya. hükümleri aley
hinde yapılmış olup da, bu belirli madde veya 
hükümlerin iptali kanun veya içtüzüğün di
ğer bâzı hükümlerinin veya. tamamının ııygıı-

lanamaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa 
Mahkemesi, keyfiyeti gerekçesinde belirtmek 
şartiyle, kanun veya içtüzüğün bahis konusu 
diğer hükümlerinin veya tümünün iptaline ka
rar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgililerin çağrılması 
MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi, 20 nei 

maddenin 1, 2 ve 6 ncı bentelrinde bahis konu
su işlere, dosya üzerinde inceleme yapmak 
suretiyle bakar; gerekli gördüğü hallerde, sözlü 
açıklamanın dinlemek üzere, ilgilileri çağırır. 

Cumhurbaşkanının çağnlmasına lüzum gö
rülen hallerde, ayrıca vekâletname aranmaksı
zın, tensibedeeeği şahıstan gereken izahat alı
nır. 

20 nci maddenin 5 nei bendinde bahis ko
nusu olan denetimin hangi usule göre yapıla
cağı, özel kanunla gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın Betil, 20 nci maddeyi 
geri aldığımıza göre bununla irtibatı var mıdır? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — İrtibat vardır efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımız 29 ncu maddenin 
20 nei madde ile irtibatı bulunduğunu söylü
yorlar, bunu da komisyona veriyoruz. 

Tebligat 
MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi 29 ncu 

madde uyarınca, ilgililerin sözlü açıklamaları
nın dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgi
lilere, tâyin edilecek günde mahkemede hazır 
bulunmalarını veya temsilci göndermeleri lü
zumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci gön-
dermezlerse, gerekli incelemenin dosya üze
rinde yapılacağı meşruhatını havi davetiye 
gönderilir. 

21 nci maddenin 1 nei fıkrasının 5 nci ben
dinde yazılı Millet Meclisi veya Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinden 25 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında gösterilen üyeler, sözlü açıklama
larda hazır bulunabilirler. 

21 nci. maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, ve 
9 ncu bentlerinde yazılı • kurullar, Başkanlan 
veya Başkanın tensibedeeeği bir üye tarafın
dan; aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 
ncu bendinde yazılı Üniversiteler, Rektörleri ve-
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ya Rektörün görevlendireceği - biri varsa Hu- I 
kuk Fakültesinden olmak üzere - iki öğretim 
öyesi tarafından temsil edilirler. 

20 nci maddenin 1 ve 2 bentlerinde yazılı 
hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2, 3 
ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve iptali iste
nen kaimin veya içtüzüğün veya bunların belli 
hükümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı kanaa
tinde bulunan siyasi partiler veya parti grup
ları, 25 nci maddenin 1 nci fıkrasının 1 ve 2 
nci bentleri uyarınca Anayasa. Mahkemesine 
yazılı mütalâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, 
lüzumlu gördüğü takdirde, yukarda yazılı par
t i ve parti gruplarından sözlü izahatlarım din
lemek üzere iki temsilci istiyebilir. 

BAŞKAN — Sayın Betil, 30 ucu maddenin 
1 ve 2 nci bentlerinde 20 nci maddeden bahse
dilmektedir, irtibat mevcutsa bunu da komisyo
na verelim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — İrtibat vardır, bunun da ko
misyona verilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Arkadaşımız irtibat olduğun
dan bahsetmektedir, 30 ucu maddeyi de komis
yona veriyoruz. 

Vekâletname 
MADDE 31. — Anayasa Mahkemesine mü

racaat hakkım haiz olan makam, kurul, kurum 
ve kişiler, kendilerini, noterden tasdikli özel 
vekâletnameli bir veya birkaç avukat tarafın
dan temsil ettirilebilirler. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Burada noterden tasdikli olacak özel vekâlet
nameden bahsedilmektedir, vekâletnameyi ken
dileri mi tertip edip notere tasdik ettirecekler, 
yoksa doğrudan doğruya noterde mi yapacaklar
dır? 

İkincisi burada bir de avukat tâbiri var
dır. Müdafaa hakkı bakımından tahdidi mâna
da alınabilir mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, noterde iki şekil
de vekâletname tanzim edilir. Biri re'sen; diğe
ri de imzaların tasdik edilmesi suretiyle. Ve
kâletnameler muhtevaları bakımından ya umu
mi ya da 'hususi -olurlar. Hususi vekâletname 
muteber olduğuna göre iptal dâvası açma yet
kisini veren umumi vekâletname *de muteber 
olacaktır. 
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Tasarının 31 nci umdesinde, «Anayasa 

Mahkemesine müracaat hakkım haiz olan ma
kam, kurul, kurum ve kişiler, kendilerini, no
terden tasdikli özel vekâletnameli bir 'veya bir
kaç avukat tarafından temsil ettirebilirler.» de
niliyor. Burada ehemmiyeti haiz olan nokta, 
müvekkilin, vekiline, iptal dâvası açmak için 

yetki verdiğini vekâletnamede tasrih etmesin
den ibarettir. 

«Bir veya 'birkaç- avukat» tâbirine gelince; 
Hükümet tasarısında, avukat adedi zikredilme-
miştir. Mili el' Meclisi Anayasa. Komisyonu 
«bir veya birkaç avukat» demiş ve Meclis de 
bunu kabul etmiş. Bir mevzuun Anayasa Mah
kemesi huzurunda izah ve teşriî vazifesini bir 
yerine birkaç avukatın, almasını, 'bilmiyorum 
muhterem arkadaşını niçin tenkit ediyorlar? 
Eğer adedi kâfi görmüyorlarsa bir teklifte bu
lunsunlar. 

Benim şahsi kanaatime göre; «noterden tas
dikli vekâletname tâyin edilen avukat tara
fından temsil ettirilir» denmesi kâfidir. Avukat 
deyince, münhasıran bir avukat mânası anla
şılmaz. Ama Millet Meclisi, böyle komisyo
numuzda, mu'hafazada mahzur görmemiştir. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) 
Metni geri alırsanız mesele kalmaz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Devamla) — Rendeniz şahsi kanaati
mi arz ettim. Komisyonda böyle görüşüldü. İki
si arasında esasa dokunan hiç'bir fark yoktur. 

BAŞKAN T— Komisyon maddeyi geri almak 
arzusunu göstermediğine göre, değiştirge tek
lifi de yoktur. Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Siyasi Partiler hakkındaki dâvalar 
MADDE 32. — Bu kanunun 20 nci •madde

sinin 4 ncü bendi gereğince, siyasi partilerin 
kapatılması hakkında açılan dâvalarda, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu uygulanır. 

Bu dâvalara duruşmalı olarak ve Cumhuri
yet Başsavcısının huzuru ile bakılır. 

35 nci madde hükümleri bu dâvalarda, da 
uygulanır. 

' KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Bu maddenin de 20 nci mad
de ile irtibatı vardır, komisyona verilmesini ri
ca ediyorum. 

— 430 



O. Senatosu B : 
BAŞKAN — Bu maddeyi de komisyona, ve

riyoruz. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve T. B. M. M. 
üyeliği sıfatının düşmesi 'hallerinde iptal 

istemleri 
MADDE 33. — 20 nci maddenin 6 ncı ben

di gereğince, dokunulmazlığı kaldırılan millet
vekili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan 
Bakan veya'hut Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden her hangi biri tarafından yapıları 
iptal istemleri, Anayasa Mahkemesince 15 gün 
içinde karara bağlanır. 

Yasama Meclislerinin, bu iptal istemlerine 
konu teşkil eden kararları aley'hine Anayasa 
Mahkemesine başvurma hakkı, karar tarihin
den itibaren bir hafta sonra düşer. 

26 ncı maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının, 28 
nci maddenin 1 nci fıkrasının, 29 ncu -madde
nin 1 nci fıkrasının, 30 ncu maddenin 1 nci 
fıkrasının ve 31 nci maddenin hükümleri, bu 
halde de uygulanır. 

Bahis konusu iptal istemlerinde. Anayasa. 
Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini 
'beklemeksizin, gerekli evrakı reAsen celbeder. 

BAŞKAN — Sayın Betil 33 ncü madde ile 
20 nci maddeye atıf yapılmaktadır, bunun da 
komisyona verilmesi icabeder. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Evet efendini, 'bu madde
nin de komisyona verilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Bu madde de komisyona veril
miştir. 

İkincî bölüm 
Yüce Divan sıfatiyle bakılan işlerde usul 

Duruşma.; ve hüküm verme 
'MADDE 34. — Anayasa 'Mahkemesi, Yüce 

Divan hâlinde çalışırken, yürürlükteki kanun
lara göre duruşma yapar ve hüküm verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge var
dır. okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü 'maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesi hususunun oya konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Madde 34. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Di
van halinde çalışırken, ceza ve gerektiğinde hu-
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kuk muhakemeleri usulü kanunlarına göre du
ruşma yapar ve hüküm verir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç «ize hitabedi-
yorum: Yürürlükteki kanunlar bunları da kap
samıyor mu? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada
ki maksadın usul kanunlarına aidolduğunu tah
min ederim. Usulü göstermesi lâzımgelir. Da'ha 
evvelce de arz etmiştim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; tasa
rıda mevcut tâbir daha umumidir. Dalha şümul
lü mâna ifade etmektedir. Onun için komisyo
numuz hu fikre iştirak etmiyor. 

(BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Ka'bul edilmemiştir. !34 ncü madde
yi metindeki şekli ile oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Savcılık görevi 
MADDE 35. — Yüce Divan Savcılık görevi

ni, Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Başsavcı yar
dımcılarından "bir veya birkaçı da Başsavcı ile 
birlikte duruşmaya iştirak edebilir. 

Fiilî veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet 
Başsavcısının hu görevi ifa edememesi halinde, 
Yüce Divan Savcılığını geçici olarak yapacak 
zat, Yargıtay İkinci Başkan ve üyeleri arasın
dan Yargıtay 'büyük genel kurulunca üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Dördüncü kısmın müşterek hükümleri 

Mahkemenin toplanma nisabı 
MADDE 36. — Anayasa Mahkemesi, Başkan 

ve on dört asıl üyenin huzuru ile toplanır. Baş
kan, asıl üyelerden mazereti olanların yerini kı
dem esasına göre, yedek üyelerle tamamlar. 

Mazeretlerin sebep ve mahiyeti ile kabul şek
li, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenir, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etıııiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanın yetkileri ve ona vekillik 
MADDE 37. — Yargılamanın veya inceleme

nin idaresi Başkana aittir. Başkanın mazereti 
halinde Başkanvekili, onun da bulunmadığı hal
lerde mevcut üyeler arasından çoğunlukla seçile
cek üye başkanlık yapar. 

BAŞKAN ----- Madde üzerinde söz istiyen.' 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakere gizliliği ve karar nisabı 
MADDE '38. - - Anayasa Mahkemesinin müza

kereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla veri
lir. Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 

Kıdem yaş esasına göre tâyin olunur. Yaşta 
eşitlik halindi1 kur'aya başvurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen t 
SEDAT CUMBALI (Konya) — Efendim; 

yukarıki maddede kıdem esas tutulduğu halde 
38 nci maddede yaş esas tutulmaktadır. Halbu
ki hizmet esastır. 

Şöylece bir misal ile işi canlandırmış olayım: 
Anayasa Mahkemesi kurulmuştur, orada on 

sene hizmet ifa, eden bir üye vardır, II nci sene 
bu zatın yaşı elli üçtür. Buradaki münhal bir 
üyeliğe 54 yaşında bir zat seçilir ve gelirse, on 
sene orada çalışmış, içtihadı kavramış, hizmet 
ifa etmiş olan bir zattan daha kıdemli olacaktır. 
Bunun mahzuru aşikârdır. Tashihini istiyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Önerge
yi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kıdem, üyenin Anayasa Mahkemesine seçildi

ği tarihe eşitlik halinde yaş sırasına göre tâyin 
olunur. Yaşta da eşitlik halinde kur'"aya başvu
rulur. 

Konya 
Sedat Çumralı 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Konya 
Muammer Obıız 

Mardin 
Abdülkerim Saracoğlu 

BAŞKAN —- Komisyon ? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — 38 nci maddeyi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Madde komisyona verilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararları 

MADDE 39. — Anayasa Mahkemesi kararları 
gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya 
yargılamaya katılan Başkan ve üyeler tarafından 
imzalanıl'. 

Muhalif kabın I ar, kararda, muhalefet sebeple
rini açıklarlar. 

Kararlar, ilgililere, muhalefet şerhi ile birlik
te tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Buyurun Sadık Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Benim 

mâruzâtım, burada iki maddenin bir madde ha
line getirilmesi merkezinde olacaktır. 39 ncu 
madde ile 51 madde arasında irtibat vardır. Ve 
tamamen birbirini ilgilendiren maddelerdir. Bu 
bakımdan bir önerge takdim ediyorum. 51 nci 
maddenin 39 ncu maddeye ikinci fıkra olarak 
eklenmesini arz ve teklif ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Önergj-
yi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyie, 51 

nci maddenin, 39 ncu maddeye son fıkra olarak 
eklenmesi hususunun oya konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat, 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü bu maddeler 
arasında irtibat görüyorlar mı? Buyurun Zihni 
Betil. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, 39 ncu madde, ka
rarların kimler tarafından imza edileceğini, mu
halif kalanların bu kararlara muhalefetleri sebe
bini açıklamak zorunda olduklarını ve kararların 
ilgililere muhalefet şerhiyle birlikte tebliğ edile
ceğini âmirdir. Yargıtayda ittihaz olunan karar
lar oy birliği ile alınmamış ise, muhalefet şerh
leri ilgiliye tebliğ edilmez^ 

Burada, ilgilinin, muhalif kalanların fikirle
rini ve mütalâalarım da öğrenmesi için muhale
fet şerhinin de tebliğ olunması lüzumu kaimi 
edilmiştir ki, uygundur. 51 nci maddeye gelince: 
Bu madde, Anayasa Mahkemesi kararlarının ay
rıca Resmî Gazetede yayınlanacağını bildirmek
tedir. Mevzuun iki ayrı madde halinde ele alın
mış olmasında her hangi bir mahzur yoktur. Bu 
itibarla teklife iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi tekrar okutup reylerinize arz edece

ğim. 
(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi reylerinize arz «diyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

39 ncu maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bilgi, evrak ve belge gönderme ödevi 
MADDE 40. — Devletin yasama, yürütme ve 

yargı organlariyle idare makamları ve bütün ger
çek ve tüzel kişiler ve teşekküller, Anayasa Mah
kemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tâyin 
edilen süre içinde vermekle ödevlidirler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatleri
ne zarar vermesi umulan ve sır halinde saklan
ması gereken bilgilerin verilmesinden ve evrak 
ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam ka
çınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara var
madan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat is-
tiyebilir. Bu yoldaki açıklamalar tutanağa geçi
rilmez. 

Zikri geçen bilgi, evrak ve belgelerin isten
mesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki 
çoğunlukla karar verildiği takdirde, istenen bilgi, 
evrak ve belgelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak, sır, Türkiye Cumhuriyetinin güven
liği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı 
Devletlere de ilişkin ise, ilgili makamın söz konu
su bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususun
daki kararı kesindir. 

4 ve 5 nci fıkralar gereğince bir sırrın veril
memesi halinde, bu sırla alâkalı hususlar sanık 
aleyhinde delil teşkil edemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îçtüzük 
MADDE 41. — Anayasa Mahkemesinin ça

lışma tarzı ile üyeler arasındaki iş bölümü, Mah
kemenin yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Bu îçtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dilekçenin reddi 

MADDE 42. — Anayasa Mahkemesinin göre
vine girmiyen konulara ilişkin dilekçeler reddo-
lunur. Red karan, dilekçe sahibine tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dâva ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller 
MADDE 43. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve Üyeleri : 
1. Kendilerine aidolan veya kendilerini ilgi

lendiren dâva ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile 

eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve fü-
ruunun, 4 ncü dereceye kadar (bu derece dâhil) 
kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalk
mış olsa bile üçüncü dereceye kadar (bu derece 
dâhil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya 
aralarında evlâtlık bağı bulunan kimselerin dâva 
ve işlerine; 

3. Dâva ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya 
kayyımı sıfatiyle hareket ettiği dâva ve işlere; . 

4. Hâkim, savcı, hakem sıfatiyle bakmış ve 
yahut tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulun
muş olduğu dâva ve işlere; 

5. îstişari mütalâa ve kanaat beyan etmiş 
olduğu dâva ve işlere; 

Bakamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerin reddi 
MADDE 44. — Anayasa Mahkemesi Baskın 

ve üyeleri, tarafsız hareket edemiyecekleri kanı
sını haklı kılan hallerin dâva açılmadan veya iş 
mahkemeye gelmeden önce mevcudolduğu iddia-
siyle reddolunabilir. 

Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen 
üye katılmaksızın, ret konusu hakkında kesin ka
rar verir. 

Ret şahsidir. Kurulun toplantısına mâni 
olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler din
lenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ret dilekçesinin reddi 

MADDE 45. — Ret dilekçesinde, red sebep
lerinin açıkça .gösterilmesi ve lüzumlu ispat vası
talarının hep birlikte bildirilmesi gereklidir. Bu 
şartları kapsamıyan dilekçeler reddolunur. 

Yemin delil teşkil etmez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Çekinme 
MADDE 46. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve üyelerinin, 43 neü maddede yazılı sebeplere 
dayanarak dâvaya veya işe bakmaktan çekinme
leri halinde, Anayasa Mahkemesi, çekinme iste
ğinde bulunan Başkan ve üyenin de iştirakiyle, 
konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekin
me isteğinde bulunan Başkan veya üye oylamava 
katılamaz. 

Kurulun toplanmasına mâni olacak sayıda 
üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yersiz ret talepleri 
MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve üyelerinin reddine ilişkin taleplerin reddi ha
linde, ret istiyenden, mahkemece, ret istemenin 
mahiyetine göre, bin liradan beş bin liraya ka
dar para cezası alınır. 

Yukardaki fıkraya göre hükmolunan para ce
zası, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın
daki Kanuna göre tahsil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddedeki, bin lira
dan, beş bin liraya kadar olan para cezasını, ben 
yersiz buluyorum. Şöyle ki; burada, bir hakkın 
suiistimali para ile cezalandırılmak isteniyor. 
Bir vatandaş haklı zannettiği, hüsnüniyetle inan
dığı bir dâvayı açtığında, yine aynı hüsnüniyetle 
reddi hâkim talebinde bulunduğu takdirde para 
cezasına mahkûm edilmesi adalete uygun olamı-
yacağı gibi, aynı minval üzere kanunen kendi
sine yetki verilen makamların bu talepte bulun
ması halinde kendisine asgari 1 000 liradan âza-
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mi beş bin liraya kadar para cezası verilmesi 
yine hak, adalet ve nasfet kaidelerine uygun 
düşmez. Bunun kaldırılmasının daha doğru ola
cağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) — 

Efendim, reddi hâkim müessesesi yalnız buna 
münhasır değildir. Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununda ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda hâkim, haksız şekilde reddedildiği takdir
de tazminat vermeye mahkûm edilir. Yani taz
minat değil, para cezasına mahkûm edilir. Bu; 
mahkemelerin, selâmetle dâvalara bakmasının te
minine matuftur. Burada hattâ denilebilir ki, 
böyle mühim bir mahkemede konulan para ce
zası az bile.... Talebcdilen şey dâvanın mevzuu 
değildir. Senin bu dâvaya bakma hakkın yoktur, 
sen bakamazsm, tarafsız değilsin, diye bir iddia 
ile geliyor ve bu iddia mahkemece tetkik edildi
ğinde, bunun sırf vakit kazanmak maksadiyle 
yapıldığına karar veriliyor. Ve diyor ki, sen bu 
talebinde haksızsın, bu şekilde zaman ziyama se-
beboldun, hâkimlerin şahsiyetleri üzerinde bâzı 
dedikoduların çıkmasına sebeboldun, binaen
aleyh, şu kadar para cezası vereceksin, diyor. Bu 
hüküm, hem Ceza Muhakemeleri Usulü, hem de 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda mev
cuttur. Bunun aynen muhafazasını rica ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok... Değiştirge. 
önergesi bulunmadığı ve burada konuşmak isten
mediği için 47 nci maddeyi... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
Konuşmak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem Esat Mahmut Karakurt arkadaşınım 
fikrime muhalif beyanlarını dinledim. Evet bir 
hâkimin haysiyet ve vakarı bahis mevzuudur. 
Fakat vatandaşın haklı olduğuna inandığı bir 
dâvanın kudsiyeti hâkimin şahsiyetinin de üs
tündedir. 

Biz tatbikatta görüyoruz. Bir muhakemede 
hâkimin reddi mevzuuhahsediliyor; fakat orada 
reddi hâkim talebinde bulunan kimsenin haksız
lığı halinde, bu kimseye verilecek para cezasının 
miktarı daha azdır; hâkimin küçüğü, büyüğü 
olmaz. Biraz evvel, yine bu mevzuda bir muhte
rem arkadaşımız; «bir mahkeme alt da, bir di
ğeri üst müdür?» meselesini açtı, ve hâkimliğin 
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kudsi olduğunu yalnız arada bir vazife taksimi 
bulunduğunu beyan etti. Ben de aynı fikirdeyim. 
Bir kazadaki sulh hâkimi ile buradaki hâkim 
arasında hâkimlik vasıfları bakımından hiçbir 
fark yoktur. Belki, müktesebatı bakımından bi
raz daha bilgi fazlalığı vardır. Bu bakımdan-
bin liradan, beş bin liraya kadar cezai mahiyette 
olan bu hüküm yersizdir. Müsaade ederseniz bu 
hususta bir önerge vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
kamu hizmetlerinin, şahsiyetleri üzerinde, şa
hıslarını nazara alarak değil, hizmetlerini göz 
önünde bulundurarak durmak lâzımgelir. Şa
hısların ehemmiyeti yok; fakat şahısların ifa 
ettikleri vazifelerin ehemmiyeti vardır. Bizim, 
Hukuk muhakemeleri usulü Kanunumuza gö
re, haksız ret halinde 1 500 liraya kadar para 
cezası alınır. Burada, bin liradan 5 bin liraya 
kadar alınır, denilmesinin sebeplerine gelince: 
Evvelâ şunu hatırlatayım ki, Anayasa Mahke
mesinde herkes iptal dâvası açamaz, herkes 
müracaat edemez. Anayasa Mahkemesinde 
maznun olmanın da birçok kayıt ve şartı var
dır. 16 kuruşluk pul yapıştırmak suretiyle umu
mi mahkemelere herkes başvurur, ama Anaya
sa Mahkemesine başvuramaz. Anayasa Mah
kemesinin Önemi fonksiyonu itibariyledir. 
Sonra, ceza iki had arasında düşünülmüştür. 
Ayrıca bu ceza, suç karşılığmdaki para cezası 
da değildir. Bu itibarla, biz, muhterem arka
daşımız tarafından ileri sürülen mülâhazaya 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok, bir önerge 
var. Sayın Turhangil, verdiğiniz önergede 
paranın 500 liradan 1 500 liraya indirilmesini 
istiyorsunuz. Bunda bir yanlışlık olsa gerek. 
Çünkü madde 1 000 lira diyor; siz 500 lira
dan 2 500 liraya indirilmesini teklif ediyorsu
nuz. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Tavzih 
edeyim. Maddede (1 000 liradan 5 000 liraya 
kadar) dır. Bendeniz 500 liradan 2 500 liraya 
"kadar olmasını teklif ediyorum. Yani asgari 
500, âzami 2 500 lira. önerge okunsun, vaziyet 
anlaşılır. 

BAŞKAN — Peki, önergeyi okutuyorum. 
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47 nci maddedeki paranın 5 000 liradan 
2 500 liraya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN —- Komisyon iştirak ediyor mu! 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmemiştir. 

47 nci maddeyi okunduğu şekilde oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabn l edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi 
MADDE 48. — Anayasa Mahkemesinde ba

kılan dâva veya iş dolayısiyle bilgisine başvu
rulan bilirkişi veya tanığın dinlenmesi usul 
kanunları gereğince resmî bir makamın iznine 
bağlı bulunup da, Devlet menfaatlerine zararlı 
olacağı mülâhazasiyle izin verilmediği takdirde; 
Mahkeme, izin vermeye yetkili kimsenin sözlü 
veya yazılı mütalâasını aldıktan sonra, izin 
vermemenin yersizliğine üçte iki çoğunlukla 
karar verirse, bilirkişi veya tanık sır saklama 
ödevine dayanamaz. 

Ancak, izin vermemek keyfiyeti, açıklanma
sında mahzur bulunan sırrın Türkiye Cumhu
riyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile 
birlikte yabancı Devletlere de ilişkin bulun
ması sebebine dayanıyorsa yetkili makamın 
bu husustaki kararı kesindir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Hare ve resimlerden muafiyet 
MADDE 49. — Bu kanunun 20 nci madde

sinin 1 ve 2 nci bentleri uyarınca kanunların 
ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya 
aykırılığı sebebiyle yapılan müracaatler ile 
bu Kanunun 27 nci maddesi uyarınca mahke
melerden gelen talepler ve bunlara bağlı tas
dikli örnekler ve Anayasa Mahkemesince bu 
konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlem
ler ile 20 nci maddenin 6 nci bendi gereğince 
yapılacak istem ve işlemler hare ve resme tâbi 
değildir. 
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| 1un vereceği kararlar kesindir. Kurul üyeleri-
I nin seçilmesine, soruşturmanın yapılmasına ve 
I bahis konusu kararların verilmesine dair esaslar, 
I Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 
I Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 
I şahsi suçlarının takibinde, Yargıtay üyelerinin 
I şahsi suçlarının takibine ilişkin hükümler uygu-
I lanır. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
I Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler.., Madde kabul edilmiştir. 

C. Senatosu B : 
BAŞKAN — Bu madde 20 nci madde ile alâ

kalı olduğu ve 20 nci maddeyi komisyon aldığı 
için, maddeyi komisyona iade ediyoruz. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe 
girmesi 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin karar
ları kesindir. 

Ana3rasa Mahkemesince Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline karar verilen kanun veya İç
tüzük veya bunların belirli hükümleri, karar tari
hinde yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkeme
si, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ay
rıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildi
ği günden başlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya içtüzü
ğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali 
halinde meydana gelecek olan boşluğu, kamu dü
zenini tehdidedici mahiyette görürse 2 nci fık
ra hükmünü uygular ve boşluğun doldurulması 
için yasama meclisleri başkanlıkları ile Başba
kanlığı durumdan haberdar kılar. 

Anayasa Mahkemesi, 20 nci maddenin 2 nci 
bendi gereğince verdiği hükümlerin olayla sınırlı 
ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar 
verebilir. 

İptal kararı her halde geriye yürümez. 

BAŞKAN — 50 nci madde de 20 nci madde 
ile alâkalı olduğu için komisyona iade edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayınlanması 
MADDE 51. — Anayasa Mahkemesi kararla

rı Resmî Gazetede derhal yayınlanır ve Devletin 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını, bütün gerçek ve tüzel kişileri ve teşek
külleri bağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili 
suçları 

MADDE 52. — Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görev
leri sırasında işledikleri suçlar için soruşturma 
açılması, Anayasa Mahkemesinin kararma bağlı
dır. Soruşturma açılmasına karar verildiği tak
dirde, gerekli soruşturmayı yapmak ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununa göre gereken kararı 
vermek üzere üç üye görevlendirilir. Bu kuru-

Beşinci Kısım 
Personel işleri ve malî işler 

Bütçe 
MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi, genel 

bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Baş

kan ; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekre
ter yapar. 

Anayasa Mahkemesinin muhasebe işleri, Ada
let Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından 
yapılır. 

Masraf tahakkuk memurluğu görevi, Başkanın 
tensibedeceği bir memur tarafından yerine geti
rilir. 

Yasama meclisleri komisyon ve genel kurulla
rında bütçe ile ilişkin görüşmeler esnasında Ada
let Bakanı veya tensibettiği takdirde, Anayasa 
Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu 
görüşmeler sırasında, Anayasa Mahkemesi Baş
kan ve üyeleri izahat vermek üzere davet edile
mezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Işık. 

FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş
lar, 53 ncü madde ileride ihtilâfı mucip bir şekil
de yazılmış bulunmaktadır. Malî mevzuatımızda 
birinci derece âmiri italar parlâmentoya karşı si
yasi mesuliyeti olan Bakanlardır. Bakanlar ister, 
Bakanlığın bütçesi dâhilinde olsun, ister Bakan
lığa bağlı ve umumî bütçe içindeki bir idarenin 
bütçesi dâhilinde olsun, mesuliyeti kendilerine râ~ 
ci olmak üzere merkezde istediği memura tahsisa
tın sarfı için imza salâhiyetini verirler. Bunun 
haricinde mülhak bütçelerin umum müdürleri 
veya taşrada bulunan vali ve kaymakamlar 2 nci 
derece âmiri itadırlar. Aynı zamanda Sayıştaya 
karşı da malen mesul durumdadırlar. 
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Şimdi 53 ncü madde, birinci derece âmiri ita

liği Anayasa Mahkemesi Başkanına ve 2 nci dere
ce âmiri italiği Genel Sekretere vermektedir. Bu
nunla beraber son fıkrada «Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin yasama meclislerinin komis
yon ve genel kurullarında bütçelerle ilişkin gö
rüşmeler esnasında davet edilemezler.» denilmek
tedir. Bu suretle birinci derece âmiri ita olan Ba
kanlığın mesuliyeti bertaraf edilmektedir. Bende
nize kalırsa bunda bir tezat vardır. Ve hakika
ten telifi güçtür. Şu halde ne yapmalı. Âmiri 
italik meselesini tatbikatta Muhasebei Umumiye 
Kanunu çerçevesinde halletmek lâzım. Zaten bi
rinci derece âmiri ita var iken başkalarının ko
misyon ve genel kurula daveti de mevzuubahsol-
maz. Bu itibarla maddenin 1 nci ve üçüncü fık
ralarını lüzumsuz görüyorum. Bunların madde
den çıkarılması lâzımdır. Bu husustaki teklifimi 
de Muhterem Başkana tevdi ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Faruk Işık arkadaşınızın öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkianlığa : 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 53 ncü 

maddenin 1 ve 3 ncü fıkralarının maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Faruk Işk 

BAŞKAN — 1 ve 3 ncü fıkraların 53 ncü 
maddeden çıkarılması istenmektedir. Komisyon 
iştirak ediyor mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ BE-
TİL (Tokat) — iştirak'etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutup reylerinize 

arz edeceğim: 
(Faruk Işık'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

özlük işleri 
MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve 
sağlık durumları ile ilgili hükümler ve duruş-
malı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler 
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ve sair özlük işleri Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü. 
ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yıllık izin 
MADDE 55. — Yüce Divan sıfatiyle bakılan 

veyahut Anayasa gereğince mehle tâbi olan iş
lerin yürütülmesini engellememek kaydiyle, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı ve üyeierinö kırk beş 
günlük yıllık izin verilebilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere 
tâbidir. 

Yıllık izin Başkan tarafından verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yokl Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Personelin tâyini 
MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi Genel 

Sekreteri ile memur kadrosundaki pesonelin 
tâyinleri Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafın
dan yapılır. 

Bunların dışında kalan personelin tâyini Ge
nel Sekretere aittir 

18 nci madde hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, geri alman 

18 nci madde ile alâkası mevcut mu? 

KARMA KOMİSYYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETİL (Tokat) — Hayır efendim, 18 nci madde 
ile bir irtibat görmüyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. 56 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir 

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar 
MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi üyele

rine ve memurlarına ait kadrolarla hâkimlik 
meslekinden alınacak raportör kadroları, bu Ka
nuna ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu 
kadrolar Devlet Memurları Aylıklannın Tevhit 
ve Teadülüne dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı setvelin «Ada
let Bakanlığı» bölümüne «Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı» başlığı altında eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Faruk Işık, 
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FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

larım, benim mâruzâtım 57 nei maddeye bağlı 
cetvelin tanzim tarzının yerinde olmamasmda-
dır. Filhakika kadro cetveli 7244 numaralı Ka
nundaki tutarlara göre tanzim edilmiştir. Hal-
'buki; 263 numaralı Kanuna göre bu tutarlara 
yüzde 20 zam yapılmıştır. Nitekim Muhterem 
Sözcü arkadaşımız, 16 ncı madde münasebetiy
le kadroyu böyle anladıklarını izah buyurdu
lar. Binaenaleyh, eğer mutlaka kadrolarda ma
aş miktarı gösterilmek icâbediyorsa, 263 numa
ralı Kanunun iblâğ ettiği miktarlara göre gös
terilmek lâzımdır. Filhakika, bugün, meselâ 1 
nei derece bir Devlet memurunun maaş tutarı 
2 bin değil 2 400 liradır. Bütçelerin maaş fas
lından bu miktar verildiği gibi, emeklilik hak 
ve kesenekleri de bu miktara göre yürütülmek
ledir. Bu itibarla, cetvelin bu esas dairesinde 
tanzim edilmesi lâzımdır. Bu yolda teklifimi 
Heyeti Al iyenin tasvibine arz olunmak üzere 
Başkanlık Dîvanına takdim ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN 
yen voktur. 

Madde üzerinde başka söz isti-

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — 57 nei maddeyi eetveliyle 
birlikte Komisyona geri alıyoruz. 

BAŞKAN — 57 nei maddeyi komisyon isti
yor, veriyoruz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, 58 nei madde de 
57 nei madde ile ilgilidir. Bu maddeyi de Ko
misyona istiyoruz. 

BAŞKAN -— 58 nei maddeyi de Komisyona 
veriyoruz. Şimdi geçici maddeleri okuyoruz : 

Altıncı kısım 
Geçici hükümler 

Anayasa Mahkemesinin faaliyete başlaması 
GEÇİCİ MADDE 1. - - Anayasa Mahkeme

si, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç bir ay içerisinde faaliyete geçer. 

BAŞKAN — Geçici 1 nei madde üzerinde 
.söz istiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 
ilânı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Anayasa Mahkeme
sinin görevine başladığı, Resmî Gazete ile ilân 
edilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nei madde üzerinde 
söz istiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Mahkeme
si üyeliğine ilk defa seçilenlerin adları, kendi
lerini seçen makam, kurul ve yasama meclisleri 
başkanlıkları tarafından Cumhurbaşkanlığına 
bildirilir. Cumhurbaşkanı; durumu seçilenlere 
tebliğ, andiçme töreni tarihini tesbit ve bu tö
rende hazır bulunacakları davet eder, 

Anayasa Mahkemesi Başkanının seçimi için 
yapılacak toplantıya en yaşlı üye başkanlık 
eder. 

BAŞKAN — Bu madde Karma Komisyonca 
değiştirilmiştir. Madde üzerinde söz istiyen var 
mit 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) - B i r tak
ririm var, efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş olan 
değiştirge önergesini okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası gereğin

ce tâdilini arz ve teklif eylerim. 
Aydm 

Fikret Turhangil 

— Tesbit ve bu törende hazır bulunacak 10 
ncu maddede yapılı şahısları davet eder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — 10 ncu maddede gösteril
miştir, efendim. Onun için bu önergeye katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunacağım. 

FİKRET TURHANGİL (Aydm) — Önerge
mi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde açık oylarınıza arz edi
lecektir. 
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Bu arada, daha önee oylanmış bulunan 10 

ncı maddenin oylama neticesini arz ediyorum. 
Oya katılanlar (98), kabul (71), ret (23), çe-
kinser (4). Bu neticeye nazaran, madde için 
salt çoğunluk temin ve madde kabul edilmiştir 

21 nci madde açık oylamadan kaldırılmıştır. 
Geçici 3 ncü madde hakkında açık oylama kü
releri dolaşacaktır. 

Eski kuruluşuyla Askerî Yargı tayda aday 
seçimi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Askerî Yargıtaym 
Anayasada gösterilen şekilde kurulması tarihi 
ne kadar, bu kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 
Askerî Yargıtay tarafından gösterilecek ü(; 

aday, Askerî Yargıtaym adlî üyelerinden ibaret 
kurul tarafından, Askerî Yargıtay adlî üyele
riyle Başsavcısı arasından seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eski kanunlar hakkında iptal dâvası açılması 
GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasa Mahkemesi

nin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan 
her hangi bir kanun veya belirli bir kanun hük
mü hakkında, 9 Temmuz 1901 tarihli ve 334 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırılı
ğı iddiasiyle, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
yazılı makam, kurul, kurum ve kişiler tarafın 
dan, bu kanun hükümleri uyarınca iptal dâvası 
açılabilir. 

Bu halde, iptal dâvası açma hakkı, Anaya
sa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî 
Gazete ile ilân edildiği tarihten itibaren altı ay 
sonra düşer. 

Yukardaki fıkralar, kanun adını taşımamak
la beraber kanun mahiyetindeki sair metinler 
için de uygulanır. 

25 Ekim 1961 tarihinden önce yasama or
ganınca alman yorum istemlerine ilişkin karar
lar hakkında bu madde gereğince iptal dâvası 
açılamaz. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu şe
kilde karar konusu teşkil etmiş kanun veya ka
nun mahiyetindeki metinleri veyahut bunların 
belirli madde ve hükümlerini, yorum istemine 
ilişkin kararda açıklanan mâna içerisinde1 ele 
a! mak mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Geçici 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo-

Kabıtl etmiytnler... Ka rum. Kabul edenler... 
bul edilmiştir. 

M. B. K. tarafından çıkarılmış olan 
kanunların durumu 

GEÇİCİ MADDE C. - - 27 Mayıs 1960 tari
hinden (bu tarih dâhil) itibaren H Ocak 196J 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilen 
kanun mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aley
hinde, 20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri ge
reğince Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Bahis konusu kanun mahiyetindeki karar
ları ve kanunları kaldıran, değiştiren veya
hut bunlara hükümler ekliyen ve 6 Ocak 1961 
tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren kabul 
ylilen kanunlar hakkında yukarıki fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN - - Sayın Betit, geçici 6 ncı mad
dede 20 nci. maddenin 1 ve 2 nci fıkralarından 
bahsedilmektedir. Komisyon 20 nci maddeyi 
geri aldığına göre, 0 ıu-ı maddeyi ile geri alı
yor musunuz? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN -— Geçici 6 ncı madde de komisyo
na geri verilmiştir. 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma1 

Kurulundaki işlerin devri 
GEÇİCİ MADDE 7. -~• 1. Anayasa Mah

kemesinin görevine başladığının Resmî Gazete
de ilân edildiği gün, Yüksek Adalet Divanı ile 
Yüksek Soruşturma Kurulunun hukukî varlık
ları sona erer. 

2. 12 Haziran 1900 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 0 ncı maddesinde zikredilen sakıt Cum
hurbaşkanı ile ilgili olup Yüksek Soruşturma 
Kurulu veya Yüksek Adalet Divanı tarafından 
karara bağlanmamış olan dosyalar. Millî Bir
lik Komitesinin 7 Temmuz 1900 tarihli ve 2 
sayılı Kararı uyarınca, Anayasa Mahkemesine 
tevdi olunur. 

3. Bu Kanunun yayımı tarihinde, 22 Ara
lık 1960 tarihli ve 169 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (A) bendinde zikredilen sakıt Ba
kanların görevleriyle ilgili suçlariyle bunların 
fiillerine iştirak edenlerin suçlarına ilişkin olup 
Yüksek Adalet Divanınca henüz karara bağlan
mamış bulunan dâva dosyaları, Anayasa Mah
kemesine; 
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4. 3 ncü bentte gösterilen şahısların yine 

bu bentte yazılı suçlardan dolayı Yüksek So
ruşturma Kurulunca henüz karara bağlanmamış 
bulunan dâva dosyaları, Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince işlem yapılmak üzere, Millet 
Meclisi Başkanlığına; 

5. 2 ve 3 ncü bentlerde zikredilen şahısla
rın vazifeyle ilgili olmıyan suçlarıyla sakıt mil
letvekillerinin suçlarından dolayı Yüksek Ada
let Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun 
elinde bulunan dosyalar, genel hükümler dai
resinde işlem yapılmak üzere, ilgili mercilere, 

Tevdi olunur. 
6. Sakıt Bakanların görevleriyle ilgili suç-

lariyle, bu suçlarda iştiraki bulunanlar hak
kında Yüksek Adalet Divanına açılmış olan 
dâvalara veya bu suretle Yüksek Soruşturma 
Kurulunun elinde bulunan tahkikat dosyala
rına konu teşkil eden fiillerden dolayı gayrimeş-
ru iktisapları da mevcutsa, dâva açılan dosya
lar, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince iş
lem yapılmak üzere, Millet Meclisi Başkanlı
ğınca tevdi olunur. 

Bu halin dışında kalan gayrimeşru iktisap 
dosyaları, 22 Aralık 1960 tarihli ve 170 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince, kanuni 
mercilere devrolunur. 

7. Yukardaki bentlerde yazılı şahıslar hak
kında Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruş
turma Kurulunca ittihaz olunmuş tedbir ve 
kararlar, ilgili mercilerce aksine bir karar ve
rilinceye kadar, muteberdir. 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruştur
ma Kurulunca ittihaz edilmiş bulunan tedbir
ler, dosyaların yukardaki bentlerde gösteri
len mercilere tevdii tarihinden itibaren en geç 
bir ay içinde, tedbirin devamına karar veril
mediği takdirde, kendiliğinden kalkar. 

8. Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruş
turma Kurulunun kuruldukları günden hu
kuki varlıklarının sona erdiği güne kadar tah
kikat ve dâva sebebiyle ellerinde mevcudolup 
yukardaki bentlerde zikrolunanların dışında ka-
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lan bilcümle evrak, belge ve dosyalardan Yük
sek Adalet Divanını ilgilendirenler Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına, Yüksek Soruşturma 
Kurulunu ilgilendirenler de Millet Meclisi Baş
kanlığına hıfzedilmek üzere tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde üstünde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Komisyon ve Hükümet bir değişiklik 
olmadığını beyan etmektedirler. Maddeyi oku
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde hakkında oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

Muhterem arkadaşlar, 59 ve 60 ncı maddeler 
yürürlük ve meriyet maddeleri olduğu için oy
larınıza sunmuyorum. 

Halen tasarının bir kısım maddeleri komis
yona iade edilmiş bulunmaktadır. 

Efendim, komisyon bu maddeleri yapılacak 
gece mesaisine yetiştirirler mi, yoksa yarın mı 
Yüksek Heyete getirecekler? Kendilerinin bu hu
susu açıklamalarını rica edeceğim. 

Buyurun, efendim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETlL (Tokat) — Sayın arkadaşlar, geri alman 
maddelerin Karma Komisyonca tetkiki için za
mana ihtiyacımız vardır. Bu zamanı lütfetmeni
zi istirham ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Yarın saat 10 uygun görülürse.. 
(Yarın saat 15 sesleri) O zaman, Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanunu da vardır ki, gecikir, çıka
ramayız. 

21 nci maddenin oylanmasına (87) üye katıl
mıştır; (75) kabul, (8) ret, (3) çekinser oyla 
madde kabul edilmiş oluyor. Fakat gerekli salt 
çoğunluk sağlanamamış bulunuyor. 

Geçici üçüncü maddenin oylama neticesini 
vermem için birkaç dakikanızı rica edeceğim. 

Oylama neticesi belli olmuştur. İştirak (74) 
tür ve (74) ü de kabul etmiştir. Fakat salt ço
ğunluk temin edilememiştir. 

20 Nisan 1962 günü saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati: 19,25) 
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5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Balıkesir Emniyet Müdürünün, Emniyet 
teşkilâtı mensuplarının tayın bedellerinin artırıl
ması hakkındaki Kanunun kabulü münasebetiyle 
gönderdiği şükran telgrafı. 

Telgraf 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü 

Senato Başkanı 
Ankara. 

Emniyet mensuplarının tayın (bedellerinin ar
tırılması hususunda gösterilen ilgi ve müspet so
nuçtan dolayı Yüksek Senato ve şahsınıza karşı 
kadrom namına duyulan şükran hislerimizi, hür
metlerimi arz ederim. 

Balıkesir Emniyet Müdürü 
Hüseyin.Kemiksiz 
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Anayasa Mahkemesinin kuruluğu ve yargıl ,ma usulleri hakkmda Kanun tasarısının 9 rcu madde 

sine verilen oyların sonucu 
(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
»Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüne§ 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 

GBNEL OYLA SEÇt-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önnl 
Mehmet Ünaldı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
"'"ustafa özer 

Üye sayısı j£6 
Oy verenler [24 

Kabul edenler ; 124 
Reddedenler o 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar oö 

Açık üyelikler 2 

[Kabul 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Özta§ 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
8ü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

edenler] 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nmımettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuş 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğhı 
Ethem Menemeneioğlu 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bo«calı 
Enis Kansu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıti-
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
(Jsmaıı Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeudev 
Orhan Süersan 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpoiat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
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RİZE 
İSTecip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

C. Senatosu B 
SÎVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKtBDAÖ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deanirdağ 
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UEFA 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Ooşlkunoglu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfiik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Enver Akoğlu 
Esat Çağa 
Enver Kök -
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Oriaay 
Ragıp Ün«r 
Necati özdeni» 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulu^ 

I Oya kattimıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer YurdakuJer 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 
ADIYAMAN 

Halü Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ra*im Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
V«yai Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Get>oloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(D 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhan 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 

Nurullah Esat Sümer 
a.) 
özel Şahingiray 

İZMİR 
tzzet Birant 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırr Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 

C. BAŞKANINCA 8 » 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 
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Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki Kanun tasarısının 10 ncu 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSSft 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Üye sayısı 184 
Oy verenler 123 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler • 20 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsı Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

Nizamettin özgül 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HAKKÂRİ 

Âdil Türkoğlu 
HATAY 

Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A, Bahattin Özbek 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mente§eoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Re§at Zaloğlu 
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UEFA 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

TABÎÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim. Hancıoğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevftik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 
Esat Çağa 
Enver Kök 

[Reddedenler] 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 

ÎZMÎR 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Sahir KurutluoğİTi 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettirı Uluç 

MANİSA 
Emlin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 

Nedim Evliya 

RÎZE 

Necip Danışoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(D 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat iSeren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

İZMİR 
tzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sim Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(t) 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (î.) 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cemalettân Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
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TUNCELİ I YOZGAT | C. BAŞKANINCA SE- j Ömer Ergim 

Mehmet Alı Demir Neşet Çefcintaş ÇİLEN ÜYELER Masan Kangal 
ÜBFA ZONGULDAK Âmil Artus Ragıp Üner 

Vaafi Gerger | Akif Eyidoğan (B.) | Hidayet Aydıner | Âdiî Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun .1 

Yekûn 2 



O. Senatosu B : 53 19.4.1962 O : 1 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki Kanun tasarısının 14 neti 

maddesine verilen oyların neticesi 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler 90 
Reddedenler 2 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 92 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Oma.y 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
fin ver Aka 

Kadri öztaş 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlıı 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarı kava 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasioı Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil C«vherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
[üsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuimralı 
Mustafa Dinekll 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusov 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
ilulûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâma Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşjkunoğlu 

VAN 
Faruk Işıik 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Gevat Açikalın 
Esat Çağa 

Ragıp Uner 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

19.4.1962 0 :1 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

[Reddedenler] 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
TOKAT 

Zihni Betil 

[Oya katümıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 

a. üo 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Pahni özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(t) 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haiit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifa't Öztürkçiiıne 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(t.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvdt Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu.n 
(Baş. V.)ı 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettam Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifait Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
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YOZGAT 

Neşet Çetiııtaş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Âdil Ünlü 

(Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 53 19.4.1962 O : 1 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında 

kullanılan oyların sonucu 
Kanun tasansı (Madde 16) için 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Mehmet özgüneş 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğiu 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 71 
Reddedenler : 2 3 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 86 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasariioğ'hı 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hallit Sarıkaya. 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ELÂZIĞ 
Oelâi Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gav&i Uçagök 
Naci Torots 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
A Î : I r ı r* .1 ÜT*-

Adıl lurkoğln 
HATAY 

Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Gevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanmaıı 

Bere Turan 
İZMİR 

Ömer Lüti'i Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğl u 

KONYA 
Sedat Çumra;] ı 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emiın Açar 
Orhan Süersan. 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Mentegeog'lı 1 

NEVŞEHİR 
îbrallim Şevki Ai-asa.ğutı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâ/tif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kârini] Ooşfcunoğlo 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevffik İnci 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Üevat Açıkıallm 
Kâzımı Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettıiın Uluç 
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[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Kâmil Karaveldoğlu 
Osman KöksaL 
Fikret Kuytak 
Seiâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Osmıan Alişiroğlu 
İbrahim Satt'et Ornay 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Na.ci An 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 

C. BAŞKANLIĞINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlıı 
Esa.t Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 

DİYARBAKIR 
Ilışan Ham it TieTe.il 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren (î.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

[Çekinserler] 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Beka ta 
MMÜSUT T.Tlnsoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gebüloğlu 

BOLU 
Rahmi Avı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gii 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayııııksa 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

GİRESUN 
Mehmet Izınen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçıtne 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

İZMİR 
izzet Birant 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

VAN 
Faruk Işık 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Suat Hayri Ürgüplü 
(Başkan)' 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1.) 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
ZeM Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettıkı Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
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StVAS 

Rdfat öçten 
TEKİRDAĞ 

Selâma Üren 

TOKAT 
Ossman Hacıbaloğiu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

TUNCELİ 
Menmet Ali Demir 

URPA 
Vaısfi Gerger 
Esat Mahmut Karalmrt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akü Byidoğan (B.) 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydım; r 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 53 19 .4.1962 O : 1 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanun tasarısının 21 nci 

maddesine verilen oylann sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABtî ÜYELER 
Osman Koksal 
Sami Küçük 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet; Ünal di 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğ-lıı 

ANKARA 
Osman Alişiroglu 
Rifat Etker 
Sabit Kocatoeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Iikııoan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BOLÜ 
Sırrı Uzuriihasanıoğlıı 

üye sayısı : 186 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : 7^ 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 3 
Oya katılmayanlar : 08 

Açık üyelikler : 2 

[Kabili edenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortae 

ÇANAKKALE 
Mi Aksoy 
Haftt Sar ikaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddhı Celin 

ELÂZIĞ 
Oelfa Er tuğ 

ERZURUM 
ifa h m i Sanala iı 

ESKİŞEHİR 
Naci Toro'S 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Ni z anı et ti 11 i) z g ü 1 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanmnn 
Bere Turan 

IZMlR 
Ömer l/û t fi Bozca i ı 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Melanet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRKLARELİ 
A lanet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Hinin Acar 
Orhan Süersan 
Helik Clusoy 

MARAŞ 
Nediıii FivJıiya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
i lisan Akp evlat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşjoğİu 

SAMSUN 
('ahit Tokgöz 

SltRT 
hat il' Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batın' 

SÎVAS 
Ahmet Çekeni/oğlu 
ITnlûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Sel â mi t Tren 

TRABZON 
Yusuf Deun.irdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
K âırifi 1 (kışkıı uoğl 11 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açlkalm 
Enver Kök 
Kâzım Orfeay 
Necati Özdeniz 
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ÇANKIRI 

Hazım Dağli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Reddedenler] 
KOCAELÎ 

jifttn Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Rahattın Özbek 

TOKAT 
Zilini Beti! 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

SaMr Kurutluoğlu (B.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-
oğlu 

[Çekinaerler] 

VAN 

Panik hık 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYE 

Nevzat Sengel 

[Oya haUlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlıı , 
Mucip Ataklı 
Errıanıiıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya' 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Basimı Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mae it Zereu (I.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hiiüi Oğuz BekaAa. 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Kelimi Alpaslan 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Basan Ali Türk er 

BÎLEClK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Balım i Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Ot an 

BURSA 
•Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
ifiL) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Basim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Nihat Pasinli (1. (T.) 

ESKİŞEHİR 
Gav-si Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin. Orhon 

GÜMÜŞANE 
ITaltit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Bifat öztürkçitne 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

İZMİR 
İzzet Birant 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerden! li 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(t) 

Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Fiıza Ulusanan (I.) 

KOCAELİ 
Bifat Özde^ (L) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tu!) un ay 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpisk'ender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muali'lâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapandı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bullak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Bifat öçten 
Ziya Önder 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarhın 

TOKAT 
Osman Bacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dc.miı 

URFA 
V'asi'i Gerger 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Enver Akoğlu 
Âmil Ar-tus 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Erıgün) 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Burhan ettıiln Uluç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 

Yekûn 2 
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Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı Geçici Mad.de : 3 s 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 74 

Kabul edenler : 74 
Eeddedenler : O 
Çeküıserler : o 

Oy» katılmayanlar : 11 o 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
TABİÎ ÜYELER 

Oısıtıan Koksal 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancuoğhı 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlıı 

ANKARA 
Osman Alişiroğiu 
»Sabit Koeabeyoğiu 
İbrahim Saffet Oma.y 

ANTALYA 
Mustafa özet" 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıpöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 

Calhit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Alili Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Mazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Naci Toroıs 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nıizanıettin Özgül 

HAKKÂRÎ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Ethem Menem eneioğlu 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

edenler] 
I KONYA I 

Sedat Çumra! 1 
Muhittin Kılıe, 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 1 
A. Bahattin Özbek | 

MANİSA j 
Emin Açar 
Orhan. Süersaıı 
Refik Urusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
İbnalhim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret B'ayhaıı 
İzzet Gener | 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
' Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemıoğlre 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem ezoğlti 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Esat Mahmut Earakıırt 

UŞAK 
Kâmıîl OöşkunoğJıı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevffik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkaim 
Enver Akoğlu 
Esat Çağa 
Saihir Kurutluoğlu 
Kâzım Ortoay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tıınejknnat 
Sıtkı d ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yürdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Marasur Uiusoy 

[Oya ka 
ANTALYA 

Mehmet îlkuean 
ARTVÎN 

i^ehmi Alpaslan 

BALDCESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BtLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Göboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(I.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Nihat Pasinli (İ. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

myanlar] 
GİRESUN 

Mehmet îzmcn 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin AdaJı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil öevherioğhı 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerderaüi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(î.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
(t) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (İ.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekii 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Zeki Kumrulii 

RİZE 
Necip Danışoğlti 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettiiin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osınan Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı (B.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vıastfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 
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O. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Enver Kök 
Ragıp Üner 

Buırhanetıtdn UIUQ 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : J 

Yekûn 

- ta -< (isa»»»-~ 


