
C t L T: 10 YASAMA YILI : 1 

» • 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

148 inci Birleşim 

10 Eylül 1982 Cuma 

İ Ç İ N D 1 I İ L I B 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bulgaristan'da Ermeni terörist ta
rafından şehit edilen Burgaz Başkonsoloslu-

Sayfa 
102 

1102 

102 

Sayta 
ğu tdarî Ataşesi Bora Süelkan'ın ruhunu ta
ziz için saygı duruşu. 102:103 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 103 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. (1 /463) 
(S. Sayısı: 166,166'ya 1 inci Ek) 103:198 

•>••<« 



Danışma Meclisi B : 148 10 . 9 . 1982 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
6 - 1 1 Eylül 1982 tarihleri arasında Lahey'de ya

pılacak Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu toplan
tılarına katılacak plan Çalışma Bakanı Turhan Ese-
ner'e, Ulaştırma Bakanı Mustaf Aysn'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ta
sarının 167 ve 170 inci maddeleriyle Anayasa Ko
misyonundan gelen 28, 81/A, 93 ve 98 inci madde

leri kabul edildi. Tasarının 166, 168 ve 169 uncu 
maddeleri değişiklik önergeleriyle birlikte Anayasa 
Komisyonuna verildi. 

10 Eylül 1982 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 22.55'te son verildi. 

Fenni İSÜMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 
İmren AYKUT Evliya PARLAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet PAMAK Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerle

rin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 8.9.1982) 

2. — 10.8.1951 Tarihli ve 5842 Sayılı, 7.3.1954 
Tarihli ve 6327 Sayılı ve 4.5.1960 Tarihli ve 7470 Sa
yısı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (1/429) (S. Sayısı : 175) (Da
ğıtma tarihi : 8.9.1982) 

• > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ; 10.00 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, 148 inci Birleşimimizi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bulgaristan'da Ermeni terörist tarafından 
şehit edilen Bur gaz Başkonsolosluğu t darı Ataşesi 
Bora Süelkan'ın ruhunu taziz için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Yine acı bir olay üzerine Genel Kurulumuz bir 

vazifeyi ifa edecektir. 

Çılgın Ermeni teröristlerinin yeni bir saldırısı ve 
yeni bir şehit verilmesi gibi acı bir olayı tekrar, çok 
büyük keder ve üzüntü içinde yaşamış oluyoruz. 

Bundan 10 gün evvel, yine bir şehidimiz için Türk 
Milletinin duyduğu büyük acı, Türk Milletinin akıt
tığı gözyaşları dinmeden ve kurumadan yeni bir ci-
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nayetin işlenmesi, artık Türk Milletinin sabrını çok 
taşırmış ve tüketmiştir. 

Sayın Devlet Başkanımızın da ifade buyurdukla
rı gibi, kesin tedbirlerin alınması zamanı kesinlikle 
gelmiştir. 

Danışma Meclisi adına Burgaz Başkonsolosluğu 
tdarî Ataşesi Bora Süelkan'ın acılı ailesine, Türk Mil
letine başsağlığı dileyerek sizleri şehidimizin aziz ruh
ları önünde bir dakika saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
TEVFÜK FİKRET ALPASLAN — Sayın (Başka

nım, bir dakikanızı alabilir miyim? 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Alpaslan. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin «Kanun tasarı ve teklifleri bölü

mü» nde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz . 

Görüşeceğimiz madde 171 inci maddedir. 171 in
ci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Y A R G I 

I. Genel Hükümler : 
A. Mahkemelerin Bağımsızlığı : 
MADDE 171. — Hâkimler, görevlerinde bağım

sızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ola
rak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulu
namaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Mec
lisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz. 

(1) 166 ve 166'ya 1 inci Ek Sıra Sayılı basmaya-
zı 4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

Değerli üyeler, dost Hindistan'ın en büyük eya 
letinin, 120 milyon nüfuslu en büyük eyaletinin Ba
yındırlık ve Hazine Bakanı Sayın Rızvi şu anda Da
nışma Meclisimizde bulunuyor ve çalışmalarımızı 
kısa bir süre de olsa takip etmek istiyorlar. 

Kendilerine sizler adına saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

Evet, buyurun Sayın Alpaslan. 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 

Bir dakikalık sükût, bir devlet töreni ve nutuk... 
Zannediyorum millet Dışişleri Bakanlığımızdan da
ha başka tedbirlerin de alınmasını arzu ediyor. 

Arz ederim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili iki değişiklik önergesi var, oku

tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 171 inci maddesinin başlı

ğının : 

«A. Hâkimlerin bağımsızlığı ve mahkeme karar
ları» şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Mah

kemelerin bağımsızlığı» başlığını taşıyan 171 inci mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN M. Nedim BİLGİÇ 
İbrahim GÖKTEPE Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Tandoğan TOKGÖZ 
Mehmet PAMAK 

«A. Mahkemelerin Bağımsızlığı : 
Madde 171. — Hâkimler, görevlerinde bağımsız

dırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
ve vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler*», 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı, tahmin ederim tek
lifiniz gayet açık. Madde başlığının «Hâkimlerin ba
ğımsızlığı ve mahkeme kararları» tarzında düzenlen
mesini istiyorsunuz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Komisyon bu teklife katılıyor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN . KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Hâkimlerin bağımsızlığı değil, hâkimlerin temina
tı söz konusudur; aslolan mahkemelerin bağımsız
lığıdır. 

Diğer taraftan mahkeme kararları 174 üncü mad
dede ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle 
önergeye katılamıyoruz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Önergemi geri çe
kiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Tosyalı önergenizi al
dınız; teşekkür ederim. 

Sayın Güven, önergenizle ilgili bir açıklama yapa
cak mısınız?.. 

TURHAN GÜVEN — Evet Sayın Başkanım, 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasanın önemli bölümlerinden biri de üçüncü 

bölümü teşkil eden yargı bölümüdür. 
Bugüne kadar kuvvetler ayrılığı prensibinin yasa

ma ve yürütme ile ilgili bölümleri üzerinde gerekli 
inceleme ve tartışma yapılmış ve maddelerin büyük 
bir kısmı da yüksek huzurlarınızda kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Kuvvetler ayrılığı prensibi içinde yargının diğer 
prensiplerle birlikte eşit bir durumu bulunmaktadır. 
Ancak, ne var ki, bir makinenin dişlileri gibi birbiri
ne geçmiş vaziyette çalıştığı takdirde bu kuvvetler 
bugün dünyada ahenkli bir sistemi oluşturmaktadır. 
Fakat bu kuvvetlerden birinin diğerine tahakküm et
mesi veya diğerinin bazı haklarını alıp da kullanma
sı keyfiyeti bazen zulüm, bazen adaletsizlik olarak 
tecelli etmektedir. Ne yargının diğerlerine, ne de diğer 
kuvvetlerin yargıya; kesin hatlarla ayrılması yanında 
yumuşak birtakım temasları olması lazım gelir. Bu
gün dünyada kabul edilen sistemler içinde de umu
miyetle kuvvetler ayrılığı bu ahenkli çalışma içinde 
görünüm arz eder. 

Yargı bölümüne başlarken biz burada, enteresan
dır ki, sadece bir «ve» ilavesi için huzurunuza çık
mış bulunuyoruz; fakat biraz sonra açıklayacağım 
biçimde göreceksiniz ki, hukuk düzenlemesinde, bir 
kanun tedvininde, bir madde düzenlenmesinde bazen 
bir «ve» nin büyük önemi vardır. 

171 inci maddede hâkimin önce Anayasaya, son
ra kanuna ve hukuka ve hukuka uygun olarak da vic
danî kanaatine göre hüküm vereceği düzenlenmiştir. 

Dünyada, vicdanî kanaatin hukuka uygunluğu 
üzerinde tereddütler vardır. Hukuka uygunluk, objek
tif ve sübjektif birtakım kıstasları da beraber getirir. 
Hâkim kanuna uygun olarak karar verecektir; ama 
bu kanuna uygunlukta yalnız kanunu uygulamanın 
daima adalet yönünden noksan bir tarafı olduğunu 
gözden kçırmamak lazım. Bunu tamamlayan unsur 
nedir?.. Bunu tamamlayan unsur, sübjektif bir yapı
ya sahip olan vicdanî kanaattir. Bu, merhamet değil
dir Sayın Başkan, değerli üyeler; çünkü merhamet 
adalet değildir. Fakat insaflı bir davranış adalettir, 
daha doğrusu adalete yaklaşmadır. Merhametle in
saflı davranışı birbirine karıştırmamayı yüce huzuru
nuzda yarar görmekteyim. 

O nedenle bir kanun maddesinin doğrudan doğ
ruya uygulanmasının adalet olmadığı inancı yanın
da; bugün, biraz evvel Sayın Başkanın vermiş oldu
ğu kederli haberle huzurunuza bir başka misal getir
mek isterim. 

Türkiye dışında vahşice, hunharca yapılan bu iş
lemlerin failleri bir gün Türkiye'ye iade edilirse bir 
başka nedenle veya yakalanıp da zamanında bir baş
ka devletin yaptığı gibi Türkiye'ye getirilirse Türk 
Ulusunun güçleri ve kuvvetleri tarafından, işte o za
man karşınızda adalet mekanizması işlerken bu vic
danî kanaatleriniz ne olacaktır?.. Zannederim ki, bu-

• rada vicdanî kanaatin hukuka uygunluğunun yanın
da aslolan onun tecriden ve takdiren artırılması key
fiyetidir. Kalkıp da burada vicdanî kanaati olumlu 
yönde uygulama elbette söz konusu olmayacaktır. 

Bu bakımdan, vicdanî kanaatin münhasıran hu
kuka uygun şekilde düşünülmesine gönülden katılmak 
mümkün değildir. Bu sübjektif uygulama hâkimin 
önüne gelen kişinin yapısıyla, mahkeme önündeki du
rumuyla ilgili olacaktır. Hâkim bazen bu vicdanî ka
naatini kanunu uyguladıktan sonra örneğin; Türk 
Ceza Kanununun 59 uncu maddesine göre gerekli in
dirmeyi yapacak, hâkim bazen de, biraz evvel ver
diğim örnekte olduğu gibi vicdanî kanaatini artırma 
yolunda kullanacaktır. Bu bakımdan, bunun mutlak 

I olarak hukuka bağlanmasının bir noksnlık olduğunu 
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huzurunuzda arz etmek isterim ve bu nedenle de; 
«... hukuka uygun olarak ve vicdanî kanaatine göre 
hüküm verir» şeklinde düzenlemenin hem hukuka, 
hem de vicdanî kanaatlerine daha uygun olacağını 
huzurunuzda arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Tahmin ederim önerge üzerinde bu kadar açık

lamadan sonra görüşme istemek bir zaman kaybını 
gerektirir. O itibarla Sayın Komisyona soruyorum. 

Önergeye katılıyor musunuz efendim?.. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Değerli meslektaşım Turhan Güven'in önerdiği, 
sadece basit bir «ve» kelimesinin yerinin değiştiril
mesi isteğinden ibaret değildir. Bunun hakikaten üze
rinde durulması gereken, tartışılması gereken nedenle
ri vardır. Bu nedenle, değerli arkadaşlarımızın öner
gesine iştirak edememekteyiz. Nedenini arz edeceğim. 

Teklif ettikleri değişiklik 1961 Anayasasının 132 
nci maddesindeki düzenlemeye dönüşten ibarettir. Biz 
bunu bilerek, isteyerek Komisyonda değiştirmiş bu
lunmaktayız. Nedeni şudur : 

Tatbikatta yıllarca bunun acısını çektik. Pek çok 
meslektaşımız görevlerini ifa ederken Anayasaya, ka
nuna ve hukuka uygun uygulama yapmaya yönelmiş 
olmalarına, bunu bir görev ittihaz etmiş olmalarına 
rağmen, üzülerek, arz edeyim ki, bazı arkadaşlarımız 
hukuku, kanunun amir hükmünü bir tarafa atarak, 
hiçe sayarak, sadece vicdanî, kanaatlerine göre hüküm 
verebilmişlerdir. Bunun en canlı misali, Medenî Ka
nunun 639 uncu maddesinin değişmesine neden olan 
bir meslektaşımızın yönelimleridir. 

Tirebolu kazasında 1950-1951 yıllarında «Fettah-
oğlu Tapusu» adıyla anılan yüzlerce, binlerce tapu 
alınmasına meydan verecek şekilde; huduttaşları din
lemeden, dilekçede gösterilen huduttaşlara göre tapu 
kayıdında bulunamama yüzünden, tapu kaydının sağ
lanamaması yüzünden arazilerin tapusuz olduğu bi
çiminde gelen kayıtlar üzerine, huduttaşları dinleme
ye ve tevessül etmeden, yeni açılan tescil davaları 
üzerine tescile hükmedebilir hale gelen bu değerli ar
kadaşımız, Medenî Kanunun sonuçta 639 uncu mad
desinin değişmesine neden olmuştur. 

Yine, senelerden beri vicdanî kanaatlerini değişik 
biçimde dile getiren arkadaşlarımız, bilhassa Türk 
Ceza Kanununun 89 uncu maddesinin uygulanmasın
da, cezanın ertelenmesi yönünden çok farklı ve de

ğişik uygulamalara neden olmuşlardır. Sonuçta bu, 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Kurulu tarafın
dan, malhkeme kararlarının gerekçeli biçimde yazıl
ması gereğine değinilmesi, bu yolla mahkeme karar
larının, yargı denetimine tabi tutulması gereğinin vur
gulanmasına neden olmuştur. 

Biz burada ne getirmek istedik?.. Dedik ki : Bir 
hâkim evvela uygulamada Anayasa hükmünü gö
zetecektir; bilahara kanunu gözetecektir, daha sonra 
hukukun temel ilkelerini göz önünde tutacaktır ve 
bunlara aykırı düşmeyecek bir şekilde vicdanî kanaa
tine göre hüküm verecektir. Vicdanî kanaatini uygu
layan hâkim, karşısındaki kişinin kişiliğine, şahsiye
tine, özgeçmişine bakacaktır. 59 uncu maddeyi, ka
nunun verdiği imkânlar ölçüsünde uygulayabilecek
tir. Yine kanuna uygun olmak koşulu ile cezayı er-
teleyebilecektir, paraya çevirebilecektir. Biz bunu 
sağlamak istedik. Erteleme hududu dışında kalan bir 
cezayı ertelemeye kalkan hâkim, hiçbir zaman hu
kuka, kanuna uygun olarak vicdanî kanaatini tatbik 
etmemiş demektir, aksettirmemiş demektir. Biz bu
nu sağlamak istedik; bu denetimi sağlamak istedik. 

Hepinize teşekkür ederim, saygılarımla efendim. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım öner

gemle ilgili bir kısa açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın (Kavalalı'nın açıkla

masından sonra, hukuka uygun olmanın pek süb
jektif olması yönündeki ısrarım baki olmak üzere, 
önergemi geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
171 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

172 nci maddeyi okutuyorum : 
B. Hâkimlik teminatı 
MADDE 172. — Hâkimler, meslekten çıkarıla

maz. Kendileri istemedikçe, Anayasada gösterilen 
yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin ve
ya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıkla
rından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarmayı gerektiren bir suçtan dola
yı hüküm giymiş olanlarla, görevini sağlık bakımın
dan yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar 
veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar 
verilenler hakkında kanundaki istisnalar sakildir. 
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BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili, birbirinin hemen 
tamamen kelime kelime aynı olan üç önerge var; 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 172 nci maddesinin başlığı ile birinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rıtfat BAYAZIT M. Fevzi UYGÖNER 

Hail ORTEM Bekir Sami DAÇE 
ı«H&kiımlıik ve savcılık teminatı : 
IMADDE 172. — Hâkimler ve savcılar azlolu-

ınaımaZj Kendileri (istemedikçe, Anayasada gösterilen 
yaştan önce emiekiye ayrılamaz; bir mahkemenin 
veya kadronun kaldırtması sebebiyle de" olsa, ay
lık ve ödmelderiınden yoksun kılınamazlar.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oltan Anayasa Tasarısının «Hâkim-

îik teminatı» haşlıklı 172 nci maddesliınin başlığının 
ve birindi fıkrasının aşağıdaki iMçiımde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz^ 

Turban GÜVEN (Mahımut Nedim BİLGİÇ 
Hail Erdoğan GÜREL Naami ÖNDER 

Tandoğan TOKGÖZ 

«B4 Hâlkiiımilk ve savcılık teminatı : 
IMADDE 172. — Hâkimler ve savcılar azloluna

maz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaş
tan önce emekliye ayrılamaz; ıbür mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık ve 
ödendkl'eriınden yoksun kiınanıaz,» 

Yülkseik Başkanlığa 
Görüşmekte dduğuımuz Anayasa Tasarısının 172 

indi maddesinin ıbaşlığınwı «Hâkıilrriik ve savcılık te
minatı» olarak ve tblitritncü fıkrasının aşağıdaki sekide 
değiştirilmesi aırz ve tekif olunur, 

özer GÜRBÜZ 
«Hâkimler ve savcılar azlolunamaz^ Kendileri is

temedikçe, Anayasada gösterilen yaştan önce emek
liye ayrılamaz; bir (mahkemenin veya kadronun kal-
dtomlmıası sebebiylte de olsa aylık ve ödenekllerinden 
yoksun kılınamaz.» 

BAŞKAN — Değterii üyeler; 
!Bu üç önerge birbirinin aynıdır. Yalnız Sayın 

Bayazut ve arkadaşlarınım önergelerinde, birinci cüm
lede, «azlolunamaıziliar»! şeklinde bir cemî «1ar» eki 
var,• diğerlerimde bu yok; «azMunaımaz» deniımek-
tedir,,, 

(Bu üç önerge üzerinde önerge saMplerfinden bir 
sayını üyeye söz vereceğim. 

!M. EEVZÎ UIYGUaSfER — Sayın Başkanım, öner
geler üzerinde 'ben söz iştiıyoruırn. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uyguner, 
İM. FEVZt UYGÖNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım;' 
172 nci maddenin düzenlenmesinde, sadece' yarığı- ' 

nıra şüphesiz en esaslı rüknü olan hâkimlik teminatı 
ele alınmıştır. Halbuki bunun yanında bir de 
savcılık müessesesi vardır. Savcılık müessesesi 
ide gene yargının diğer bir rüknüdür. Yani savcı, ka
mu adına davayı açar, davayı mahkeme nezdlinde ta
kip eder ve sonuca kadar götürür; esas hakkındaki 
mütalaasını verir, şayet çıkan karar kanaatlerine uy
gun düşmezse, o takdirde temyiz hakkını kullanır, 
yani yargı içerisinde çok önemli fonksiyonu olan 
ıbir görevidir savcı. 

Bu nedenle mıadde içerisinde 'teminat hükmü ele 
alınmışken, şüphesiz savcıların da aynı teminata ka-
vuştarulması gerekmekte idi. 'Biz, bu amaçla evvela 
madde 'başlığını, «Oâlkirrüfc ve savcılık teminatı» 
olarak düzenledik; yani madde başlığına «.y ve sav
cıiılk» kelimesini ilave ettik, 

İMadde metninde «Hâkimler meslekten çıkarıla
maz» şeklinde bir deyim 'yer almıştı. Bunun amacı, 
şüphesiz hâkimlerin azlolünmazlığı ilkesini getirmek
ti; fakat deyim yerinde kuiamlamaımışıtır, sadece 
«Meslekten çıkarılamaz» kelimeleri konmuştur, Bu 
kanaatimizce uygun bir şey değildi; çünkü hâikim-
ller disiplin yoluyla pekâlâ meslekten1 çıkarılabilir. 

Gene Hâkiımiter ıKa'nununa göre, meslekte ba
şarılı olmayan hâkimler kifayetsizlikleri sebebiyle 
meslekten çıkarılabiirier. Burada yer alması gereken 
husus «Hâkimlerin azlolunamaz» lığıdır; yani görev
lerine son verillemeziği İlkesidir. Bu sebeple, bu te
rimi tam yerine koym'aımız gerekiyordu ve biz «Sav
cılar» kelimesini de ilave etmek suretiyle, biraz ev
vel arz ettiğim sebeplerle, '«Hâkimler ve savcılar 
azlolunamaz.» Kendileri istemedikçe, Anayasada gös
terilen yaştan önce emekiye ayrılamaz.» cümlesini 
teşUci etmek suretiyle hâkimleri ve savcıları bir ara
da mütalaa ettik ve her ikisinin de aynı teminattan 
istifade etmelerini' sağlamış olduk. 

Ayrıca, bu ı«meslliekten çıkarılamaz», kelimesini 
dd («azlolunamaz» sekinde getirmek suretiyle amacı 
tam anlamıyla ifade etmek yolunu tercih ettik ve 
bu düzenlemeyi huzurlarınıza getirdik^ 

Takdir Yüce Heyetinizindir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan.^ 
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iBAŞKAİN — Sayın Güvem, sizden! •evvel Sayın 
Güray söz istedüler,; 

TURHAN GÜVEN — Berim de önergem var, 
BAŞKAN — Sayın Güven, önergeniz var, kabul 

ediyorum; ama istirham etisem, acaba bu açıklamayla 
yetini lmez mi?... 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanını, bir öde
nek bahsi var da; müsaade ederseniz açıklayayım. 

•BAŞKAN — Evet, rica edeyim, buyurun Sayın 
Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, aynı 
mealdedir. Diğer önergeye 'katılıyoruz, Yalnız, bura
da hâkim ve savcıların bulgun almakta oldukları ay
lıkların yanında bir de ödenekleri bulunmaktadır. Oy-v 

'sa tasarıda sadece aylıktan bahsedilmektedir. Biz, bü
tün arkadaşlar da dahil aynı şeyi yazmış durumda
yız; «Aylık ve ödeneklerinden yoksun kılınamaz» 
diye bir düzeltme yapmış bulunmaktayız.. Doğrusu 
da budur. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehlte Sayın Güray söz istediler bir, bir de aleyhte... 
Buyurun Sayın Güray. 
Aleyihte söz almak isteyen varsa... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A .MÜMİN 

KAV ALALI — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Kavalalı, Sayın Güray'ın ko

nuşmasından sonra iüCfeder 'irasiniz?.!. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A MÜMİN 

KAVALALI — Hayhay efendim. 
S. FERÎDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
1924 Anayasasıyla Cumhuriyet savcıları ve hâkim

ler aynı çatı ve aynı 'kuruluş altında yıllarca birlikte 
görev yaptılar. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrı bir 
sınıf veya ayrı bir statü olduklarını hissetmeden; za
man zaman savcılık sınıfında olanlar hâkimlik sınıfına 
plase edilerek ve zaman zaman da zaruretin meydana 
getirdiği durumlarda yetki verilerek bu görevi birlik
te yürüttüler. 

Ancak, 1961 Anayasası ile hâkimler ve savcılar bir-
ıbirlerinden ayrıldılar. Tabiri caizse, bu iki ayrılmaz 
bütünü bu Anayasa boşarnış oldu. Savcılar Adaleli 
Bakanlığı bünyesinde kaldılar, hâkimler bağımsız bir 
yapıya kavuştular ve Yüksek Hâkimler Kurulu bünye-
'sine katıldılar. Böylece, mesleğin ikiye ayrılmasından 
bazı mahzurlar meydana geldi. Bu mahzurların ba
şında iki ayrı yönetim biçiminde yürütülen hizmetle
rin koordine edilememesi ve birbirinden farklı sonuç
lara varılması oldu. Söz gelimi, denetimlerde hâkim

lerin denetimi belli bir süre içinde yapıldı, savcıla
rın denetimi belli bir süre ilcinde yapıldı. Zaman za
man beşer gün, onar gün ara ile İki ayrı müessesenin 
müfettişleri gittiler, iki ayrı eziyet, iki ayrı zahmet ve 
iki ayrı rapor ve tahkikat gibi sonuçlar hâsıl oldu ve 
işlerin yürütülmesindeki verimlilik ilkesi aksadı. 

Bunun yanında hâkimlerle savcılar arasında baş
kalaşma ve yabancılaşma meydana geldi ve bunlar za
man zaman çekişmeye de döndü. 

Nihayet savcıların teminatsız oluşları sonucu her 
değişen siyasî iktidarların geldiğinde kendisinin beğen
diği kişilere görev verme temayülü içinde olması ne
deniyle savcılar mesleklerinden kopmaya başladılar. 
Her kararnamenin ardından yüzlerce savcı Yüksek Hâ
kimler Kuruluna başvurarak, hâkimlik sınıfına alın
malarını istediler. Böylece aralarında bir sınıl farklılığı 
yaratıldı ve bu dikkatle görüldü ki, devamlı savcıların 
hâkimlik görevini arzu etmeleri had safhaya geldi. 
Hâkimler Kurulu, imkânları ölçüsünde bu değerli 
adalet mensuplarının da taleplerini karşılama durumun
da kaldılar. 

Biz, hâkimlik ve savcılık sınıfının böylece ikiye 
ayrılmasını kabul edemedik, edemezdik. 

Şimdi, bu maddeyle getirilen esas espiri, hâkim
lik ve savcılık mesleğinin bir maddeye alınması ve 
birleştirilmesinden ibarettir; ana anlamı budur. 

Bunun yanında pek önemli olmayan; fakat bizce 
eksik görülen iki husus var; «aylıkların» yanına «öde
neklerin» de eklenmesi ve ayrıca «Meslekten çıkartıl
ma» yerine «azlolunma» tabirinin konması. Çünkü, 
malumları olduğu üzere hâkim ve savcıların da bazı 
suçlan işlemeleri halinde meslekten çıkartılacakları 
izahtan varestedir. 

O nedenle ben, şahsen önergeyi olumlu karşılı
yorum ve 1961 yılından beri ayrı düşen savcılarla 
hâkimlerin aynı çatı, aynı birlik altında toplanmaları 
yönünde atılmış ilk adım olarak önerge verenlere 
şükranlarımı arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Kavalal'ı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

12 eylülden sonraki Millî Güvenlik Konseyi 'dü
zenlemesinde Savcılar Kurulu ile Yüksek Hâkimler 
Kurulu lağvedilmiş, her iki meslek mensuplarının ve 
idarî yargı mensuplarının tek bir kurul tarafından öz
lük işlerinin yürütülmesi benimsenmiş bulunmakta-
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dır. Biz bu düzenlemeyi benimsedik, o şekilde getir
dik. Ancak, 1961 Anayasasında olduğu gibi, hâkim
lik teminatı ile savcılık müessesesini 172 ve 177 nci 
maddelerde ayrı ayrı düzenlemiştik. 

Aslında değerli arkadaşlarımızın getirdikleri dü-
zenileme, önerge, bizim düzenlememizden daha isa
betlidir. (Alkışlar). 

Nedeni de şudur : Hâkim ve savcı 'arkadaşları
mız mesleğe hâkimlik (için başvururlar. Aynı okul
dan mezundurlar, aynı kurula başvururlar, aynı im
tihana tabi tutulurlar, birlikte mesleğe alınırlar, kura 
sonucu savcı veya hâkim sınıfına ayrılırlar. Bu hiz
metleri, geçici olarak bu statü altında görürler. Bir 
savcı arkadaşın her zaman hâkimlik sınıfına geçmesi, 
bir hâkimin de savcılık sınıfına geçmesi mümkün
dür. Savcı arkadaşlarımızı n da bu hizmeti yürütür
ken hâkimler gibi belirli güvence altında bulunması 
iktiza eder. 

Bu nedenle değerli arkadaşlarımızın 172 nci mad
denin birinci fıkrasıyla ilgili düzenlemesini;, bilhas
sa Sayın Turhan Güven ve arkadaşlarının düzenle
me biçimini isabetli- görüyoruz, Komisyon olarak ay
nen katılıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavaklı. 
Yalnız, Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının önerge

sinde bu «azlolunamaz» kelimesi cemidir. Cemiyi mi 
kabul ediyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Hayır efendim, «azloluna
maz» deyimini' kabul ediyoruz. Bu şekilde benimsen
mesi lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Bir sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sorunuz var, buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

müzakerelerimizin daha evvelki safhalarının birinde 
değerli arkadaşlarımızdan birkaç tanesi, azlin Türk 
mevzuatından tamamen kaldırıldığını söylemişlerdi. 
Eğer yanılıyorsam arkadaşlarım lütfen beni tashih et
sinler. 

Durum böyle iken, acaba bu «azil» kelimesinin 
Anayasaya alınmasında uygunluk var mıdır, yok 
mudur? Bunu Komisyondan öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Göktepe, siz de lütfediniz sorunuzu efen

dim, 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, 172 nci 

maddeyi «Hâkimlik ve savcılık teminatı» başlığıyla 

değiştirdik; Komisyon da katıldı oylayacağız. Yalnız 
bu şekildeki bir değişikliği 177 nci maddedeki savcı
larla ilgili düzenlemeyle nasıl 'bağdaştıracağız? Bu 
hususun açıklanması lazım. Çünikü 177 nci maddede 
idarî yönden Adalet Bakanlığına bağlanmıştır. Ada
let Bakanı kamu davası açması için emir verebilir... 
Bunları nasıl bağdaştıracağız teminat hükümleriyle? 
Bu hususların açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Kavalalı buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, 173 üncü 
maddeyle ilgili arkadaşlarımızın yeni önergeleri mev
cuttur. Bu madde içerisinde savcıların, Adalet Ba
kanlığı ile olan bağlantıları, Adalet Bakanının savcı
lar üzerindeki, iddianameyle kamu davası açılması 
yönündeki yönelimleri, emir verme biçimi, diğer ta
kip eden madde içerisinde düzenlenmiş bulunmakta
dır. 

Bu düzenleme şekillerine göre, hâkimlik temi-
natıyla birlikte savcılık teminatının da bu birinci 
fıkra içerisinde düzenlenmesini bu nedenle benimse
miş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, «Azlolunamaz» deyimi, halkika-
ten ağır bir deyimdir. Yalnız biz bu deyim yerine 
«Meslekten çıkarılamaz» deyimini kullanmıştık. An
cak, bu deyim bazı yanlış anlamalara neden olabi
lir; Sayın Uyguner bunu izah etmiş bulunmaktadır
lar. Geçici bir süre için de olsa hâkimlerin meslek
ten uzaklaştıri'lması mümkün olabilir. 

Bu, sürtüşmelere, yanlış anlamalara neden olabi
lir. Bu nedenle 1961 Anayasasının da benimsediği bi
çimde «Azlolunamaz» deyimini zorunlu olarak biz 
de tercih etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, aleyhte 

konuşma yapıldı mı acaba? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, söz 

isteyen var mı dedim; bir arkadaşımız lehte konuştu. 
İlla lütfen aleyhte konuşmak üzere bir sayın üye teş
rif ederler mi demeye gerek olmadı. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, müsa
ade buyurujursa... 

BAŞKAN — Bakınız Sayın Muratoğlu, müzake
relerimizin şeklini biliyorsunuz. Ben uzun açıklama 
yapınca sayın üyeler, Baş'kan çok konuşuyor diyor
lar; ama yapmak zorundayım... 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, mües
sese fevkalade mühimdir, o sebeple birkaç söz söy-
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temek istedim; ama madem usulümüz müsait değil I 
konuşmayayım efendim. I 

(«Aleyhte konuşsun» sesleri) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Kararları siz veriyor ve her seferinde de karar- I 

lan değiştirmek için icap eden gayreti gösteriyorsu- I 
nuz. Madde okundu, lehte aleyhte konuşulacak; ko- I 
nuşuldu, ayrıca sorular soruldu, cevaplar verildi... I 
Bütün bu işlemler bittikten sonra tekrar ısrar edi- I 
yorsunuz. I 

•Değerli üyeler; I 
Sayın Güven'in önergesine Sayın Anayasa Ko- I 

misyonu katılıyor, önergeyi kesin oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge I 
kabul 'edilmiştir. I 

Maddeyi, bu önerge istikametinde oylarınıza su- I 
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... M ad- 1 
de kabul edilmiştir. I 

173 üncü maddeyi okutuyorum. I 
C. Hâkimlik mesleği I 
MADDE 173. — Yargı yetkisi, meslekten hâkim- I 

ler eliyle yürütülür. Ancak, idare ve vergi malike- I 
melerinde nitelik ve özellikler, iş ve çocuk mahkeme- I 
terinde zoroniuluk sebebiyle, meslekten olmayanla- I 
rın da görev almaları mümkündür. I 

Hâkimler, ilk derece mahkemeleri, bölge mahke- I 
meleri ve yüksek mahkemeler hâkimleri olarak görev I 
ifa ederler. Bölge mahkemesi hâkimliğine atanma, I 
ilk derece mahkemelerinde görevlendirilmeye engel I 
dğildİTj I 

Hâkimler, görevlerinde ve özel hayatlarında ta- I 
rafsızlıkiaırı hakkında çevrenin inancını sarsacak I 
davranışlardan ıkaçınmak ve davaları en az giderle I 
en 'kısa sürede karara bağlamak zorundadırlar. I 

Her derecedeki hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, I 
hakları ve ödevlera, aylık ve ödenekleri, meslekte J 
ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici I 
veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin I 
(kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, I 
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı soruşturma yapıl- I 
masına ve yargılanmalarınla karar verilmesi, meslek- I 
ten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik I 
halleri, diğer özlük işleri ve meslek içi eğitimleri ] 
mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre kendi ka- j 
nunlarında düzenlenir. I 

Hâkimler altmışyedi yaşını bitirinceye 'kadar hiz- I 
met görüıfer, askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme | 
ve emeklilikleri kanunla gösterilir. i 

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka, genel i 
ve özel, hiçbir görev alamazlar. | 
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Yüksek mahkemeler hâkimlerinin görevlerinin 
niteliklerinden doğan ödenek ve sosyal hakları sak
lıdır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 173 üncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

«C. Hâkimlik ve savcılık mesleği 
MADDE 173. — Hâkimler ve savcılar, adlî ve 

idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev yapar
lar. Bu görevler, meslekten hâkim ve savcılar eliyle 
yürütülür. 

Her derecedeki hâkim ve savcıların nitelikleri, 
atanmaları, halkları ve ödevleri, aylık ve ödenekle
ri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yer
lerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, hak
larında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin 
cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 
soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına ıkarar 
verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk 
veya yetersizlik hailleri, diğer özlük işleri ve meslek 
içi eğitimleri mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar, altmışbeş yaşını bitirinceye 
kadar hizmet görürler; askerî hâkimlerin yaş haddi, 
yükselme ve emeklilikleri kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden 
başka, genel ve özel hiçbir görev alamazlar. 

Hâkimler ve savcılar görevlerinde ve özel ha
yatlarında çevrenin inancını sarsacak davratnışlandan 
kaçınmak zorundadırlar. 

Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden 
Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 

Kamu davası açmak görevi Cumhuriyet savcısı-
nındır. 

Adalet Bakanı kamu 'davasını açması için Cum
huriyet savcısına emir verebilir. 

Adlî işlerde zabıta görevlileri Cumhuriyet savcı
sının emrindedir. 

Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî 
görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkında
ki hükümlere tabidirler. Bunlar hâkimler ve savcıla
ra ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelen
dirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü 
haklardan yararlanırlar. 

B. Sami DAÇE M. Fevzi UYGUNER 
Rıfat BAYAZIT S. Feridun GÜRAY 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVAL ALI — Sayın Başkanım, biraz evvel 
kabul ettiğimiz «Hâkimlik ve savcılık teminatı» mad
desindeki düzenleme biçimimize ve bu maddede de 
değerli arkadaşlarımızın maddeyle ilgili olarak ver
dikleri önergede hâkimlik ve savcılık mesleği yine 
bir bütün olarak ele alınarak düzenlenmiş 'bulunma-' 
sına ve düzenleme biçimine göre Komisyon olarak 
bu önergeyi aynen benimsediğimizi arz ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bütün önergeler 
okunsun ondan sonra önergeyi işleme koyalım efen
dim. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığınla 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Hâkim

lik mesleği» başlığını taşıyan 173 üncü maddesinin 
başlığı ile birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Hâkimlik ve savcılık mesleği : 
MADDE 173. — Hâkimler ve savcılar, adlî ve 

idarî yargıda hâkim ve savcı olarak: görev Yaparlar. 
Yargı yetkisi ve görevi meslekten hâkiım ve savcılar 
eliyle kullanılır ve yürütülür.» 

Turhan GÜVEN Mahmut Nedim BİLGİÇ 
İbrahim GÖKTEPE Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Tandoğan TOKGÖZ 
Mehmet PAMAK 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesi ilk fık

rasında yer alan «İş ve çocuk mahkemelerinde» iba
resinden «iş» kelimesinin çıkarılmasını saygı ile öne
ririz, 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ayhan FIRAT 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, benim de 
önergem var. Sayın Rıfat Bayazıt'ın önergesine ka-

/ til.iyo.rum, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Okumayalım verelim, teşekkür 

ederim Sayın Haızer. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 173 üncü 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Tandoğan TOKGÖZ 
Mehmet PAMAK 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesinin 2 nci 

fıkrasındaki (ve davaları en az giderle en kısa sürede 
ilk derece mahkemelerinde görevlendirilmeye engel 
değildir.» cümlesinin ve maddenin 3 üncü futasının 
madde metninde çıkarılması arz ve teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesin in 3 üncü 

fıkrasındaki (ve davaları en az giderle en kısa sürede 
karara bağlaıma'k) (ibaresinin metinden çıkarılmasını 
saygı ile öneririz. 

Güngör ÇAKMAKÇI Mehmet PAMAK 

Gerekçe : ,l!5ıÛ moi maddeye aynı şdoffldte «idare 
(kamu görevimi em 'az güdenle eri fcısia sürede yenine 
gettarııdk zorumdladır.» fükırası ©Memeyi öngören öner
gemiz, Sayını Korniisyoınca «Ne gereği var, (bu esa
sen malum bliır mecburiyettir.» diye ıkaıbuil edliHmıe-
ımliışıtıiıry Bu böyle ise burada da aynı «Ne gereği var» 
gere!kçesıi geçerüıidıir.-

Yüce Baştkamihğa 
Amaıy&sa TasaosMiaini 173 üncü madde 3 üncü fılk-

masıınun aşağıda 'belrtlilenj sefcilkle değişıtirifonesiıni 'arz 
ve teflfliE edenim:. 

Necdet GEBOLOĞLÖ 
fc^HâttnıIier görevlerinde ve özel 'haya/Ularında ta-

mafsıızlıikları taklanda çevrenin inancını sarsacak dav-
(ramışilardan Ikıaçınmıalk zorundadırlar,» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oDamı Anayasa Tasarısının 173 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasına birıind satırının «ha
lcim ve savcıfarıın», son satanın da «kanırfa düzen-
Übnür» olarak düzeltilmesini arz ve tekif ederiz. 

Turtan GÜVEN iMafaımıult Nedlim BİLGİÇ 
ıHail Erdoğan GÜROL Nazmi ÖNDER 

Tandoğan TOtKGÖZ 

Sayım Başkanlığa! 
Görüşüllmekıte olanı Anayasa Tasarısının 173 üncü 

miadldesiiınıkî dördüncü fılkrasımn son cümlesinin «üç 
eğiıimlteıniı» keimlesiiinden sonra «Ihâtoim güvencesıi ve» 
ifadesMn ekdönmesinii arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Sayını Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 173 üncü 
maddesMn beşinci fıkrasındaki «altınışyedü^ kelime-
S'inin ı«aitmışüç>> olarak değiştirıimestkııi arz ederim. 

Kamer GENÇ 
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Danışımla Meclisi Basjkanhğına 
Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesinin 5 amca 

fikrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
Saygıyla arz okunur. 

S. Feridun GÜRAY 

Madde 173! 
Fıkra 51 .' 
«Hâkimler altmışjbeş yaşımı bitirinceye kadar hiz

met igörürfleTâ Askerî hâkimlerin yaş haddi', yüksel
me ve ömlekffilliikllierdi ıkanunila ıdüzenılıerair.» 

Danışıma Meclisi Başkanlığına! 
Göffüşülhıelkte olan Anayasa Tasarısının 173 üncü 

maddiesıirikı son fılfcrasının maddeden çıkartmasını; 
5 ve 6 ncı fotakrının aşağıdaki biçimde değiştiril-
mesüni ve aşağııdalkü yenli fıkraların maddeye eklen-
ımesinli 'arz ve fleklilf ederiz. 

«Madde 173, — 
Fıkra 5. — Hâkimler ve savcıHar altmısjbeş ya

şın» biltiMnceye Ikadar hizmet görürler, askerî hâkim 
ve savcıların yaş haddi yükselime ve emeklilikleri ka-
ınıuıria gösterilir. 

CFılkra 6. — Hâkimler ve savciar, kanunda belir-
ifiİenillelrden başka, genel ve özel hiçbir görev alaı-
ımiazl'ar.f 

Yenli fılkralair : Hâkimler ve savcılar idarî gö-
nevflari yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdır., 

IHâlkiım ve savcı olup da adalet hizmetindeki ida
rî görevlerde çalışanlar hâkümller ve savcılar hakkın-
daki hülidimlllere tabiidirler. iBunSiatF aynı esaslar dake-
sünde sınıflanıdırıllıır ve derecdendAriirîer; hâkinıiDere 
ive savcıHara tanınan her türlü haktan yararlanır
lar. 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Mahmut Nedim BÎLGtÇ Hail Erdoğan GÜREL 

Najzrrti ÖNDERİ Tandoğan TOKGÖZ 
(Mehmet PAMAK 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesinin son 

fıUûrasımın Tasarıdan çıkartılmasını arz ve tekif ede
nimi. 

Necdet GEBOLOĞLU 

IMadde 173> vl 
Son fıkra : Yüksek mahkemeler hâkimlerimin 

görevfertakıı niteliklilerinden doğan ödenek ve sosyal 
hakları saklidır, 

Danışıma 'Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesinin son 

fıkrasının metinden çıkarılması saygıyla arz okınur. 
Enis MURATOĞDU Ş. Feridun GÖRAY 

ıBefcir Samli DAÇE 
Gerekçe : Ayrı ödenek ve sosyal hak hâkâmlk 

mesleğinde aıyrıcaıhlk yaratır niıtelktedıir,, Saniyen bu 
hususun Anayasada yer alması gereksizdir. 2556 veya 
1730 sayılı kanunların tadili suretiyle gerçekleşjtiriie-

Yülksek ©aşjkanıkğa) 
'Anayasa Tasarısının 173 üncü maddesine aşağı

daki fıkranın eMeıımesitni' saygı i e iarz ederiz. 
Bekir Sami DAÇE Fuat AZGUR 
^Hâkimler ve hâkimlik mesleğinden sayılanlar, 

seçimlerde, siyasî partilerin merkez kontenjanından 
aday olamazlar ve seçilemezler.» 

iBAŞKAN — Sayın Daçe, Sayın Uyguner, Sa
yın Bayazıt, Sayın Güray; önerge üzerinde kim açık-
laıma yapacak?... Buyurun Sayın Daçe^ 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Tasarının 173 üncü maddesi hâkimlik mesleğini 
düzenlemiş ve savcılık konusu ise ayrı bir madde ola
rak 177 nci maddede tedvin edilmiş bulunmaktadır 
ve bu sistematiği 'itibariyle 1961 Anayasasındaki dü
zenlemeyi esas almış olmaktadır. 

Oysa ki, hâkimler ve savcıların ayrı ayrı mültalaa 
edilmesi, ayrı ayrı kurullara bağlanması geçmiş tec
rübelerle görülmüşlbür ki, adalete ve adalet camiasına 
faydalı olmamış ve bunun sonucu olarak da Millî Gü
venlik Konseyince kabul edilip 14 Mayıs 1981 tari
hinde yürürlüğe giren 2461 sayılı Hâkimler ve 'Savcı
lar Yüksek Kurulu Kanunu görevleriyle ilgili ve 'kişi
sel statüleri bakımından hâkim - savcı ayrımına son 
vermiş, her iki sınıfı aynı meslekten saymış ve ata
ma, yükselme, geçici yetkilendirme, disiplin işlemle
riyle diğer özlük hakları bakımından tek bir kurula 
bağlanmıştır. Adalet ve memleket gerçeklerine uygun 
olanı da budur. 

Ayrıca 14 Mayıs '1981'de yürürlüğe giren 2556 sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapan 
2462 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, adlî ve idarî 
yargıda görevli hâkim ve savcıları yine aynı statüde 
mütalaa etmiş, bunları hâkimler hakkındaki hüküm
lere tabi kılmış ve sınıf ve derecelmdirilmeler'ini de 
buna göre tanzim etmiştir. 

— 111 — 



Danışma Meclisi B : 148 10 . 9 . 1982 O : 1 

Aynı Kanunun ek 4 üncü maddesi ise, denetim ve 
soruşturmada birlik ve beraberliği sağlamış bulunmak
tadır. 

Yine hâkimlik mesleğini düzenleyen Tasarının bu 
maddecinde yargı sistemimize iki yeni müessese getiril
mektedir. Bunlardan birincisi meslekten olmayan hâ
kimlerle ilgilidir. Tasarıya göre meslekten olmayan 
hâkimler nitelik ve özellikleri sebebiyle idare, vergi ve 
iş mahkemelerinde, zorunluluk sebebiyle de çocuk 
mahkemelerinde görev alabileceklerdir. 

Meslekten olmayan hâkiımlere mahkemelerde gö
rev verme usulü anglösakson sistemini uygulayan ül
kelerle, bazı kıta Avrupa'sı ülkelerinde mevcut ise de, 
bunlar dahi sistemden yaivaş ayrılımak eğilimindedir
ler. Halen hu usulün uygulandığı ülkelerde meslek
ten olmayan hâkimler ancak çok hasut ceza davalarıy
la, çok az meblağa ilişiklin hukuk davalarına bakabil
mektedirler. Yargı görevinin meslekte yetişmiş hâ
kimler eliyle yürütülmesinin ikisinin temel haklarıyla 
çok yakından ilgili olduğu ve ona ıbir teminat sağladı
ğı yolundaki görüşler bu ülkelerde genel bir kanı ha
line gelmiştir. 

Ancak meslekten olmayan hâkimlerin yargıda gö
revlendirilmeleri, bu ülkelerin 'tarihi ge%iminden kay
naklandığı için, sistemin tamamen terk edilmesi zor
laşmaktadır. 

Bununla beraber, yukarıda belirtildiği üzere; bu 
kişilerden yararlanma, asgarî düzeye indirilmiş bulun
maktadır. Uygulayıcı ülkelerin sakıncalarını görerek 
terk eltmek üzere oldukları bu usulü Anayasamıza da
hil etmenin ne derece haklı olabileceği keyfiyeti ya
nında, yargı sisltemimizde yaratacağı olumsuz etkiyi 
de gözönünde bulundurmak gerekmektedir. Meslek
ten olmayan hâkim, toplum içinde kendi kazanç geti-
ridi sanatı ve mesleği yanında, davet edildiğinde hâ
kim sıfatıyla bir davaya /bakan ve hükme bağlayan ya 
da bazı ülkelerde olduğu gibi, suçlu - suçsuz veya hak
lı - haksız sonucunu belirledikten sonra hükmün muh
tevasını mahkeme hâkimine bırakan kişidir. 

ıBu usulün, ülkemizde mevcut yargı sistemine in-
It'ibakı mümkün görülememektedir. Bu usul, daha ön
ce kısıtlı bir biçimde İş Mahkemelerimizde meslekten1 

olmayan kişinin mahkeme heyetine üye olarak dahil 
edilmesi suretiyle denenmiş ise de, daha çok uygula
nabilir nitelikte olmamasından dolayı, Anayasa Mah
kemesi kararı üzerine terk edilmiştiir. 

'Maddenin getirdiği ikinci müessese, Bölge Mah
kemeleridir. Bölge Mahkemelerinin ne olduğu gerek
çede yeterince açıklanmamıştır. Mevcut mahkeme teş
kilatımızda böyle bir mahkeme olmadığı gibi, bunun 

ne suretle kurulacağı da belirtilmemiştir. Burada kast 
edilen 2576 sayılı Kanunla kurulan 'Bölge İdare Mah
kemeleri ise, bu mahkemeler adlarından da anlaşılacağı 
üzere, yalnız İdarî Yargıda mevcuttur ve bu adla ifa
de edilmesinde mahal yoktur. Maddede Sözü edilen 
«Bölge İdare Mahkemeleri» deyiminden kast edilen, 
ileride kurulması düşünülen Üst İsitinaf mahkemeleri 
ise, -bunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Esa
sen 175 inci maddenin ilk fıkrası gerektiğinde bu ih
tiyaca da cevap verebilir mahiyettedir. 

Bunun yanında, maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesi de açıkça anlaşılır nitelikte görülmemektedir. 
Esasen bu fıkra ile düzenlenmek istenilen , hususlar, 
Anayasa değil, Kanun konusu olabilirler. 

Hâkimlerin 67 yaşını bitirinceye kadar hizmet gör
meleri esasını getirmektedir. Tasarıdaki madde. Hâ
kim ve savcıların, eskiden olduğu gibi 65 yaşımı dol
duruncaya kadar görev yapmaları, ülke şartlarına 
uygun olacaktır. Yüksek Mahkemeler için de bunun 
dışına çıkılmaması yüne uygun bulunmaktadır. 

173 üncü madde ile ilgili arz ettiğim görüşler se
bebiyle önergemiz tanzim edilmiştir. 

Keyfiyet, Genel Kurulun yüksek takdirlerine say
gıyla arz olunur. 

i BASK AN — Değerli üyeler; bu önerge ile ilgili 
bir lehte bir aleyhte iki sayın üyeye söz verebilirim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Bir önceki maddede «Hâkimlik teminatı» yanına 

«Hâkimlik ve savcılık teminatı» olarak aldık ve ger
çekten güzel bir olgu, savcının da bir noktada teminat
lı olduğunu, hâkim ıtemkıaitı gibi teminatlı olduğunu 
Anayasada vurgulamış olduk. 

IBu lükinci maddede, şimdi görüştüğümüz madde
de, iarfcadaşl'arıırn'izın verdiği önerge ille savcılık ve 
hâkimlik sınıfını birilikte düzenlemiş ödüyoruz. Bir
likte düzenlerken, ülk bakışta güzel olduğu anlaşılı
yor; meslekte ayını okuldan çıkarlar, birlikte staj ya
panlar, mesleğe ibirlikte başlarlar; maddelerin de be
raber olması bJiçhilr sakınca yok gibi görülüyor; an
cak benlim tek endişem, bumdan sonraki maddelerle 
î%üi. Hâikıimik teminatı ne ölçüde kalacak? Savcı
yı temlinat altına alıyoruz 'derken, hakimli teminatsız 
bıralkmasak. Bir sonraki madde dille ilgii; onu bile-
mediğlim içim, bu binleşitiırmeye (ilk asada, «hayır» di
yemiyorum; ancak önergenin düzenlenişinde «hayır» 
dediğim noktalar şunlar. 

Halihazırda yasalarda olara 65 yaşını, Komisyon 
güzel ıbte düzenleme ile 67'ye çılktanış idL Bu 67'ye 
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çıkışta şöyle faydalar görmüştüm 'ben. Hâkim açı
ğımız meslekte büyük boyuıtlara ulaşmıştır ve bir 
hâktim kolay yetişmemektedir, yıları alrnıafctadır; hele 
uarniam, yetişmiş bir ıhlâlküımıiın yeri kolay ddlmamafc-
tadlır, Gerçekten sıhhati elveriyorsa, hâkim görevin
de çalışmak istiyorsa, 67 yaşma kadar çalışması im> 
(kânı veriimes*, olumlu bir davranış gibi geldi. Ami-
calk, bilemiyorum arkadaşlarımız medıem tekrar 65'e 
ikildiler, onum gerekçesi1 fazla açMamımadı. Eğer ge
rekçesi, ^65 yaşıınıdamı sonra çalışamazlar.» deniyor
sa; ya ıda «Fazla yararları olmaz.» deniyorsa, ben 
diyorum ki, mesleğe 25 yaşında başlayan bir hakim, 
65 yaşına kadar 4)0 yılını vermiştir. Meslek, ömür 
tüketen, yıpratan bir mıeslektlir. 40 y i adalete öm
rünü veren ülfet yıl ıdalha çaihşrniak istiyorsa, bu dilci yılı 
ona biz çolk ıgörmiemdiiyiz. Hole, Komisyonumuz 
«67 yaşını...» diye verimce, bu yaşa gelmiş birçok 
hâkimlerimiz buma umutlandılar, «67 yaşı bize ikii 
yıll daha çalhşmia hakkı veriyor»! gibi, ona göre ha
zırlandılar. Biz Gemle! Kurul olarak buınu 65'e tfdk-
rar imdiirirsıek, ibu hâkimlerimize karşı haksızlık yap
mış oluruz gibi geliyor. 

IBu balkımdan, yine Komisyondan geldiği gibi, 67 
yaş alarak kalmasını daha olumlu görüyorum; çüin-
(fcii taşrada, esasen 65 yaşında pek hâkim kalmıyor, 
trueslelk yıpratıyor genç yaşlarda, çoğu ayrılıyor; ama 
sağlığı, elveriyor, kalmak istiyorsa, gerçek'temı kaillma-
lıdır. Çünlfoül, hâkimlerim askerler, ya da benzeri mes
lekler gibi, dışarı l e fazla iişkileri yoktur, meslek
leri içeririmde hayaıü'arını geçirirler, BMenblire dışa
rı çıktMarımda boşlukta kalmaktadırlar. Sağlıkları 
elveriyor, çalışmak istiyorsa, meslekleri içimde! çalış
maları, adalet (mesleğime de daha faydalı olur, kendi 
yaşamlarımla daha faydalı olur. Bu balkımdan: Komis
yonum bu ikomuyu dikkate almaşımı rica ediyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayım üye olma

dığına göre; önerge üzerinde Sayın Komisyonum gö
rüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALAO!— Sayım Başkanımı!, değeri arikadaşlarım1; 

Değerli 'arkadaşımız Daçe, ırneslekten olmayan hâ
kimler konuşumu yeterince açıklamış bulunmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi karan ile evvelce denenen ve 
iş mahkemelerinde meslekten olmayan hâikimlerin, 
Ikişilerim çalıştırılması sakıncalı sonuçlar vermiş bu
lunmaktadır; ancaik çocuk mahkemelerinde; pedagog, 
psikolog gibi İkicilerim belirli oranda mütalaalarınım 
alınması, hatta kurula dahi edilmesi gibi, zorunlu 
haller de söz konusu olabilir. 

Yine, bugün içim, Bölge İdare ve Vergü Mahke
melerimde meslekten olmayan arkadaşlarım) da atan
dıkları ve görevlendirildilbleri bir vakıadır. 

IBİz, Tasarıda, hâikimlerin erneklilik yaşınım 67'ye 
çılkarılmıaısım ihalen Yargıtay Başkanımın, Adlî Yâ' 
açış fconuşmiasımda belirttiği gibi, şu anda dahi 1 742 
hâkim açığittimı mevcuıt olmıası, Yargıtay bünyesimde 
son seçimlere rağmen; 40 üyeliğim münhal bulumıma-
sı, 1961 Amayasasınım yürürlüğünden bu yanla geçidi 
madde hükümlerime rağmen; Hâlkiimler Personel Ka-
mumumun çılkarılamaması, mesleğim cazip hale getiri
lememesi gibi medemlerle; mesleğe intisabım azalma
sı, açığım her geçen gün artması medeniyle, Hâkim
ler Personel Kanununum çıkarılmasına değim, hiç ol
mazsa 'bu tecrübeli arkadaşlardan iki sene daha ya
rarlanma imkânımı düşünerek, hâkimılerim emeklilik 
yaşınım 65'ten 67'ye çıkarılmasını benimsemiştik. 

Ancak, verilen önergelerde, değerli meslektaşla-
rımın önergelerinde, ı% 80 oranımda, hatta !% 100 
oranımda, 65 yaşa dönülmesi biçimimde bir beniım&erne 
ve yönelim olduğu içim, bumu da dikkate alacağımı
zı, ibu medenle önergemin bu sekilide oylanimasımı be-
ıniiımsediğitmtizt arz etmiştik.-

IDiğer taraftan, bu yemi düzenlemeyle hâk'knilik 
teminatınım zedeleneceği linamcimda değiliz. Savcılara 
ıbiraz daha güvence verelim derken, 'hâıkimlerim te
minatsız bale 'getirildiği, biçimde bir düzenlemedim 
veya önergemin mevcut olmadığı inancındayız. Ayrı 
ayrı fıkralar halimde önergede, rnıadde içerisinde hâ-
kiimlifc statüsünde ve savcılık statüsünde çalışanların 
hukukî durumları teker ıteker ele alınmış, düzenlem-
rnıiş boılummaktadır. Bu medenle, önıergenim dikkate 
alınmak üzere oylanlmasım beyan ©derim.; 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kavalalı. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bir so

rum olacak efendim. 
BAŞKAN — Buyurum Sayım Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkam, değerli 

üyeler; 
173 üncü madde üzerimde önerge vermeyi düşü-

mürkerı, maddenim ıtüımü üzerimde" önerge vermeyip, 
bunu fıkralara ayırmak suretiyle önerge vermiştik. 
Sayım Komisyon, bizden evvelki arkad'aşlarıımzım 
önergelerinim dilklkate alımmasımı kabul ettiğime göre, 
bizim verdiğimiz ömergelerden bazı ayrıcalıkları ola-
oak; fakat o ıdikk'ate alımnınca, 'bu kez bizim önerge-
lerimüzde bulumatı hususlar acaba ıdittate alınmalk 
üzere görüşülecek mi, gcVrüşülmeyecek mi?,.. Tered
düdüm ibu maktadaydı efendim. 
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İBAŞKAN — Sayın Güven, daha evvel Sayın 
KıavaMı, ıbu önerge okunduktan sonra, biliyorsunuz 
lehlte söz vermeden evvel, «Bu önergeye Ikatılıyo-
ruz» dediler.) Şiımıdıi dlilkkate ahnımıalk üzere oylan-

ımiasımı Myorlar,..: 
TURHAN GÜVEN — Sadece önergemiz sıra

ya ıgjiırecefĉ  
'BAŞKAN — ıBu, müzalkereleriımizi kölaylaştıra-

caik ve diğer önergeler üzerinde görüşeceğiz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, benim de 

ıbliir sorum var,. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben verdi

ğim önergede hâfciımllifc emeklilik yaş haddiınin 63'e 
lindliıriilllmesjiıni (istemiştim, O (konuda eğer oylatlmlaya-
calfcsanız, bana söz Verin. 

İkindisi', «Hâkimlik ve savcıilk, rnıte'slektekli kişi
ler eliyle yürütülür!» dliye İbik cümle var önergede. 
Şiimıdi, 'buna göre bölge idare miahlkemıeleri kurul
du, vergi mahkemeleri Ikuırulidu ve bunlar ihtisas tnahlke-
mefleridlk. Bir Akademli mezunu, Mülkiye mezunu, îk-
tiısaıt Falküıîtesii mezunu kişiler de ıbu mesleklere alın-
malkitaıdır, Ntitek'im Danıştayda halihazır Hukuk Fa-
külıtesli dış/ımıdalki Ibtiıritaikıım klişiıler gelerek, mesleğin 
başından başlayarak ıbu mesleği yürütmektedir. Aca
ba Sayın Komisyonumuz, getirilen ıbu hükümle, ka
bul ettikleri veya dikkate almayı kabul; ettikleri bu 
önergeyle, Hukuk Fakültesi dışındaki kişilerin hâ-
Jçliımilk mesleğine girmeyeceği intibaı veya düşüncesi 
içindeler mü?... 'Bunu öğrenimiek istiyorum. 

möfhum1 olarak, zorunlu oflaralk bk 'hâlkimler akadc-
mlisü kurmıalk lazımıdır. Türkiye 'bu ihtiyacı bugün 
ıhisisetmiiyor ötea hile, yarın hissedecek'tiır. Çünkü, ay
nı formasyonu almayan insanların bir memlekette 
hukuk yapmaları ve (karar vermeleri tehlike! bir gi
diştir., Bu nedenle, Hâkimler Akademıisiniin touıruf-
ması bir zoruınluik, ıbugünden zarunlülktur. Fakat he"-
nüz olay gelşmemiştlk, vakıa yenidir; onun için bu
gün hissedilmiyor; ama yarın, bütün hangi okuldan 
mezun olmuş olursa olsun, bütün hâkimlerim bir 
Hâlkilmler , Akademisinıden geçmesi zorunlülk haine 
gelecektir, ©ellki şu andaki sltaj ıbıir Hâkimlik Aka-
ıdem'isli haline dönüşecektik ve o zaman ıbu mesele 
'daha iiyti ıgörüleoelkti'r. 

Şu anda çözüm; ilke olarak Hukuk Fakültesi me-
zunliarındarji, bülunaimıam'ası hallinde, münhasıran ham
si ıgeçen idare, Ibölge idare Ve Vergi1 mahkemelerinde 
Hulkulk Fakültesi1 mezunu olmayanlar istihdam ediile-
ıbilecelkitlir., 

Saygılıar şunlar, iteşekikür ederim.! 

IBAŞKAN — Teşekkür ederkn Sayın Akyol. 
Değeri üyeler; 
IBu önergenin diklkaıte alınmasına Sayın Komis

yon Ikatıllm'alktaıdır̂  Önergemin ıdilklkate alınımıasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler..<, Etmeyenler... 
Önergeniın dikkate lahmması ikahul ödlillmiiştir. 

Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesine 'geçi
yoruz,, 

Sayın Güven, llaisaca okuyayım da hangisi oldu
ğunu bilesiniz; çünkü değişlik önergeleriniz var. 

(«'Hâklimlilk ve savcılık mesleği. 
(Hâlkimler ve savcılar adlî ve idarî yargıda haklim 

ve savcı olaralk görev yaparlar. Yargı yetkisi ve gö
revi, meslekten hâkimi ve savcılar eliyle (kullanılır ve 
yürütülür.» 

TURHAN GÜVEN — Evet Sayın Başkanımı, 
müsaade eder imlisiniz?...( 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven.. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
iBiraz evvel fcaibul edilmiş olan önerge' (iatliifeaime-

tiınıde; fakat biraz değişiklik içinde bir önerge vermiş 
bulunuyoruz. Buradıa yine ibaşlılk «Hâkimlik ve sav
cılık mesleği» dar. Bininci fıkrada, aynen «HâkMer 
ve savcılar adlî ve Iidarî yargıda hâkimi ve savcı ola
ralk görev yaparlar.» diyoruz; f akait Kolmüsyonumu
zun 'hazırladığı 173 üncü mıadde «Yargı yetkisli, mes
lekten hâMmler eiylle yürütülür.» diye başlamaktaydı. 
'Burada demek ki, görevin yanında hk de yetki söz 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon.-
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar um; 
Sayın arlkadaşımız Genc'in sorusu önemli bir me

seleyi ortaya getirmiştir. Acaba Hulkuk Fakültesi 
mezunu olmayanlar diğer yerlerde hâlkim olacaklar 
mi?.r.:. 

Şu arida adlî yargı için hile hâkiiım bulmakta 
zorluk çektiğimliz için, bu geçici' dönem bakımlından 
elbettelfei ihtisaslarından, ıtecrühderiınden yarariamıla-
hjılecelk ve idare ve 'ıbölge idare mahkemelerinde ve 
vergi malhkettıielerıinide bu kişiler istihdam edinecek
tir. 

İMaddemlim (içinde bir «Meslek içi1 eğitim» ibaresi 
vardır. Bu meslek içil eğitimden amacımız şudur: Bu 
ıtürlü esas mahkemeleri yargı birliğinin dışıma' dü
şürüp, fazla ayrıntıya ve parçalamaya giderseniz, ül
kedeki yargı birliğimi sağlamak içim, hiç olmazsa 
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'kornosu «diıkmetotedliır, Biz ön©rgömüz<te, bu görevle 
bMıilkjte yetkiyi de yamyama getirterek bMnci fukramm 
dlklkıcıi satana düzenleniş Ibuffiumuıyoıruz. Ya/nıi, yargı 
yetflriisiki meslekten faâlfcknler, yanığı görevini de ımes-
leiktetni savalar ıbiirikte yüJlütüirter diyoruz. Burada, 
hem (kulaınıma vandır., hetm yürütme vardır, 

Bu şdkide bûr ıdüzenferne yaptık. Aslında, biraz 
evvel ıkaibul edilen önergedlön çok dalha değjişilk bir 
yapısı yoktar. Kabulünü arz ederim efendüım. 

ıBAiŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, önergeyi bir kere daha okur musunuz acaba?.. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 
«Hâkimlik ve savcılık mesleği. 
Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargıda hâkim 

ve savcı olarak görev yaparlar. Yargı yetkisi ve gö
revi, meslekten hâkim ve savcılar eliyle kullanılır ve 
yürütülür.» 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI - O zaman ben 
aleyhinde söz rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Şimdi, Sayın Turhan Güven ve arkadaşlarının 

vermiş olduğu önergeyle biz, idarî yargı sistemine bu
rada tamamiyle ters düşen ve onu işlemez hale geti
recek bir önergeyi kabul etmek durumunda kalaca
ğız. Arkadaşlarımız yargı mesleğini, yalnız meslek
ten gelmiş olan arkadaşlara tahsis etmektedirler. Hal
buki bilinmektedir ki, halen yeni kurulmuş olan böl
ge idare mahkemelerinde ve şimdiye kadar itiraz 
temyiz komisyonlarında ve yargı göreviyle yükümlü 
bulunan idare heyetlerinde; Danıştayda, yargı mesle
ğinden gelmemiş; ama bunu üslenmiş, yargı mesle
ğini tecrübeleriyle yürüten, idareden edinmiş olduğu 
bu uyguladıkları hukuk kültürüyle yürütmekte bulu
nan arkadaşlarımız vardır. Bunların arasında, özel
likle Danıştayın yerini ciddî olarak belirtmek isterim. 
Yalnız meslekten gelmiş olan arkadaşlara bu işi tah
sis ettiğimiz takdirde, meslekten gelmiş arkadaşlar, 
idarî hayatta haiz olmadıkları tecrübeleri sebebiyle, 
idarî hayattan, idareden gelmiş olan arkadaşların yar
dımından mahrum kalacaklardır. Biz Danıştayda bu
nu ciddî olarak hissetmekteyiz. Mesela bir muhasebe 
düzenlenmesini yıllarca hesap uzmanlığı yapmış bir 
arkadaş kadar, Danıştayda bilecek çok az kişi var
dır. Muhasebenin zorluklarını; vergi hukuku bunun
la yürür. Vilayetlerde bulunmamış arkadaşların duru

mu da aynı şekilde bizi etkilemektedir. Valilik yap
mış, müsteşarlık yapmış, diyelim ki Dışişleri Bakan
lığında elçi olarak bulunmuş bir arkadaşın Danışta-
ya, verilecek olan kararlarda katkısı çoktur. Bugün 
Meclisimiz bile pek çok değişik mesleklerden gelen 
arkadaşlardan oluştuğu için, isabetli kararları vere
bilmektedir. idare budur, idarî yargı budur. İdarî 
yargının kurulmasında bu bizatihi gizlidir. O sebeple, 
bunu bir tarafa bırakan bu şekildeki bir önergenin 
kabul edilmemesi gerekir. Aksi takdirde sistem yıkı
lacaktır. 

'Bunu Yüce Kurulun takdirine sunarım, saygıla
rımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bir yan

lış anlaşılma oldu. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Komisyondan 

rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, sanıyorum ki bir 
yanlış anlaşılma var. Sayın Kırcalı, sanıyorum ki, 
Danıştayın sadece meslekten yetişme hâkimlerden ku
rulu olacağı fikrinin savunulduğunu sanıyor. Böyle 
bir şey bahis konusu değil efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Güven, zannederim anlaşıldı. 
TURHAN GÜVEN — Bir ilave yapayım mü

saade ederseniz, zihinlerde herhangi bir tereddüt 
uyanmaması için söylüyorum. 

Sayın Başkanım, idarî yargıda meslekten hâkim 
demek, Danıştaya teknik hâkim olarak alınma de
mektir. O da meslekten hâkim demektir. Mesleğe ka
bul edildiği zaman, hâkim sıfatını almıyor mu? Yani,' 
Vergi Mahkemesine biz ne tayin ettik? Hâkim tayin 
ettik; ama nereden geldi? Maliyeden geldi. Mesele 
budur. Artık unvanı hâkimdir, o meslekten gelen hâ
kim sayılır. Bu, Hukuk Fakültesi mezunu olan kişi 
demek değildir. Buradaki düzenleme, doğrudan doğ
ruya mesleğin dışında olan, yani Türkiye'de usulü bu
lunmayan; jüri gibi, bilmem ne gibi kısımları ber
taraf etmek içindir. Bizde tek hâkim ve çok hâkim, 
yani üçlü hâkim sistemi vardır; buradaki çalışan gö
rev yapacak savcı ve hâkimlerin, o mesleğe kabul 
edildikten sonra unvanları hâkimdir; ama hangi fa
külteyi bitirirse bitirsin, bu önemli değildir. 

Kaldı ki Sayın Kırcalı, biraz evvel kabul edilen 
önerge istikametindedir bu önerge de. Zannederim 
biraz evvel itirazları olmadı; biraz evvel Yüce Ku
rulunuz böyle bir önergeyi de kabul etti. 
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BAŞKAN — Sayın Güven, bu açıklamayı bir 
cevap hakkı olarak vermiş bulunuyorum. 

Zaten diğer önergeyle birlikteydi, tahmin ederim 
dikkate alınması. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Efendim, bir de şu hususu arz 
etmek isterim. 

Danıştaya, idareden Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilecek üyeler mevcuttur. Bu düzenleme, Danıştay 
bünyesine idareden seçilecek üyelerin gelmesine bir 
engel değildir. Danıştayın çoğunluğu, yine meslek
ten gelen arkadaşlar tarafından oluşturulacaktır. 

Bölge mahkemelerinde, Vergi ve idare Mahke
melerinde esasen meslekte çalışan ve ancak hukuk fa
kültelerinden mezun olmayan, iktisadî ve Ticarî 
ilimler Akademilerinden, Siyasal Bilgiler Fakültesin
den gelen ve mesleğe intisap eden arkadaşlar mev
cuttur, Bunlar «meslekten» olarak mütalaa edilmek
tedir, o şekilde kabul edilmiştir, zapta geçilmesi için 
arz ediyorum. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Teşekkür ederim, Sayın 
Kavalalı. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler.,. önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Fırat, Sayın Çakmakçı'mn önergeleri var. 
Sayın Çakmakçı, siz «iş» kelimesinin çıkarılması

nı istiyorsunuz, buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Komis
yon deminki önerge dolayısıyla «iş» kelimesinin çı
kartılmasına mutabık olduğunu söyledi, galiba; eğer 
mutabık isek, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyondan cevabı 
rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-
MlN KAVALALI — Dikkate alıyoruz efendim., 

BAŞKAN — Evet. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Birinci önerge; Sayın Güven ve arkadaşlarının 
2 nci ve 3 üncü fıkraların maddeden çıkarılmasıyla 
ilgili. 

Bu konuda bir açıklama yapılacak mı?.. 
Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Bilhassa 173 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında, 

«Hâkimlerin en az giderle en kısa sürede kararları 
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verme gerekliliği ve özel hayatlarında tarafsızlıkları 
hakkında çevrenin inancını sarsacak davramşlardan 
kaçınmak» gibi bir durum sözkonusudur. 

Aynı ibareler, 174 üncü maddenin son fıkrasın
da da yer almıştır; «Davaların mümkün olan sürat
le sonuçlandırılması, yargının görevidir.» şeklinde. 
Bu nedenle 173 üncü maddenin 3 üncü fıkrasının bu
radan çıkartılıp, 174 üncü maddede daha kısa, daha 
anlaşılır ve yargıya bir görev olarak verilmesi keyfi
yeti tarafımızdan düşünülmüş ve bu nedenle 3 üncü 
fıkra buradan çıkarılmak istenmiştir, Çünkü, ileride 
yargı görevini ifa edecek olan hâkimlerin, herhangi 
bir davanın, bir nüfus kaydı gelmemesi veya bir şa
hidin gelmemesi sonucu, bir süre sonra sonuçlanma
sında en azından şikâyet sözkonusu olabilecek ve 
en kısa sürede karara bağlanması, gibi bir durumla 
hâkimler devamlı olarak, Anayasada konulması dü
şünülen bu 173 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına gö
re takibat altında bulunacaktır. Bu, duruşmaların 
salimen yürütülmesini engelleyecek bir husustur., As
lında burada, devlete bu görevi vermek sözkonusu 
olmalıdır. Kişilerin buradaki durumlarının açıklığa 
kavuşturulmasında yarar görmekteyiz. 

Kaldı ki, 2 nci fıkrada «bölge mahkemeleri» de
yimi kullanılmıştır; Yüce Kuruî hatırlarlar, bende
niz tümü üzerindeki görüşmelerde; «Bununla istinaf 
mahkemeleri, yani bir üst mahkeme kuruluşu mu 
düzenlenmektedir, böyle mi düşünülmektedir?» şek
linde bir soru sormuştum; eğer böyle anlaşılıyorsa, 
ki burada açıklık yoktur. Türkiye'de biraz evvvel Sa
yın Komisyon Sözcüsü Sayın Kavalalı'nın beyanın
dan da açıkça belirtildiği üzere, büyük bir hâkim ve 
savcı noksanlığı vardır; bu noksanlık sözkonusu 
iken, bölge mahkemeleri adı altında istinafın düşü
nülmesi keyfiyetinin, bugün için mevcut olmayaca
ğının, kesinlikle sonuca varılmasında yarar görülür. 
Kaldı ki, yine 175 inci maddede bu konu Komisyon
ca çok daha güzel düzenlenmiş görülmektedir. Yani, 
gerek adlî ve gerek idarî yargılamanın, devletin im
kânları ölçüsünde iki dereceli olarak yapılacağı hu
susu orada vurgulanmıştır. 

Bu bakımdan, bu iki fıkranın buradan çıkartılıp, 
daha sonraki maddelerde açıklandığı üzere yer al
masında yarar gördük. Bu nedenle çıkarılmasını arzu 
ettik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Güven. 
Sayın Geboloğlu daha evvel istediler, öyle işaret 

ettim. 
Lehte mi aleyhte mi efendim? 
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NECDET GEBOLOĞLU — Lehte efendim, 
BAŞKAN — Bir sayın üyeye daha söz verebili

rim, aleyhte. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, çok ben

zerî bir önergem var benim de. Eğer, bana da lehte 
söz verebilirseniz... 

BAŞKAN — Hayır, bu önergede tamamen aleyh
te söz verebilirim. 

Sayın Geboloğlu, görüşünüzü rica ediyorum. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Benim Tasarının 173 üncü maddesinin 3 üncü 

fıkrasının kaldırılması hususunda bir önergem mev
cut olduğu için, ben açıklamamı, Sayın Turhan Gü
ven arkadaşımızın, bu fıkranın kaldırılması hususun
daki önerisinin lehinde konuşmak suretiyle yapaca
ğım ve önergemi de geri almış olacağım. Bu husus
taki önergemi geri almış oluyorum efendim. 

il 73 üncü maddenin 3 üncü fıkrası «Hâkimler, 
görevlerinde ve özel hayatlarında tarafsızlıkları hak
kında çevrenin inancını sarsacak davranışlardan 
kaçınmak zorundadırlar» diyor. Ama buna bir ila
ve yapılmış, «Davaları en az giderle ve en kısa sü
rede karara bağlamak zorundadırlar,» cümlesinin 
fıkradan çıkarılmasının zorunlu olduğu kanısında
yım. Şpyleki : Madde Komisyondan geldiği şekilde 
benimsendiği takdirde, hâkimlere davaları en az gi
derle ve en kısa zamanda sonuçlandırma yükümlü
lüğü yüklenmiş olacaktır. 

Maddedeki tanımı ile zorunlu kılınmak, kesinkes 
bir yatırımı da içermektedir. Diğer bir anlatımla, hâ
kim, davayı en az masraf ve en kısa zamanda so
nuçlandırmak zorunda bırakümaktadır. Oysa, bilin
diği gibi, bir davada hâkimin ihtiyarî ya da takdiri 
ile masraf kalemleri artırılamaz. Dava harçları, ke
şif giderleri gibi mahkeme masrafları, hep yasalarla 
düzenlenen olgulardır,. O halde hâkim değiştirme 
hakkı olmadığı, zorunlu giderlerin yapılması duru
munda bırakılarak bir bakıma sorumluluk altında 
kalacaktır. 

•Bunun yanı sıra, davanın en kısa sürede bitirilme
si olgusu da aynı sakıncaları içermektedir. «En kısa 
zaman» in ölçüsü ne olacaktır? Ayrıca, duruşma
ların kısa sürede bitirilmesi, herşeyden önce bir usul 
meselesidir. Usul yasalarında gerekli önlemler alın
madığı takdirde, davaların, özellikle hukuk davaları
nın bitimi süresi, hâkimlerin irade ve onayı dışında 
oluşacaktır. Bu konuda Komisyon gerekçe de gös
termemiştir. Kaldı ki, Tasarının 174 üncü maddesin
de esasen aynı yolda bir düzenleme olduğu için, bu 

maddede bu tür bir düzenlemenin zorunluluğu kal
mamaktadır. 

Bu itibarla, teklif edilen şekilde fıkranın madde
den çıkartılmasını saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Aleyhte konuşmak üzere buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Sayın Turan Güven arkadaşımızın tümü ile çıkar

tılmasını istediği madde aynen şöyle : «Hâkimler, 
görevlerinde ve özel hayatlarında tarafsızlıkları hak
kında çevrenin inancını sarsacak davranışlardan ka
çınmak...» diyor. Hâkimliğin, yargının tarafsızlığının 
anaunsurunu teşkil eden bu yarım cümlenin madde
de kalması zarureti var. Hâkimin tarafsızlığını, yar
gının tarafsızlığını, eğer biz bu cümle ile burada zapt-
etmezsek, yarın yine sokaklarda gezmelere, yine 
birçok münazaralara da hâkimlerin şahsî fikirlerinin 
yanlı olduğunu görmek zarureti hâsıl olacaktır. 

Ancak, ondan sonra gelen kısım, «ve davaları en 
az giderle en kısa sürede karara bağlamak zorunda
dır.» demeleri, hâkimliğin özgürce hareket etme tak
dir yetkisine tecavüz niteliğindedir ve esasında bu 
kısım 174'ün son paragrafında, rahatlıkla son fıkra
sında vardır, «Davaların mümkün olan süratte so
nuçlandırılması, yargının görevidir.» demiştir. 

Bu bakımdan maruzatım şu : Üçüncü fıkra, «Hâ
kimler, görevlerinde ve özel hayatlarında tarafsızlık
ları hakkında çevrenin inancını sarsacak davranışlar
dan kaçınmalıdır...» Cümle orada bitmedi; ondan 
sonrası 174 üncü maddenin son fıkrasında belirlen
miştir. 

Maruzatım budur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, soru sormak iste
miştiniz, buyurun. 

ÖZER GÜRBÜZ — Efendim, kendi önergemle 
ilgili konuşacağım. 

BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili Sayın Komis
yonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, bugün için 
idarî yargıda bölge mahkemeleri esasen kurulmuş bu
lunmaktadır. 

İdarî yargıya oranla adlî yargının işi pekçok da
ha fazladır. Sadece Yargıtay'a gelen iş adedi yılda 
250 000 civarındadır. Yargıtay Başkanının adlî yıl 
açış konuşmasında belirttiği rakamlara göre bu sene, 
yani, 1981 - 1982 yılında Yargıtay'a gelen iş adedi 
239 000 küsurdur, 
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Aynı zamanda, Yargıtay'ın, bir içtihat mahke
mesi olmasına rağmen, yıllardan beri bu iş kesafeti 
altında içtihat çıkarma görevini yeterince yerine ge
tiremediği ve bu dosyaların yükü altında ezildiği, ha
len de 40 civarında üyesinin açık bulunduğu bir ger
çektir. Bu hal, zorunlu olarak adlî yargıda da istinaf 
mahkemelerinin; yani bölge mahkemelerimin kurul
masını zorunlu haile getirmiş bulunmak tadıır. Ancak, 
değerli arkadaşlarımızın da değindikleri gibi, 1 700 
küsur hâkim açığının mevcut olması, Yargıtay üye
liklerinde de 40 civarında münhal bulunması mu
vacehesinde, bugün içim istinaf mahkemelerinim ku
rulması devlete büyük yük getireceğinden, biz, 175 
inci maddede genel adlî ve idarî yargılamamın, dev
letim imıkânları ölçüsünde iki dereceli olarak yapıla
cağına değinmekle yetinmiş bulunuyoruz; fatkat bu 
yolla istinaf mahkemelerinin kurulmasına da gerek 
bulunduğunu vurgulamış, işaret etmiş oluyoruz. 

173 üncü maddemin ikinci fıkrasında, mahkeme
leri belirli derecelere ve sınıflara ayırmakliığımızın 
bir nedeni de, dolaylı olaraik buma değinmek için
dir. Diğer taraftan, bölge mahkemesine atamam bir 
hâkimim burada başarılı olamaması halimde, bidayet 
mahkemelerimde yeniden görev almasını sağlayabil
mek, bunun bir müktesep hak olmadığını gösterebil
mek içim de, bunun kazanılmış bir hak teşkil etme
yeceğine değinmiş bulunuyoruz. 

Memurlarla ilgili düzenlemede, 150 inci madde
de, memurların tasarruflarında, özel yaşamları ve iş 
sahiplerine yönelimlerimde tutumlarıyla ilgili olarak, 
değerli arkadaşımız Güngör Çakmaıkçı'nım vermiş ol
duğu önergeler reddediilmiş bulunmaktadır. Buna 
rağmen, Komisyonumuz, hâkimlerin gördükleri gö
revin özelliği gereği, 173 üncü maddenin üçüncü fık
rasında, «görevlerinde ve özel hayatlarımda tarafsız
lıkları hakkında çevrenin inancını sarsacak davra
nışlardan kaçınmaları gereğini» vurgulama lüzumu
mu hissetmiştir. Hakikaten, meslekdaşlarımızın pek 
çoğu meslek vakarı ve onuruyla bağdaşmayan her
hangi bir yönelime tevessül etmemektedirler; ancak, 
üzülerek arz edeyim, sayıları çok az da olsa, bu ge
reğin dışına çıkabilen, yönelebilen imeslekdaşlaırımız 
olabilmektedir. Biz sadece bunu vurgulamak istedik. 

«Davaların en az giderle, en kısa sürede karara 
bağlanmak zorunluluğu» zuhulen, hem bu maddede, 
hem de 174 üncü maddede son fıkra olarak düzen
lenmiş bulunmaktadır. 174 üncü maddenin son fık
rası, bu maddenin, duruşmaların açık ve kaıraırlann 
gerekçeli olması ile ilgili bir madde olması, 173 ncü 
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maddenin de hâkimlik mesleği ile ilgili bulunması 
nedeniyle, bu madde içerisinde kalması daha isa
betli olarak düşünülebilir. 

Bütün bu nedenlerle, değerli arkadaşlarımızın bu 
önergesine 'katılamadığımızı Komisyon olaraik arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
BEKİR S A Mî DAÇE — Sorum var Sayın Baş

kan-
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, davaların 
mümkün olan süratle sonuçlandırılması öngörül
müştü. Şimdi 35 imci maddeyi okuyorum «Herkes, 
meşru vasıta ve yollardan faydalansmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia, 
savunma ve âdil yargılama hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içimdeki da
vaya bakmaktan kaçınamaz.» denmektedir. Acaba 
bu fıkrayı Komisyon, 35 imci maddeye almayı düşü
nebilir mi?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. 'MÜ

MİN KAVALALI — Efendim, davaya bakmaktan 
kaçınamama ile mümkün olan süratle sonuçlandırma, 
ayrı ayrı şeylerdir. Bu madde içinde 'kalmasını ter
cih ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL GELENDOST — Sorum var Sayın Baş

kam-
BAŞKAN —' Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, davaları 

en az giderle, en kısa sürede karara bağlamayan 
hâkimler Anayasayı ihlalden cezalandırılacaklar mı
dır?.. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Efendim, burada anayasayı 
ihlal söz konusu değildir. Mevcut fıkra, sadece hâ
kimlerin özel ve görevleriyle ilgili yaşam ve yöne
limlerinde meslek vakarı ile kabili telif yönelim 
içinde olmaları gereğini ve görevlerini yaparken de 
davaları mümikün olan süratle sonuçlandırmaları ge
reğini vurgulaim aktan ibarettir. Sadece hâkim, bu 
görevimi ifa ederken davamın mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması yerine, görevini savsamış ise, ak
satmış ise, sadece görevini ihmalden hakkımda ge
rekli işlem yapılabilecektir. Anayasayı ihlal söz, ko
nusu olamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Vardal, üçüncü soru. 1 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, çıkarılması 1 

önerilen fıkra, bizatihi hâkimlik mesleğinin bünye- I 
sinde var olan bir durumdur. Ayrıca, Hâkimler Ka- I 
nununda da aynı mealde hüküm vardır. Buna rağ- I 
men, bu fıkranın buraya getiriliş amacını ben anla- I 
yamadım. Bu konuda aydınlanmak istiyorum. I 

Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. I 
Buyurun Komisyon. I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-

MlN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar- I 
kadaşlarım; I 

Senelerden beri yargıdan yegâne yakınma, dava- I 
ların mümkün olan süratle görülmemesidir. 50 yıllık I 
yayla davaları vardır. Bu davalar bir türlü sonuçlan- I 
dırılamaımaktadır, kaşektiık bir hale gelmiştir. Bu
nun için buna değindik; vurgulamakta, Anayasa I 
hükmü olarak vurgulamakta yarar gördük. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru bitmiştir 
efendim. i 

Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu, Sayın Gü- I 
ven ve arkadaşlarının bu önergesine katilm!ama!kta-
dır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka- I 
bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. I 

Sayın Özer Gürbüz'ün yine bu fıkra ile ilgili 
önergesi var. I 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, aynı me
alde idi, oylanmış oldu, geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Çakmakçı ve Sayın Pamak'ın yine üçüncü 

fıkrada «.. ve davaları en az gider ve en kısa sürede I 
karara bağlamak» ibaresinin çıkarılması vardı. I 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, öner
gemi, bir açıklama yapıp, geri alacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, bu geri alındı, I 
çıkarılması kabul edilmedi. O itibarla artık, tekrar 
bir açıklamaya gerek yok. Kabul ederseniz memnun 
olurum. Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı, 

Değerli üyeler, Sayın Güven ve arkadaşlarının 
dördüncü fıkra ile ilgili, birinci satırının «Hâkim 
ve savcıların», son satırının da «Kanunla düzenle
nir» şeklinde bir önergeleri var. I 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Yüce Ko
misyon, biraz evvel, Sayın Daçe ve arkadaşlarının 
bu mealdeki maddenin tümünü kapsayan önergeleri 
zaten kabul etti, Onların önergesinde de, gene birin- I 
ci satırında «Her derecedeki hâkim ve savcıların nıi- j 

telikleri» diye başlıyordu o önerge de. Sonunda da 
«... bağımsızlığı esasına göre kanunla düzenlenir.» 
diye bitiyordu bu fıkra. Kabul edildi bu nedenle 
gerek yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Genç'ıin bir önergesi var. Dikkate alınan 

birinci önergenin içine giren bir ıkonu ise... 
KAMER GENÇ — Girmiyor Sayın Başkan. Be

nim iki önergem vardı efendim, birisi 63 yaş, birisi 
de hâkim teminatı ile ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, onlar daha sonra gele
cek, 

Dördüncü fıkra ile ilgili olan hakkında, buyurun 
Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim öner
gemin 'mahiyeti şu : Hâkimlerle ilgili düzenlemeler 
getirilirken, «Meslek içi eğitimleri, mahkemeleriın ba
ğımsızlığı esasına göre kendi kanunlarında düzenle
nir.» denmektedir. Ben buraya «Mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkim teminatı esaslarına göre..» de
mekteyim, 1961 Anayasasında bu İki ilke birden 
alınmıştı. «Yargı» bölümünde genel hükümlere bak
tığımız vakit, «Mahkemelerin bağımsızlığı» bir, ikin
cisi «Hâkimlik teminatı» diye iki ayrı madde açıl
mıştır. Hâkim teminatı üe mahkemelerin bağımsız
lığı ayrı ayrı şeylerdir. Kanaatime göre, hâkimler 
hakkında düzenleme getirirken, hem mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkesine riayet edilmesi ve hem de hâ
kimlik teminatının da bu ilkeler içinde gözetilmesi 
gerektiği inancındayım. Takdir Yüce Heyetindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
ÖZER GÜRBÜZ — Lehinde söz almak istiyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Efendim, ben 63 yaşa ka

tılmıyorum, demin belirtmiştim 67 yaşa katılıyorum. 
Yalnız, «'Hâkimlik ve savcılık teminatı» dedik 

biır üst maddenin başlığında ve içini de o şökilde be
lirttik. Simidi, aynı teminatlar altında «Hâkimlik ve 
savcılik mesleği» diye birleştirilen önerge, dikkate 
alınmak üzere ıkabul edildi. Hâl böyle olunca, ger
çekten burada, soruşturma yapılması, yargılama ka
rarları meslekten çıkarılması gibi, hâkim ve savcıları 
ilgilendiren çok önemli 'konularda hazırlanacak yasa
ların «Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim temina
tı» olarak yazılması, gerçekten daha iyi ve bütünlüğe 
daha uygun olacaktır. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın Kavaılaıh. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAV ALALI — Efendim, aslında hâkim temi
natı 172 nci maddede düzenlenımiş bulunmaktadır. 
Buna rağmen, bu madde içerisinde de hâkimlerin 
özel statüleri gereği, dikkate alınmasında Komisyon
ca yaıraır vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınmasını 

kabul ediyor. Sayın Anayasa Komisyonu. Sayın 
Genc'in önergesinin dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate laıhnımaısı kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Genc'in beşinci fıkra ola
rak, 63 yaş ile ilgili önergesi vardır. 

İKAMıBR GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, aslında hâ

kimlik mesleği, çok zor bir meslektir. Yani, mesleği
ne tam bir bağlılık içinde çalışan bit hâkim; yatağın
da, sokakta yürürken inanınız ki, yaşamının büyük 
bir kısmını çözümlemekle görevli olduğu dava dos
yalarını düşünmek suretiyle ıgeçirir; «Acaba, şu me
selede haklı mı karar verdim, haksız mı verdim?» di
ye, özellikle yüksek mahkeme hâkimliği meselesinde, 
bir karar, içtihat kararı tesis edilirken, gerçekten çok 
büyük düşünceyi, araştırmayı gerektiren bir meslektir. 
özellikle, zihni yoran bir faaliyete bağlı olan bu mes
leğin uzun bir süre tam ve layıki veçhile yapıldığı 
takdirde, insanın özellikle zihni bünyesi içinde çok 
büyük bir tahribat yapacağı inanandaydım. 

Şimdi, benim kastetmek istediğim, bu mesleğin 
gerektirdiği gerçek titizliği ve hassasiyeti göstermek 
suretiyle yapan kişiler; ama bu titizliği göstermeden, 
ilgiyi göstermeden yapan arkadaşlarımız, hatta ken
dilerini yıpratmadan çalışan arkadaşlarımız var; ben 
bunları kastetmiyorum. Önemli olan, hâkimlik mes
leğinde «Adalet mülkün temelidir» ilkesine uygun 
bir sürede adaletin tecellisine yardım edebilecek ele
manların bu görevde istihdam edilebilmesi için, 
kanaatimce 63 yaş en normaldir. Sayın Komisyon 
Sözcümüz diyorlar ki; «Hâkimlik mesleğine adam 
bulamıyoruz maddi şartları müsait olmadığı için kim
se gelmiyor.» Adaletin tecellisi, para ile ölçülecek bir 
mesele değildir. Devletimiz, hâkimine gereken öne
mi vererek, yetecek maaşı vermek suretiyle adaletin 
gerçek anlamı ile tecellisi konusunda bu yönden ge

rekli tedbirler alabilir, ama mesleğe, çalışkan, zeki, 
dürüst insanların intisabını sağlamak için kanatimiz-
ce böyle bir gerekçenin yeterli olmadığı inancında
yım ve hâkimlerin 65 yaşından sonra hâkimlik mes
leğinde çok zor şartlar altında vazife yapacağını ve 
gereği gibi yapılamayacağı inancında olduğum için 
bunun 65 yaş olarak düzenlenmesini uygun görürüm. 

'BAŞKAN — önergenizde «63» diyorsunuz... 
KAMER GENÇ — Evet, «63» olacak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Güra-y, aleyhte buyurun efen

dim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayın Genc'in «63 yaş» önergesi aleyhindeyim; 

zaten kendisinin son anda ağzından çıktığı gibi bunun 
orta yolu 65 yaştır. Esasında kendi gönlü de onu is
tiyor; ama işte «63 yaşı» burada söylemek durumun
da kaldılar. Belki de, hep önergelerinin aksi kabul 
edildiği için, bunu bir taktikle yapmış olabilirler. 
Anayasa Tasarısında «67 yaş» benimsenmiştir. Değer
li meslektaşım Sayın Kavalalı bunu savunmuş bulu
nuyorlar. Ancak, bazı özellikler nedeniyle, bu orta 
yolun 65 yaşta toplanması gereğine ben şahsen inanı
yorum. Çünkü; Emekli Sandığındaki yetkili bir arka
daşım bana şunu söylemişti: «Yaş haddine uğrayan 
hâkimlerden ikramiye ve maaşını alabilenler pek az
dır.» buyurdular. 

Onun için, hâkimlerin de kendilerine yaşayacak 
bir zaman bırakmaları, herhalde gerekir. Çok uzun 
yaşamalarını dilerim; ama hayatlarının sonuna çok 
az bir zaman kaldığında böyle ikramiyelerini yiye-
meden bu dünyadan göçmelerine kimsenin gönlü 
razı olmaz. 

Diğer mesleklerde, yıllar geçtikçe kişiler, yükselir, 
yönetici durumuna gelirler ve iş yükleri azalır; bunun 
yanında emir ve koordine yoluyla işleri daha rahat
lıkla yürütürler. Oysa ki: Hâkimlik mesleğinde yıllar 
geçtikçe, dereceler yükseldikçe; ağır ceza reisi olur, 
vilayet hukuk Ihâkimi olur ve her hâkimin son iste
ği olan Yargıtay Üyesi olurlar ve işleri de 10 misli 
artar, günün sabasından, akşamın geç saatlerine kadar 
duruşma yapmak ve karar yazmak zorunda kalırlar. 
Onun için, hâkimlerin yaşları ilerledikçe, yükleri ar
tar. Bu, diğer hiçbir meslekte yoktur ve bu yıpratı-
cılık nedeniyle hâkimlerimizin 65 yaşında emekli ol
malarında yarar vardır. 

Zira, üniversite öğretim üyeleriyle kendilerini 
mukayese edemeyiz. Çünkü; üniversite öğretim üye
leri, bu yaşlar civarına geldiğinde artık ders vetme. z&-
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runda bile değildirler. Yetiştirdikleri ögreneiler bile 
profesör olmuştur, onlar bu görevi icra ederler; de
ğerli profesörlerimiz o yaşlarda yaratıcılık ve eser 
vermekle meşguldürler. O bakımdan onlarla da mu
kayesesi caiz değildir. 

Bu suretle Sayın Başkanım, ben, hem Sayın Genç' 
in önergesi aleyhinde konuşmuş oldum, hem de bir 
daha kendi önergem lehinde konuşmak suretiyle za
manınızı israf etmeyeceğim. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 65 

yaşa katılıyorsunuz, önergenizi alıyorsunuz. 
Değerli üyeler. 
Sayın Güray'la Sayın Güven ve arkadaşlarının 

65 yaşla ilgili önergeleri var. Yalnız bu madde ile il
gili 1 inci önergede 65 yaş teklif edilmişti ve dikkate 
alınması kabul edilmişti. Sayın Komisyona soruyo
rum; 65 yaşta mutabıksanız, artık diğer önergeler 
üzerinde müzakere açmayayım? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Dikkate aldık efendim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Evet aldınız, teşekkür ederim. 
Sayın Güven ve arkadaşlarının 6 ncı fıkra ile il

gili bir önergesi var. 
Sayın Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bu madde

deki son fıkranın çıkarılması, biraz evvel ISayın Da-
çe ve arkadaşlarının vermiş olduğu önerge dikkate 
alındığından zaten halloluramuştur. Yalnız burada
ki 5 inci fıkranın dikkate alınacağını yüce (Komisyon 
kabul buyurdular. 6 ncı fıkrada yine Sayın Daçe ve 
arkadaşlarının Önergesinde de hemen hemen aynı
dır; iki fıkra getirmiştik; hatırlayabildiğim kadar 
bunlar da vardır; bu nedenle üzerinde konuşmadan 
oylanıp dikkate alınırsa, aynısı şey olduğu görülecek
tir. 

ıBAŞfKAN — Evet SaymIKavalatı?. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Katılıyoruz efendim, dikkate 
alınan önergede mevcuttur. Bunun da dikkate alın
masına katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Güven ve 
arkadaşlarının 6 ncı fıkra ile ilgili önergelerine (Ko
misyon katılıyorlar. 

İBu itibarla dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: (Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Geboloğlu'nun, bu maddenin son fıkrasının 
çıkârtlması ile ilgili bir önergeleri var; bir. 

Sayın Güray ve Muratoğlu'nun yine bu son fık
ranın çıkarılması ile ilgili bir önergeleri var; iki. 

Üçüncü önerge, Sayın Daçe'nin, o galiba bir fık
ra ilavesi ile ilgili. 

Sayın Geboloğlu, buyurun açıklamanızı yapın. 
NECDET GfiBOLOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Ben 173 üncü maddenin son fıkrasının çıkartılma

sını arz ve teklif etmiş bulunuyorum. Şöyle ki; mü
saade ederseniz evvela şunu okuyayım; «Yüksek mah
kemeler hâkimlerinin görevlerinin niteliklerinden do
ğan ödenek ve sosyal hakları saklıdır.» Denmekte
dir. 

'Ben bu fıkranın maddeden olduğu gibi çıkartıl
masını arz ve teklif ediyorum. İBu hüküm, uygulama
da yüksek mahkeme hâkimleriyle, yerel mahkeme hâ
kimleri arasında huzursuzluk yaratabilecektir. Yük
sek mahkemelerin kadroları bellidir, bu belli sayının 
üstüne çıkma olanağı yoktur. Bugün yüksek mah
kemelere üye olabilme yeteneğini taşıyan binden fazla 
hâkim olduğu halde, bunların kadro meselesi nede
niyle seçilme olanağı bulunmamaktadır. İBu hüküm 
Anayasaya girdiği anda, yüksek mahkemeler hâkim-
leriyle, yerel mahkemeler hâkimleri arasında, öde
nek ve sosyal haklar yönünden 'bir ayrılık olması zo
runlu imiş gibi, bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu 
yönden maddeden bu fıkranın çıkartılmasını arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
tki sayın üye söz istediler; Sayın Doğu aleyhte, 

Sayın Muratoğlu lehinde. 
AHMET SENVAR DOĞU — Tasarıdan çıka

rılmasının lehinde söz istemiştim Sayın Başkan. 
ENİS MURATOĞLU — Saiyın Başkan, benim 

de önergem var, ya lehinde konuşmak hakkını lüt
fedin ya da önergem hakkında konuşayım. 

IBAŞKAN — 10 zaman Sayın Doğu'dan rica edi
yorum; söz hakkını Saym 'Müratoğlu'na verir mi
siniz? 

AHMiET SENVAR DOĞU — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurunuz Sayın Muratoğlu. 
ENİİS MURATOĞLU — Teşekkür ederim Sa

yın Doğu. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
173 üncü maddenin son fıkrası dikkatle ele alın

ması gereken bir fıkradır. ıBu fıkranın istihdaf ettiği 
gaye, açıkça «Yüksek mahkemeler» dediğimiz mah
kemeler üyelerinin, yani Yargıtay, Danıştay, Askerî 
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Yüksek idare Mahkemesi, Sayıştay, Askerî Yargı
tay üyelerinin ödeneklerini artırmak maksadını gü
düyor. Halbuki, 2556 sayılı Kanunla, 1730 sayılı Ka
nunla ödenekler üzerinde artırma yapılabilirdi. (An
cak, bu tarzda yapılacak artırmalar bidayet mahke
meleri hâkimlerini de içine alır. İşte bunun yapılma
ması için bu fıkra getirilmiştir. 

Aslında ödenek Kanunu 1940'larda çıkmıştır. 
Bundan maksat, adliye mahkemelerinin hâkimlerinin 
refahlarının temini idi. Bittabi! Yargıtay da bununla 
beraberdi. Ondan sonra iDanıştay ve diğerleri dahil 
edildi. Biz buna bir şey demiyoruz; fakat bugün ya
pılmak istenen, adliye mahkemelerinin hâkimlerini 
dışarıda bırakmak, diğer hâkimleri, yani yüksek 
mahkeme hâkimlerini almaktır. 

Tasavvur buyurulsun ki, adalet evvela bidayet 
mahkemelerinde oluşturulan dosyaların içerisinde
dir. Her gün sabahtan akşama kadar duruşma yap
mak, kesife gitmek, dosya tetkik etmek, hüküm te
sis ve tefhim etmek ve sonra kararları yazmak, hiç
bir zaman yüksek mahkeme hâkimlerinin yaptıkları 
işten daha az bir iş değildir. 

Esasen adliyede, adalette bir tekerleme vardır; 
«Hâkimin rütbesi yoktur, cübbesi vardır» derler ve 
bu çok doğrudur. Hiçbir zaman bir sulh mahkemesi
nin hâkiminin veya sulh ceza hâkiminin yaptığı iş, 
yani adalet tevziî işi bir Yargıtay veya bir Danıştay 
üyesinin yaptığı işten daha hafif değildir. («Baro» 
sesleri). 

Bu itibarla, hiçbir zaman yüksek mahkemeler hâ
kimlerine ayrıcalık getirecek olan bu fıkraya imkân 
vermemeliyiz. IBu adalette çok büyük bir rahne açar, 
çok büyük bir ayrıcalık tevlit eder ve hatta hatta bunun 
arkasından valiler, kaymakamlar, eminiyet müdürleri 
gibi pek çok diğer meslek mensupları da tabiatıyla 
sıraya girerler. Böylece devletin başına malî yönden 
büyük külfetler açmış oluruz. 

Sonra şunu da önemle belirtmek isterim ki, bir 
adliye mahkemesinin hâkiminin Yargıtaya gideme
miş olması çok vakit tesadüften, çok vakit de onun 
istememesinden ileri gelmiştir; yoksa onun kifayet
sizliğinden değil. IBu itibarla, dereceler arasında, bu 
sınıflar arasında fark görmek yanlıştır. 

İlerlemiş olan bu zaman süreci içerisinde sizleri 
daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Söylemek is
tediklerimi anlattım. Takdir Yüksek Heyete aittir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
'BAIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-

lu. 
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RIFAT BAY AZIT — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz çok kısa bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Efendim, arkadaşlarımızla 

müştereken vermiş olduğumuz ve Yüksek Komisyo
nun da benimsediği önergede, kıymetli meslekdaşımın 
bahsettiği «Yüksek mahkemeler hâkimlerinin görev
lerinin niteliklerinden doğan ödenek ve sosyal hak
ları» konu edilmemiştir ve bu metne alınmamıştır, bi
zim Yüksek Komisyonca benimsenen metnimizde yok
tur. Böyle bir ayrıcalığı zaten biz önergemizde be
nimsemedik. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-

MtN IKAVAL ALI — Arz ©deyim efendim. 
Efendim, değerli meslekdaşlarımız Necdet Oe-

boloğlu, Enis Muratoğlu, ,Bekir Sami Daçe ve Feri
dun Güray tarafından verilen önergelerle ilgili ola
rak Komisyonun görüşünü arz edeceğim. 

173 üncü maddenin son fıkrasının düzenlenmesi 
nedeni, yüksek mahkeme hâkimleriyle diğer mahke
melerde çalışan hâkim arkadaşlar arasında bir ayrı
calık gözetme amacına yönelik değildir. Hakikaten bu 
ayrıcalık gözetildi intibaı yaratmışsak cidden çok üz
günüz. 

ENtS MURATOĞLU — Tamamen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN IKAVALALI — Müsaade edin efendim, lüt
fen. 

BAŞKAN — lEvet efendim, Sayın Kavalalı gayet 
büyük bir sükûnetle sizleri dinledi, biz de lütfen Sa
yın Kavalalı'yı dinleyelim. 

Buyurunuz Sayın İKavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN IKAVAL ALI — Mesleklerinde ilerleyen, birin
ci sınıfa ayrılan hâkim ve savcı arkadaşlarımız, bi
rinci sınıfa ayrılmalarından sonra kanunda belirtilen 
belirli bir sürenin geçmesinden sonra, yüksek mahke
me üyeliğine seçilmeye hak kazanırlar. Seçilen arka
daşların sicil ve başarılılğı bütün sicil dosyaları ince
lenmek suretiyle bu göreve layık görülerek ıgetirirlir-
ler. IBu arkadaşlarımız Ankara'ya geldiklerinde büyük 
bir konut sorunuyla karşı karşıya gelirler. Mahallin
de her gün keşfe gitme ve keşif ücretlerinin artırıl
ması nedeniyle ay sonunda büyükçe bir rakamı bu
lan ek bir imkân sağlama olanakları da mevcut ol
masına rağmen, yüksek mahkeme üyeliğine seçilme
ye layık görülen arkadaşlar bu imkânlardan mahrum 
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kalırlar. Ankara'ya geldiklerinde iktisadî koşullar, 
konut sağlamada çektikleri büyük güçlük, yüksek 
oranlarda kira ödeme mecburiyetinde kalmaları ha
kikaten kendilerini çok müşkül durumda bırakır. 

Geçen sene bir yüksek mahkemede üye olan dört 
arkadaşımız çocuklarını okutamadığı için, bu görev
lerinden emekli olma, ayrılma mecburiyetini hisset
mişler ve ayrılmışlardır. Hakikaten bunlar birer acı 
gerçektir. Bunları burada dile getirme mecburiyetin
de kaldığıma da çok üzüldüm; ama ne yapayım ki gö
rev gereği bunları arz etmek istedim, Yüce Kurulun 
bunları öğrenmesini istedim. 

Efendim, birkaç defa aylık ve ödenekler üzerin
de yeni bir düzenlemeye gidilmesine çalışılmış, her 
defasında meslekdaşlar arasındaki yeterli diyalogun 
bulunmaması ve kopukluk bu düzenlemeyi engelle
miştir. Normal demokratik düzende partili millet
vekili arkadaşlar, seçildikleri yöredeki arkadaşları
mızın da .»etkisiyle tüm olarak hâkim ödenekleri üze
rinde yeni 'bir düzenlemeye gidilmesi biçimindeki yö-
nelimleriyle bunu önlemişlerdir. Hakikaten bütün 
ödeneklerin iktisadî koşullar muvacehesinde ve büt
çe imkânları dahilinde yeniden gözden geçirilmesi 
gerçek bir ihtiyaçtır. Hâkim açığının asıl nedeni de 
budur; fakat bir şeyi değerli arkadaşlarımın sadece 
takdir ve vicdanlarına arz etmekle yetineceğim. 

A. FEHMİ KUZUOÖLU — Vicdanımız çıka
rılmasını emrediyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın IKavalalı'yı 
dinleyelim. 

Buyurunuz Sayın Kavalah. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-
IMİN KAVALÂLI — Birinci sınıfa ayrılan arkadaş
larımızın içerisinde meslekteki başarı derecesine gö
re, hatta bir bidayet mahkemesi hâkimliği yerine, 
aktif görev yerine pasif görevde çalışabilen bir arka
daş, örneğin bir sorgu hâkimi arkadaş dahi, belirli se
viyeye geldiği takdirde bir yüksek mahkeme başka
nıyla aynı ödeneği alabilmektedir. Yani, bugün bir 
Anayasa Mahkemesi (Başkanı, Danıştay Başkanı, Yar
gıtay Başkanıyla Hakkâri sorgu hâkimi veya Yüksek
ova sorgu hâkiminin aldığı maaş ve ödenek arasında 
fark yoktur. 

Bu kadar büyük bir şevk ile gayret ile meslekî 
onur ve çalışma ile bu görevlere gelen arkadaşlar 
arasında ödenek yönünden bir ayrıcalık gözetilmesi
ni Yüce IKurul kabul etmiyorsa, biz de katılırız. 

Bu nedenle, bu hususu Yüce Kurulun oylarına 
ve takdirlerine arz ediyorum. Teşekkül ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalah. 
ıDeğerli üyeler, 173 üncü maddenin son fıkrasının 

metinden çıkarılmasıyla ilgili iki önergeye Sayın Ana
yasa Komisyonu katılmamaktadır. Önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
IKabul etmeyenler.. Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

173 üncü maddeyi dikkate alınan önergelerle bir
likte Komisyona veriyorum. 

FUAT AZGUR — İSayın Başkan, bendenizin bu 
maddeyle ilgili önergem var, demin ckundu. 

BAİŞKAN — Evet, çok özür dilerim; Sayın Da-
çeyle Sayın Azgur'un önergeleri diğerleriyle karışmış. 

Sayın Azgur, zatıâliniz mi açıklayacaksınız?.. Bu
yurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın ^Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Daçe arkadaşımla birlikte vermiş olduğu
muz önergede, 173 üncü maddenin metnine bir fık
ra olarak «Hâkimler ve hâkimlik mesleğinden sayı
lanlar, seçimlerde siyasî partilerin merkez kontenja
nından aday olamazlar ve seçilemezler.» diye bir 
hükmün konulmasında yarar gördüğümüzü burada 
ifade etmek isterim. Çünkü tatbikatta gerçekten hâ
kimlerin tarafsızlığına gölge düşüren bazı olaylar ce
reyan etmiştir. En yüksek mahkemenin iki başkanı, 
birisi bir siyasî partiden, diğeri bir başka siyasî par
tiden merkez kontenjanından aday olmuş ve parla
mentoya girmişlerdir. Yine bir başka yüksek mahke
menin bir daire başkanı, bir partinin merkez konten
janından senatör olmuş ve Mecliste1 görev almıştır. 

Açıkça ifade ediyorum, 'bu kişiler hakkında bu 
tarzdaki uygulamanın sonucunda söylenen söz şu
dur: «'Siyasî rüşvet almışlardır.» denmiştir. Bu, mah
kemelerin ye hâkimlerin bağımsızlığıyla, tarafsızlığıy
la bağdaşan bir husus değildir. ıBunu mutlaka hallet
mek lazım gelir. 

Böyle bir uygulamanın sonunda, o hâkimin veya 
o mahkemenin daha evvel bazı siyasî partiye men
sup kişiler hakkında veya siyasî partiler hakkında ve
rilmiş olan kararları şaibeli hale düşmüştür, gölgelen-
miştir. 

Yalnız Anayasa Komisyonumuz 96 ncı maddeyi 
düzenlerken, merkez kontenjanı tabirini kullanmamış, 
«Bir partinin genel merkez organlarınca aday göste
rilemez.» demiştir milletvekilliğinden düşenler • için. 
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O itibarla burada da, aynı tabiri kullanmak suretiy
le «Hâkimler ve bu meslekten sayılanlar, seçimlerde 
siyasî partilerin genel merkez organlarınca aday gös
terilemezler.» diye bir deyim kullanılabilir. 

Takdir Yüksek ıMeclisinizindir, saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. Sayın Kırcalı, lehte, aleyhte?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Kısmen 

aleyhinde Sayın IBaşkanım. 
BAŞKAN — Aleyhte, 'buyurun Sayın IKırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI (KIRCALI — Sayın IBaşka

nım; 
Ben önergeye esas itibariyle katılmaktayım. Yal

nız olaylara tam tetabuk etmiyor önerge. Şu sebep
le: Anayasa Mahkemesinde bahsedilen (Başkanlar, 
Anayasa Mahkemesi '(Başkanıyken değil, ayrıldıktan 
sonra seçilmişlerdir, kontenjan adayı gösterilmişler
dir; öyle zannediyorum eğer yanılmıyorsam. IBu öner
ge onu istihdaf etmiyor. Doğrudan doğruya vazifede 
oldukları zamanı gösteriyor. 

'Bence, bir noktada bu haliyle aleyhte olmak la
zım, çünkü eksikliği var. Eğer sayın arkadaşlarımtzca 
düşünülüyorsa, bu eksikliği kapatıldığı takdirde öner
geye katılacağım, aksi takdirde maksadı ifade etme
diği için aykırı düşüneceğim. Saygılar sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Sayın Başkanım; 

(Hâkimlerin seçimlere girebilmek için, önceden 
istifa etmeleri, mesleklerinden ayrılmaları gereği 84 
üncü maddenin son fıkrasında esasen düzenlenmiş
tir. Ancak bu düzenleme, Değerli arkadaşımızın öner
gesi, partilerin de belirli yüksek mahkeme başkanla
rına özel surette yaklaşım ve yönelim içinde olmala
rını önleyebilecek bir düzenleme içermektedir. Dik
kate alınmasını düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, Sayın Daçe ve Sayın Azgur'un 
önergesinin dikkate alınmasını Sayın Anayasa Komis
yonu istemektedir. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir ve 173 
üncü madde önergelerle birlikte Komisyona veril
miştir. 

ŞERAIFETTİN YAR/KIN — Küçük bir açıkla
ma yapmak istiyorum efendim maddeyle ilgili olarak. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir açıklamaya 
imkân veremeyeceğim. 174 üncü maddeye geçiyo
ruz. 

ŞERIAFETTİN YARKIN — Yarım dakikada, 
düzenlemeyle ilgili Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir yeni usul koyarsak, 
aynen size verdiğim imkânı diğer sayın üyelere de 
ileride vereceğim ve bu suretle tespit ettiğimiz müza
kere usullerini karşılıklı ihmal etmiş olacağız. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Yarım dakikayı 
geçmeyecek efendim. 

BAŞKAN — Yarım dakika, bir dakika meselesi 
değil Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Tamamen düzenle
meyle ilgili Sayın Başkan. Komisyondan görüş. 

BAŞKAN — Efendim, bilahara görüşün, özel gö
rüşebilirsiniz. 

Değerli üyeler, çok rica ediyorum, önergelerle 
birlikte Komisyona verildikten sonra artık soru ve
ya açıklama olmaması gerekir. 

174 üncü maddeyi okutuyorum: 
D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli ol

ması 

MADDE 174. — Mahkemelerde duruşmalar her
kese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamı
nın kapalı yapılmasına, ancak genel ahlâkın veya ka
mu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde 
karar verilebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel 
hükümler konulur. 

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerek
çeli olarak yazılır. 

Davaların mümkün olan süratle sonuçlandırılma
sı, yargının görevidir. 

'BAŞKAN — IBu maddeyle ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum: 

Sayın IBaşkanlığa 
Anayasa Tasarısının 174 üncü maddesinin 4 üncü 

fıkrası ile 5 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ederim. 

Mehmet HAZER 
Fıkra: Savunma vazgeçilmez, engellenemez bir 

haktır. 

Fıkra: Mahkeme kararları gerekçeli olmak zorun
dadır. 
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(Danışma Meclisi Başkanlığına 
'Anayasa Tasarısının 174 üncü maddesinin dör

düncü fıkrasının, 173 üncü maddenin üçüncü fıkra
sının sonunda zikredildiği için, tekrarından kaçınıl
ması için metinden çıkartılması saygıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 174 üncü maddesi son fık

rasının metinden çıkarılmasını saygıyla öneririz. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Mehmet PAMAK 

Gerekçe : 1'50 nci maddeye aynı şekilde «İdare 
kamu görevini en az giderle en kısa sürede yerine ge
tirmek zorundadır.» fıkrası eklemeyi öngören önerge
miz, Sayın Komisyonca : «'Ne gereği var, bu esasen 
malum bir mecburiyettir» diyerek kabul edilmemişti. 

Bu böyle ise, burada da aynı ı«Ne gereği var» ge
rekçesi geçerlidir. 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 174 üncü 

maddesinin son fıkrasının aşağıdaki biçimde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 174. — 
ıSon fııkra — Yargılamanın kısa sürede ve en az 

güderle sonuçlandınlmaist yargının görevidir.» 
Turhan GÜV'EN İbrahim GÜKTHPE 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil lErdoğan GÜREL 
Nazmi ÖNDER Tandoğan TÖKGÖ'Z 

Mehmet 'PAMAK 

(BAŞKAN — Yemi bir fıkra ilavesi ve üçüncü fık
ranın değiştirilmesiyle ilgili, buyurun Sayını Hazer. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Anayasa Tasarısında mahkemeden söz edilmekte, 
hâkimden 4öz edilmekte, iddiadan söz; edilmekte; fa
kat savunmadan söz edilmemektedir. Malum bulun
duğu üzere, mahkemede hâkim, iddia makamı, savcı 
ve savunmadan mürekkep bir bütündür. Bu bakımdan, 
savunma hakkının Anayasada yer alması faydalı ola
caktır zannediyorum. Esasen savunmanın kutsiyeti 
töaîitjşıbnaz bir haldedir. Getirdiğimâz önergede, «'Sa
vurana vazgeçilmez, engellenemez bir halktır» tarzında 
ittir fıkra halinde düzenlenmesi istenmektedir. 

IBir 'başka konu da, kararların geerkçeli olarak ya
zılması Tasarıda yer almaktadır. Kararlarını gerekçeli 
olması zarurîdir, zorunludur, yani mecburî hale ge
tirmek gerekmektedir. Çünkü, kararların gerekçeleri 
yazılmadan verilmeleri halinde birtakım tereddütler 
doğmakta, münakaşalar çıkmaktadır. 

Bu 'kısaca arz ettiğim iki esasta öneride bulundum, 
Sayın Komisyon iltifat ederse zannediyorum bir boş
luk doldurulmuş olacaktır, teşekkür ederim. 

İBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
ıBuyurutn Sayın Kavaklı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAV ALALI — Efendim, savunma ile ilgili düzenleme 
Temel Halklar 'Bölümünde düzenlenmiş bulunmakta
dır. Bu nedenle savunma ile ilgili ayrıca 174 üncü mad
dede bir düzenlemeye (gerek görmüyoruz; diğer fıkra 
esasen madde metninde mevcuttur, bu nedenle öner
geye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler 'Sayın Hazer'ün öner
gesine Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. Dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil-
memiişltir. 

Sayın Güray ve Sayın Çakmakçı ile Sayın Pamak 
dördüncü fıkranın metinden çıkarılmasını işitiyorsu
nuz. 

(Buyurunuz Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan biz her 
ihtimali düşünerek bu önergeyi vermiştik; hukukçular 
biraz teferruatlı oluyor galiba, şu anda mesnedii kal
madı, çünkü diğer maddede bu görüşüldü, o balkım
dan geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesi, bu mad

denin son fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili. 
Buyurun Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Sayın Gü
ray da açıkladılar, son fıkra ya 173'de düzenlenecek
tir ya 174'de düzenlenecektir. Komisyonun takdirine 
bırakıldığına göre, biz geri çekliyoruz, artık Komisyon 
bunu ya 173'de ya 1'74'de düzenleyeoektlir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bir cevap verecek mi, önerge geri alın

mıştır?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMÎN 

KAVALALI — Değerli başkanım; 
173'üncü maddeyi dikkate almak üzere Komisyona 

geri almış bulunuyoruz Yüce Kurulun oylarıyla. 
Şimdi üçüncü fıkra iki cümleden oluşmaktadır. Bu

nun birinci kısmı kesin olarak 173'üncü madde içeri
sinde düzenlenecektir. Ancak, devamı olan ve «Dava^ 
lan en az giderle en kısa sürede karara bağlamak zo
rundadır» kısmı 174'üncü maddenin son fıkrası ola
rak düzenlendiği ve 173 üncü maddenin üçüncü fık-
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Tasından çılkarılaralk buraya monte edildiği taikdirde 
daha isabeitli olacaktır. İBu biçimde Komisyonca dü
zenlenmek üzere (Komisyona tevdi edilebilir veyahut 
da, «En az giderle, mümkün olan süratle» deyimi, «<En 
az giderle» deyimi son fıkraya eklenmek suretiyle 
maddenin kesin olarak oylanması da mümkün olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın 'Kavaklı müsaade ederseniz 
bu küçük düzenlemeyi yapıp, maddeyi oylayalım, tek
rar Komisyona verilmesiyle tekrar Genel Kurula gel
mesi biraz zaman kaybına mudi]? olacaktır. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bizim 
önerge okunsun son fıkra için, eğer uygun görürlerse 
o zaman kesin oylama yapılsın. 

BAŞKAN — Sayın Güven ve arkadaşlarının öner
gesi önümüzdedir, şöyle deniliyor : «Yargılamanın 
kusa sürede ve en az giderle sonuçlandırılması yargı
nın görevidir.» 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
'KAVALALI — Evet, aynen o şekilde oluyor efen
dim. 

BAŞKAN — •«Davaların m'ümkün olan süratle so
nuçlandırılması yargının görevidir.» ıBunu... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MIÜMÎN 
KAVALALI — En az giderle ve en kısa sürede. 

BAŞKAN — Siz kendi metnlinlizdeki davaların... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMÎIN 

KAVALALI — «En az giderle ve mümkün olan sü
ratle.» 

BAŞKAN — «Davaların en az giderle ve mümkün 
olan sürattle sonuçlandırılması yargınırı görevidir.» Bu 
tarzda olmasını teklif ediyorsunuz. 

Değerli üyeler... 
NECDET GEBOLOĞLU — Kabul edilmedi Sa

yın Başkan bundan evvelki fıkra. 
IBAŞKAN — Efendim, 173'ü verdik 173'ü dikkate 

alınmasını kabul ettiğiniz önergelerle birlikte verdik. 
Binaenaleyh, o önergeler istikametinde 173'ü biz dü
zenlerken şu kısmı çıkaracağız, buraya koyuyoruz di
yorlar. Bu itibarla 174'üncü maddeye son bir şekil ve
riyor Komisyon, diyorki son Ifıkraya «En az giderler 
ve mümkün olan süratle sonuçkndırılması yargının 
görevidir.» Son şekli veriyor. 

NECDET GEBOLOĞLU — «En az giderler» ila
ve edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — İlave ediliyor tabiî. 
NECDET GEBOLOĞLU — Genel Kurul kabul 

etmedi efendim, en az giderler mevzuunu. 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu bakın, oradan çı
karıyorlar. Ben, tabiî bu maddeyi yine Komisyona 
verebilirim düzenlenip gelmesi İçin. Vakit kaybetmeme 
yönünden, bunu Genel Kurul kabul ederse kesin oy
larız ve konu bu şekilde halledilmiş olur. 

Değerli üyeler, 174'üncü maddenin son fıkrası ay
nen Komisyonun teklifi veçhile şöyle olmaktadır : 

«Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle so-
nuçlandırılıması yargının görevidir.» 

lBu şekilde maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 174'üncü madde kabul 
edilmiştir. 

175'inci maddeyi okutuyorum': 
E. Mahkemelerin kuruluşu 
MADDE 175. — Mahkemelerin kuruluşu, gö

rev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 
düzenlenir. 

Genel adlî ve idarî yargılama, devletin imkânları 
ölçüsünde, 'iki dereceli olarak yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik önerge
lerini okutuyorum.': 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 175 irtci maddesinin birinci 

fıkrasına, «Yargı bağımsızlığı ve Itaibiî hâkim ilkeleri
ne göre» ibaresinin eklenmesi suretiiyle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şeraifettin YARKIN İsa VARDAL 
«'Mahkemelerin kurulusu, görev ve yetkileri, işle

yişi ve yargılama usulleri, yargı bağımsızlığı ve tabiî 
hâkim ilkelerine göre, kanunla düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 175 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının madde metninden çıka
rılmasını arz Ve teklif ederiz. 
M. Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 

Bekir Sami DAÇE Halil ERTEM 
S. Feridun GÜRAY 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 175 / son maddesinin kaldırıl

masını arz ederim. 
Necdet GEBOLOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Yarkm ve Sayın Vardal'ın 
önergesi. 

Sayın Yarkın siz açıklayacaksınız, buyurun efen
dim.; 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 
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«Mahkemelerin Kuruluşu» başlıklı 175 inci mad
dede; «Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 
işleyişi ye yargılama usulleri kanunla düzenlenir» de
nilmektedir. Bizim önerimiz; «Mahkemelerin kurulu
şu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri, 
yargı bağımsızlığı ve tabiî hâkim ilkelerine göre ka
nunla düzenlenir» denilmesidir. 

Parlamenter sistemde, yasama, yürütme ve yargı
nın aralarında yumuşak bir kuvvetler ayrılığı ve 
uyumlu bir işbirliği içinde bulunmaları esastır. An
cak, bir yerde, son sözün daima yargıda olmasının 
ve yargının üstünlüğü ilkesi de, yargının diğer kuv
vetlerin üstünde olduğunun değil; adaletin mülkün 
temeli olduğunun bir ifadesidir. 

Nitekim, Tasarının, kabul ettiğimiz 171 inci mad
desinin son fıkrasında; «Yasama ve yürütme organ
larıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır. ' Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiç
bir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilme1 

sini geciktiremez» denilmektedir. Bütün bu esas ve 
ilkelerin teminatı yalnızca 171 inci maddenin ilk fık
rasındaki; «Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar» 
ve 173 üncü maddenin 4 üncü fıkrasındaki «Her de
recedeki hâkimin, tüm özlük işlerinin mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına göre kanunla düzenleneceği» 
hükümleriyle herhalde tamamiyle karşılanmış ola-
mayabilecektir. Sözkonusu «yargı bağımsızlığı» bu 
hükümlerle beraber, mahkemelerin kuruluşunun iş
leyişinin, görev ve yetkilerinin ve tüm yargılama 
usullerinin de kanunla düzenlenirken; bu düzenle
menin yargı bağımsızlığı ve tabiî hâkim ilkelerine 
göre yapılmasıyla tam olarak sağlanacaktır. Bu ne
denle Tasarının 175 inci maddesinin ilk fıkrasındaki; 
«Yargılama usulleri» deyiminden sonra, «yargı ba
ğımsızlığı ve tabiî hâkim ilkelerine göre kanunla dü
zenlenir» denilmesinde herhalde isabet olacaktır. 

Takdirlerine arz ederim. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Gürbüz lehinde... 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önergede belirtildiği gibi; «Mahkemelerin Ku

ruluşu» başlığını taşıyan 175 inci madde de; «Mah
kemelerin Bağımsızlığı»'nı taşıyan 171 inci madde
nin bir devamı anlamındadır. 171 inci madde, mah
kemelerin bağımsızlığını düzenlemiş, buna bağlı ola
rak; mahkemelerin kuruluşu 175 inci madde düzen
lenmiştir. Bu bakımdan, önergede belirtildiği gibi, 
mahkemelerin kuruluşunu, görevlerini, yetkilerini, 

!

işleyişini ve yargılama usullerini düzenleyecek olan 
kanuna ilave olarak «yargı bağımsızlığı;» ya da 
«mahkemelerin bağımsızlığı» ve yine bunun bir tabiî 
sonucu olan «tabiî hâkim ilkesine» ya da «tabiî hâ
kim usullerine göre düzenlenir» denmesi daha bütün
lüğü içinde olacaktır. Çünkü, başlıkta belirttiğimiz 
gibi, «Mahkemelerin Bağımsızlığı» esas alınmıştır 
ve «tabiî hâkim ilkesi» de tüm Tasarıda esas alın
mıştır, çelişen bir şey yoktur. Bunun içine konmuş 
olursa, daha birbirine uyumlu olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
'Aleyhte?.,. Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımın verdiği önergeye temelde iştirak 

ediyorum; fakat Anayasamızın 9 uncu maddesinde 
zaten «Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır» diye hüküm var. Bu hü
küm varken, bunun burada tekrar edilmesine ben ge
rek görmüyorum. Bu yönüyle karşıyım. 

Ayrıca, yine biraz evvel kabul ettiğimiz 171 inci 
maddede «Mahkemelerin bağımsızlığı» ilkesini ge
tirmiş, koymuştur ve orada; «Hâkimler görevlerin
de bağımsızdırlar» diye hüküm yer almıştır, bu yer 
alacaktır. Komisyon iştirak etti, geri aldı. 

Şimdi, bunlar varken, ayrıca burada tekrarına 
ben fayda görmüyorum. Anayasa zaten teminat al
tına almıştır, kişinin bu hak ve hürriyetlerini. O ba
kımdan, tekrara yer vermemek için madde metnin
de yer almamasını temenni ederim. 

Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner, 
Evet, Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

«Tabiî ve kanunî hâkim ilkesi» Anayasanın 36 
ncı maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 175 in
ci madde tasarısının 1 inci fıkrasında önerilen diğer 
hususlar esasen mevcuttur. Bu nedenle önergeye ka
tılamıyoruz. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Anayasa Ko

misyonu katılmamaktadır., 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka-

!

bul edenler... Etmeyenler., önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir, 
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175 inci maddenin ikinci fıkrasının maddeden çı
karılmasıyla ilgili Sayın Uyguner, Sayın Bayazıt, 
Sayın Daçe, Sayın Ertem, Sayın Güray ve Sayın Ge-
boloğlu'nun önergeleri var. 

önerge üzerinde konuşmak isteyen Sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
ıM. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
175 inci maddenin 2 nci fıkrası, Devlete yeni bir 

görev yüklemekte, bu görev de; «Genel, adlî ve ida
rî yargılama Devletin imkânları ölçüsünde iki dere
celi olarak yapılır. Biraz evvel Komisyon Sözcüsü 
Sayın Kavalalı; «İdare mahkemelerinde, bölge idare 
mahkemelerinin zaten kurulmuş olduğunu, faaliye
te geçtiğini» belirttiler ve «adlî mahkemelerde de 
bu usulün getirilmesinde; Yargıtayın yükünün hafif
letilmesi ve adaletin daha iyi bir şekilde tecelli et
mesi bakımından faydalı olacağı düşüncesiyle bu 
hükmü buraya koyduklarını» ifade buyurdular. 

Şimdi, biz daha önceki yıllarda bu konuda uzun 
çalışmalar yaptık. Konu eski deyimle; «İstinaf mah
kemeleri» meselesiydi, yemi 'deyimle; «Üst mahkeme
ler» meselesidir, adlî yargıda. Üst mahkemelerin ku
rulması, uzun süreden beri üzerinde tartışılagelen bir 
konudur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yani Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu kabul edilmeden ev
vel, yani 1927 yılından evvel istinaf mahkemeleri 
mevcuttu, Türkiye'de uygulanmakta idi. Ancak, hâ
kim yetersiziğli, yani sayısal yetersizliği hâkimlerin 
ve bazı ekonomik güçlükler sebebiyle istinaf mah
kemeleri başarılı olamadı ve kaldırılmasına karar ve
rildi. 1927 yılında kabul edilen Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu ile istinaf mahkemeleri kaldırıl
dı ve mahkemeler 'iki dereceli olarak tertiplendi; ilk 
derece mahkemeleri bildiğimiz gibi, adlî mahkemeler 
olarak, yani illerde ve ilçelerde görev yapan mah
kemeler olarak tertiplendi ve ikinci derecede yüksek 
mahkeme olarak Temyiz Mahkemesi, bugünkü deyi
miyle Yargıtay tertiplendi'; iki kademeli olarak faa
liyete geçirildi. 

Şimdi bu aırada getirilmek istenen, ister istinaf 
mahkemesi olsun, ister bölge mahkemesi olsun, is
ter üst mahkeme olsun; yani ilik derece mahkemele
riyle Yargıtay 'arasında bir mahkeme teşkilatı ku-
rahnası meselesidir. Bunun, esas itibariyle biz pren
sibine karşı değiliz; ancak bizim görüşümüze göre 
birinci fıkra buna zaten elverişlîidlir ve yeterlidir. 175 
İnci maddenin birinci fıkrası, «Mahkemelerin kuru
luşu, görev ve yetkileri, inleyişi ve yargılama usul
leri kanunla düzenlenir.» demektedir. Şayet ileride 

imkânlar elverir de üst mahkemelerin kurulması dü* 
şünülürse, gerçekleştirilirse zaten birinci fıkra hük
müne göre kanunla düzenlenecektir ve bu dük fıkra 
hükmü kâfi gelecektir. 

Kaldı ki, biraz evvel değindiğim gibi, bu husus
ta son safhaya ulaşmış çalışmalar vardır ve Üst Mah
kemeler Kuruluş Kanunu eldedir, ancak bunun Yüce 
Meclisimize sevk edilmesi irnıkân meselesi olduğu için 
bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Çünkü bugün 
için 1 700 hâkim ve savcı açığı vardır memleketi
mizde. Bu açık kapatıiamamışken, bir de ayrıca üst 
mahkemeler kurulacak olursa, bu mahkemelere de 
bir kısım hâkim ve savcı kadroları tahsis edilmesi 
gerekeceğinden bu sıkıntı çok daha had safhaya ge
lecektir. Bu sebeple, üst mahkemeler hakkındaki ka
nun elde olduğu hailde, hazır olduğu halde bir türlü 
Meclîslere sevk edilememektedir. 

Bu nedenle zamanı gelince elbette sevk edilecek
tir. Birinci fıkra hükmü de bunu gerçekleştirmeye 
yeterlidir. Yani, sevk edildiği takdirde bir kanunla 
sevk edilecektir ve kabul buyurulduğu takdirde ger
çekleşmiş olacaktır. Bu sebeple ikinci fıkra hükmü
ne lüzum bulunmadığı kanısındayız. 

Bu fıkranın kaldırılmasını önermekteyiz. Yüce 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
önerge üzerinde söz isteyen Sayın üye?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Gürbüz, aleyhte konuşmak 
üzere buyurunuz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

175 inci maddenin ikinci fıkrası, daha önce görü
şülen 173 üncü maddenin 'ikinci fıkrasındaki; «Hâ
kimler, ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri 
ve yüksek mahkemeler hâkimleri olarak, hâkimlerin 
ifa edecekleri görevin mahkemelerini göstermekte
dir. Bu bakımdan bunun bir devamıdır. 

Daha önce Sayın Güven, bu fıkranın .kaldırılma
sı için önerge vermıiıştüi. Komisyon katılmadılar, Ge
nel Kurul benimsemedi. Bunun böylece de benim
seneceği Genel Kurulca da anlaşıldı. 

Hal böyle olunca, önergeyi pek haklı bulamıyo
rum. Sonra, fıkra güzel düzenlenmiş. «Genel adlî ve 
idarî yargılama Devletin imkânları ölçüsünde iki de
receli olarak yapılır» demiştir, Devleti zorlamamış-
tır da. Çünkü bugün kurulmak istenen istinaf mah
kemeleri elde hâkim olmadığı içinık urulamıyor; *î-
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ke olarak kabul-edilmiştir. Buna da işlerlik vermiş
tir. Bu balkımdan uygun buluyorum, önergeye ka
tılamıyorum, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Geboloğlu, lehte söz istemiştiniz. Buyurun. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkam, de

ğerli arkadaşlarım; 
175 linçi maddenin son kısmında, değişiklik iste

nen bölümünde adlî ve idarî yargılamanın, Devle
tin imkânları ölçüsünde iki deceli olaralk yapılacağı 
yazılıdır. 

Bu belirtmenin, yasa tekniğine ve halin icabına 
uygun olmadığı kesindir. Zira, önce talki şarta bağ
lı bir düzenlemenin yasal dayanaktan yoksun oldu
ğu açıktır. Devletin hangi zaman bölümünde, han
gi imkânlara sahip olacağı açıkça belirtilip düzen
lenmemiştir. Şu halde; somut olmayan, açık ve net 
olmayan bir şarta bağlılık söz konusu olacaktır. Da
ha sonra da, bu tür bir düzenlemenin iki dereceli 
yargılama olanaklarının doğduğu tarihte yasayla dü
zenlenmesi söz konusu olabileceğine göre, özel yasa
ların da koşulları doğduğunda yapılması olanaklı bir 
düzenlemenin Anayasa içinde şimdiden yapılmasına 
çalışmak yasa tekniğine aykırı olacaktır. Esasen mad
denin birinci fıkrasında, özel yasalarla düzenleme 
koşulu getirildiğine göre, iki dereceli yargılamanın 
da bu özel yasalarda ayrıntısıyla zamanı geldiğinde 
düzenlenmesii halin gereğine daha uygun olacaktır. 

Bu nedenlerle son fıkranın Tasarıya konmasına 
gerek yoktur. Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Komisyon adına Sayın Kavalaıh, buyurun efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Tasarının 175 inci maddesinin birinci fıkrası 1961 
Anayasasında da mevcuttu. İstinaf mahkemelerinin 
kurulmasıyla ilgili Tasarı, 1974 yılında hazırlanmış, 
bugüne kadar Bakanlıkta hazır beklemekte olmasına 
rağmen, Yüce Meclise sevk edilememiştir. Bakanüık, 
bütün yargı kuruluşları da; idarî yargıda olduğu gibi, 
asıl büyük gereksinme duyulan adlî yargıda kurul
ması gereksinmesi içindedir, bunu teyit ve tescil et
mektedir; ancak, hâkim açığı 1974 yılımdan beri Ta
sarının mevcut olmasına rağmen, bu Tasarının Mec
lise şevkini engelleyen nedenlerin başında gelmekte
dir. 

Biz, şarta bağlı bir 'düzenleme yapmıyoruz. Ger
çekleri görüyor, biliyor, Devletin imkânları ölçü
sünde, bu takanları sağladığı arıda asıl mecburiyet 
ve zorluluk bulunan adlî yargıda 'da bu düzenleme
ye tevessül etmesi gereğini vurguluyoruz. Buna im
kân bahşediyoruz. 

Bu nedenle biraz evvel reddedilen önerge zım
nında arz ettiğim hususları tekrar etmek suretiyle 
önergeye katılamadığımızı belirtiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RIFAT BAY AZIT — Bir soru sorabilir miyim 

Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun sorun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Komisyon, acaba 

bu konuyu, Yargıtaya ilişkin 188 inci maddede; 
«Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve 
hükümlerin son inceleme mercii» olarak inceler de
nilmekte. Onun arasına; «... ve kanunun başka bir 
adlî yargı merciine bırakmadığı...» demek suretiyle 
istinaf mahkemelerini buraya sığıştırahiliriz. O nok
tadan bir sorum olacak. 

BAŞKAN — O noktadan bir sorunuz var. 
Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Değerli meslektaşımın ve üye 
arkadaşımın, esasen önerdikleri Tasarı maddesinde 
bu husus mevcuttur; ancak mahkemelerin kurulu
şuyla ilgili bu maddede, esasen idarî yargıda istinaf 
mahkemeleri, bölge mahkemeleri mevcut olduğu için 
bu fıkranın çıkmasında bu kadar hassasiyet göster
memelerinde isabet olacağı inancındayız. 

Bu nedenle bu fıkranın yerinde kalmasında isa
bet görüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavaklı. 
Değerli üyeler; 
Fıkranın çıkarılmasıyla ilgili bu önergeye Ana

yasa Komisyonu katılmamaktadır. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

175 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 175 inci madde kabul edil
miştir. 

176 ncı maddeyi okutuyorum : 
F. Devlet Güvenlik Mahkemesi 

MADDE 176. — Devletin ülıkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine iş-
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lenen ve doğrudan doğruya Devletin İç ve dış gü
venliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Dev
let Güvenlik Mahkemeleri (kurulur. Ancak, sıkıyö
netim ve savaş haline 'ilişkin hükümler saklıdır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bir baston, iki 
asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar 
savcı yardımcısı bulunur. Başkan, bir asıl ve bir ye
dek üye 'ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
Cumhuriyet sıavcıları arasımdan, savcı yardımcıları 
da Cumhuriyet savcıları arasından, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu tarafından atanır. Mahkeme
deki bir asıl ve bir yedek üyenin atanması, birinci 
sınıf Askerî hâkimler arasından, yarı orandaki savcı 
yardımcılarının atanması ise, Askerî hâkimler ara
sından, özel 'kanunda gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının tem
yiz merci Yargitaydir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev 
ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgiM diğer hü
kümler, kanunda gösterilir. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Balkanım, bir 
sistem oluşturmaktayız, müsaade edderseniz, bu ev
vela mahkemelerin bağımsızlığından başladı; sonra 
teminata geçti, mesleğe geçti, duruşmalara geçti, 
mahkemelerin kuruluşuna geçti. Oysa birdenbire 
önümüze 176 ncı madde Devlet Güvenlik Mahke
mesi geliyor. 

Bendenizin orada bir önergesi var, bu sistemi 
bozan bir durumdur, yani bir mahkemenin kurulu
şuna 'ilişkin olan bu sistemin buradan çıkartılarak, 
gerekli olduğu ve layık olduğu yere konmasına iliş
kin bir önerge sunmuş bulunuyorum. Yani, 176 ncı 
maddenin daha sonra görüşülmesi için bir teklifimiz 
var, bu nedenle öncelikle arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bu maddeyi görü

şebiliriz; fakat bilahara yerini Komisyon tayin ede
bilir düşüncesi husule geliyor? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Baştan beri bu 'ilkeyi benimsemiş
tik ve uyguluyorduk; yalnız arkadaşımızın bu şekil
de bir önergesi yok bizde. 

Sadece bir önerge var, diyor ki «Görüşülmekte 
olan Anayasa Tasarısının 176 ncı maddesinin 177 inci 
madde olarak görüşülmesi..» 

BAŞKAN — Evet odur. 
TURHAN GÜVEN — Yani, bir sonra görüşe

lim; fakat buradaki «savcılık» yerine. Arkadaşları
mızla birlikte bu konuda verdiğimiz bir önergemiz 
var. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Arz ettiğim gibi efendim, sonra* 
dan düzenleriz. 

'BAŞKAN — Görüşelim; fakat yerinin değişti
rilmesi konusu bilahara kararlaştırıılır. 

Şimdi, bu madde ile ilgili değişiktik önergelerini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarlısının 176 ncı 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenımesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Bekir Sami DAÇE 

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

Madde 176. — Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğü, hür demokratik düzenle nitelik
leri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya devletin iç ve. dış güvenli
ğini ilgilendiren ve kanunda belli edilen suçlara bak
makla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuru
lur. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, iki 
asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar 
savcı yardımcısı bulunur. Başkan ile bir asıl ve bir 
yedek üye ve savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
Cumhuriyet Savcıları arasından, bir asıl ve bir yedek 
üye birinci sınıf askerî hâkimler arasından; savcı 
yardımcıları ise Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuri
yet Savcı yardımcıları ve askerî hâkimler arasından 
atanır. Hâkimler ve savcılar arasından yapılacak ata
malarda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
her boş yer için üç misli, askerî hâkimler arasından 
yapılacak atamalarda Genelkurmay Başkanlığınca her 
boş yer için gösterilecek iki misli aday arasından 
Cumhurbaşkanı'nca atama yapılır, 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkanları ile üye, 
yedek üye, savcı ve savcı yardımcıları 3 yıl için ata
nırlar. Bunlardan süresi bitenler yeniden atanabilir
ler. • ! 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin temyiz mercii 
Yargıtay'dır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve iş
leyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleriyle il
gili diğer hükümler kanunda gösterilir. 

Sıkıyönetim ve savaş haili hükümleri saklıdır; 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 176 ncı 
maddesinin 177 »nci madde olarak görüşülmesini, 
başlığının «Devlet Güvenlik Mahkemeleri» olarak 
düzeltilmesini ve ükinci fıkranın üçüncü satırına Cum
huriyet Savcılarından sonra «veya yardımcıları» ke
limelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 

Mahmut Nedim BÎLGtÇ Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmı ÖNDER Tandoğan TOK GÖZ 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 176 ncı maddesinin ikinci 

fıkrasının ikinci satırında'ki, «Birinci sınıfa ayrılmış» 
cümlesinden sonra «... ve Yargıtay üyeliğine seçilme 
halkkı okun» kelimelerindin ilavesiyle bu biçimde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim, 

Necdet GEBOLOĞLU 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Madde üzerindeki görüşmeleri öğleden sonra 

yapmak üzere, saat 14.00 de toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

• > • • < « 

tKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
148 inci Birleşimimizin ikinci Oturumunu açıyo

rum. 
öğleden evvelki Oturumda 176 inci maddeyi ve 

bu maddeyle ilgili değişiklik önergelerini okutmuş
tuk. 

Birinci değişiklik önergesi Sayın Uyguner, Sa
yın Bayazıt, Sayın Daçe'ye ait. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım, 
önergemiz üzerinde açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Görüşülmesine başlanmış olan 176 ncı madde 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili 
hükümler getirmektedir. 

Hepinizce de malum olduğu üzere Devlet Güven
lik Mahkemeleri 1961 Anayasasının 1973 yılında ya
pılan değişikliğinde öngörüldüğü halde, zamanın ba
zı siyasî partilerince karşı çıkılması üzerine işletile-
memiştir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuş; 
ancaık kuruluş kanununun açılan bir 'davayla Anaya
sa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine yeniden ku

rulması cihetine gidileımemiştir ve Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri işletilememiştir. 

Halbuki hadiseler öylesine gelişmiştir ki, memle
keti sıkıyönetime kadar götürmüştür ve ondan son
raki safhada sıkıyönetim mahkemeleri faaliyete geç
miş ve günümüze kadar çalışmıştır. 

Hadiseler Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulmasını balklı çktoarmıştıır; bunun için önce Dev
let Güvenlik Mahkemelerinim Anayasamızda yerini 
bulmasında ve daşa sonra da uygulama kanununun 

mahkemelerin kurulup işletilme
sinde sonsuz faydalar bulunduğuna işaret etmek is
terim-

Komisyonunca hazırlanan metine 
itirazımız yoktur, ilke olarak mu

tabakat haılindeyizL Bizimi biır iki nokta üzerinde mü
dahalemiz olmuştur, bu hususları dıa önergemizde 
yüksek huzurlarınıza arz etmıiş bulunuyoruz. 

Sayın Anayasal 
ilke olarak hiçbir 

Bunlardan 
leniirken ikinci 
ve Cumhuriyet 
lan da Cumhuriylet 

birincisi, 176 ncı madde metni' düzen-
fikramın üçüncü satırında «... hâkim 
savcıları arasından, savcı yardımcı-

savcıları arasından, Hâkimler ve 
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Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanır» şeklin
de bir hüküm vardır; Cumhuriyet savcı yardımcıları 
savcılar arasından atanır gibi bir anlam çıkmaktadır. 

Gerçi Güvenlik Mahkemelerine atanacak olan 
Cumhuriyet savcıları, savcı yardımcıları tatbikatta, 
yani fiiliyatta Cumhuriyet savcısı olanlar arasından 
seçilebileceği gibi, gene fiilî olarak Cumhuriyet sav
cı yardımcısı durumunda olanlar arasından da seçil
mesine hiçbir engel yoktur. Öyle zannediyorum ki, 
buradaki hüküm düzenlenirken bu husus unutulmuş
tur. Yani Devlet Güvenlik Mahkemelerine atanacak 
olan Cumhuriyet savcı yardımcılıklarına Cumhuriyet 
savcıları arasından atama yapılabileceği gibi, Cum
huriyet savcı yardımcıları arasından da atama yapı
labilmelidir; biz, bu hususu ilave ettik. 

Diğer husus biraz daha önemlidir, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri, biraz evvel de arz ettiğim gibi 
hakikaten çok önemli mahkemelerdir ve gene madde 
metninden de anlaşılacağı üzere, Devletin bekasıyla 
ilgili suçlarda müdahale edecektir. Onun içim bu 
mahkemelerin bir ağırlığı vardır. Bu nedenle de üye
lerin seçimlerine özel bir dikkat ve itina gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Sayın Anayasa Komisyonunca hazırlanan metin
de, sivil mahkemeler kesiminden seçilecek üyeleri 
Yüksek Hâkimler Kurulunun takdirine bırakmakta, 
gene askerî hâkimler kesiminden seçilecek üyeleri
nin de kendi kanunlarına göre askerî makamlarca 
seçilmesini öngörmektedir. 

Biz, bu kadar önemli gördüğümüz bir mahkeme-
nln üyelerinin Cumhurbaşkanınca seçilmesi mi öneri
yoruz. Sizlere sunduğumuz önerge hükümlerine gö
re, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca her boş 
yer için üç misli aday gösterilecek ve bu adaylar 
arasından Cumhurbaşkanı, Devlet Güvenlik Mah
kemesi üyesini seçecektir. Keza askerî kesimden se
çilecek olan üyeler için de Genelkurmay Başkanlığı 
her boş yer için iki misli aday gösterecek ve bunlar 
da Cumhurbaşkanınca seçilmiş olacaktır. Bu şekil
de kendilerine çok önemli görev düşen Devlet Gü
venlik Mahkemesi üyeleri... 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, süreniz dolmuştur; 
lütfen. 

M. FEVZt UYGUNER — Tamamlıyorum Sa
yın Başkanım, teşekkür ederim. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeleri teşkil edil
miş olacak ve kendilerini bekleyen görevlerini şe
refle ve 'tarafsızjlıfcla ifa edeceklerdir. 

Önergemizin bu şekilde oluşu, elbette ki bu mah
kemelerin ağırlık kazanması için düzenlenmiştir. 
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| Yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, önerge

nin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Ülkenin ve Milletin 12 Eylül şartlarına gelişinde 

I belirli nedenler aradığımız zaman, Güvenlik Mah
kemeleri de karşımıza önemli bir konu olarak çık
maktadır, 

I Anayasamızda mevcut olmasına ve Güvenlik 
I Mahkemeleri faaliyete geçip çalışmaya başlamasına 

rağmen bilahara iptaliyle bir boşluk doğmuş, bu 
boşluğun doldurulmasında o devir yöneticileri, söy
lemek lazım ki, gerekli basireti gösterememişlerdir, 
Bunu vurgulamak zorundayız. Önümüzdeki mesele-

I ye çözüm getirebilmenin zaruretini belirtmek için, bir 
cümleyle dokundum, buna mecbur oldum. 

Güvenlik Mahkemeleri bir ihtisas mahkemesi ve 
rejimin bekçisi niteliğinde mahkemelerdir. Anaya
sada mevcut olmasına rağmen 12 Eylül öncesinde bu 
mahkemelerin faaliyete geçirilmemiş olması büyük 
üzüntümüz ve neticede de 11 Eylül şartlarının doğ
masına neden olmuştur. 

Faaliyete geçirilemeyişinin belirli sebepleri ara-
I sında bir kısım usulî engeller sunî şekilde icat edil-
I miş ve bir de Anayasadaki hükme göre mahkeme

nin terekküp tarzı bir kısım çevrelerce uygun bulun
mamış idi. 

I Önergeyle hâkimlerin terekküp tarzı yenli bir bi
çime bağlanmak suretiyle, nihaî seçimi ilgili kuru
luşlarca üç misli gösterilen adaylar arasından Cum-
hurbaşkanlmın seçimi öngörülmektedir. Bu şekliyle 
adalet prensiplerine uygun, ülkede rejimin bekçiliğini 
yapacak son derece önemli bir müessese kurulmak
tadır. 

Dileğim odur ki, Anayasada yer alan bu ilkelerin 
I öngördüğü çalışma usulleri ve kuruluşuna ilişkin 
I kanunu da, yine bu Meclis kanunî şekline bağlasın, 

gelecek meclislere bırakmadan bu müesseseyi çalışır 
hale getirsin. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, önergenin 

I aleyhinde söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gökçe. 

LAIBBAS GÖKÇE — Sayın Basjkara, değeri aırkia-
| daşlar; 
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Çek değerli meslektaşım Uygumer ve larkadaşları-
mum önergelerinim (aleyhimde konuşacağım.; Kendileri
min bu önergeyi hazırîıamakla çok iyi bir tniyetfe yola 
çıktıklarına eminim; bumda Ihliç kuşku yok. 

Geçirtmiş olduğumuz ıacı tecrübeler göstermiştir 
İki, uzun yıllar Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuru-
fflatmıarnış ve siyasî engellemeler olmuş, Ikuralmasın-
dam doğacalk saikmcaliar söylenmiş durmuştur. Bunum 
üzerimle muhterem arkadaşım elbetteki bir hal ça
resi olarak kurulacak Devlet Güvenlik Mahkemele-
rimm, çok (tarafsız bir makam oları Cumhurbaşkanı 
tarafımdan! kurulma keyfiyetini önermiş bulümuyor. 

Bir kere temelde bu görüş, doğru görünse de Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu dedıiğiimiz kuru
lla büyük ölçüde gölge düşürmüş olur. Bir ülke dü
şününüz Ikdı, bütün hâlktiimllerii, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca (atanıyor; ancak Devlet Güven
dik Mahkemesine söz igeünce, «Hakimliler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu bu dişi yapamaz, dalha iyisimi Cum
hurbaşkanı yapar» diye Cumhurbaşkanına Ikurdur-
nüalk, bu espriden yola çıkınca Hâlküımlıer ve Savcı
lar Yüksek Kurulunu zedeler, 

Efendim, böyle olunca kurulmada bür güçlük çı
kacak mıdır?... Hiçbir güçlük çıkmayacaktır. Türki
ye'min bütün adi sorularımı çözmekle görevi' olıan 
ve bu Anayasamızla yepyeni bir şekil' verebileceği-
imıiızli umduğumuz Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurması da 
çok doğalli Olacaktır. Bu yönden esasen Anayasamın 
birçok yerlerinde «onuna kadar yetkilerle doldurmuş 
bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı makamımı bir de 
ıbu yetkilerle doldurmaya gönlüm razı olmuyor. 

Muhteremi arkadaşıınım bir de savcılarla ilgili iti-
razı oldu. Dedi ki; «Savcı yardımcıları da Cumhu
riyet savcıları arasından...» Gerçelkten ıbu ıbir yazış 
(hatasıdır.! Geniş anlamıyla Cumhuriyet savcı yardım
cısı da bir savcıdır. .«Savcılar arasından...» dönmede 
'büyük 'bir hata yoktur. O yönden önergemin alieyhim-
de oy vereceğim!. 

Saygılar sunanım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyonum bu önergeyle lilgii görüşünü 

rica eddyoruın%ı 
IBuyurumuz Sayını Kavalali. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A MÜ-
İMÎN KAVALAUI — Sayın Başkan, değeri arka
daşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinim kurumamın 
Anayasada düzenlenmesi, Komisyonumuzca da ilke 
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olarak ıbenimsentmiştir. Önergede de aynı husus öne
rilmekledir. Bu konuda aramızda herhangi bir ihti
laf mevcut değidiır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerimin Ikuıruluşumum 
Anayasa yerime kanuna bırakılması yolundaki ıbir 
önerge sonradanı, önergeyi veren arkadaşlar tarafım
dan geri alınmıştır. 

Devlet Güvenlik Mıahlkemelerimim. 1974'İÜ, 19751i 
yıllardan itibaren), Amaya&a MahkemesMm iptal ka
ranından sonra, partilerarası sürtüşme ve çekişme
ler medeniyle, yılarca kurulam'amasımım bizi 1980'le-
ıre* getiren nedenler arasımda bulunduğu biır gerçek-
Hir. 'Biz, bu medenle 'Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
ınüın kuruluşunun Anayasıada düzenlenmesini ilke ola
rak benimsedik; bu görüşümüzde ısrarlıyız. 

iBu mahkemeler, mormıal hallerde ve olağanüstü' 
ıhallende görev ila edeceklerdir. Sıkıyönetim ve sa
vaş hainde görev ilfa edecek değillerdir. Nitekim 
önergede de ıbu husus benimsenmiştir ve kabul edil
miştir. Bu konularda aramızda herhangi bir çelişki 
imieYcut değildir, 

Yilne önergede, mıaddeniin 2 moi fıkrasının üçüncü 
satırında, «Cumhuriyet savcıları arasımdan...» deyi
mini kullanmışız. Burada bir noksanlık vardır. Öner
gede; «Cumhuriyet savcıları ve yardırnıciıan arasım
dan...» «... ve yardımcıları» sözcükleri sokulmuştur. 
Bu doğrudur, Tasarıda bir zühul vardır, ©u neden
le önergeye bu yönü itibariyle katılıyoruz, «... ve yar
dımcıları» sözcüklerinim madde metaline sokulması 
icap eder-

©unun (dışımda lönergede, Devlet Güvenlik Mah
kemesi üydikleriıne seçilecek değerli hâkimlerim Cum
hurbaşkanı tarafımdan seçilmeleri önerilmektedir. 
Milî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan kanun
larda dahi, sadece beli yüksek mahkeme üyelerimin, 
yime beli oranda CumhuıTbaşkam ıtarafıindam ve yük
sek mahkemelerce gösterilen adaylar arasımdan seçi
lmesi ilkesi benimsenmiştir. Eğer, Hâkimler ve Savcı-, 
lar Yüksek Kurulunum (Ki, bunum üyelerimin bir kıs
mımı da gösterilen Yüksek Mahkeme üyeleri arasım
dan Cumhurbaşkanı seçmektedir), Devlet Güvenlik 
Mahkemelerime seçieoefc hâkimleri belirlemesi ve 
göstereceği iki veya üç kat aday arasımdan Cumhur-
başfcannnım seçmesi illkesimli ıbenıimseyemiıyoruz. Nede-
ınlimi arz edeceğimi: 

lEvvdemiirde 'Cumhurbaşkanı! bu arkadaşlarım 
özettikleri hakkımda yakım bilgi sahibi olacak, bunum
la uğraşacak durumda depdir. 
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Diğer taraftan, Cumhurbaşkanının Ibiüıtün mahlke-
m'e; liıhıtüsas mahkemesi olsa dâhi, astada fek 'bida
yet maJhlkemesi olan 'Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinli gösterilen aıdaıyiar ariasiındam seç
mesi llkesinli beniimsediğitmıiz ıtaltodkıde bu, yavaş ya
vaş ıdliğer mahkemelere doğru da bir yaygınlaşma 
yönelimli yaratafeiecekıtk. (Bu, yamgıinun bağımsızlığını 
alerilde zedeleyecek ıbiır dönüşüm ülç'iınıde de olabilir.; Çok 
partili poiıtik Ibayaita yönelleceğiımliz gönler yafcıın-
dır. Çok partili dönemlerde bunun sakıncaları 
pekâlâ ortaya çıkabilir. Biz bu nedenle ve kaldı ki, bu 
Mahkemenin kararlarını temyizen inceleyecek Yargı
tay Dokuzuncu Ceza Dairesi Başkan ve üyelerini dahi 
Cumhurbaşkanı seçmemekte olmasına göre, bir alt 
mahkeme üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçil
mesi ilkesini benimseyemiyoruz. 

Bu mahkemeler normal hallerde, biraz evvel arz 
ettiğim gibi ve olağanüstü hallerde, ihtisas mahkeme
si olarak görev yapacak bidayet mahkemesidirler. 
Bu mahkeme hâkimlerinin üç yıl süre gibi sınırlı bir 
süre ile görev yapmasını, böyle bir ilkenin getirilme
sini de gereksiz görüyoruz. Nitekim diğer mahkeme
lerde de böyle bir süre belirlenmemiştir. Bu iki yönü 
ile önergeye katılamıyoruz. Diğer benimsemiş bulun
duğumuz hususları arz etmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavaklı. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — 'Buyurunuz Sayın Güray, Sayın 

Koran, Sayın Tutum size de söz vereceğim. 
Sayın Güray, buyurun sorunuzu sorun. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, de

ğerli meslektaşım biraz evvelki izahatı esnasında ta
biatıyla bu mahkemelerin sıkıyönetim halinde ve sa
vaş durumunda görev yapmayacaklarını belirttiler. Bu 
fevkalade haller dışında görev yapacaklarına göre, 
Güvenlik Mahkemelerinde tamamiyle sivil hâkimlerin 
görevlendirilmesi acaba düşünülmedi mi? Askerî hâ
kimlerin görevlendirilmesine neden gerek görüldü ve 
kısıtlı personel imkânları muvacehesinde askerî mah
kemelere aynı zamanda bir yük olması da düşünül
medi mi? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran buyurun. 
MEHMET VBLİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
İlmine, şahsiyetine ve karakterine sonsuz saygım 

olan Sayın sözcü, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri 

bidayet mahkemeleridir» buyurdular. Madde şöyle 
diyor; «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini il
gilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güven
lik Mahkemeleri kurulur.» Demek ki, bunu bir bi
dayet mahkemesi olarak değil, devletin teminatı olan 
bir mahkeme olarak kabul etmemiz lazım. Birinci 
nokta bu, 

İkincisi; elbette ki, evleviyetle devletin birinci 
derecede güvenliği tehlikeye sokulduğu anda o iş
lere bakmakla görevli olan bir mahkemenin heyeti
ni seçmek görevi de o devletin temsilcisi olan, o 
devleti içte ve dışta temsil eden, o devletin bayrağ/ 
olan Reisicumhur tarafından seçilmelidir. Evvelâ o 
itimat edecektir. Neyi itimat edecektir? Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine iş
lenen suçlara bakmakla görevli olacak bir mahke
meye de Devlet Başkanının itimat ettiği insanların 
getirilmesi lazımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Tutum buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Geçmişte siyasî tartışmaların odak noktası haline 

getirilmiş olan böylesine önemli bir müesseseyi dü
zenlerken, sanıyorum ki, eski tartışmaları depreşti
recek ifade tarzlarından mümkün olduğu kadar ka
çınmamız gerektiğine inanıyorum. 

Sorum şudur Sayın Başkanım : Burada normal 
zamanda faaliyet gösterecek olan bir mahkeme; ihti
sas mahkemesi kurulmaktadır. Benim görüşüme göre 
bu mahkemede görev alacak olanların bu şekilde ay
rıntılı, balen kafalarımızda yeteri kadar belirlenmemiş 
bıintalkıım nitelikleri ide ortaya koyarak ayrıntılı bir 
şekilde düzenlemek yedinle- «Bu mahkemelerde görev 
alacak IhâMm ve savcılarım niitelliklleri (kanunla belür-
lenıiır ve 'gösterilir» desek daha (isabetli olmaz mı? Sa
yın Komisyonumuz buna ne derler? 

.Teşekkür ederimi 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kavalalı.; 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

(KAVAIJALI — Sayım Başkanım, değerli arkadaşla-
om; 

Değerli arkadaşımız Güray'ın, askerî hâkimlerden 
inicim bu mahkemelere üye alındığı, sorusunu cevap-
Üaaniak listiyorum öncelikle. 
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Bu mahkemeler normal hallerde ve olağanüstü 
hallerde görev ifa edeceklerdir. Ancak bir ihtisas mah
kemesi olarak görecekleri davalar arasında birinci 
fıkrada belirlendiği veçhile devlet güvenliğini doğru
dan ilgilendiren suçlar bulunmaktadır. Bu yönüyle 
ve sivil ye askerî yargıda uygulama Ekliğini sağlamak 
ve güç birliğini sağlamak amacıyla askerî yargıdan 
da bu mahkemelerin kuruluşunda üye alınması ve 
bu arkadaşlardan da yararlanılması ilke olarak bu 
nedenle benimsenmiştir. 

Değerli arkadaşlarımızdan Köran'ın, «Bidayet 
mahkemesi» deyimine karşı çıkan görüşlerine de ce
vap vermek isterim. «Bidayet mahkemesi» deyimi 
ilk derece mahkemesi anlamına gelir. Bu deyimde 
herhangi bir küçültücü yön yoktur. Mahkemeler ilk 
derece mahkemeleri ve yüksek mahkemeler olarak 
sınıflanırlar. Şimdi buna bir de istinaf veya bölge 
mahkemeleri de inzimam etmiş bulunmaktadır. Bu 
mahkemeler yüksek mahkeme olmadığı gibi, bölge 
mahkemesi de değildirler. Bir yönüyle yarı oranda 
bölge mahkemesi, belirli bölgede bir Devlet Gü
venlik ıMahkemesi kurulacağına göre, bir oranda bir 
tür bölge mahkemesi niteliğindedir. Ancak kuruluşu 
itibariyle bölge mahkemesine yakın olmakla bera
ber, bunun altında kararlarını inceleyeceği diğer bir 
mahkeme mevcut değildir. Doğrudan, ilk derece 
mahkemesi olarak davaları ele alacaktır. Biz bu ne
denle bidayet mahkemesi deyimini kullandık. Bu mah
kemeler devlet teminatını, devletin güvenliğini ilgilen
diren suçlara bakacakları için de bir ihtisas mahke
mesi olarak kurulmuşlardır ve mücerret bu hal, 
biraz evvel arz ettiğim nedenlerle Cumhurbaşkanı ta
rafından üyelerinin seçilmesini gerektirmez. Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek 'Kurulunun ve yine askerî ka
nattan gelecek üyelerinin de özel kanununda belirti
len biçimde seçilmeleri yeterlidir, diyoruz. 

Değerli arkadaşımız Cahit Tutum'un belirttiği 
hususa gelince; Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
ruluşu, hâkimlerinin nitelikleri ve seçim tarzı evvelki 
uygulama şekli itibariyle uzun tartışmalara, seneler 
süren münakaşalara neden olduğu için ve daha ev
velki uygulamada 'hükümetin göstereceği iki kat aday 
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan seçilmesi biçimindeki düzenleme bu yönüyle bü
yük tartışmalara neden olduğu için, biz aday gösterme 
sistemini de tercih etmedik. Hâkimlerin özlük işleri
ni yakinen bilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun seçecekleri hâkimlerin sicil ve kişiliklerine 

— 135 

10 . 9 . 1982 O : 2 

göre bu mahkemelerde doğrudan görevlendirilmesini 
yeterli ve uygun bulduk. 

Teşekkür ederim. 
BAlŞİKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavaklı. 
Sayın Kavaklı şunları sormak suretiyle önergeyi 

Genel Kurulun kararına sunacağım, Bir defa başlığı, 
«iDevlet Güvenlik Mahkemeleri» olarak kabul ediyor
sunuz tahmin ederim? «/Mahkemesi» değil de «Mah
kemeleri», 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN IKAVALALI — Olabilir efendim. 

BAŞKAN — Ona katılıyorsunuz. 
Ayrıca «Cumhuriyet savcı yardımcıları arasın

dan...» 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN IKAVALALI — «Ve yardımcıları arasından..» 
Bu şekilde değiştirilmesi lazım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
«Cumhurbaşkanınca atama» ve «Üç yıl süre» 

bunlara katılmıyorsunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Bunlara katılamıyorum. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Anayasa Komisyonu bu önergenin «Dev

let Güvenlik Mahkemeleri» başlığına, ayrıca ikinci 
fıkra içerisinde Cumhuriyet savcılarından sonra 
«Cumhuriyet savcı yardımcılarının» ilavesi suretiyle 
o kısma katılıyorlar, diğerlerine katılmıyorlar. 

(Bu katıldıkları kısmın dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Katılmadıkları kısımların dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Geboloğlu'nun önergesi var. 
Sayın Geboloğlu açıklama yapacaksınız, buyurun. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin lüzumunu sa

yın arkadaşlarım belirttikleri gibi, Anayasada yer al
ması da bunun en büyük delilidir. 

Ancak ben ufak bir noktayı açıklamak maksadıy
la bir önerge vermiş bulunuyorum. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri gibi ehemmiyeti haiz olan bir mahke
menin 'hâkimlerinin de seçkin, yetenekli ve tecrübeli 
kimselerden oluşmasını temin maksadıyla bu öner
geyi vermiş bulunuyorum. 
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Anayasa Tasarısının 176 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci satırındaki «... birinci sınıfa ayrıl
mış» ibaresinden sonra «... ve Yargıtay üyeliğine se
çilme hakkı olan» ibaresinin ilave edilmesi gerekti
ği kanısındayım. Zira uygulamada bir hâkim veya 
savcı birinci sınıfa ayrılmış olabilir; fakat sonradan 
Yargıtay Kanununun 31 inci maddesine ıgöre, bu 
Mahkemeye üye seçilme yeteneğini kaybedebilir. 

Bilindiği gibi, halen (+ 600) gösterge üzerinden 
maaş alabilmek için, yukarıda değindiğimiz niteliğe 
sahip olmak gerekmektedir. Yargıtaya üye seçilme 
yeteneğini yitiren bir hâkim veya Cumhuriyet savcı
sının, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı veya üye
si olması da bazı gereksiz tartışmalara yol açabilir. 

Bu nedenle maddeye «Yargıtay üyeliğine seçilme 
hakkı olan» ibaresinin ilavesinin zarurî olduğunu arz 
eder, saygılar sunarım.. (Alkışlar). 

BAIŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğ-
lu. 

Önerge aleyhinde Sayın Uyguner, buyurunuz 
efendim. 

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

Sayın Geboloğlu'nun arz ettiği husus son derece 
teknik bir mesele, öyle zannediyorum ki, Sayın Ge-
boloğlu bu hususa fazla nüfuz edememiş. Çünkü, 
birinci sınıfa ayrılmış olan 'hâkimler aynı zamanda 
Yargıtay üyeliğini hak kazanmış olan hâkimlerdir. 
Yani mevzuat da böyledir, uygulama da böyledir. 
Ancak burada olsa olsa, Sayın Geboloğlu'nun sözle
rinden anladığıma göre, sicil durumu bakımından 
Yargıtaya gitme durumu hâsıl olmayanları belki kas
tediyorlar; ama o cihet de öyledir. Bir hâkimin bi
rinci sınıfa ayrılmış olması için de sicil durumu ba
kımından herhangi bir mani olmaması gerekir. Yani 
sicil durumu bakımından birinci sınıfa ayrılmış olan 
bir hâkim aynı zamanda Yargıtaya da üye olmaya, 
aday olmaya, üye adayı olmaya hak kazanmış olan 
bir hâkimdir. 

Onun için maddeye böyle bir eklenti yapılmasına 
gerek yoktur. Zaten mevzuat da böyledir, uygula
ma da böyledir. 

Arz ederim efendim. 

BAIŞIKAN —• Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
önergenin lehinde, Sayın Genç buyurunuz efen

dim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, arkadaşı

mız Necdet Geboloğlu'nun önergesi, Devlet Güven
lik IMahkemelerine seçilecek üyelerin birinci sınıfa 

ayrılmış hâkimler ve savcılardan olmasını öngörmek
tedir. 

Nitelikleri bakımından bu suçları yargılayacak 
hâkimlerin, hâkimlik sahası içinde belirli bir nosyo
na, bir tecrübeye sahip olmaları lazımdır. 

Sayın Fevzi Uyguner, Sayın Geboloğlu'nun konu
ya nüfuz edemediğinden bahisle, «Birinci sınıf hâ
kimliğe ayrılmış hâkimler Yargıtay üyeliğine seçilme 
hakkını kazanan hâkimlerdir.» dediler; fakat benim 
de aklımda kaldığına göre, birinci sınıf hâkimliğe ay
rılan ve üç yıl birinci sınıf hâkimlikte kalıp bu nite
liğini kaybetmeyenler ancak Yargıtay üyeliğine seçil
meyi hak kazanıyorlar. 

Bu itibarla, kanaatimce Devlet Güvenlik Mahke
mesi üyeliğine seçilecek kişilerin, gerek hâkimlik bil
gisi, gerek tecrübe yönüyle çok mücehhez bir duru
ma getirilmeleri, vatandaşlar yönünden büyük bir 
güvence temin edeceğinden, Sayın Necdet Geboloğ-
lu arkadaşımızın önergesine Sayın Komisyonun ka
tılmasını ve Genel Kurulumuzun da bu önergeyi dik
kate almasını rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kavalalı, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGINAY — Bir soru sorabilir miyim 

Sayın İBaşkan? 
BAŞKAN — Soru olabilir Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu mahke

meler kuşkusuz geçmiş Anayasa devrinde kurulma
dığına göre; şimdi yeniden kurulacağına göre, ku
rulma süreleriyle ilgili olarak geçici maddelere aca
ba bir hüküm konulacak mıdır? Yani altı ay, bir se
ne zarfında bunlar kurulur şeklinde geçici maddele
re bir hüküm konulması düşünülüyor mu? Çünkü 
eğer böyle bir hüküm konulmazsa yine üç-beş se
nede kurulmayabilir. Gelecek iktidarları bağlamak 
bakımından bunun faydasını düşünürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IBrginay. 
Buyurunuz Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADrNA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin altı aylık bir 
süre içerisinde kurulmaları zımnında geçici bir mad
de düzenlemeyi düşünmekteyiz; (Henüz bu madde
ler düzenlenmemiştir) bunda yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşımız Necdet Geboloğlu'nun öner
gesiyle ilgili görüşlerimize gelince : 

Birinci sınıfa ayrılmış olmak, Yargıtay üyeliğine 
seçilmek için yeterli değildir. Birinci sınıfa, a.yrjldik-
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tan sonra, Yargıtay üyeliğine seçilebilmek için birin
ci sınıfta belirli bir süre hizmet etmiş olmak gerekir. 

Diğer taraftan, bu niteliği yitiren kişi, esasen Yar
gıtay üyeliğine de seçilemez. Biz, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerine seçilecek birinci *ınıf hâkimlerin 
her şeyden önce bu Mahkeme üyeliğine veya baş
kanlığına seçilebilecek nitelikte olmalarını, ihtisas 
sahibi olmalarını ilke olarak benimsedik. iBu nitelik
te olmayan, böyle bir ihtisası olmayan kişi esasen 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından bu 
göreve getirilmeyecektir. 

Ayrı bir düzenlemeye gerek yoktur. Bu nedenle 
önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamakta

dır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önerge ISaym Güven ve arkadaşlarının. 
Sayın Güven; IDevlet Güvenlik Mahkemeleri baş

lığı Komisyonca kabul edilmiş ve dikkate alınmıştır. 
Ayrıca, Cumhuriyet savcı yardımcıları konusun

daki teklifiniz de yine kabul edilmiş, dikkate alın
mıştır. 

Bu itibarla, yalnız maddenin yeri konusu var; o 
konunun da Komisyonca esasen daha evvel dikkate 
alınacağı söylenmiştir. 

O itibarla işleme koymuyorum. 
TURHAN GÜVEN — Tamam efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
H17İ6 ncı maddeyi, dikkate alınan önergeyle birlik

te Komisyona veriyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN IKAVAUALI — Sayın Başkan, Komisyona ve
rilmesi için bir neden kalmadı efendim. Çünkü mad
denin başlığını düzelttik, ikinci fıkranın üçüncü cüm
lesindeki «... ve yardımcıları» deyimini de kabul et
tik. Bu nedenle kesin oylamaya gidilmesi gerekir. 

SAŞKAN — Tamam efendim. Başkanlığın da 
bilhassa arzu ettiği budur. Düzenleyip hemen oya 
sunulmasını istediğinize göre onu derhal yapıyorum. 

Evet, başlığı «Devlet Güvenlik Mahkemeleri» ha
line getirdik efendim. Ondan sonra yukarıdan itiba
ren ikinci fıkranın üçüncü satırında.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN IKAVAlLALiI — «... savcı yardımcıları da Cum
huriyet savcıları ve yardımcıları arasından...» diyo
ruz. Oraya «... ve yardımcıları» ibaresi girecek efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, «... ve yardımcıları arasından» 
ibaresi giriyor. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir harf hata
sı var, ona dikkatiniz çekmek istiyorum: Sondan bir 
evvelki fıkrada «... temyiz merci» yazılmış, onun 
«... temyiz mercii» olması gerekir, yani oraya bir (i) 
harfinin ilavesi lazım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azgur anlayamadım?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — «Temyiz merci» yazılmış 
efendim, «Temyiz mercii» olacak, bir «i» harfi nok
san efendim. 

IBAŞKAN — «Temyiz mercii» evet. 
ıDeğerli üyeler; 
Başlık «ıDevlet Güvenlik (Mahkemeleri.» 
Üçüncü satırdan sonra «Cumhuriyet savaları ve 

yardımcıları arasından».. 
En son fıkradan evvelki fıkrada «Temyiz mercii», 

«merci» kelimesinin sonuna bir «i» ilave edilmek 
suretiyle 176 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

i 

177 nci maddeyi okutuyorum. 
G. Savcılık 

MADDE 177. — Cumhuriyet savcıları, idarî gö
revleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdır. Kamu 
davasını açmak görevi Cumhuriyet savcısınındır. 

Adalet IBakanı, kamu davasını açması için Cum
huriyet savcısına emir verebilir. 

Adlî işlerde, zabıta görevlileri, Cumhuriyet sav
cısının emrindedir. 

Cumhuriyet savcılarının denetimi ve haklarında
ki soruşturma, Adalet Bakanlığının uygun görmesi 
üzerine, bakanlık müfettişleri veya üst derece Cum
huriyet savcıları tarafından yapılır. 

Cumhuriyet savcılarının mesleğe alınmaları, 'bü
tün özlük işleri, Yargıtay Üyeliğine seçilmeleri ve 
disiplin cezaları ile meslekten çıkarılmaları hakkın
da karar verme yetkisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunundur. 

Adalet Bakanlığı gereken hallerde, Cumhuriyet 
savcılarını geçici yetki ile görevlendirebilir. Bu kara
rı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk top
lantısında onaya sunar. 

Bakanlığın merkez kuruluşunda geçici veya sürek
li olarak çalıştırılacak Cumhuriyet savcılarını atama 
yetkisi Adalet Bakanına aittir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili üç önerge var, 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 177 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«G — Hâkim ve savcıların denetimi 
Madde 177. -— Hâkim ve savcıların görevlerini; 

kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıp 
yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı 
veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, | 
hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup, 
uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında iöce-
leme ve soruşturma yapmak, Adalet Bakanının izni 
ile Adalet Müfettişleri tarafından yerine getirilir. 

Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlerini, 
hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan 
daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabi
lir.» 

M. Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
S. Feridun GÜRAY A, Güngör ÇAKMAKÇI 

Bekir Sami DAÇE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 177 nci 

maddesinin Tasarıdan çıkarılması île aşağıdaki mad
denin bu madde yerine ve 176 nci madde olarak Dev
let Güvenlik Mahkemelerinden önce görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«F. Hâkim ve Savcıların Denetimi : 
Madde 176. — Hâkim ve savcıların görevlerini; 

kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve hâkimlerin 
idarî nitelikteki, savcıların bütün genelgelere uygun 
olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerin
den dolayı ve görevleri sırasında suç işleyip işleme
diklerini; hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icap
larına uygunluğunu araştırmak gerektiğinde hakların
daki inceleme ve soruşturma; Adalet Bakanının iz
ni ile Adalet Müfettişleri tarafından yapılır. Adalet 
Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkın
da soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha 
kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir.» 

Turhan GÜVEN Tandoğan TOKGÖZ 
ibrahim GÖKTEPE Mehmet PAMAK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

' Sayın 'Başkanlığa 
Tasarının 177 nci maddesinin altıncı fıkrasının ilk 

cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

îsa VARDAL Şerafettin YARKIN 

f «Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Ada
let Bakanlığı Cumhuriyet savcılarını geçici yetki ile 
görevlendirebilir.» 

I BAŞKAN — Sayın Uyguner ve Sayın Güven'in 
önergeleri birbirine çok yakın iki önerge. iSayın Gü
ven'in önergesinde yalnız ikinci satırdan itibaren «Hâ
kimlerin idarî nitelikteki, savcıların bütün genelge
lere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek.». 
şeklinde; arada dört - beş kelimelik bir ilave var. 
İki önergeyi birden görüşebiliriz. 

M. FıEW>t UYGUNER — Biz Sayın Turhan 
Güven'in önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven sizin önergeye katılı
yorlar. Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Buyurun 'Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Biraz evvel Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku-
I ruluş ve işleyişine ilişkin 176 nci maddeyi kabul bu-
I yurdunuz. Daha evvel Yüce Kurulunuza arz etmiş

tim, bir sistem geliştirmekteyiz; mahkemelerin, hâ
kimlerin teminatı, görevleri bahsini.. Hu hahis içinde 
birdenbire bir mahkemenin kuruluş ve işleyişini biz 

I biraz yadırgadığımız için 'bir sonraki maddede gö
rüşülmesini teklif ettik ve Yüce Komisyon da bunu 
aynen kabul ettiler. 

Bu nedenle, şimdi 177 nci maddede daha evvel 
savcılarla ilgili bir düzenleme vardı; fakat Yüce Ku-

I rulunuzda sabahtan beri kabul edilen maddeler silsi-
J leşi içinde hâkimlerle Cumhuriyet savcıları veya di

ğer savcılar, ki, artık Cumhuriyet savcılarının yanın-
I da diğer savcılar da söz konusudur, bunların bütün 
I işlemlerini birlikte yürütegelmekteyiz. Bu .bakımdan, 

ıburada da hâkim ve savcıların denetimini yeniden 
I düzenlemekte yarar gördük. Şöyle ki; 

Yüksek malumları olduğu üzere 1961 Anayasası
nın ilk defa kabulünde hâkimlerin denetimi söz ko
nusu değildi. Bunun geçen 10 yıllık süre içinde hâ
kim teminatı dışında bir noktada lâyüsellik olarak 

I görüldüğü ve büyük sıkıntilara duçar kılındığı tes
pit olundu ve 1971'de 1488 sayılı Yasa ile hâkimle
rin de Müfettiş Hâkimler Kuruluyia denetimi ve gö
zetimi birlikte yürütülegeldi. 

I Bu Tasarıda; yani Yüce Komisyonun bize sundu
ğu Tasarıda bir hâkim denetiminin bulunmadığını 
müşahade etetik. Bu bakımdan, hâkimlerin görevle
rini kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve yine hâ
kimlere, yüksek malumları olduğu üzere biraz evvel 

I kabul edilen maddeye göre genelge göndermeniz 
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mümkün değildir. Eskiden emir, tavsiye ve genelge ı 
'bildirilmezdi. Oysa bu defa hâkimlere birtakım ida
rî görevler de verilmektedir, örneğin; encümenlerde 
görev almaktadırlar. Seçim kurullarında görev almak
tadırlar. ©unların yargı dışında bazı idarî işlemleri 
vardır, bu bakımdan idarî mahiyetteki genelgelere | 
de hâkimlerin uyup uymadığını da araştırmak zo
runluluğu görülmektedir. 

Bu bakımdan, bendeniz önergemizi verirken hâ
kimler için yalnız idarî nitelikteki, genelgelerin geçer
li olduğunu, oysa Cumhuriyet savcılarının ise temi
nat verilmekle birlikte (ki, bu teminatı arkadaşları
mız biraz evvel bana daha değişik biçimlerde yan
sıttılar, bizim teminat anlayışımız öyle değildir.) bü
tün genelgelere uyup uymadıkları hususlarını Ada-. 
let Bakanlığı araştıracaktır. Nasıl araştıracaktır? Ken
disinin teftiş heyeti kadrosuyla ve halen beraber ça
lışmakta bulunduğu Hâkimler ve Yüksek Savcılar 
Kurulu denetimi altında araştıracaktır. 

Bu bakımdan, önergemiz bu usul üzerinde düzen
lenmiştir. Yüce tasviplerinize zannederim uygun ge- j 
lecektir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhte söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — (Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın 'Başkan, sayın üyeler; 
Tasarıda, hâkimlerin denetlemesine ait bir hüküm 

bulunmadığı doğrudur; hüküm yok idi. Ancak, bü 
hükmü, yasasıyla da gelebilir diye düşünmüştüm 
ben; illa Anayasaya koymak gerekmeyebilirdi. 

Şimdi, baştan «Hâkim taminatı» nın yanına, 
«Savcı teminatı» m da beraber koyduk. Ben, bir ön
ceki konuşmamda bir endişemi dile getirmiştim; bu
rada savcıyı teminat altına alıyoruz derken, hâkimi 
teminattan mahrum bırakıyoruz gibi bir duruma j 
düşüyoruz. * 

Şimdi, Bakanlık müfettişi daha önceden, yalnız 
savcıları denetlemekte idi, mahkeme kalemlerini, baş
kâtipleri, icra memurlarını ya da benzeri Bakanlığa 
bağlı kuruluşları Şimdi biz, bu hükümle Bakanlık 
müfettişlerine, bağımsız dediğimiz hâkimleri de de
netletme durumuna getiriyoruz. Hâkimleri denetlet
tiğimiz zaman ne olur?... 

Yarın siyasal dönemlere geçtiğimizde, siyasal ba
kanlar görev alacaklardır, ©izim vatandaşımız, çoğu 
zaman hakkı ile menfaatini birbirine karıştırabiliyor. 
Mahkemeler de çeşitli menfaatler üzerinde karar j 

t verdiği için; vatandaşımız yer yer hâkimden şikâ-
I yetçi oluyor. Bu, siyasal bakanlara yapıldığında ve 

yine Seçim Kurulu görevi hâkimde, birçok önemli 
I görevler hâkimde; yarın siyasal bakanlara hâkimler, 

siyasî yönden de şikâyet edilebilirler; «Alın, ya da 
I üzerine gidin gibi konularda, Bakanlık müfettişleri, 

Bakan emrine bağlı olarak çalışırlar, ©akana bağlı 
olarak çalışan Denetleme Kurulu, hâkim bağımsızlı
ğını yer yer zedeleyebilir. 

Ben, hâkimleri denetleyen kurulan, Bakandan de
ğil, Yüksek Savcılar ve Hâkimler Kurulundan, ya 
da Hâkimler, Savcılar Yüksek İKuruluna bağlı olarak 
çalışmasının daha doğru, hâkim teminatına daha uy
gun olacağı düşüncesindeyim; yoksa, hâkim yanında 
savcıya teminat verirken, hâkimi teminatsızlaştır-
tırmakla karşı karşıya kalıyoruz endişesindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Lehte konuşmak üzere Sayın Uyguner buyurun. 
-M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Şimdi münakaşa edilmekte olan, hâkimlerin ve 

savcıların teftişi konusudur. Geçmiş tarihte, yani 1961 
Anayasasının kabulünden sonra, yeni bir sistem or
taya çıkmıştır, sabahki konuşmalarımızda arkadaşla
rımızdan bazıları değindiler; hâkimler ve savcılar 
meslek itibariyle iki gruba ayrılmışlardır. Hâkimler, 

I 1961 Anayasasında öngörülen Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bağlanmışlardır. Cumhuriyet savcıları da, Ada
let Bakanlığına bağlı kalmışlardır ve daha sonra ku
rulan Yüksek Savcılar Kurulu vasıtası ile özlük iş
leri yürütülmeye başlanmıştır. 

1961 Anayasasında hâkimlerin teftişi öngörülme
miştir. Orada, Hâkimler hakkındaki şikâyetlerin, 
daha kıdemli hâkimler tarafından denetleneceği» 
şeklinde bir hüküm konmuş idi; fakat kısa zamanda 

| bu hükmün yeterli olmadığı meydana çıktı, hâkimle
rin idarî işlemleri bakımından (Yargı denetimi söz 
konusu olamaz) denetimi yetersiz kaldı, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun da, kuruluşu itibariyle, tabiatı iti
bariyle, çok ağır bir tempo içerisinde şikâyetleri tah
kik etmesi çok çeşitli yorumlara, çok çeşitli şikâyet
lere, sızlanmalara yol açtı. 

Bunun için, Anayasanın 1973 tadilinde "Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı bir teftiş kurulu kurulması 
kararlaştırıldı ve bu teftiş kurulu faaliyete geçti ve 
yargı organları üzerinde iki türlü teftiş kurulu ortaya 
çıktı. Birisi, Adalet Bakanlığına bağlı Teftiş Kurulu; 
savcıları, icra dairelerini, mahkeme kalemlerini denet-
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liyordu. Yine, Yüksek Hâkimler, Kuruluna bağlı 
Teftiş ıKurulu da, hâkimleri denetliyordu. 

12 Eylül Harekâtından sonraki dönemlerde, Yük
sek Konseyce çıkarılan bir kanun ile hem Yüksek Hâ
kimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu birleşti
rildi, tek kurul haline getirildi; hâkimlerin ve savcı
ların özlük işlerine bakmak üzere; aynı zamanda 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı Teftiş Heyeti ile 
Adalet Bakanlığına bağlı Teftiş Heyeti de birleştiril
di, tek Teftiş Heyeti haline getirildi. 

'Bugünkü uygulamada, hâkimleri tek kurul yönet
mekte; yani hâkimlerin özlük işlerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu bakmakta ve yine hâkimle
rin denetimi, Adalet Bakanlığına bağlı Teftiş Kuru
lunca gerçekleştirilmektedir. Bugünkü uygulama bu
dur, tesis edilen sistem budur. Yeni Tasarıda getirdi
ğimiz sistem de 'budur. Elbette ki, Bakanlığa bağlı 
olan Teftiş Kurulu, hâkimlerin sadece idarî işlerden 
dolayı denetimini yapacaktır, yargı denetimi söz ko
nusu değildir; yargı fonksiyonlarından dolayı hiç
bir denetime tabi değildir. Hiç kimse, hiçbir hâkime, 
«Bu kararı niçin böyle verdin?» yahut da «(Bu duruş
mayı niçin böyle yaptın?» şeklinde bir soru soramaz, 
soramayacaktır; ancak kalem muamelatı bakımından, 
idarî fonksiyonları bakımından, Adalet Komisyonun
da yapılan atamalar veya orada yapılan idarî işlem
ler bakımından, bunlar elbette ki denetime tabi tu
tulacaklardır. Bu denetimi de, tek Teftiş Kurulu ya
pacaktır. 

Bü teftiş kurulunun Adalet Bakanlığına bağlı ol
ması, hiçbir endişeyi mucip olmamalıdır. Çünkü, bu 
Teftiş Kurulu kendiliğinden mukteza tayin edecek 
bir durumda değildir. Teftiş Kurulu, denetimlerini 
yapacaktır; eğer şikâyet vaki olmuşsa tahkikatını ya
pacaktır; bu tahkikat ve denetimler sonucunda ha
zırlayacağı raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına suna-
caiktır. Eğer hâkimin işlemlerinde bir kusur, bir hata, 
bir ihmal görülürse; o zaman yüksek Savcılar Kuru
lu müdahale edecektir. Yani konu, Yüksek Savcılar 
Kuruluna intikal ettirilecektir ve Yüksek Savcılar Ku
rulu nihaî kararı verecektir burada; suçludur veya 
değildir. Şayet disiplin kararı verilmesi gerekiyorsa; 
disiplin kararında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu verecektir. Durum böyle olunca, nihaî karar, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna aittir. 

Binaenaleyh, burada Bakanlık müfettişleri tara
fından hazırlanacak raporun başlı başına hüküm ifa
de edeceği gibi bir sonuç çıkarılamaz. Nihayet son 
değerlendirme merciî, Hâkimler ve (Savcılar Yüksek 
Kurulu olacaktır. 
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•Bu bakımdan endişeyi mucip hiçbir cihet yoktur. 
ıBu hususu bilgilerinize arz eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Önerge üzerinde görüşmeler bitmiştir. Soru sor

mak isteyen arkadaşımız var mı? 
BEKİR TÜNAY — Soru efendim?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın hukukçu arkadaşlarım 

beni bağışlasınlar; bana öyle geliyor ki «Hukukun üs
tünlüğü» prensibi savunulurken, «[Hukukçunun üstün
lüğü» prensibine gidiliyor şöyleki; bir müessesenin var
lığı ve bunun denetlenmesi, bana göre o müessesenin ki
şiliğini ortaya koyar. Bu bakımdan, eğer hukukun üs
tünlüğünü savunacaksak, denetimin de varlığını ka
bul ediyorlar mı? Bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru için Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — 1961 Anayasasında da hâ

kimlerin denetlenmesine ilişkin bir madde yok idi; an
cak Yüksek Hâkimler Kurulu vardı. 1961 Anayasa
sı, bugüne kadar yürürlüktedir. Arkadaşlarımızın 
önergesinde öne sürdükleri gibi, bir denetleme hâlâ 
yapılabiliyor mu, Anayasada olmamasına rağmen, 
yapılamıyor mu? 

Kaldıki, benim kanaatim, bu bir kanun mevzuu
dur, Anayasa mevzuu olamaz. Bu konudaki Yüce 
Komisyonumuzun düşüncesi nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, sorunuzu lütfedin efendim. 
KAMER GENÇ — Efendim, verilen önergeyle, 

hâkimlerin Anayasaya, kanununa, yönetmeliğe ve 
tüzüğe göre görevlerini yapıp yapmadığı ilkesi üzerin
de duruluyor. Halbuki 171 inci maddede dedik ki, 
«Hâkimler, Anayasaya, kanuna ve hukuka göre ka
rar verirler.» Burada, hâkimin kendi görevini yapar
ken bir yanlış anlaşılma olabilir; yönetmelik ve tü
zük idare tarafından hatalı yapılmışsa, öncelikle ka
nununu ihmal edip bunları uygulayabilecek midir?.. 

İkincisi; eğer icranın emrindeki bir müfettişe hâ
kimi kontrol ettirirsek, bu hâkim teminatının ortadan 
kaybolması anlamına gelmez mi?.. Gerçi 12 Eylül'den 
sonra bu yolda bir uygulama yapılmaktadır; ama 12 
Eylül'den sonra memlekette bir '.ıkıyönetim vardır. 
Şimdi, sıkıyönetim devirlerinde bütün hak ve özgür
lükler askıya alınmaktadır. Ama, normal demokratik 
bir yönetimin var olduğu dönemlerde de, hâkim temi
natı, hukuk devletinin en belirgin ve en güvenceli bir 
teminat unsurudur. Bu itibarla biz, hukuk devletinin 
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en etkileyici bir unsurunu ortadan kaldırdığımıi 
takdirde, bu «Hukuk devleti» ilkesi kalır mı?.. 

Son sorum Sayın Başkanım; Sayın Uyguner Bel 
yefendi önergelerini izah ederken dediler ki, «Hâkil 
min yargılama görevinin değil, idarî görevinin dene
timini yapacağız.» Hâkimin idarî göreviyle ilgili ola
rak yaptığı bütün işlemler, yargı denetimine tabidir; 
idarî nitelikteki işlemler. 

BAŞKAN — Sayın Genç, soru dışına çıkmaya
lım. 

KAMER GENÇ — Yani diyorum ki, hâkimin, 
yargı denetimi dışında yaptığı idarî nitelikteki işlem
ler, esasen yargı denetimine tabidir. Bu, böyle olun
ca, artık bunları müfettiş kanalıyla ayrıca denetleme
nin ne gibi bir faydası var?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kavalalı, lütfen cevap verir misiniz?. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAVALALI — Arz edeyim efendim. 
Sayın (Başkanım; verilen önergelerle 172, 173 ün

cü maddeler yeniden düzenlenmiş, 172 nci madde 
kesin olarak oylanmış, 173 üncü madde dikkate alın
mak üzere Komisyona iade edilmiş bulunmaktadır. 

Kabul edilen ve iade edilen maddenin, kabul bi
çimine göre hâkimlik ve savcılık teminatı ve mes
leği; bir kısmı birlikte yeniden düzenlenmiş, bir kıs
mı birlikte düzenlenmek üzere, Komisyonca dikkate 
alınmak üzere geri alınmıştır. 

Bu durumda ve yeni düzenlemede savcılara mün
hasır olmak üzere, Adalet Bakanlığının kamu davası 
açma zımnında emir verme yetkisi, hâkimlerden 
farklı olarak yeni düzenleme içerisinde önerildiği bi
çimde yer alacağı için, artık burada savcılıkla ilgili 
177 nci maddenin kalmasına gerek kalmamıştır. 

Arkadaşlarımız bu defa, bunun yerine haklı ola
rak, hâkimlerin ve savcıların denetlenmesiyle ilgili 
ilkeleri içeren yeni bir madde düzenlemesi getirmiş 
bulunmaktadırlar. 

IBurada, değerli arkadaşımız Fevzi Uyguner'in be
yan ettiği hususları tekrar edecek değilim. 1961 Ana
yasasında mahkemelerin, hâkimlerin denetimiyle il
gili ayrı bir madde mevcut değildi. Ancak, bilahar.a 
yapılan değişiklikle Anayasaya bu hususta bir fıkra 
ilave edilmiş bulunmaktadır. Hemen şunu arz edeyim 
ki, 12 EylüFden sonra Savcılar Kurulu ile Yüksek 
Hâkimler Kurulu ilga edilmiş, biraz evvel belirttiğim 
gibi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet 
Bakanlığının Başkanlığında yeni bir düzenleme ile 
oluşturulmuş bulunmaktadır. Hatta idarî yargının 

özlük işleri de bu Kurul tarafından tedvin edilmek 
üzere, üçlü bir düzenleme Kurula tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. 

Senelerden beri, 1961 Anayasasının yürürlüğünden 
sonra, bir süre hâkimlerin ve mahkemelerin yeterin
ce denetlenememeleri, denetimin Bakanlık ve bilahare 
oluşturulan Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesindeki 
Teftiş Kurulu tarafından yürütülmeye kalkışılması, 
tek elden denetim yerine, iki elden, biribirinden ko
puk denetimler ortaya çıkarmıştır. 

Bu denetimlerin sonucunda, uygulama, denetim 
biçimi farklı olduğu gibi, yeterli ve toplu bir dene
tim yapılamamıştır. Bir mahkemenin kalemi ayrı bir 
heyet tarafından, mahkeme ayrı bir heyet tarafından 
denetlenir hale gelmiştir. Halbuki birlikte topluca 
denetlenmesinde sonsuz yarar vardır. 

Yeni düzenleme ile denetim, tamamen Adalet Ba
kanlığı bünyesinde oluşturulan Teftiş Kurulu mari-
Ifetiyle yürütülecek biçimde düzenlenmiştir. Yeni Ana
yasa Düzeni Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca 
bu değişiklik bir Anayasa hükmü mahiyetindedir. 
(Biz, bu nedenle yeni düzenlemede, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu düzenlemesinde, denetimle il
gili ayrı bir fıkra getirmedik. »Bu ortamda, hâkimlerin 
ve savcılıkların, mahkemelerin denetimleri Adalet Ba
kanlığı bünyesindeki Teftiş Kurulu tarafından yürü
tülecektir. 

Değerli arkadaşlarımız önerdikleri maddenin ikin
ci fıkrasında; bu denetim sırasında hâkimlerin gü
vencelerinin ve kıdemlerinin gözetilmesi suretiyle bir 
denetim sistemini getirmiş bulunmaktadırlar. Diğer 
taraftan, bu düzenleme şekli de gözönünde tutulduğu 
takdirde, hâkim güvencesinin bu denetimle zedelen
mesi söz konusu olamaz. Zira, bu Teftiş Kuruluna 
mensup müfettiş arkadaşların, meslektaşların vere
cekleri raporlar, sonuçta hâkimlerin bütün özlük iş
lerini düzenleyecek, onlar hakkında gerekli yasal iş
lemleri yapacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu tarafından verilecektir. Şu hale göre, hâkim 
güvencesinin teminatının zedelenmesi söz konusu ola
maz. 

Değerli arkadaşlarımızdan Bekir Tünay'ın, «Hu
kukun değil, hukukçunun üstünlüğüne gittik» yolun
daki ve denetimde bir yarar görüp, görmediğimiz 
yollu sorusunu cevaplandırmak isterim. 

Hukukun üstünlüğü, bakim teminatı; denetim ku
ruluşu getirilmesinin, denetim yapılmasının ortadan 
kaldırılması nedeni olarak kabul edilemez. Herkesin 
bir hatası olabilir. Muhakkak denetim, art niyetle, 
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kötü niyetle de yapılacak değildir. İşlerin normal ı 
seyrinde yürümesi, beşerî hataların giderilmesi, ge- I 
rektiğinde yüksek yargı organlarının, temyiz edil
meksizin, denetiminden geçmeksizin kesinleşmiş olan I 
kararların, nef'an lil-kanun, bozdurulabilmesi için, 
Adalet Bakanlığı kanalıyla Cumhuriyet Başsavcılı
ğına başvurma yöntemi de, bu denetim sayesinde I 
sağlanacaktır. I 

Değerli arkadaşımız Gökçe, 1961 Anayasasında I 
da denetim sistemi olmadığından bahsettiler. Biraz I 
evvel arz etmiştim, 1973 yılında yapılan değişiklikle 
Anayasaya hâkimlerin ve mahkemelerin denetimi de I 
getirilmiş, ilke olarak benimsenmiştir. I 

Efendim, değerli arkadaşlarımızdan Kamer Genç, I 
getirilmek istenen denetim maddesinde, biraz evvel I 
kabul edilen maddeler dışında, tüzük ve yönetmelik- I 
lerden ve hatta genelgelerden bahsettiler. I 

Efendim, yönetmelikler, kanunların uygulamaları- I 
nı, uygulama biçimini gösteren, açıklık getiren hü- I 
kümleri içerirler. Genelgeler de, Türkiye çapında bazı I 
yönelimlerde, girişimlerde, mahkemelerin tutumların- I 
da birlik sağlama, beraberlik sağlama amacını gü- I 
derler. Müfettişler raporlarında bir vesaye kısmı ayı- I 
rırlar; burada kabul edilen ilkeler doğrultusunda bü- 1 
tün mahkemelerin uymaları gereken esaslar ve mahke- I 
menin bunun dışındaki tenkide şayan görülen hu- I 
suslar belirtilir, açıklanır. Denetiminde bunların göz I 
önünde tutulması, hâkim teminatını zedeleyici ma- I 
hiyette değildir. I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Anayasa Komisyonu açıkça I 
bu önerge üzerindeki görüşlerini belirttiler. Evvela I 
başlık bakımından, «Hâkim ve savcıların denetimi» I 
buna katılıyor musunuz? I 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Metne, tamamen mi, yoksa dikkate I 
alınmak üzere mi? I 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Tamamen katılıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Evet, kesin oylanmasını istiyorsu- I 
nuz. I 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, lütfen 
kesin oylanmasın, dikkate alınmak üzere oylansın I 
efendim. I 

BAŞKAN— Müsaade'buyurun efendim. Siz, usul I 
hakkında bir beyanda bulundunuz. Herhalde hiçbir | 
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üye, Anayasaya Komisyonu yerine geçerek bir tek-
tifte bulunamaz Başkanlığa; bunu bilhassa belirteyim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkan, değerli arkadaşların 
bu yoldaki arzuları muvacehesinde dikkate alalım, bir 
daha gözden geçirelim efendim. 

'BAŞKAN — Hay hay. Siz böyle arzu ederseniz, 
Komisyonun isteğini yerine getirebiliriz gayet tabiî. 

Değerli üyeler, bu önergenin dikkate alınmasını 
istiyor Sayın Komisyon. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka-
bur edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Yarkın'la, Sayın Vardal'ın bir önergesi var, 
«177 nci maddenin 6 ncı fıkrasının ilk cümlesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi» şeklinde. 

'Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın 'Başkan, sayın arkadaş

lar; 
177 nci maddenin 6 ncı fıkrasına göre, Adalet 

Bakanlığı gereken hallerde, Cumhuriyet Savcılarına 
geçici yetkiyle görev verbiliyor. Burada, «Gereken 
haller» çok geniş bir kavram olup, tatbikatta; bilhas
sa normal siyasal düzende kötü niyetle de kullanıla
bilecek bir alan oluşturmaktadır. O nedenle biz, «ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde» şeklinde düzelt
meyi uygun bulduk. 

Adalet Bakanının bu şekilde keyfî tasarruflarını 
önlemesi bakımından yararlı olduğu kanısındayız. Ek
lediğimiz bu şartla, Bakan, Cumhuriyet Savcısını her 
halükârda geçici yetkiyle görevlendiremeyecektir. 
Bilindiği gibi, «Geçici yetki» en fazla 6 ay için veri
lebilir. Bir savcının geçici yetkiyle yerinin değiştiril
mesi ve hele hele bu yetkinin istenildiği an kullanıl
ması, biraz evvel verdiğimiz teminatla da ters düş
mekte ve bununla bağdaşmamaktadır. 

Diğer yandan, geçici yetkiyle görevlendirmeler de, 
yetkiyle gidecek olan savcıyı maddî yönden de bü
yük sıkıntıya düşürecektir. Kaldı ki, bu gibi uygula
malarda herhangi bir fayda da temin edilememekte
dir; zira yetkiyle giden savcı, yetkiyle gittiği yerde 
gerekli çalışmayı yapamamakta, orada boşu boşuna 
oturmakta ve üstelik bir de yetki maaşı almak sure
tiyle, Hazineyi zarara sokmaktadır. Onun için, kötü 
uygulamayı önlemek bakımından, gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde ancak yetkili kılınabilmesi 
gerektiği kanısındayız. Yoksa, her halükârda; sade
ce keyfî olarak bir savcıyı emekliye zorlamak veya-
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hut da onu cezalandırmak babından yetki verilirse, 
bu, biraz evvelki sıraladığım sakıncaları doğurur; 
onun için önerdiğimiz ibarenin konulmasını arz edi
yoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

İşin içinden yetişmiş mümtaz bir hukukçu arka
daşımıza söz veremediğim için yahut,sözümü dev-
redemediğim için üzgünüm. Ancak, arkadaşlarımız 
da demesinler ki, «hep hukukçular konuşuyor, bi
lenler ,konuşuyor, neden bilmeyenler konuşmasın?» 
diye, izin verirseniz bilmeyenleri temsil ederek , ben 
konuşmak istiyorum., 

Efendim, şimdi tabiî önerge hatırınızda kalma
dığına göre, Sayın önerge sahibinin açıklamasına gö
re, Adalet Bakanlığı, savcılar zarurî ve müstacel hal
lerde ancak yetkiyle bir yerde görevlendirecek; eğer 
anladığım doğruysa. 

Efendim, muhterem arkadaşlarımız, savcı ve hâ
kimlerimiz bilirler ki, savcının, ne zaman acele bir 
halin tahaddüs edeceğini, ne zaman bir hadise çı
kacağını bilmesi mümkün değildir. Onun için, bir 
kazanın savcısız kalması da isabetli değildir. O ba
kımdan, «Acele hal çıksın, ondan sonra gönderelim, 
yolluğunu ondan sonra verelim, formalitesi ondan 
sonra tamamlansın» gibi bir düşünceye katılmak 
mümkün değildir. Tabiî herkes yerinden gitmek is
temez, rahatını bozmak istemez; fakat savcılık mü
essesesi, âmme görevlerinin en başında vatandaşın 

teminat gördüğü bir müessesedir. Bu itibarla, ilçe
lerimizin savcısız kalması isabetli değildir. «Acele 
hal» veyahut «Müstacel hal» diye ikiye tefrik eder
sek, ne Adalet Bakanlığının tedbir almasına fırsat 
veririz, ne de vatandaşı huzura kavuşturabiliriz. Onun 
için sanıyorum ki, önerge, meslekdaşlar bakımından 
rahatlık getirse bile, vatandaş yönünden rahat değil
dir. 

Katılmadığımı arz eder, saygılar sunarım., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. FEVZt UYGUNER — Usulle ilgili söz isti

yorum Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER.— Sayın Başkan, 177 

nci madde ile 173 üncü maddeyi birleştirdik ve bu 
mahiyette bir önerge sunmuştuk. Bu önergemiz Ko
misyonca da kabul edildi ve dikkate alınmak üzere 
Komisyona gönderildi. Bu önergemizde; «görev yer
lerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi» hük
mü, hu önergede de yer almış vaziyettedir zaten. 
177 nci maddeye, Sayın Vardal'ın beyan ettiği yani 
değiştirilmesini arzu ettiği fıkra hükmü zaten düş
müştür. Burada münakaşa konusu edilmemesi gere
kir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kayalalı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Adalet Bakanının, Cumhuriyet savcılarını geçici 
görevle görevlendirebilmesi, bir hizmet nedenine ve
ya kişisel nedene dayanabilir. Gecikmesinde sakınca 
umulan hâl, daha ziyade hizmet nedenini içerdiği 
için, biz bu nedenle «Gereken hâllerde» deyimini 
kullanmakta yarar gördük. 

Diğer taraftan. Adalet Bakanının vereceği bu yet
kiyi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakkın
daki Kanun hükümleri gereğince, yine Anayasanın 
takip eden maddelerinde getireceğimiz düzenleme
ler uyarınca, derhal, ertesi gün, yani ilk toplantısın
da Kurula arz etme zorunluluğu var. Bu durumda 
Bakanlığın herhangi bir şekilde isabetsiz tasarruf
ta bulunması halinde, Kurul derhal ertesi gün bu ta
sarrufu iptal edecektir; gerekli işlem bu şekilde ya
pılmış, düzeltilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, esasen bu önerge, 177 nci madde 
zımnında verilmiş olmakla beraber, hâkimlerin, 
Adalet Bakanlığı tarafından geçici görevle görevlen
dirilmesi, bu kere benimsenip Komisyona iade edi
len 173 üncü madde içerisinde düzenlenecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 

üyeler? 
M. FEVZt UYGUNER — Aleyhte Sayın Baş

kanım. 
A. ASIM İĞNECİLER — Aleyhinde Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Zannederim Sayın İğneciler çok 

daha evvel işaret ettiler. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, müsa

ade buyurursanız teknik tarafları var; eğer Sayın İğ
neciler de izin verirlerse, arz edeyim, 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, sıranızı verir mi
siniz? 

A. ASIM İĞNECİLER — Israr ediyorum Sayın 
Başkan, bu defa hukukçu olmayan bir üye konuş
sun. 

BAŞKAN — Israrlısınız Sayın İğneciler, buyu
run efendim. 
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Bu nedenle katılamıyoruz. Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmadıklarım ifade 

ettiler* 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, soru sormak is-

tiyorunv 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal., 
ÎSA VARDAL — Değiştirilmesini önerdiğimiz 

fıkrada «Bu kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, ilk toplantısında onaya sunar.» denilmekte
dir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun top
lantı gündemini kim hazırlıyor? O gündeme mu
hakkak bunun konulması bahis konusu oluyor mu 
tatbikatta, olmuyor mu .. O konularda da bilgi is
tirham ediyorum Sayın Başkan., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Buyurun Sayın Kâvalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KÂVALALI — Değerli Başkanım, değerli ar
kadaşımız bir oranda haklılar. Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu her gün toplanmıyor. Muhakkak 
ki, işlerin belirli oranda birikmesi ve ondan sonra 
ilk toplantısında Kurula arz edilmesi lazım. Ben şu ; 
anda, Kurulun gündeminin saptanma yöntemini bil
miyorum; ancak bununla ilgili bir ilke kararı alın
mıştır, Kurulun bir de başkanvekili vardır; toplantı
ları belirli ilkeler dahilinde yapılmaktadır ve ilk top
lantısında derhal Kurula arz edilecektir; ama bu bir 
gün içinde olur, üç gün içinde olur, en geç bir hafta 
içinde olur. Bu kısa fasılalarla toplandıkları da bir 
vakıadır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 
Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.,. Ka
bul etmeyenler., önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir, 

Maddeyi dikkate alman önerge ile birlikte Sayın 
Anayasa Komisyonuna gönderiyorum, 

178 inci maddeyi okutuyorum': 
H. Askerî yargı 
MADDE 178. Askerî yargı, askerî mahkemeler 

tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişile
rin, askerî olan suçları ile, bunların asker kişiler aley
hine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve 
görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait dava
lara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel 
kanunla belirtilen askerî suçları ile kanunda gösteri
len görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gös
terilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri 
suçlara bakmakla görevlidirler. 
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Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hal
lerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından 
yetkili olduğu, kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde, üyelerin çoğunluğunun 
hâkimlik niteliğine sahip olması şarttır. Ancak, sa
vaş halinde bu şart aranmaz. 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, as
kerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevle
rini yapan askerî hâkimlerin, refakatinde bulunduk
ları komutanlarla ilişkileri, mahkemelerin bağım
sızlığı, hâkimlik teminatı ve askerî hizmetlerin ge
reklerine göre, kanunla düzenlenir. 

Askerî hâkim ve savcılar, askerî yargı hizmetli dı
şında kalan askerî hizmetler yönünden, teşkilatında 
askerî mahkeme bulunan komutanın emrindedir, 

Askerî disiplin mahkemeleri, askerlik görevinin 
gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki değişildik 
önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Taslağının «H. As -

kerî Yargı» başlıklı 178 inci maddesinin; 
1'. İlk satırının «askerî yargı, askerî mahkeme

ler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür» 
olarak değiştirilmesini, 

2. «Askerî yargı organlarının kuruluşu» ibaresi 
ile başlayan beşinci fıkranın ikinci satırında «askerî 
hâkimlerin refakatinde bulundüklan komutanlarla 
ilişkileri» ibaresinin «askerî hâkimlerin nezdinde bu
lundukları komutan veya kurum amirleriyle ilişki
leri» olarak değiştirilmesini, 

3- ;«Askerî hâkim ve savcılar» ibaresi ile başla
yan altıncı fıkranın, «askerî hakim ve savcılar, as
kerî yargı hizmeti dışında nezdinde askerî mahkeme 
kurulan komutan veya kurum amirleriyle ilişkilerin
de Türk Silahlı Kuvvetleri personelline uygulanan 
hükümlere tabidir» olarak değiştirilmesini, 

14, «Askerî disiplin mahkemeleri» ibaresi ile 
başlayan son fıkra muhteviyatı maddenin ilk satırı 
içine- alındığından, maddeden çıkarılmasını, 

Arz ve teklif ederiz^ 
Rıfat BAYAZIT Bekir Sami DAÇE 

M. Fevzi UYGUNER Hail GELENDOST 
Alâeddin AKSOY Velid KORAN 

özer GÜRBÜZ Turhan GÜVEN 
Necdet GEBOLOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 178 inci maddesinin altıncı fıkrasının 

metinden çıkartılmasını saygı ile arz ederim. 
Alâeddin AKSOY 



Danışma Meclisi B : 14* 10 . 9 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının 
önergesi üzerinde açıklamayı kim yapacak?.. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, Sayın 
Alâeddin Aksoy'un önergesi benim önergeme naza
ran daha aksi istikamette. Uygun görülürse, evvela 
arkadaşımızın önergesi işlem görsün. Çünkü, kabul 
edildiği takdirde belki iltihak edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Siz önergenizde, herhangi bir fık
ranın çıkarılmasını değil, yalnız değişiklikler yapıl
masını istiyorsunuz. Sayın Aksoy altıncı fıkranın me
tinden çıkarılmasını istemekteler. Evet efendim. 

Sayın Aksoy, açıklama yapmak üzere buyurun 
efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Tasarının 178 inci maddesinin altıncı fıkrası; 
«Askerî hâkim ve savcılar, askerî yargı hizmet dışın
da kalan askerî hizmetler yönünden, teşkilatında as
kerî mahkeme bulunan komutanın emrindedir.» iba
resini taşımaktadır. 

Şu hususu belirtmek gerekir ki, askerî hâkimler, 
asker kişilerdir. Askerlerin askerî sıfatları ile ilişki
lerini, Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanunu ve 
Talimatı düzenler. Askerî hâkimler, askerî sıfatları 
ile askerî disiplinle ilgili hususlarda, Türk Silahlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanununun gösterdiği, emrettiği 
hususlara, diğer asker kişiler gibi, uymak ve riayet 
etmekle yükümlüdürler. 

Silahlı Kuvvetlerimizde görevli askerî hâkim ve 
savcıların % 100'ü üstlerine saygılı, komutanlarına 
askerî adalet hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde itaatli, 
dürüst ve çalışkan kişilere sahiptirler. Komutanları 
ile çok iyi ilişkiler içerisinde ahenkle görev yapmak
tadırlar. Kurulmuş olan bu nazik denge Anayasamıza 
getirilmek istenen yukardaki arz ettiğim ilave ile bo
zulacak, telafisi zor rahneler açabilecektir. 

Son 20 senede askerî adalet hizmeti, askerî hu
dutları aşmış, kamunun güvenliği yönünden millete 
mal olmuştur. Gördüğünüz iddianameler, hâlâ der
dest olan davaların iddianameleridir. Bu davalar der
desttir ve karar beklemektedir. 

Bu Tasanda getirilenin, getirdiği ile götüreceğinin 
hesabının çok hassas yapılması gerekmektedir. Ko
mutanı, mutlaka komutandır; komutan, komuta et
tiği birliğin amiri ve en üst derece makamıdır. Ko
mutanla askerî hâkim arasındaki ilişkileri kanun çok 
nazik bir safhada düzenlemiştir; bu düzenlemede, 
«Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî 
hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yâ- j 

ı pan askerî hâkimlerin refakatında bulundukları ko-
I mutanlarla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâ

kimlik teminatı ve askerî hizmetlerin gereklerine gö
re kanunlarla düzenlenir.» şeklindeki ifadesiyle ka
nunla düzenlenmiştir. 

Komutan nezdinde askerî hâkimin durumu ne
dir? Komutan, herhangi bir disiplinsizlik yaptığı tak
dirde askerî hâkime, para cezası verebilir, maaş katı 
cezası verebilir; ama disiplin yoluyla hapis cezası ve
remez. Eğer biz, «komutanın emrindedir» ibaresini 
getirdiğimiz takdirde, hâkime, komutan disiplin ceza
sı vermek suretiyle, onu manevî bir baskı altında 
bulundurabilecektir; ama bütün hayatımı askerî hiz
mete vermiş askerî bir hâkim olarak, «Hangi ko
mutan böyle yaptı?» diye sorarsanız; hayır. Burada 
benim iki komutamm vardır; her ikisi ile de, baba-
evlat münasebetlerimizi devam ettirmekteyiz, saygı 
ve karşılıklı hürmetimizi devam ettirmekteyiz. 

Bu bakımdan, böyle bir ihtiyaç yok iken, kurul
muş olan bu nazik dengenin bozulmasına gerek yok
tur. Bunun zararları çoktur ve ileride çok olacaktır. 
Avukatlar, mahkemelerde, sıkıyönetim mahkemele-
rindeki savunmalarında; ki, biliyorsunuz, mahkeme
lerin başkanları veyahut da bir üyesi Silahlı Kuvvet
lerimiz mensubu hâkim olmayan sınıftan olmakta
dır. Onlara demektedirler ki, «Sen askersin, komu
tandan emir alırsın, biz sana bu dilekçeyi veriyo
ruz, git komutanına danış, ondan sonra vereceğin 
kararı bize tebliğ et.» Bu şekildeki, bir ifade kar
şısında, komutan emrinde olmayan askerî hâkimle
rin de aynı duruma düşürülmesi çok büyük naki-
seler yaratır. Bu hassas dengeyi lütfen koruyalım ve 
bu fıkrayı madde metninden çıkaralım, 50 seneden 
beri uygulanan ve geçmişi çok temiz olan bu hü
kümleri tekrar sahneye getirip de, askerî adalet hiz
metini tedirgin etmeyelim. 

Saygı ile arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — ıBu önergenin lehinde, buyurun 

Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, (kıymet

li aırtkaıdıaşHarıım; 
1961 tarihli Anayasamızda böyle bir hüküm ge

tirememiştir. Bu sekide yeni bir hüküm getirilmek 
istenmesi suretiyle, adlî yargı hizmetleri dışında, as
kerî hizmetler yönünden 'de askerî hâkimler, 'komu
tanların emri altına aılmmaık istenmektedir. 

Hizmetin tarifini aırz edeceğim, hizmet neye de
nir. Askerî Oeza Kanununun 12 nci maddesinde bu 
Kanun tatbikatm'dıa hizmet tabirinden maksat; gerek 
mahım ve muayyen otlaın, gerek bir aımir tarafından 
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emrediılen bir askerî vazifenin 'madun tarafından ya
pılması halidir. Askerî hizmetler; orduevleri, askerî 
gazino, kantinler ve askerî müesseselerden olup, bu
ralarda görülen hizmetlerde askerî hizmet niteliğin
de kabul edilmektedir. 

Bu suretle amirler, bu yeni getirilen düzenleme 
ile askerî hâkimlere munzam olarak bu gibi hizmet
leri verebileceklerdir. Esasen kanunlarla askerî hâ
kimlere askerî yargı görevi icabı tanınmış, (demin ar
kadaşımın da izah ettiği gibi) disiplin cezalarının ve
rilme usulü, yargılanmaları usulü hakları, bu şekilde 
bu düzenlemeyle ©İlerinden alınmak istenmektedir. 

Askerî yargı hizmeti gören; biraz önce kabul et
tiğimiz 173 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında zikre
dilen, «Hâkimler Kanununda belirtilen başka genel 
ve özel hiçbir görev alamazlar» kuralına da bu dü
zenleme aykırı düşmektedir. 

Askerî, hâkimler, pek azının münferit bazı disip
linsiz hareketleri dolayısıyla genelleştirilerek askerî 
hizmetler yönünden komutanların emrine bağlanmak 
'istenmektedir. Halbuki, askerî hâkimler, askerî per
sonel olmaları dolayısıyla, disiplin, tavır ve hareket
ler, karargâh faaliyetlerinde diğer askerî personelin 
tabi olduğu hükümlere tabidir. 

Tamamen yersiz, askerî yargı ve askerî hâkimlik 
teminatına ters düşen bir düzenleme getirilmek isten
mektedir. 

Bugün rejimin korunması ve kurtarılmasında in
sanüstü gayret sarfeden ve pek çoğunun evi önündie 
askerler nöbet tutan 400 askerî hâkim rejiımin korun
ması çabasında bulunımaıkta ve bu düzenleme ile te
dirgin ve üzgün bulunmaktalar. 

1961 Anayasasında yer aılmayan 21 senelik uygu
lamada da bir ihtilat yaratmayan eski düzenlemenin 
getirilmesini ve bu fıkranın kanundan çıkarılmasını 
yüksek tasvip ve takdirlerinize arz ©diyorum. 

mahkemelerinden oluşur.» şeklinde bir ifade koy
mak gerekir; bir. 

ikincisi; bu kabul edilmediği takdirde; çünkü as
kerî disiplin mahkemeleri böyle eklenti şeklinde gös-
terilimiştir askerî yargının bir rüknü ise, onun da ta 
baştan beri belirtilmesinde fayda bulunur. 

Üçüncüsü; aynı maddenin birinci fıkrasının ikin
ci cümlesinde «askerî olan suçları» kelimeleri var; 
bu «olan»ın herhalde burada yeri yoktur. Çünkü, 
aynı tabir ikinci fıkranın birinci satırında, da var, 
«askerî suç» deniliyor. Binanenalyh, «askerî olan 
suçlar» tabiri böyle biraz insanın kulağını tırmalı
yor. O «olan» kelimesinin oradan çıkartılmasında 
bir mahzur var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurunuz Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMlN 
KAVALALI — Sayın Başkanım; 

Değerli Arkadaşımız Alâeddin Aksoy'un önerge
sini cevaplamak isterim. 

Biz, madde düzenlemesinde kesinkes askerlerin 
içişlerine yönelik bir tasarrufta bulunma amacı güt
medik. Arkadaşlarımızın bir kısmının önerisiyle böy
le bir fıkra maddeye ilave edilmiş bulunmaktadır. 
Bu konuda iç Hizmet Yasasında gerekli hüküm bu
lunduğu, arkadaşlar tarafından ileri sürülüyor. 

Hakikaten, değerli meslektaşlarımız askerî hâkim
lerin komutanları ile normal meslek ilişkileri, yani 
görevleri dışındaki ilişkilerinde ast - üst münasebet
leri içinde karşılıklı saygı, sevgi ve hürmet içerisin
de bulundukları da bir vakıadır. Çok az da olsa, bu
nun dışında bazı münferit olayların olduğu da söy
lenmektedir. Biz bu konuda ısrarlı değiliz. 

Bunun yanında, Rıfat Bayazıt ve arkadaşları ta
rafından getirilen, sunulan bir önerge daha mevcut
tur. Biz, daha ziyade diğer arkadaşlarımızın önerge
lerinin üçüncü fıkrasında belirtilen düzenleme tarzı
nı benimseme eğilimi içindeyiz ve bu konudaki tak
diri Yüce Kurula bırakıyoruz. 

Değerli arkadaşımız Akif Erginay'ın sorusuna ge
lince : Askerî mahkemelerin (Gerek askerî mahkeme, 
gerekse disiplin mahkemesi olsun) kendine özgü bir 
kuruluş düzenleri mevcuttur; ancak bu disiplin mah
kemeleri, belirli kabahatlere yönelik askerî hizmetler 
ve bunlardan doğan fiiller hakkında hüküm verebilen 
mahkemelerdir. Bu haliyle birinci fıkra içine alınma
ları da mümkündür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak üzere, Sayın Erginay buyurun efen

dim. 
AKlF ERGtNAY — Sayın Başkan, «Askerî yar

gı» başlığındaki bu maddede, askerî mahkemelerle, 
askerî disiplin mahkemelerinden bahsedilmektedir. 
Bu itibarla 2 çeşit mahkemeden oluşuyor bu aske
rî yargı. Öyle midir? Öyle ise, ikincisi acaba disiplin 
mahkemesi midir? Bir hâkim tarafından mı idaıre 
©diliyor, yoksa bir idarî organ şeklinde askerî bir 
disiplin kurulu, mudur? Eğer askerî mahkeme mahi
yetinde idiyse, o zaman herhalde bu 1 inci fıkraya 
«askerî yargı, askerî mahkemeler ve askerî disiplin 
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Birinci fıkranın ikinci satırındaki «Olan» kelime
si çıkabilir; fazlalık olarak da mütalaa edilebilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Sayın Aksoy bir hususu soracağım : Sayın Ana

yasa Komisyonu sizin bu önergenizi tamamen Ge
nel Kurulun takdirine bırakıyorlar ve bu arada da 
«Diğer önergenin üçüncü maddesindeki teklif edilen 
fıkraya biz daha fazla itibar etmek istiyoruz» diyor
lar. O fıkra şu : 

«Askerî hâkim ve savcılar, askerî yargı hizmeti 
dışında nezdinde askerî mahkeme kurulan komutan 
veya kurum amirleriyle ilişkilerinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeline uygulanan hükümlere tabidir.» 

Eğer siz de bunu kabulleniyorsanız, ona göre oy
lama yapalım? 

ALÂEDDlN AKSOY — Hayır Sayın Başkan, 
kabullenmiyorum ve müsaade ederseniz kısaca açık
lamak istiyorum. 

Orada «Türk Silahlı Kuvvetleri personeline uy
gulanan hükümlere tabidir.», denmektedir. O zaman 
askerî hâkimin, askerî adalet hizmetini yürütmesin-
deki güvencesi kalkıyor; yani komutan askerî hâkime 
disiplin cezası, disiplin yoluyla hapis cezası verebile
cektir. Halbuki şimdiki mevzuata göre komutan di
siplin yoluyla disiplin cezası, hapis cezası veremez; 
ama maaş katı cezası verir. Gir - çık, 7 gün hapis, 
çık, olmadı 7 gün daha; olmaz böyle şey efendim... 
Şimdiye kadar yapmadığımızı bundan sonra yapma
yalım; hiçbir askerî hâkim bunu suiistimal etmemiş
tir. Ufak tefek şeyler olabilir; fakat insanız, sonra 
Orduda askerî hâkim bulamayız. Eğer burada bir ih
tiyaç varsa, hâkim bulamayız. Bakın, sivil hâkim bu
lamıyoruz. Kaldı ki, askerî hâkimler üç senede bir 
terfi etmektedirler; ne terfian hizmetleri vardır ne 
tercihan hizmetleri vardır; yani avantajları yoktur. 
Düşünelim, ona göre karar verelim. Disiplin esastır. 
Aslında, askerî hâkimler disipline yatkın oldukları 
için Orduyu seçmişlerdir; disipline yatkın, disiplini 
seven kişilerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Anayasa Komisyonunun görüşü

nü ve bu önergeyi veren Sayın Aksoy'un fikirlerini 
dinlediniz, lehte, aleyhte kouşmalarla onlar hakkın
da da bir bilginiz oldu. önergeyi Anayasa Komisyo
nu Genel Kurulun takdirine bırakıyor. Bu itibarla 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum; 
yanj altıncı fıkranın 178 inci maddeden çıkarılma
sını isteyen Sayın Aksoy'un önergesinin dikkate alın-
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masini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

ikinci önerge, Sayın Bayazıt ve arkadaşlarınındır. 
Sayın Gelendost açıklama yapacaklar; buyurunuz 
Sayın Gelendost. 

HALÎL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın arkadaşım Alâeddin Aksoy'un vermiş ol
duğu önerge ile altıncı fıkranın taslaktan çıkarılma
sı nazarı itibara alınmak üzere Komisyona verildi
ğine göre, teklifimizin üçüncü fıkrasından sarfına
zar ediyoruz. Diğer tekliflerimiz redaksiyon mahiye
tini ihtiva etmektedir. 

Demin Sayın Hocam Akif Erginay'ın da ifade 
ettikleri gibi, son fıkradaki hükmün 1961 Anayasa
sında olduğu gibi birinci satırda yer alması lâzım ge
lir kanısındayız ve 1961 Anayasasında bu şekilde dü
zenlenmiştir : «Askerî yargı, askerî mahkemeler ve 
disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür» şeklinde 
düzenlenmesini talep ediyoruz. 

Redaksiyon mahiyetindeki ikinci teklifimizde; 
«Askerî yargı» ile başlayan beşinci fıkrada «Refa
katinde» tâbiri geçmektedir. Bu tabir 1961 Anayasa
sında geçmekte ise de kanunlarımızda «Nezdinde as
kerî mahkeme kurulan komutan» olarak değiştirilmiş
tir; yani kanunlarımızda bu tabir geçiyor. «Refaka
tinde» tabiri yerine de «Nezdinde askerî mahkeme 
kurulan komutan» ibaresinin konulmasını teklif edi
yoruz. 

Son fıkranın muhteviyatı da yukarıya alınmış ol
duğu için son fıkranın da çıkarılmasını teklif ediyo
ruz. 

Takdir Yüce Kurulundur; saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Azgur önergenin aleyhinde, Sayın Uyguner 

de lehinde spz istediler; buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
«Askerî yargı, askerî mahkemeler ve askerî disip

lin mahkemeleri tarafından yürütülür» gibi bir de
yim askerî disiplin mahkemelerini de askerî mahke
meler seviyesine çıkarır. Halbuki, bir yargı yerinin 
mahkeme hüviyetini kazanabilmesi iki şartın bir ara
da olmasına bağlıdır. Bunlardan birisi, o mahkeme
de görev yapan kişilerin hâkimlik yeteneğine ve nite
liğine sahip olması, ikincisi de, o mahkemede, o yer
de yargısal bir yöntemin uygulanmasıdır. 

Askerî disiplin mahkemelerinin kuruluşuna baka
cak olursak, kesinlikle burada hâkim yetenek ve ni
teliğine sahip kimseler yoktur; disiplin subayları ve 
sınıf subayları vardır ve bunlar münhasıran disiplin 
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cezaları verirler ve verdikleri kararların temyizi de 
kabil değildir. 

Askerî yargı sadece askerî mahkemeler tarafın
dan oluşturulur; ancak askerî mahkemelerin vermiş 
olduğu kararlara «yargısal karar» denilebilir. Nite
kim, biraz sonra inceleyeceğimiz Anayasa Mahkeme
siyle ilgili bir maddede de Anayasa Mahkemesine 
ancak yargısal karar verebilen mahkemeler başvura
bilir. Eğer biz, disiplin mahkemelerini yargısal karar 
verebilen bir mahkeme haline dönüştürürsek, onların 
da Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını tanımış 
oluruz ki, bu mümkün değildir. Nitekim, Anayasa 
Mahkemesi bir kararında böyle bir başvuruyu reddet
miş ve disiplin mahkemelerinin ne kuruluş bakımın
dan, ne de uyguladıkları yöntem bakımından mah
keme olmadıklarına karar vermiştir. 

O itibarla, Komisyonumuz gayet güzel bir düzen
leme yapmıştır. Askerî yargı sadece askerî mahke
melerden ibarettir. En sondaki fıkrada da disiplin 
mahkemelerini kendi özelliği içerisinde, askerî göre
vin gereklerine göre kurulacak olan ve adı mahkeme 
değil, disiplin mahkemesi olan kuruluşlar olarak gös
termiştir. Çok uygundur, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZl UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz madde, askerî mahkemelerle ilgili 

hükümler ihtiva etmektedir. Askerî mahkemeler, özel
likle son yıllarda gücünü olduğu gibi hissettiren ve 
toplum hayatımızda çok önemli yer almış olan bir 
kuruluşa sahip olduğunu ispatlamıştır. Hakikaten son 
yıllarda askerî mahkemelere son olaylar sebebiyle bü
yük yükler düşmüştür, büyük işler düşmüştür ve as
kerî mahkemeler bütün bu işlerin üstesinden gelmek 
suretiyle tarafsızlığı, yargılama tekniği ve isabetli hü
kümleriyle son derece başarılı olmuştur. 

Şimdi düzenlediğimiz madde, bu başarıya ulaş
mış olan hâkimlerle komuta zincirinin münasebetle
rini düzenleyecek hükümler ihtiva etmektedir. 

önergemizde getirilmek istenen hususlardan ilki, 
Tasarının son fıkrasında yer alan disiplin mahkeme
lerinin askerî yargı arasında mütalaa edilmesi dolayı
sıyla ilk fıkraya alınması teşkil etmektedir. Madem
ki disiplin mahkemeleri kurulması, teşkili düşünül
müş ve buna lüzum ve ihtiyaç hissedilmiştir ve ma
demki bunun ismi de mahkemedir, o halde yargının 
bir bölümü, bir parçası olarak kabulü gerekir. 

Bu sebeple Tasarının ilk cümlesinin «Askerî yar
gı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tara

fından yürütülür.» şeklinde değiştirilmesini biz daha 
uygun görmekteyiz. 

Önergemizin ikinci fıkrasını teşkil eden kısım, as
kerî yargı organlarının kuruluşu ile ilgili kısımdır. 
askerî yargı organlarının kuruluşu ile ilgili kısımdır. 
Burada «askerî hâkimlerin refakatinde bulundukları 
komutanlarla ilişkileri» tabiri kullanılmıştır. Hattı za
tında refakat, refik, arkadaş anlamına gelen bir ke
limedir. Yeni terimle «eşliğinde» şeklinde tercüme 
edilebilir; fakat kastedilen bu değildir. Kastedilen, her 
askerî birliğin, yani muayyen bir birimin kurulduğu 
yerde, o birliğin komutanının nezdinde bir askerî mah
keme kurulmasıdır. Yani, onun eşliğinde değil de, 
onun nezdinde, onun yanında bir mahkeme kurulma
sı öngörülmektedir. Durum böyle olunca, bunun «as
kerî hâkimlerin nezdinde bulundukları komutan ve
ya kurum amirleriyle ilişkileri» şeklinde düzenlen
mesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 

Üçüncü mesele biraz evvel zaten hallolmuştur. 
Bu husus üzerinde duracak değilim. Disiplin mahke
melerinin de birinci fıkranın birinci satırı hükmüne 
alınmasının uygun olacağını arz ettik. Bu şekildeki 
düzenlemenin daha düzenleyici olacağını, daha uy
gun olacağını düşünerek, hepinizi saygıyla selam
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Kavalalı, görüşünüzü rica edebilir miyim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA M. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Disiplin mahkemelerinin oluşma biçimine; bu gö
revi ifa eden kişilerin kıta subayları olmalarına; ba
ğımsızlıkları teminatları bulunmamasına ve yine mad
denin son fıkrasında belirlendiği veçhile askerlik gö
revinin gereklerine uygun bir şekilde kanunla düzen
lenen görevleri ifa edecek olmalarına göre, biz Ta
sarıdaki düzenlememizin yerinde olduğu, son fıkra
nın birinci fıkra içine alınmasına gerek bulunmadığı 
kanaatindeyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergenin hiçbir kısmına katılmı
yorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Efendim, yalnız «Refakatinde» deyi
mi yerine «nezdinde» denilmesi isabetli olur. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, biz za
ten geri aldık efendim, Alâeddin Aksoy'un şeyiyle... 

BAŞKAN — O kısım hariç zaten. 
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HALİL GELENDOST — Efendim, kendileri de 
katılıyorlarsa zaten bir satırdır, kesin olarak oylan
sın. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar, katılmadıklarını ifa
de ettiler. Yalnız «nezdinde» kelimesine iştirak edi
yorlar. 

HALlL GELENDOST — Alâeddin Aksoy'un 
şeyine katıldılar da. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aksoy'un önerge
sini dikkate almak üzere oylattık, Genel Kurulun tak
dirine bıraktılar. Şimdi sizin ifade ettiğiniz konuyu 
anladım Sayın Gelendost. Diyorsunuz ki, bu Sayın 
Aksoy'un, altıncı fıkranın çıkarılması hususundaki 
teklifi, kesin kabul etsinler, maddeyi oylayalım de
mek istiyorsunuz. Yani konuşmanız usulü bir konuş
madır, tamam. Komisyondan soracağım. 

Sayın Kavalalı, bir karara vardı mı Sayın Komis
yon? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMlN 
KAVALALI — Efendim, altıncı fıkranın çıkarılma
sını kesin olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 148 inci Birleşimimi
zin 3 üncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte bulunduğumuz Anayasa Tasarısının 
179 uncu maddesine sıra gelmiş bulunuyor. 

179 uncu maddeyi okutuyorum : 
II. Yüksek Mahkemeler : 
A. Anayasa Mahkemesi : 
1. Kuruluşu : 
MADDE 179. — Anayasa Mahkemesi, onbeş üye

den kuruludur; üyeleri; Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekili, dört 
yıl için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve salt ço
ğunlukla seçilirler. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
15 değişiklik önergesi var. Önergeleri okutuyorum : 
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Beşinci fıkrada «refakatinde» kelimesini «nezdin
de» olarak kabul ediyoruz. 

İkinci satırdaki «askerî olan suçları ile» yerine 
«askerî suçları ile», oradaki «olan» çıkabilir ve bu 
şekilde madde kesin olarak oylanabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, bu takdirde sizin 
önergenizi tekrar oylatmayalım. 

HALlL GELENDOST — Evet efendim, gereği 
yerine gelmiş oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 178 inci maddeyi evvela ikinci sa

tırdaki «olan» kelimesinin çıkarılması, ondan sonra 
«refakat» kelimesi yerine, beşinci fıkranın ikinci sa
tırında «nezdinde» olarak değiştirerek, altıncı fık
ranın da tamamen çıkarılması suretiyle; bu değişik
likle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 178 inci madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, yeni bir kısma, «Yüksek Mahke
meler» kısmına geçmiş bulunuyoruz. Bu kısma geç
meden evvel Oturuma 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.10 

« Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 179 uncu maddesinde Ana

yasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek kişilerde arana
cak şartlar yazılmamıştır. Bu şartların da belirtilmesi 
için maddenin Komisyona iadesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZAKAYA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının Yüksek 
Mahkemeler Bölümünde yer alan Anayasa Mahke
mesi başlıklı 179 uncu madde ile takip eden 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186 ve 187 nci maddelerinin Ana
yasa Mahkemesinin kuruluş, görev ve yetkileri bakı
mından Tasarının 196 ncı maddesinden sonra yer al-

•<»• m>9<^ •+• 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
KÂTlP ÜYELER : tmren AYKUT, Mehmet PAMAK 
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ması ile görüşmelerin o zaman yapılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Tandoğan TOKGÖZ 
Bekir Sami DAÇE Mehmet PAMAK 

Rıfat BAYAZIT 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının II nci kısım Yüksek Mahkemeler A 

bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

II. Yüksek Mahkemeler 
A. Adliye Yüksek Mahkemesi (Yargıtay) 
Madde 179. — Adliye Yüksek Mahkemesi (Yar

gıtay), adliye mahkemelerince verilen karar ve hü
kümlerin son inceleme merciidir. 

Kanunla gösterilen bell'i davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar. 

Adliye Yüksek Mahkemesinin kuruluşu, yargıla
ma usulü, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

Gerekçe : 
Tasarıda Yüksek mahkemelerin başına, Anayasa 

Mahkemesi getirilmiştir. Halbuki her ülkede Dev
letin asıl yargı kuruluşu, Adliye Yüksek Mahkemesi 
(Yargıtay)'dır. Tarih içinde yargıda ihtisas ve işbö
lümü nazara alınarak, daha sonra idarî Yargı, İdare 
Yüksek Mahkemesi (Danıştay) ve nihayet Hukuk 
Devleti kavramının sonucu olarak da siyasî yargı 
görevi Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Bu itibar
la Yüksek Mahkemelerin başına Adliye Yüksek Mah-
kemmesi Yargıtay)'ın alınması gerekli ve uygun gö
rülmüştür. 

Abdullah Pulat GÖZÜ- Mahmut Nedim BİLGÎÇ 
BÜYÜK 

Zeki YILDIRIM Mehmet PAMAK 
Atalay PEKÖZ Mehmet Velid KORAN 

Alâettin AKSOY İbrahim GÖKTEPE 
Selçuk KJANTARCIOĞLU Paşa SARIOĞLU 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bu öner
genin bu maddeyle ilişiği yok. 

(BAŞKAN — 179 uncu madde olarak getirmişler, 
«Anayasal» adını değiştirmiş; «Adliye Yüksek Mah
kemesi» olarak teklif etmişler; 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, 

Şimdi, anlaşıldığına göre, sırayı değiştirmek is
tiyorlar. Sıraların değişmesi ise, alınan karar gere-
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ğince en sonunda mütalaa edilecek bir husustu. Bi
naenaleyh, rica ediyorum Kurula uygun olarak 
«Anayasa Mahkemesi:»'nden incelemeye başlamamı
zı... 

BAŞKAN — Öyle yapacağız Sayın Aldıkaçtı, 
Evet buyurun, devam edelim, 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 179 uncu maddesinin birinci fıkrası 

yerine aşağıdaki şekilde gösterilen fıkraların kabulü
nü arz ve teklif ederiz. 

MADDE 179. — Anayasa Mahkemesi onbeş 
asil, beş yedek üyeden kurulur, Asiil üyelerden beşi 
Yargıtay, dördü Danıştay, biri Sayıştay, biri Askerî 
Yargıtay, biri Askerî Yüksek idare Mahkemesi ve 
üçü Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gösterilecek 
üç katı adaylar arasından Cumhurbaşkanınca sekiz 
yıllık bir süre için görev yapmak üzere seçilir ve 
atanır. Süresi dolanların yeniden aday gösterilmesi 
seçilme ve atanmaları mümkündür. 

İlk seçilen üyelerin yarısı dört yıl sonunda ad 
çekme suretiyle bir ay içinde yenilenir. 

Asil ve yedek üyelerin tamamı seçilinceye kadar 
eski üyeler görevlerine devam eder. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse yerine seçildiği 
üyenin süresini tamamlar. 

Cumhurbaşkanı; Yargıtay ve Danıştay'dan gös
terilmiş bu adaylar arasından ayrıca ikişer ve Sayış
tay'dan gösterilmiş adaylar arasından bir kişiyi ye
dek olarak seçer ve atar. 

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askerî Yargıtay ve 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi adaylarını kendi bü
yük genel kurullarınca üyeleri arasından üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile gizli oyla belirlerler. 

Yüksek Öğretim Kurulu adaylarını kendi üyele
ri dışından, üniversitelerin hukuk ve siyasal bilim
ler alanlarından en az onbeş yıl öğretim üyeliği yap
mış olanlardan Yüksek Öğretim Kurulunca gizli oy
la üye tamsayısının salt çoğunluğu ile belirlerler. 

Rıfat BAYAZIT Abdullah Pulat GÖZÜ-
BÜYÜK 

Enis MURATOĞLU Muhsin Zekâi BAYER 
S. Feridun GÜRAY Halil ERTEM 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 179 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Özer GÜRBÜZ 
MADDE 179. — Anayasa Mahkemesi onbeş 

üyeden kurulur. Bu üyelerden dördü Yargıtay, 
ikisi Danıştay Genel Kurullarınca kendi başkan ve 
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üyeleriyle, Cumhuriyet Başsavcısı ve Başkanın söz
cüsü arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile gizli oyla seçilir. Yargıtaydan seçilecek üyeler
den iki üyenin ceza dairelerinde, iki üyenin hukuk 
dairelerinde çalışmış olması esası aranır. Bir üye 
Sayıştaydan kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı 
usûlle seçilir, Cumhurbaşkanınca da altı üye seçilir. 
Cumhurbaşkanı bu üyelerden birini, Askerî Ceza 
Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ve gizli oyla seçeceği üç aday arasından, üç üyeyi 
de; üniversitelerde, Anayasa kamu veya idare hu
kuku, ceza hukuku ve ekonomi veya maliye alan
larında en az beş yıl öğretim üyeliği yapmış olanlar 
arasından seçer, 

Anayasa 'Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla, dört yıl içjin bir baş
kan ve bir başkanvekili seçer; yeniden seçilmek 
caizdir. 

Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmek için kırk 
yaşını doldurmuş ve altmış yaşını doldurmamış bu
lunmak ve Yargıtay, Danıştay, Aslkerî Yargıtay ve
ya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, başsavcılık, başka
mın sözcülüğü, üniversitelerde en az beş yıl öğretim 
üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şart
tır. 

Yüksek Başkanlığa, 
Tasarının 179 uncu maddesinin aşağıdaki biçim

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
A. ANAYASA İMAtttKEMBSI 
I, — Kuruluş 
a) Üyelerin seçimi 
MADDE 179. — Anayasa Mahkemesi 15 asıl 

ve 5 yedek üyeden kurulur. 
Asıl üyelerden; beşi Yargıtay, dördü Danıştay, 

biri Sayıştay, biri Askerî Yargıtay, biri Askerî Yük
sek tdare Mahkemesi, ikisi Yüksek Öğretim Kuru
lu, biri Barolar Birliği Genel Kurulu tarafından gös
terilecek üç katı adaylar arasından Cumhurbaşka
nınca 5 yıllık bir süre içirt görev yapmak üzere se
çilir ve atanır. Süresi dolanların yeniden aday gös
terilmeleri ve seçilme ve atanmaları mümkündür. 

Cumhurbaşkanı; Yargıtay ve Danıştayca göste
rilmiş bu adaylar arasından ayrıca ikişer, Yüksek 
Öğretim Kurulunca gösterilmiş adaylar arasından 
bir kişiyi yedek üye olarak seçer ve atan 

Yargıtay ve Danıştay; adayların kendi Başkan 
ve üyeleriyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 

Danıştay Başsavcısı arasından, Askerî Yargıtay ile 
Askerî Yüksek tdare Mahkemesi ve Sayıştay da 
kendi üyeleri arasından, üye tam sayılarını salt ço
ğunluğu ile ve gizli oyla belirler. 

Yüksek Öğretim Kurulu adaylarını kendi üye
leri dışından üniversitelerin hukuk ve siyasal bilim
ler alanlarında en az 15 yıl öğretim üyeliği yapmış 
olanlardan Yüksek Öğretim Kurulunca, Barolar Bir
liği de yönetim kurulu üyesi dışından en az onbeş 
yıl avukatlık yapmış ve baroya kayıtlı avukatlar ara
sından Barolar Birliği Yönetim Kurulunca gizli oyla 
belirlerler. 

Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla, beş yıl için bir Baş
kan ve bir Başkanvekili seçer, yeniden seçilmek 
caizdir. 

Anayasa Mahkemesi Başkan, Baaşkanvekili ve 
üyeleri resmî veya özel h'içbir görev kabul ede
mezler. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 179 uncu maddesinin ilişikte sundu

ğum metin gibi değiştirilmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
A. Anayasa Mahkemesi 
l1. Kuruluşu 
Madde 179 — Anayasa Mahkemesi, onbeş üye

den kuruludur. Üyelerden dördü Yargıtay, üçü Da
nıştay, biri Sayıştay, biri Askerî Yargıtay, biri As
kerî Yüksek tdare Mahkemesi Genel Kurullarının 
kendi bünyelerinden gösterecekleri üç kat aday ara
sından Cumhurbaşkanınca seçilir. Ayrıca Cumhur
başkanı, millete üstün hizmetlerde bulunmuş, üye 
olabilme niteliği olan kişiler arasından beş üye se
çer. 

Üyelerin görev süresi dokuz yıldır. Ancak kura 
ile tespit olunan sıraya göre her üç yılda bir üçte bi
rinin seçimi aynı usulle yenilenir. 

Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla, dört yıl için bir 'Baş
kan ve bir başkanvekili seçer; bir defaya mahsus ol
mak üzere yeniden seçilmek caizdir. 

Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için, kırk ya
şını doldurmuş bulunmak ve Yargıtay, Danıştay, Sa
yıştay, Askerî Yargıtay veya Askerî Yüksek tdare Mah
kemesinde başkanlık, üyelik, başsavcılık veya üni
versitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilgiler alanla
rında en az beş yıl profesörlük yapmış olmak veya 
birinci sınıf hâkimliğe ayrılmış bulunmak şarttır. 

151 — 
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Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, resmî i 
veya özel hiçbir görev alamazlar, Seçilmiş bulunduk- I 
lan resmî görev kadroları, üyelik sona erinceye ka- I 
dar açık bulundurulur. I 

Sayın Başkanlığa I 
(Tasarının Anayasa Mahkemesinin kuruluşu hak- I 

kındaki 179 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşa- I 
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. I 

«Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kurulur. Üye- I 
lerden yedisi Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek 
Mahkeme üyeleri veya bu mahkemelere seçilme hak- I 
kını kazanmış hâkimlerden veya üniversitelerde hu
kuk, iktisat ve siyasal bilim alanlarında en az beş yıl 
öğretim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış olan- I 
lar arasından seçilir. I 

Üyelerden üçü Yargıtay, ikisi Danıştay, biri As- I 
kerî Yargıtay, biri Askerî Yüksek idare Mahkemesi I 
ve biri de Sayıştay Genel Kurullarınca, kendi baş- T 
kan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcıları arasından, I 
üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla I 
seçilir.» 

tsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Bahtiyar UZUNOĞLU Güngör ÇAKMAKÇI 

Yüce Başkanlığa I 
Anayasa tasarısının 179 uncu maddesinin aşağı- I 

daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
(Necdet GEBOLOĞLU 

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. i 
Üyelerden beşi Yargıtay, dördü Danıştay, ikisi r 

Sayıştay, biri Askerî Yargıtay üyelerinin kendi üye I 
tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyla belirle* I 
yeoekleri 3 kat fazla aday arasından Cumhurbaşka
nınca seçilir. I 

Üyelerden diğer üçü ise, 40 yaşını doldurmuş 1 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetki alanına gi
ren konularda uzman kişiler arasından doğrudan 
Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi aralarından I 
gizili oy ve salt çoğunlukla 4 yıl için bir başkan ve I 
başkanvekili seçer. 

Danışma Meclisi Başkanlığına j 
(166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının Anayasa Mah- I 

kemesinin «Kuruluş» kenar başhklı 179 uncu mad
desinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim : I 

«Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur, I 
lÜyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel 

Kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri ile Cumhuri- I 
yet Başsavcısı ve Başkanunsözcüsü arasından üye \ 
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tamsayılarının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. Se- • 
kiz üye de Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 

Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için, Yar
gıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştay'da Baş
kanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü, üni
versitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alan
larında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş yıl 
avukatlık yapmış olmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından giz
li oyla ve salt çoğunlukla dört yıl için bir Başkan ve 
bir Başkanvekili seçer, yeniden seçilmek caizdir.)» 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 179 un

cu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Anayasa Mahkemesi 
1. Kuruluşu ve üyelerin seçimi : 
MADDE 179. — Anayasa Mahkemesi onbeş 

üyeden kurulur. Üyelerin beşi Yargıtay, ikisi Danış
tay, ikisi Askerî Yargıtay'dan olmak üzere, Yüksek 
Mahkemelerin Genel Kurullarının kendi üyeleri ara
sından gösterecekleri üçer kat aday içinden; üç üye 
Yüksek Öğretim Kurulunun, hukuk, ekonomi, ma
liye ve kamu yönetimi dallarında ders veren üniver
site öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer kat 
aday içinden; üç üye devlete ve millete üstün hiz
metlerde bulunmuş ve mesleklerinde temayüz etmiş, 
yükseköğrenim görmüş kişiler içinden Cumhurbaş
kanınca seçilir.» 

Turhan GÜVEN Tandoğan TÖİKGÖZ 
Mahmut Nedim İBİLGİÇ İbrahim GÜKTEIPE 

Mehmet PAMAK 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 179 uncu maddesinin birinci 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ederim. 

Fuat AZOUR 
«Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için, kırk 

yaşını doldurmuş 'bulunmak ve Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi 
veya Sayıştay'da Başkanlık, Başsavcılık, Üyelik ve
ya Üniversitelerde ıhukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya onbeş 
yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 179 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İSaygılarımızla. 
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IMadde 179, fıkra: iki: 
«Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından 

gizli oyla ve salt çoğunlukla dört yıl için bir başkan 
ve bir başkanvekili seçer ve yeniden seçilmek caizdir.» 
IRıfat ıRAYAZIT Abdullah Pulat GÖZÜBiÜYÜK 

Enis IMUİRATOĞLU Halil ERTEM 
Muhsin Zekâi BAYER Feridun GÜRAY 

Danışma Meclisi ıBaşkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 179 un

cu maddesine aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak ek
lenmesini arz ve talep ederiz. 

«MADDE 179. — 
Son fıkra - Anayasa Mahkemesine üye olabilmek 

için kırkbeş yaşım doldurmuş ve ellibeş yaşını bitir
memiş olmak şarttır.» 

Turhan GÜVEN ibrahim GÖKTEPE 
Mahmut Nedim İBlLGtÇ Tandoğan TOKGÖZ 
Halil Erdoğan GÜREL Nazmi ÖNDER 

Mehmet PAfMAK 

İBAİŞKAN — Değerli üyeler; sayın önerge sahip
lerine bir konuda küçük bir hatırlatmada bulunmak 
istiyorum. '1İ79 uncu maddenin tamamen değiştiril
mesiyle ilgili önergelerden birbirine çok yakın olan 
lar var. Eğer Sayın önerge sahipleri önergelerinin di
ğer önergelere benzeyen önergelerle birliştirilmesi ve
ya diğer önergelere katılmaları konusunda bir gö
rüşleri varsa, onu ifade eder ve önergeleri birleştir
mek imkânım Başkanlığa verirlerse, bu madde üze
rindeki görüşmelerimiz biraz daha kolaylaşmış ola
caktır. İBunu arz edeyim. Ondan sonra birinci öner
geden, konuyu sürdürelim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, müsaade 
«der misiniz? 

İBAŞK1AN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — 179 uncu maddede anayasa 

Mahkemesinin kuruluşu belirtilmiş, nitelikleri yazıl
mamış yüksek Komisyon bunu asla da bu önerge
lerle, kendisi tanzim etse öyle getirse bilahara görüş
melerini yapsak daha iyi olur gibi geliyor bana. 

İBAİŞKAN — Evet, sizin teklifiniz bu. Teşekkür 
ederim. 

Sayın Vardal, buyurunuz. 
'tSA VARDAL — Aynı teklifte bulunacaktım. 
Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

benim önergem vardı. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, onu okuyacağım 

tabiî. Yalnız, cidden bu 15 önergenin 12 tanesi tama
men birbirine yakın; fakat bazı konularda birbirin-
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den farklı özellikleri, hususiyetleri taşıyor. Bunların 
her biri üzerinde teker teker görüşme yapmak, her 
birini teker teker oylatmak bizi salim bir yola ko
laylıkla götürmeyecek. O bakımdan, konuyu gayet 
tabiî arkadaşlarımızın görüşleri istikametinde Ko
misyondan soracağım. 

Sayın öztürk, bu konuda sizin söyleyeceğiniz ne 
idi?. 

KÂZUM ÖZTÜRK — Sizleri teyiden bir arzım 
var. «Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kurulur, üye
ler Cumhurbaşkanı tarafından seçilir» demek sure
tiyle son derece yalın, anlaşılması güç bir madde gel
miştir önümüze. Verilen önergelerin çokluğu da gös
teriyor ki, böylesine bir madde değil; nitelikleri be
lirlenen maddeler halinde gelmesi öngörülmektedir. 
lEğer (Komisyon, Genel iKurulun temayülünü takdir 
eder ve önergeleri geri alır, bu önergelerin ışığında 
yeni bir madde getirirse, mümkün ki, bu maddenin 
müzakeresi daha kolaylaşmış olur. 

Arz ederim. 
BASjKAN -— Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Bu konuda bakınız mesela, bu 15 üyenin bazı 

önergelerde beş üye Yargıtaydan, üç üye Danıştay-
dan, iki üye diğer bir kuruluştan; diğer bir önergede 
beş yerine üç üye, iki üye gibi sayılar belirtilmiş. 
'Bunlar bize, görüşmelerimizde ve karara varmamız
da o kadar büyük zorluk çıkaracaktır ki, o itibarla 
bu önergelerin Komisyonca alınıp, maddeyle birlik
te o şekilde yeniden düzenlenerek getirilmesi hususu 
gayet yerinde bir tekliftir. 'Bunu Sayın Anayasa Ko
misyonuna sormadan evvel iki önerge var; tamamen 
bu 179 uncu madde metninin düzenlenmesi dışında
dır. 'Bunlar, Sayın Tosyalı'nın, Sayın Güven ve arka
daşlarının önergeleridir. 

Sayın Tosyalı'nın önergesi esasen, arkadaşlarımı
zın bu görüşleri istikametindedir. Diyorsunuz ki, 
«(Seçilecek kişilerde aranılacak şartlar yazılmamıştır, 
Bu şartların belirtilmesi için maddenin Komisyona 
verilmesi..» 

Yani şimdiye kadar usulî görüş beyam ©den üyele
rin görüşleri istikametindedir; değil mi efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet Sayın Baş
kanım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Tutum size söz vereceğim. 
Ayrıca Saym Güven ve arkadaşlarının önerge

lerinde de, «1179'dan 187'ye kadar olan maddeler, 196 
ncı maddeden sonra yer almak üzere görüşülsün» 
derler. 
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Bu konuda zaten bir kararımız var. Maddeleri } 
yerlerinde görüşeceğiz; fakat bu maddelerin yerleşti- I 
rilme konusunu, sizin önergelerinizi Anayasa (Komis- I 
yonuna vermek suretiyle bilahara onlar maddeleri sı
ralayarak getirecekler. I 

iBöyle idi değil mi Sayın Güven?.. I 
TURHAN GÜVEN — Müsaade eder misiniz 

Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Bu önergemizin özelliği 

şudur; 1961 Anayasasında dahi Anayasa Mahkeme
si yüksek mahkeme kabul edilmemiştir ve Hâkimler 
ve Savcılar Kurulundan sonra yer almıştır. Bu neden
le siyasî nitelikte karar verebilen bir uzuv olan bu 
kuruluşun, Yüksek Mahkemeler içinde, en başta görü
şülmesine taraftar değiliz. Maddeleri görüşelim; fa
kat yerinin burası olmadığı hususunu lütfen oylarsa-
nız ve evvela Yargıtay'dan başlanması hususunu oy
larsınız o zaman mesele yok, kendiliğinden anlaşıl- I 
mıştır. Çünkü bu bir redaksiyon değildir Sayın Baş
kanım, yerinin burası olmadığı hususu vurgulanmak
tadır. I 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü aldıktan 
sonra bir karara varırız efendim. 

Sayın Tutum?.. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; eğer Ko

misyon maddeyi geri alacak ise, sizlere süresi içinde 
intikâl ettiremediğimiz; fakat Komisyonun yararlan
masına sunabileceğimiz görüşlerimiz var. Onları da 
yazılı olarak kendilerine iletme imkânımız olur. 

Bunu bilgilerinize sunmak istedim. 

BAŞKAN — Hayhay, eğer önergelerle birlikte 
Sayın IKomisyon maddeyi geri almayı kabul ederse, 
sizin bu yazılı tekliflerinizi Başkanlığa sunarsanız biz 
yine göndeririz; yahut doğrudan doğruya Komisyona 
tevdi edebilirsiniz. 

Sayın Aldıkaçtı, Güven ve arkadaşları, bu mad- I 
denin yeri konusundaki görüşlerinin oylanmasını is- I 
terler. Görüşünüzü almak isterim. I 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AIİDKKAÇTI — Sayın İBaşkan, değerli arkadaşla-/ 
rım; 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili bölüme gelindiği 
zaman, evvela bir önerge ile karşılaşmış bulunuyo
ruz. Bu da, Yüksek Mahkemelerle ilgili düzenin, ge
tirdiğimiz düzenin gerçeği yaınsııtmadığı ve bir Yük- | 
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sek Mahkeme Olmayan Anayasa Mahkemesinin bir 
numarada yahut «A» başlığı altında yer alması ye
rilmekte ve tenkit edilmektedir. 

Yüksek Meclisinizde, Anayasa Tasarısı hakkında 
tartışmalar başladığından heri ileri sürülen görüşler 
arasında bizi bu kadar şaşırtıcı birisine daha henüz 
rastlamamıştık. 

Bir düzeri düşünün ki, bir devlet düşünün ki, bu
nun temelinde Anayasa bulunmaktadır. Devletin ku
ruluşu Anayasada anlatılmaktadır, fert hak ve hür
riyetleri Anayasada tespit edilmektedir, devlet organ
larının kuruluşu, yetkileri Anayasada tespit edilmek
tedir; Anayasa yargı kuvvetini tespit etmektedir. Ana
yasa yargı kuvveti içindeki bölümü anlatmaktadır 
ve her bölümün kendisine ait yetkilerini tespit etmek
tedir. Bu Anayasanın, Devletin Temel Kanununun 
bütün diğer kanunların uyması gereken bir metin, 
bir belge olduğu unutularak, birdenbire, bütün ka
nunların, bütün devlet faaliyetlerinin Anayasaya uy
gunluğunu denetleyecek; yani Anayasanın temelinde 
bulunan hukuk devleti fikrini, Anayasanın temelinde 
bulunan demokratik düzenin en beliğ, açık ifadesi 
olan hukuk devleti likrini gerçekleştirecek olan bir 
organın Yüksek Mahkeme olmadığını ileri sürmek 
bizi bir hayli şaşırttı ve Yajgıtay'm onun önüne ge
çebileceğini, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesinin üs
tünde olduğunu ileri sürmek ayrı bir görüş; fakat 
şunu belirtmek isteriz ki, biz hu kısmı düzenlerken 
hiçbir zaman bir yargı kuvvetinin diğerinden üstün 
olduğunu da düşünmedik. 

Sadece Anayasanın, en nihayet, bu düzenleme içe
risinde Yüksek Mahkemelerin bir sıra içerisinde an
latılması lazımdır; bunlar içerisinde Anayasa Mahke
mesinin temel olduğunu, kanunların, bütün devlet 
faaliyetlerinin düzenlenmesinde temel olacak kanun
ların Anayasaya uygunluğunu; Anayasanın temel 
olduğu fikrine de dayanarak ele alıp onu başa koy
duk. 

Bunun içindir ki, arkadaşımızın değerlendirmesine 
katılmamız mümkün değildir. 

Bütün her yerde, anayasa mahkemeleri yüksek 
mahkemeler olarak mütalaa edilirler, kurulurlar. Dev
letin temelini teşkil eden hukuk kurallarının uygulan
masını gösterirler ve bu hukuk kurallarının nasıl ana
yasaya uygun olmaları gerektiğini tespit ederler, 

Bu kadar önemli bir fonksiyonu olan organın ilk 
önce sayılmasında, ilk önce anlatılmaya başlama
sında biz 'bir sistem noksanlığı veyahut da herhangi 
bir eksiklik göremiyoruz. 
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Komisyon adına görüşümü bu şekilde Yüksek t 
Heyete arz ediyorum ve arkadaşımızın önergesinin I 
kabul buyurulmamasını rica ediyorum. Yoksa, haki- 1 
kâten gayet hoş olmayan bir rekabetin içine girmiş 
bulunuruz. Biz feu rekabeti düşünmedik, dediğim gi- I 
bi, bütün yargı organları bizim için kutsaldır. Bir gün, I 
•bir vesileyle de söylediğim gibi, hâkimler benim için I 
toplumun en kutsal insanlarıdır, aralarında hiçbir I 
fark yoktur; fakat yaptıkları fonksiyon itibariyle, I 
'Anayasa Mahkemesi görevini yapamazsa, Anayasa I 
Mahkemesi olmazsa, kurduğumuz düzen içerisinde I 
diğerleri de görevlerini yapamazlar. Bundan dolayı- I 
dır ki, bu düzeni get rdik ve bundan dolayıdır ki, I 
Yüksek Heyetinizden arkadaşımızın önergesini kabul I 
buyurmamanızı rica ediyoruz. I 

Teşekkür ederim efendim. Hepinize ayrı ayrı say- I 
gılar sunarım. (Alkışlar). I 

BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. I 
TURHAN GÜVEN — Önergem 'hakkında lüt

feder misiniz Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Güven. I 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; I 
Anayasa Komisyonunun Başkanı Sayın Aldıkaç- I 

ti eğer fevkalade şaşırdığını beyan etmemiş olsaydı, I 
bu şaşkınlığını gidermek için kürsüye gelmeyecektim. I 

Kendilerinin getirdiği sistem içinde, birdenbire bu I 
sistemden irthiraf aslında <bizi şaşırtmıştır. Öyle bir I 
şaşırtmışız ki, kendileri kuvvetler ayrılığı prensibi I 
içinde Türkiye Cumhuriyetinin başı, hem devletin I 
hem hükümetin temsilcisi ve başı olan Cumhurbaş- I 
kanlığı Yasamadan sonra yer aldığı halde, orada şa- I 
şırmıyor da... Neden? Bir sistem getirmiş; evvela I 
Yasamayı, sonra Yürütmeyi önünüze serdiği için, I 
evvela Millet İMeclisinden başlamıştır, sonra Cum- I 
hurbaşkanından başlamıştır. Fevkalade önemli oldu- I 
ğu iddiasında iseler, evvela Yürütmeden başlaması I 
lazım gelmez miydi, bu Anayasa Tasarısında? Bu bü- I 
yüklük veya küçüklük meselesi değildir. I 

Sayın Başkan, değerli üyeler; I 
Bu bir sistem meselesidir, Anayasa Mahkemesi I 

elbette ne yapacaktır?.. Kendi görevlerini kendileri I 
tayin etmişler zaten burada. Bakınız ne yapıyor; Ka- I 
nunları, kanun hükmünde kararnameleri, Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa şekil ve I 
esas bakımından uygunluğunu denetliyor. Denetle- I 
medir bu. Oysa diğerleri doğrudan doğruya yargı gö- I 
revi icra eden müesseselerdir. Bir Yargıtay, bir Da- I 
nıştay yüksek mahkemedir. | 
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Kaldı ki, devamlı olarak; kötüdür, fevkalade de
ğişiklikleri gerekmektedir dediğimiz 1961 Anayasa
sında bile bu düşünülmemiştir. 1961 Anayasasını açı
nız, «Yüksek mahkemeler» deyimi içindeki sırala
ma ne şekildedir, oysa huzurunuza getirilen sıralama 
ne şekildedir?.. Bu fevkalade üzüntü verici bir du
rumdur. 

Aslında, herhangi bir tefrik yapılmadığı iddiası 
içinde olan bu Komisyonda tefrik yapılmış ve birinin 
daha büyük, daha yüksek olduğu iddiasıyla bu yeni 
düzenleme huzurunuza getirilmiştir. 

Bendeniz bu konuda zannedildiği gibi falan yük
sektir, falan alçaktır şeklinde değil; sadece sisteme 
uygunluk bakımından bir önerge getirmiştim. Bu sis
teme uygunluğun burada geçerli olduğunun yüce oy
larınızla tescil edilmesini istemiştim; yoksa başka bir 
iddiamız yoktur. Evvela, bendeniz yüksek yargı or
ganının mensubu değilim, kişisel bir endişem yok. 
Huzurunuza getirilen şey, kendilerinin getirdiği bu 
sisteme uygunluğu sağlayabilmektir; bu uygunluğu 
da yüce oylarınızla siz sağlayacaksınız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, öner
genin lehinde söz istiyorum. 

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

üyeler; 
Müesseselerin maddeler halindeki görüşülmesi 

sırasında gözlemim şu ki; zaman zaman maddelerin 
müessese olarak öne alınması veya daha arkaya gö
türülmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. 
Bundan önce de oldu, şimdi burada da yüksek mah
kemeler bölümünde de aynı durum var. Yeterince 
konuşma ve düşüncelerimizi açıklama imkânını bula
madığımızdan (Tabiî ki, zaruretler nedeniyle getiri
len sınırlamalar sonucu) bu nedenle aksaklık yine 
yargı bölümünde de var. 

Genel yargı bölümüne bakıyoruz; genel yargı tan
zim edilmiş, arkasından askerî yargı geliyor. Halbu
ki genel yargıda; adlî yargı, idarî yargı, askerî yargı, 
arkasından Anayasa yargısı gelse idi daha tutarlı bir 
sistem oluşacaktı. Bu gelmediği için, şimdi yüksek 
mahkemeler bölümü geldi, önümüze çıktı. Burada 
Anayasa Mahkemesini birinci mahkeme olarak ince
liyoruz. Tabiî ki, Anayasa Mahkemesini mahkeme 
olarak incelerken, «Acaba Anayasa Mahkemesi yük-
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sek mahkemelerin başında mı geliyor?..» gibi bir so
ruyla ister istemez karşı karşıya kalıyoruz. 

Mahkeme ve yargı sözcüğü daha çok kişiler ara
sında veya devletle kişiler arasındaki bir uyuşmaz
lığı çözen temel organı ifade eder; yani mahkeme 
sözcüğünden, yargı sözcüğünden neyi anladığımızı 
iyice düşünürsek, Anayasa yargısı hele son şekliyle, 
bu Anayasada tanzim edilen biçimiyle; bunun adına 
yargı organı, yüksek mahkeme sözcüğünü bile kul
lanmayı fazla görüyorum; çünkü sadece yasaların ve 
de Büyük Millet Meclisi kararlarının ve çıkardığı İç
tüzüğün Anayasaya uygun olup olmadığını denetle
yecek. Burada da belli ölçülerde denetleme yetkisi 
var, bu da kısıtlanmış. Yüce Divan yetkisi alınmış, 
Hani Anayasa Mahkemesinde Yüce Divan yetkisi ol
sa idi, gerçekten Anayasa Mahkemesinin bir mah
keme ağırlığını taşıdığım söyleyebilirdik. Fakat Yüce 
Divan yetkisi de alındıktan sonra sırf bazen biçim 
yönünden, bazen de öz yönünden Yasama Organının 
çıkardığı yasaların Anayasaya uygun olup olmadığını 
denetlemekle görevli olan bu Organa, yüksek mah
keme deyip de hem de Yargıtayın da önünde özellik
le, yani birinci derece ağırlık taşıyan, ki, Devlet pro
tokolünde de ağırlığı olacak bir mahkeme niteliği 
vermek kanımca doğru değildir. Yasama Organının 
kararları üzerinde bir nevi yasama fonksiyonunu ifa 
eden bir yargısal denetim, bir fonksiyon ifa eden bir 
organ durumuna gelmiştir. Ben Sayın Güven'in öner
gelerinin lehindeyim. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunanm. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, önerge

nin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Anayasa Mahkemesi, uzun ıstıraplar sonucu ka

vuştuğumuz Cumhuriyetin temel organlarından biri
dir. Fonksiyonlarının icrası bugün Tasarıda gördüğü
müz biçimde değil, rejimimizin teminatı olarak ge
lecekte bizim çok fazlasıyla muhtaç olacağımız bir 
müessesedir. 

Yeri geldiği zaman arz edeceğim, kendisine Yüce 
Divan sıfatını da, bugüne kadar yaptığı görevi de 
iade etmek suretiyle, millî iradenin yegâne tecelli yeri 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 
kanunlar üzerinde söz söyleme, onların Anayasaya 
uygunluğunu denetleme gibi son derece yüce bir gö
revi ifa eden Anayasa Mahkememizin yüksek mah-
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kemeler düzeyinde mi, yoksa onun arkasında mı di
ye değil, belki yüksek mahkemelerden öncesi düşü
nülebilir. 

Bu haliyle yüksek mahkemeler arasında yer al
ması ile zannımca ortalama bir yol tutulmuştur ve 
bendenizin oyuna kalırsa, yüksek mahkemelerden ön
ce yer verilmesi gerektiği kanısındayım. Bu nedenle 
önergeye karşıyım. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

Değerli üyeler; 
Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesine Sayın 

Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Cevap vereceğim Sayın Başkan, 
Sayın Güven'in bazı açıklamalarına buradan kısaca 
cevap vermek istiyorum, müsaade ederseniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Hayhay, rica ederim. Buyurun Sa
yın Aldıkaçtı. 

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

Anayasamızda yasama kuvvetine, Devlet Başkan
lığından, yürütmeden önce yer verilmesinin sebebi 
gayet açıktır. Evvela şunu hatırlamak gerekir ki, 
biz hiçbir zaman gerekçelerimizde veyahut da sunuş 
konuşmamızda yürütme kuvvetine, yasamanın üs
tünde bir yer verdiğimizi söylemedik. 

Binaenaleyh, yürütmeyi yasamadan önce ele al
mamız düşünülemezdi; fakat asıl bunu düşünememe
mizin temel sebebi, millî egemenlik ilkesini benimse
memiz ve milletin temsilcisi olarak Yasama Kuvve
tini, Türkiye Büyük Millet Meclisini görmemizdi ve 
Cumhurbaşkanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçiliyordu. Demek ki, doğum sırasına gö
re temelde millet, ondan sonra Yasama Meclisi ve 
ondan sonra Yasama Meclisinin seçtiği Cumhurbaş
kanı vardı. 

Binaenaleyh, sistemimizde şaşıracak hiçbir nokta 
yoktur, sadece sistemi serinkanlılıkla incelemek ye
ter. 

Anayasa Mahkemesinin ne fonksiyonu yaptığım 
anlatmaya çalışan Sayın Fikri Devrimsel arkadaşı
mız da «Yargı fonksiyonu yapmadığını» söyledi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir Anayasa Mahkemesinin yargı fonksiyonu yap

madığı ilk defa duyuluyor. Denetim yapıyorsa, ne 
yapıyor?.. Kanunun Anayasaya uygun olup olmadı
ğını denetliyor ve ortada bir ihtilaf vardır, bu ihti-



Danışma Meclisi B : 148 10 . 9 1982 O : 3 

lafı çözüyor. İhtilaf nedir?.. Yasama Meclisi tarafın
dan yapılan bir kanunun Anayasaya uygun olup ol
madığı ihtilafıdır. Bu ihtilafı bir hakem olarak de
ğil, bir yargı kuvveti olarak çözüyor ve kesin şekle 
bağlıyor. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin, adı 
üzerinde, 1961 Anayasasında da öyle, burada da öy
le, bir yargı fonksiyonu yapmadığı sözünü ileri sü
rebilmek, savunabilmek çok müşküldür, çok zordur 
ve belki de birçok şeylere aykırıdır. 

Bu sözlerime ilave edecek başka bir şeyim yok
tur. Eski görüşlerimi tekrarlıyorum ve sizden getiri
len düzeni korumanızı en derin saygılarımla rica edi
yorum. (Alkışlar) 

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

müsaade buyurursanız bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Birkaç gün önce 

adlî yılın açılış merasimini birlikte izledik. Sayın Cum
hurbaşkanımız da huzurlarıyla şeref verdiler. Hepi
mizin hatırlarmdadır, açılış konuşmasını Anayasa 
Mahkemesi Başkam değil, Yargıtayın Yüce Başkanı 
yapmıştır. Acaba bunu Sayın Komisyon Başkanımız 
nasıl izah ederler, onu sormak istiyorum? 

BAŞKAN — Evet, birinci soru bu. 
BEKlR TÜNAY — Sayın Başkanım usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKlR TÜNAY — Yapılan bütün hitaplar Baş

kanlığa karşıdır. Arkadaşlarıma lütfen duyurunuz, ki
misi eli cebinde, kimisi göğsü açık hitap etmemelidir
ler. Bunu arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, açıklayıcı mahiyette söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, benim konuşmam hem açıklayıcı mahiyette ola
cak, hem de, gerek Anayasa Komisyonumuzun Baş
kanının, gerekse Turhan Güven arkadaşımızın teklif
lerinin, ikisinin de haklı olduğunu gösterecek. 

Yüce Divan bir mahkemedir, yargıladığına göre 
yüksek bir mahkeme olduğu meydanda. (Ben hukuk
çu olmadığım halde bunu biliyorum. Yanlış olabilir.) 
Burada, tertipte Anayasa Mahkemesine (A) harfi 
konmuş. (B) harfinde Yargıtay var. Tekrar (B) har
finde Danıştay var. Biz şöyle zannettik : (A) harfi 
müstakildir, (A) yoktur; o bakımdan alınmıştır. Yar- 3 
gıtay (A)'dır, Danıştay (B)'dir, (C)'dir, (D)'dir diye 1 

sıralanmıştır yüksek mahkemeler... Bu bizi aldatmış 
olabilir. Bu konuda, bu yanlışlık düzeltilirse her iki 
taraf da anlaşmış olacaktır. 

ı Arz ederim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz Komisyona bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, tutanaklara 

geçmesi bakımından, Komisyondan soruyorum : 
Bidayet mahkemeleri (A) ve (B) arasındaki ihtilafı 

çözer. Bu ihtilafın tetkik mercii olan yüksek mahke
me, bidayet mahkemesinin kararının hukuka uygun-
luğunumu kontrol eder? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Gayet tabiî. 

SERDA KURTOĞLU — «Gayet tabiî» diyorlar. 
O halde ikinci sualim : Bu yönü ile Anayasa Mahke
mesinin faaliyeti ile Yargıtay, Danıştay mahkemele-
lerinin faaliyetleri arasında fonksiyonel bir fark var 
mıdır? 

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

ALDIKAÇTI — Vardır efendim; çünkü, biraz evvel 
kürsüden de arz etmeye çalıştığım gibi, Anayasa 
Mahkemesi memlekette uygulanan bütün kanunların, 
mahkemelerin uygulamakla yükümlü oldukları bütün 
kanunların, gerektiğinde Anayasaya uygunluğunu de
netler ve bu hususta kesin karar verir ve fonksiyonu 
da bir yargı fonksiyonudur ve bütün devletlerin ana
yasalarında «Anayasa Mahkemesi» tabiri geçer, 
«mahkeme» tabirine hiçbir şekilde itiraz edilmez. 

Birkaç gün önce açılan törende ise, genel yargı 
ile ilgili bir törendir, yoksa memleketin mahkemele
rinin hiyerarşisiyle ilgili bir tören değildir. Anayasa 
Mahkemesi özel bir fonksiyon yapmaktadır ve bu 
özel fonksiyon da, biraz evvel söylediğim gibi, mem
lekette uygulanan kanunların varlığı ile ilgilidir. Eğer 
Anayasa Mahkemesi herhangi bir kanun hakkında 
«Uygulanmaz» hükmünü verirse, onu uygulayacak 
bir mahkeme yoktur. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesine Sayın 

İ Anayasa Komisyonu katılmamaktadır, önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
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ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Aldıkaçtı, 179 uncu maddeyi önergelerle 
birlikte Komisyonunuza vermemi kabul ediyor mu
sunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkanım, kabul etmi
yorum. Beni bağışlamanızı rica ederim. 

Sayın Başkanım, biz, mevcut bir sistemi değiştir
dik ve mevcut bir sistemi değiştirmek için de tartış
tık. Anayasa Komisyonumuz bu sonuca çoğunlukla 
varmıştır. Müsaade buyurursanız niçin sistemi değiş
tirdik, bunu arz etmek isterim ve ondan sonra gele
cek önergeleri nasıl değerlendireceğimiz hususunda 
bir fikre Yüksek Kurulumuz sahip olabilir. 

Biraz evvel siz de buyurdunuz, bize sunulan Öner
geler arasında, çeşitli yargı kuruluşlarından seçilen 
üyelerin sayısı üstünde ittifak yoktur. Biz, lütfen dik
kat buyurulsun, hiçbir yargı kuruluşuna öncelik tanıma
dık, hiçbir yargı kuruluşundan şu kadar üye alınır de
medik. Bunu sadece bir organa bıraktık, Devlet Başka
nına bıraktık. Amacımız; Devlet Başkanının mecbu
ren kooptasyon usulü ile her yargı kuruluşunun ken
di içinden mecburen seçeceği üyeler arasından de
ğil, memlekette Anayasa Mahkemesi üyesi fonksiyo
nunu yapacak en iyi kişiyi arayıp bulması amacına 
yönelikti. Bir insan çok iyi bir Yargıtay üyesi olabilir, 
çok iyi bir özel hukukçu olabilir; fakat unutulmasın 
ki Anayasa Mahkemesi, her şeyden önce kamu fonk
siyonunu yerine getiren bir organdır. Binaenaleyh, 
Anayasa Mahkemesine kamu fonksiyonu üzerinde 
çalışmış üyelerin tercih edilmesi sorunu akla gelebi
lir; bakın kaide olarak arz etmiyorum, akla gelebilir 
ve bir tercih sebebi olabilir; fakat bu hususta karar 
vermek mümkün değildir; bunu bir ilke haline getir
mek mümkün değildir. Çünkü, özel şekilde yetişmiş, 
bir kamu hukukçusundan belki daha iyi kamu hu
kuku sorunlarını çözebilecek bir arkadaşımız, bir yar
gıç da bulunabilir, bir hâkim de bulunabilir. Onun 
içindir ki, biz bu sistemi bıraktık. Onun içindir ki 
biz, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu diğer yargı 
kuvvetleri arasında bölüştürmek, birisinden bir, biri
sinden üç almak yolunu terk ettik. Bunun bizim için 
önemi yoktu. Önemi olan husus, Anayasa Mahke
mesinin fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirebil
mesinin imkânlarını araştırmaktı. Kelimelerin üzerin
de yahutta mugalataya kaçmadan söyleyelim : Aca
ba herhangi bir mahkemede bulunan yargıçların hep

si bir konuda aynı şekilde bilgi sahibi midirlen Aynı 
şekilde olayı değerlendirebilirler mi?.. 

Bakın 1,5 saat evvel yeni bir mahkeme kabul et
tik. Anayasamızda eskiden beri mevcut olan ve bir 
türlü uygulanmayan yeni bir mahkeme tipini koy
duk. Neden?.. İhtisas mahkemesidir dedik. Buraya 
seçilecek yargıçların ihtisas sahibi olmaları, Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde görev yapacakların belirli 
konuları bilmeleri gerektiğini savunduk. Biz, Anaya
sa Mahkemesi için de aynını düşünüyoruz. Aynını 
düşündüğümüz içindir ki bunu, belirli, donmuş ku
rallara koymak istemiyoruz. 

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesine seçilecek 
kişilerin niteliklerini belirtmediysek, bunun diğer bir 
sebebi de içeride bulunmaktadır. Anayasa Mahkeme
sinin üyeleri elbette hâkimdirler ve genel maddede 
söyledik; ancak hâkim mesleğinden gelen insanlar
dır. Binaenaleyh, Devlet Başkanı bununla bağlıdır. 
Devlet Başkanı, hâkim mesleğinden gelmiş olan; fa
kat Anayasa Mahkemesi üyeliği görevini en iyi ya
pabilecek olanlar arasından seçecektir. Bunun için
dir ki, Devlet Başkanını, baştan itibaren beş Yargıtay, 
dört Danıştay, üç Uyuşmazlık Mahkemesi, bir As
kerî Yüksek Mahkeme diyerek bağlamanın gerekli 
olmadığını düşündük. Temel felsefemiz budur, sayın 
arkadaşlarım, arz ederim ve takdirlerinize mazhar 
olmasını dilerim. Yoksa, verilen önergeleri dikkate 
alacak olursak, her arkadaşımız herhalde, bilmiyo
rum, bir kasıt aramıyorum; ama kendi sempatisine 
göre, belirli Yüksek Yargı organlarının bazılarına 
beş, dört, üç, iki, bir diye bir bölüm yapmış. Bu bö
lüm neye dayanır, hangi bilimsel temele dayanır? 
Hiçbir bilimsel temele dayanmaz, sadece bu bölüm 
yahut bu paylaştırma şu andaki haleti ruhiyemize, 
şu andaki dünya görüşümüze veyahut şu andaki ya
yışımıza bağlı olan bir bölümdür. 

Halbuki, Anayasa Mahkemesi gibi, temel fonksi
yonunu, dediğimiz gibi, kanunları denetleyip, uygu
lanacak kanunları tespit edecek bir organın ihtisas 
sahibi kişilerden oluşması ve bunların seçiminin ta
rafsız bir kişi olan Devlet Başkanına verilmesinin en 
uygun olacağını düşündük. Takdir sizlerindir. Bu hu
sustaki fikrimiz budur. Emrederseniz bütün önerge
leri alırız; fakat nasıl bir çözüm yolu getirebiliriz bi
lemiyorum; çünkü sayılar bile belli değildir. Hangi 
organdan kaç kişi seçileceği hususunda her önerge 
kendine mahsus bir sistem oluşturmuştur. 

Bu konuda daha fazla sözümü uzatmıyorum. He
pinizi ayrı ayrı saygıyla selamlayarak, memleketimiz 
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için en iyi yolu seçmemizi diliyorum; çünkü, dediğim | 
gibi, başka bir yol da seçilebilir. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. I 
Değerli üyeler, müsaade ederseniz bir önerge 

var. 
Sayın Tosyalı ve Sayın özkaya'nın önergesini 

okuyorum, ki, demin okunmuştu; fakat tekrar bilgi- I 
lerinizi tazelemek için : 

«Anayasa Tasarısının 179 uncu maddesinde Ana
yasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek kişilerde arana
cak şartlar yazılmamıştır. Bu şartların da belirtilmesi 
için maddenin Komisyona iadesini arz ve teklif ede- I 
riz.» derler. 

Bu itibarla bu önergeye Sayın Anayasa Komisyo
nunun katılmadığını Sayın Aldıkaçtı ifade ettiler. 

Bu önergeyi değerlendirmek ve sizlerin oylarınız
la bu konuyu tespit etmek zorundayım. 

Bu itibarla önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... 

ÖZER GÜRBÜZ — önerge hakkında müzakere 
açmayacak mısınız Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, değerli arkadaşlarımız bir 
hayli beyanda bulundular da ben o bakımdan; ama 
istiyorsanız hay, hay, peki. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, öner
genin lehinde söz almak istiyorum. I 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım, öner
genin aleyhinde söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, önergenin lehinde; 
Sayın Kurtoğlu aleyhinde. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Konu, Anayasa Mahkemesine seçilecek üyelerin I 
niteliklerinin belirlenmesi. «Anayasamızda bunu be
lirleyelim mi, belirlemeyelim mi?» «Bunun seçimini 
Cumhurbaşkanımıza mı bırakalım?». I 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, biraz evvel
ki tartışmada «Anayasa Mahkemesinin dünyada baş
ka emsali yoktur, bu bir mahkemedir» dediler ki, 
«Anayasa Konseyi» de tabir ediliyor, başka yerlerde I 
var. Bu Anayasa Mahkemesi olduğuna göre ve de 
kendilerinin tabiriyle «Yargı fonksiyonunu ifa ettik
lerine» göre, Anayasamızda mahkeme bağımsızlığı ve 
hâkim teminatını da esas aldığımıza göre, bu mah
kemede görev alacak olan kişilerin niteliklerinin mut
laka Anayasamızda belirtilmesi lazımdır ve Cum- I 
hurbaşkanına yol gösterilmesi lazımdır en azından; | 
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şu niteliklerde olması ve şuralardan seçilmesi lazım, 
diye. Yoksa, buraya seçilecek olan kişilerin nitelik
leri de belli olmadığı takdirde, bir partinin küçük 
yaştan beri militanlığını yapıp, Genel Başkanlığına 
veya içinde çok yüksek bir mevkiye geldikten sonra 
bir şahıs; (İleride, sivil hayatta diyorum) bu şahıs 
Cumhurbaşkanı olursa, usulen, şeklen bir dilekçe ile 
partiden istifa eder. Meclis üyeliği düşer; bunlar hep 
şekil meselesi, insanın kafasına bakmak lazım; gayet 
tabiî ki kafasına bakmak lazım arkadaşlarım. Bu 
insan bir partizandır; parti düşüncesine bağlıdır. 
Yani, partizan derken bu kötü bir şey değil; men
sup olduğu partinin düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdır, 
bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Bazı ufak te
fek işlerinde belki objektif davranabilir. 

Şimdi, bu kişiye bir yüksek mahkemenin tüm 
üyelerini seçme yetkisini veriyoruz ve seçeceği kişi
lerin niteliklerinin tayininde de tamamen kendilerini 
serbest bırakıyoruz... Biz bu memlekette bu Ana
yasa Tasarısını yaparken hep geçmişten, 12 Eylül 
öncesinden örnekler vermekteyiz. Yani, sözün sırası 
gelmişken ben de söyleyeceğim, bu memlekette par
tisinden şeklen istifa edipte on sene partisinin ru
muzunu taşıyan Cumhurbaşkanı da gördü bu mem
leket. Niye onu unutuyoruz ki?... Düşününüz ki, 
bu şahsa Yüksek Mahkeme üyelerini seçme yetki
sinin tamamını veriyoruz. Kimlerden seçer?... Efen
dim, tabiî ki hâkim seçer. Seçmezse ne yapacağız? 
'Bunun müeyyidesi nedir? Çok büyük bir boşluk bı
rakmaktayız. Yani, bu şekilde kurulan bir Anayasa 
Mahkemesine seçilecek üyeler belki tarafsız çalışsa 
bile, seçme şekline göre, bu Mahkemenin tarafsızlı
ğına kesinlikle gölge düşecek ve Cumhurbaşkanının 
içinden çıktığı partinin organı görünümünü verecek
tir. Endişem budur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, önergenin aleyhinde söz istediniz 

buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Anayasa Mahkemesinin fonksiyonu hakkında 

biraz evvel Meclisde vaki takrirler üzerindeki konuş
ma, Anayasa Mahkemesinin mahiyeti hakkında Mec
lisde yeknesak bir fikir olgunluğu oluşması bulun
madığını gösterdi. Önerge bu noktadan neşet etmek
tedir. Dört tane Danıştaydan, beş tane Yargıtaydan 
derseniz, bağlarsanız; dört Yargıtay yerine on tane 
^Danıştaydan Anayasa Mahkemesine seçilecek hâkim 
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varsa, niçin Cumhurbaşkanı bağlansın?.. Hukukçula
ra hitap etmeyeceğim; çünkü hukukçular vaki tak-
rirleriyle noktayı nazarlarını, bakış zaviyelerini açık
ladılar; ama hukukçu olmayan arkadaşlara hitap 
ettiğini zaman, hukukçu arkadaşlar da ne demek is
tediğimi anlayacaklar. 

Bir hastanede, sıhhî heyette hastalığa bakışın
da, 'hastalığı tetkikinde ilmî ağırlığı olan doktor var
dır. Aynı heyette pratik müdahaleciler, acil müdaha
leciler, can kurtaran doktor vardır. Aynı heyette sıh
hiyede teşhiste zorluk çeken, teşhisten evvel uzun tet-
kikata ihtiyaç gösteren hekim vardır. 

îşte, Anayasa Mahkemesi de meselelere bakış za
viyeleri farklı olan, ikökîü bakışı olara, toplu bakışı 
okun, meselenin içinde yatan rasyo lejis'i vaz maksa
dını görebilen, bunları görebilecek aletlere sahip 
okun, geniş hukuk kültürü, geniş lisan bilgisi, geniş 
araştırma metodu ölıan hâkimleri seçecektir. 

Memleketlimizde Anayasa Mahkemesine üye ola
bilecek: bu karefcterde bulunan hâkimleri serbestçe 
seçme imkânını niçin Reisicumhura vermiyoruz da; 
dört tane Yargıtaydan, üç tane Danıştaydan gibi tak-
yitli, takyit eder tarzda, tafaditli bir selahiyet veriyo
ruz?.. Bu, Anayasa Mahkemesini sırf meslekî endi
şeyle bağlamak olur. 

Danışma Meclisi üyeleri, menşelerine olan saygılı 
zaaflarını, memleket menfaati söz konusu olduğu za
man unutacak kadar yüksek karakterli, iradeli ve ge
niş görüşlü arkadaşlardır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Cebeci, Sayın Evliya, Sayın Kâzım Öz-

türk'ün soruları var. 
Sayın Cebeci, buyurunuz efendim. 
ABDÜLBAKl CEBECİ — Saym Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarının 179 uncu maddesinin birinci fıkrasına 

göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinim tümü Cumhur
başkanı taraf man seçilmektedir. Tasarının 184 üncü 
maddesine göre de Cumhurbaşkanı Anayasa Mahke-
mesiinde doğrudan doğruya iptal1 davası açabilmek
tedir. Bu duruma göre davayı görecek olan hâkim
lerin hepsi, davayı açan Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilmişlerdir. 

Bu halin, bağımsız yargıya ters düşen bir düzen
leme olduğu kanısındayım. Bu konuda Komisyonun 
görüşünü öğrenmek istiyorum? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Evliya, buyurunuz efendim. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, Anayasa 
Mahkemesine seçilecek üyelerin niteliklerinin yazıl
madığı söylenmiştir. Sayın Devrimsel ve diğer ar
kadaşlar tarafından. 

Ben soruyorum; Anayasa Mahkemesine seçilecek 
üyelerin nitelikleri 179 uncu maddenin gerekçesinde 
yazılmadı mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliya. 
Sayın Kâzım Öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; 
Fiilen olmasa hile kitaplarıyla Hocamız olan Ana

yasa Hocasından bir şey öğrenmek istiyorum. 
Bize kitaplarıyla öğrettiği şey; «Demokrasi mü

esseseler rejimidir» diyorlardı. Bir müesseseyi tak
dire bağlayarak, nitelik bildirmeden, belirli: müesse
selerden üye allimanın sakıncası bugüne kadar gö
rülmedi, bundan sonra hangi sakıncayı tevehhüm et
tiler ki, bu müesseselerden üçü veya beşi alınma ye
rine, anayasal müessesese olan Cumhurbaşkanlığının 
tamamen takdirine terketmeyi demokrasinin mües
seseler rejimi olduğuyla 'nasıl bağdaştırmaktadırlar? 

Arz ederim. i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sorular bitmiştir. Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bütün sorulara cevap vereceğim; yalnız soruş sı

rasına göre değil. Onun için evvela bundan dolayı 
özür dilerim. 

179 uncu maddenin gerekçesinde şu cümleler 
vardır. «Her mahkeme gibi Anayasa Mahkemesinin 
de yüceliği yanında tarafsızlığı da kesin bir esastır. 
Böyle bir kuruluşun, Cumhurbaşkanlığı tarafından 
seçilecek hâkimler ile kurulması Komisyonumuzca 
daha uygun görülmüştür.» Öz, hâkimler tarafından 
kurulmuş olmasıdır. Gerekçe bunu belirtiyor. 

Ayrıca, biraz evvel de anliatmaya çalıştığım gibi, 
yüksek mahkemeler arasında Anayasa Mahkemesi de 
bir yargı organıdır ve üyeleri vardır; üyeleri de hâ
kimlerdir. Her halde bu konuda hiçbir arkadaşım 
bize itiraz edemez. 

Hâkimlerle ilgili 173 üncü maddeye baktığımız 
zaman, «Yargı yetkisi, meslekten hâkimler eliyle yü
rütülür» diye yazılmaktadır muhtevasında. 

Binaenaleyh, bir yargı organı olan Anayasa Mah
kemesinin üyelerinin, hâkim olıan üyelerinin ancak 
bir meslekten hâkim olması, Anayasamız incelen
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eliğimde kendiliğinden belirir ve ortaya) çıkar. Bunun 
için, ayrıca 179 uncu maddede, Anayasa Mahkeme
si meslekten yetişen 15 hâkim eliyle kurulur sözü
nün tekrarlanmasına hiçbir gerek yoktur burada. 

Şimdi Sayın Evliya'ya teşekkür ederim. Nite
likleri konusundaki bu sofusunu cevaplandırmış olu
yorum., 

Sayın Cebeci, çok önemli bir konuya görünüşte 
değinmekte ve demektedir 'ki, «Bu hâkimler Cum
hurbaşkanı tarafından tayin edilmektedirler; nasıl ta
rafsız olacaklardır?» 

Evvela bir kere hukukî açıdan, teorik açıdan ele 
alıyorum soruyu. Teorik açıdan soruyu ele aldığı
mız zaman, Anayasanın 171 inci maddesinde açıkça 
belirtiyoruz; «Hâkimler, görevlıerinde bağımsızdır
lar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ve vicdanî 
kanaatlerine göre hüküm verirler.» 

Akla gelebilir ki, bir hâkim belki bir zaaf gös
terebilir; fakat mesele orada değildir; hâkimin seçil
dikten sonra Cumhurbaşkanıyla olan irtibatıdır. 
Cumhurbaşkanı hâkimi bir daha azledemez. Bu hu
susta Anayasamızın 172 nci maddesinde «Hâkim
lik teminatı» vardır. Hâkimlerin nasıl teminat altı
na alındıkları tespit edilmiştir ve hele birinci dere
cedeki hâkimlerin görevlerine son verilemeyeceği, 
ancak yaş dolayısıyla emekliye sevkedilebileceMeri 
de hükme bağlanmıştır. Esasen, hâkimlere bağımsız
lık ve tam bir vicdan huzuru içerisinde karar ver
melerini sağlayan husus da hâkimlere 1961 Anaya
samızda ve 1982 Tasarımızda getirilen teminattır. 
Bu teminat dolayısıyla, hâkimler tamamen bağımsız 
kalabilirler ve Cumhurbaşkanı onlar üzerinde hiçbir 
etkide bulunamaz. 

Bir benzetme değil de bir örnek olarak verirsek, 
1787 den beri Amerika Birleşik Devletlerinde yüksek 
hâkimleri Devlet Başkanı tayin etmektedir. Yüksek 
Mahkemenin dokuz üyesi de Devlet Başkanı tara
fından tayin edilmektedir. 

Gerçekte, zaman zaman bu sürtüşmelere yol aça
bilir. Hiç şüphesiz, dediğiniz endişeler zaman zaman 
böyle bir bulut halinde belirebiEr; fakat çabuk 'da
ğıta*. Çünkü hâkimler bağımsızdırlar, teminat altın
dadırlar. Hele Amerika Birleşik Devletlerinde Yük
sek Mahkeme hâkimleri ölünceye kadar hâkimlik 
yaparlar, emeklilik de yoktur. 
. 'Binaenaleyh, bu teminatı haiz olan hâkimlerin 

vicdanına bağlı olarak, kendisini seçen kuvvetten ay
rı olarak kararını serbestçe vermesi mümkündür. Bu
nun da bu şekilde işleyeceği kanaatinde bulunuyo
ruz. 

Sayın Öztürk'ün ileri sürdüğü «niteMkleriıni hö-
dirme»ye de sanıyorum ki kısmen cevap verdim. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri yargıç olacaklardır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — 181 inci maddede «Pro
fesörler» var. 

AKlF ERGİNAY — 181 de profesörler var, 
ben maliyeci olarak girersem, hâkim de olmadığıma 
göre ne olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Erginay, lütfen efendim. Sa
yın Anayasa Komisyonu Başkanımız konuşmalarını, 
tamamlasınlar, eğer soracağınız bir konu varsa tabiî 
sorarsınız^ 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hâkimler dışında, üniversite öğre
tim üyeleri bir istisna olarak buraya konulmuştur. 

AKİF ERGlNAY — O zaman açıklayın. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Söylüyorum, madde açık. Hukuk
çu olarak siz gayet kolay olarak bundan sonuca va
rabilirsiniz, sizin için bir zorluğu yoktur bunun. 

AKÎF ERGİNAY — istisna olduğuna dair bir 
hüküm yok, seçilirse ne olacak? 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — istisna denmez buna efendim. Bu 
istisnaî olarak böyle yapılır denmez. Bir anakaidenıin 
yanında, onunla çatışan bir hüküm olursa üniversi
te profesörleri istisna olur. Bizim bütün ileri sürdü
ğümüz husus, meslekten yetişen hâkimlerin ve biraz 
evvel de söylediğim gibi, üniversitelerin de, üniver
site öğretim üyelerinin de bir istisna olarak buraya 
girdikleridir ve bu girişte sistemlin özüne dokunmaz, 
halel getirmez. Açıklayacaklarım bu kadar. 

Kontenjan sorununa gelince; Kontenjanın ne ka
dar zararlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Memleket
te gelişmiş, hukuk alanında birer otorite olmuş ki
şileri serbestçe Devlet Başkanının seçebilmesi ve 
mümkün olduğu ölçüde en iyileri arasından 15 ki
şiyi seçebilmesi sorunudur bu v<; nihayet sanılma
sın ki, her Devlet Başkanı 15 kişiyi seçecek... Böyle 
bir şey bahis konusu değildir, tik başta sistem işleme
ye başlayacaktır ve ondan sonra yer boşaldıkça Dev
let Başkanı bir, iki, belki her Devlet Başkanı kendi 
süresinde iki, üç kişiyi tayin edecektir ve bu iki, üç 
kişiyi tayin etmesi de, Sayın Cebeci'nin sorduğu bir 
suale cevap verir; tesiri ortadan kaldırır. 

Ayrıca biz burada rotasyon sistemini getirdik. 
15 hâkim birden görev yapmayacak, dokuzu kurul 
halimde toplanacak ve sıra ile dosyaları aralarında gö-
rüşelekler. Binaenaleyh, hangi dosyanın hangi hâki-
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ime geleceği yahut hangi dokuz kişilik gruba gelece
ği >de ayrıca bir soru hailimde ortaya çıkar. 

Bu hususta eğer bir tereddüt varsa onu da açık
lamaya hazırım; • mekanizmayı anlatmak için. 15 ki
şilik hâkim bir sıraya girecek, birinci gelen dosyayı 
ilk dokuz hâıkim alacak ve o dokuz hâkim o 'dosya
nın mahkemesi olacak. İkinci gelen dosya İkinci hâ
kimden başlayıp dokuz kişiye gidecek bu sefer on 
numaralı devreye girecek, üçüncü gelen dosya üçten 
başlayıp onbir numara devreye girecek bu suretle 
yedek sorunu da ortadan kalkacak, bütün hâkimler 
görev yapmış olacaklar. 

Bunu da belirtmek isteriım, bizim yedek hâkim
leri ikateranaımız. bütün hâkimlerin çalışabilmesinle 
imkân sağlamak içimdir ve 20 kişilik bir Anayasa 
Mahkemesi sistemi, bizim eski sistemimizde olduğu 
gibi, çoik kalabalıktır, görülmemiş bir sayıdır diyebi
lirim. Amerika'da bu işi dokuz kişi görür, Almanya' 
da yanılmıyorsam 10 illa 15 'kişi arasımda bir heyet 
yapmalfctaıdır, biz de 15 kişilik bir heyeti seçmeyi 
uygun gördük. 

Sayın Göktepe, mesleklerinde temayüz etmiş üst 
kademe yöneticileri, üniversite hocaları Anayasa 
Mahkemesiine giremeyecek mi? Üniversite hocaları 
için gerçekten bir istisna olduğunu burada 181 inci 
maddede arkadaşların sorusu üzerine açıklamıştım, 
mesleklerinde temıayüz etmiş değil, biz kontenjanı 
bile reddederek sadece kamu hukuku dalımda yetiş
miş, temayüz etmiş hukukçuların Anayasa Mahke
mesi üyesi olabilmelerinin sağlanmasını gerçekleştir
meye çalıştık ve omların seçilerek bu fonksiyonu ya-
pabilecelfcleriınie inanıyoruz. 

Açıklamalarım bundan ibaret efendim. Hepinizi 
saygıyla selamlarım ve tekrar sistemimizi benimse
menizi rica ederiz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aldıkaçtı. 

Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı ve Sayın Özfcaya'nın önergesi, 

«179 uncu maddedeki üyelerin nitelikleri belirtilme
miştir, bu itibarla madde komisyonca geri alınsın, 
tekrar düzenlenerek getirilsin» şeklndpdir. Anayasa 
Komisyonu katılmamaktadır. Önergenin dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Önergemin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayazııt ve arkadaşlarının önergeleriyle gö
rüşmelere devam ediyoruz. Bu önerge üzerinde- han
gi sayın üye açıklama yapacak?.. Sayın Bayazıt, bu
yurun.. 

Sayın Bayazıt pek çok önerge var, o itibarla müm
kün mertebe kısa rica ediyorum. 

Buyurun. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli 

arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonu tarafından Genel Kurula 

sunulmuş olan 179 uncu madde «Anayasa Mahkeme
si 15 üyeden kurulur, üyeleri Cumhurbaşkanı tara
fından seçilirler...» Üyelerin nitelikleri maddede sa
rahaten yoktur. Yüksek Komisyon Başkanı burada 
gerekçesinde hâkimlerden olduğunu açıkladı; fakat 
gerekçede olması kâfi değildir, ben metne konulma
sı gerektiği kanısındayım. 

Bu gerekçeden giderek biz önergemizde birinci fık
rayı şu şekilde önermiş bulunuyoruz: «Anayasa Mah
kemesi 15 asıl, 5 yedek üyeden kurulur. Asıl üyelerin 
5'i Yargıtay, 4'ü Danıştay, l'i Sayıştay, l'i Askerî 
Yargıtay, l'i Askerî Yüksek îdare Mahkemesi, 3'ü 
Yükseköğretim Kurulu tarafından gösterilecek üç ka
tı adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 8 yıllık bir 
süre için görev yapmak üzere seçilir ve atanır. 

Süresi dolanların yeniden aday gösterilmesi, seçil
me ve atamaları mümkündür. 

ilk seçilen üyelerin yarısı 4 yıl sonunda ad çekme 
suretiyle bir ay içinde yenilenir. Asıl ve yedek üye
lerin tamamı seçilinceye kadar eski üyeler görevle
rine devam ederler. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse yerine seçildiği 
üyenin süresini tamamlar. 

Cumhurbaşkanı Danıştaydan gösterilen bu aday
lar arasından ayrıca 2'şer, Sayıştaydan gösterilmiş 
olan adaylar arasındn 1 kişiyi yedek olrak seçer ve 
atar. 

Yargıtay, Danışty, Sayıştay, Askerî Yargıtay ve 
Askerî Yüksek idare Mahkemesi adaylarının kendi bü
yük genel kurullarınca üyeleri arasından üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile gizli oyla belirlenir. 

Yükseköğrenim Kurulu adayları kendi üyeleri dı
şında üniversitelerin hukuk ve siyasal bilimler alan
larında en az 15 yıl öğretim üyeliği yapmış olanlar
dan Yükseköğrenim Kurulunca gizli oyla, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.» İlkelerini getir
dik. Nitelikleri bundan ibarettir. 

Kuruluşunu izah ettik önergemizde ve bizim ge
tirdiğimiz sistem daimî olmayıp, devrî bir sistem esa
sı getirilmiştir. Dört senede bir ad çekme suretiyle, 
ilk defasında sekiz sene için seçilmiştir, birinci dört 
senede ilk yarısı ad çekme suretiyle yenileniyor, bila-
hara onun yerine yine seçiliyor. 
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Üyelerin seçimine kadar eski kurul yine devam 
ediyor, etmesi gerek. 

Yedek üyelerin ne şekilde seçileceği de yine Cum
hurbaşkanına bırakılmıştır. 

Yükseköğrenim Kurulu tarafından seçilecek üye
lerin de gerek nitelikleri ve gerekse seçim şekilleri 
burada izah edilmiştir. 

Efendim, bunun daimî olmasının ne gibi mahzur
ları var, devrî olmasının ne gibi faydaları var? Bir
kaç kelime de onun için arz edeceğim. 

Daimî olmasının zararı vardır, yaş haddi olarak 
67 yaş gösterilmiştir; nihayet bunlar 7 sene, 8 sene, 
10 sene, 12 sene vazife görürler. Daimî kalması bizce 
biraz mahzurlu görülüyor. Geçmiş tatbikat bunu gös
termiştir. 1962'den 1980'e kadar olan tatbikat, daimî 
kalmalarının neticesi birçok dosyaların raflara konul
masını, bilhassa 141, 142'nin 1963 senesinde açılan 
dava ile Anayasaya aykırı olmadığını gösterdiği hal
de, bilahara 1980'e kadar bu 141, 142 üzerinde açı
lan davalar rafa konulmuştur, mahkemeleri çalışmaz 
hale getirmiştir, birçok askerî mahkemelerden, sıkı
yönetim mahkemelerinden, umumî mahkemelerden 
Anayasa Mahkemesine yine iptal için gönderilmiştir; 
fakat müspet bir karar verilmemiştir. Bilahara 12 Ey
lülden sonra bu kararlar oybirliği ile verilmek sure
tiyle Anayasaya aykırı olmadığı gösterilmiştir. 

Bu bakımdan birçok mahzuru olur. Dört senede 
bir değişmesi; hakikaten yeni yeni hukukî oluşum
lar ve yeni yeni gelişimler vardır, buna göre genç-
leştirilir, yenileştirilir; hiç değilse yeni fikirler girer, 
Anayasa Mahkemesinin işlemesi daha verimli olur. 

O bakımdan devrî bir sistemi uygun gördük. Tak
dir Yüce Kurulundur. Saygılarımı sunarım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? 
ISA VARDAL — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
Efendim, sekiz önergenin sekizi de aynı mahiyet

te olduğu için, daha ziyade sayın üyeler aleyhte söz 
alarak açıklarlarsa, belki aydınlığa kavuşur. Çünkü 
her önerge sahibi kendi önergesini açıklarken, zaten 
lehte konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın üyeler. 
179 uncu maddede «Anayasa Mahkemesi, 15 üye

den kuruludur.» şekilde kabul vardır. Halbuki, veri
len önergede 15 asil, 5 yedek üye olmak üzere, bu 
adet 20'ye çıkarılmaktadır. Geçmiş dönemde de gö
rüldüğü gîbi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin çöklu-
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ğu nedeniyle, bazı üyeler uzun müddet çalışamama 
durumuna girmişler ve bu dışarda birtakım dediko
dulara neden olmuştur. O nedenle, üye adedinin ço
ğaltılması bu bakımlardan sakıncalıdır. 

Halihazırda mahkemeye verilen görev nedeniyle, 
bu 15 üye bu görevini 'hiç sıkışmadan yerine getire
bilecek durumdadır. Bu balkımdan önergenin bu kıs
mına katılmıyorum. 

Diğer taraftan, 'bütün üyelerin Cumhurbaşkanı ta
rafından seçileceği öngörülmektedir. Tasanda da ay
nı şekilde kabul vardır. Şahsî kanıma göre bunun da 
birtakım sakıncaları olacaktır. Zira, bir mahkeme
nin bütün üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından se
çilmesi halinde, eğer ö mahkeme başarısız olursa, 
Yüce Makamın yıpranma durumu olacaktır; çünkü 
mahkemenin ıbir yerde verdiği kararlar, kamuoyun
da tartışılır mahiyette olan ıbir kararlardır. Kamuo
yunda tartışılan kararlan nedeniyle Mahkemenin 
yıpranması, bir yerde Yüce Makam olan Cumhurbaş
kanının da yıpranması demektir. 

O bakımdan, ibu üyelerin ıbir kısmının Cumhur
başkanı, bir kısmının da belli müesseseler tarafından 
seçilmesi, kanımca daha uygun olacak ve ileride her
hangi bir makamın yıpranmasını önleyecektir. Bunu 
şu nedenle söylüyorum ; 

1960 - 1980 arasındaki devrede Anayasa Mahke
mesi üzerinde birtakım münakaşalar açılmış, Anaya
sa Mahkemesinin lağvını dahi isteyenler olmuştur; 
ama hiçbir müesseseye 'bu konuda birşey söyleneme-
miştir; çünkü oraya seçilen üyeler, çeşitli müessese
lerden seçildiği için, o müesseseler hakkında kimse 
birşey diyememiştir. 

Bir de, belli bir süre için seçim öngörülmektedir. 
Bir mahkemenin iyice oturabilmesi, görüşlerinin, iç
tihatlarının belli 'bir yönde 'ilerleyebilmesi için; oraya 
seçilen üyelerin emeklilik yaşına kadar daimî olarak 
orada bulunmaları, görüşlerinin, içtihatlarının daimî 
olarak her kurula göre değişmemesini sağlayacaktır. 
O bakımdan süre kaydının kaldırılması kanımca da
ha uygun olacaktır. 

Bu ıbakımdan önergeye katılmıyorum; arz ede
rim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Önergenin lehinde Sayın Gebolbğlu, buyurun 

efendim. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Evvela, Sayın Rıfat Ağabeyimizin önergesi ile be

nim de yedek kısım hariç, aynı mahiyette olan öner-

— 163 — 



Danışma Meclisi B : 148 10 . 9 . 1982 O : 3 

gem bulunduğu için, evvela önergemi geri alıyorum. 
Ancak, lehinde konuşma gerekçemi izah etmemde 
fayda görüyorum. 

Anayasa Mahkemesi, en yüce yargı organıdır. Bu 
nedenle, bu organın üyelerinin seçiminde belli ölçü
lerin kullanılıp, objektif özen gösterilmesi zorunlu
dur. Anayasa Mahkemesinin görev alanı ve işlevi göz 
önüne alınarak, diğer yüksek yargı organları üyeleri
nin görev almaları da hukuk devleti ilkesinin doğal 
sonucudur. 

Bu arada, Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler ko
nusunda anailke belirtilerek, seçici makama da hare
ket özgürlüğü sağlanmış olmaktadır. Bu itibarla öner
genin Idhindeyim. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; çok kısaca bir nok
taya cevap vermek istiyorum; süreli seçim için. 

Aziz arkadaşlarım; eğer hâkimlerin görevini za
manla sınırlarsak, işte o zaman Sayın Cebeci'nin de
diği tehlike başgösterir. Hâkimler, tekrar seçilebil
mek için belki bazı zaaflara düşebilirler. Hâkimin 
bağımsızlığının 'sağlanmasında en temel amil, azlolu-
namamaları ve görevlerinde devamlı olarak kalmala
rıdır. 

Bunun dışında bütün söylediklerime ilave edecek 
birşeyim yok. Kontenjan sistemine karşıyız, Cumhur
başkanı tarafından seçilmesi gereğine tekrar inanıyo
ruz efendim. 

Yalnız Sayın Başkanım birşey arz etmek istiyo
rum; demin bu konu oylanmadı mı?.. Bilmiyorum, 
yani Cumhurbaşkanı tarafından 'seçilmeleri konusu 
oylanmadı mı?.. 

BAŞKAN — Hayır... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sadece, şimdilik önergeleri değer
lendiriyoruz?.. 

BAŞKAN — Evet, siz önergeleri almadığınız için, 
bütün önergeleri tek tek işleme koyuyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım; usul hakkında bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım; biraz; eVvel Sayın Tosyalı ve Zeki Özkaya'nın 
teklifleri şu istikamette idi: 

«Seçilecek olan kişilerin, Anayasa Mahkemesine 
üye olacak kişilerin, nitelikleri belirtilsin»ı şeklinde 
idi. 

Şimdi, benim anladığım kadarıyla, Sayın Baya-
zıt ve arkadaşlarının ve benzeri diğer önergelerde, ön
celik ve nitelik belirtilmesi vardır. Nedir bu nitelik 
belirtilmesi?.. Bu, Danıştaydan şu kadar arkadaşın 
seçileceği, Yargıtaydan bu kadar kişinin, Sayıştaydan, 
Askerî Yargıtaydan v.s. Bu durum muvacehesinde, 
biz biraz evvelki oylama ile nitelik belirtilmemesi ge
rekeceği hususunda bir sonuca varmış idik. 

Ben acaba bu kanaatimde yanılıyor muyum; Sa
yın Komisyon ne düşünüyor, Riyasetimiz ne düşü
nüyor?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim;. Ben cevap arz 

edeyim. 
Sayın Kırcalı, Sayın Tosyalı ve özkaya'nın öner

geleri, «Nitelikler tespit edilmemiş ve nerelerden se
çilecekler, vasıfları ne olmalıdır?»/ şeklindeki önerge
leri, Anayasa Komisyonu bütün bu önergeleri alsın
lar ve bu önergelerde hem bu sayın üyelerin nereler
den seçileceğine, hem niteliklerinin ne olacağına dair 
maddeyi yeniden oluştursun getirsinler» şeklinde idi, 
istek bu idi, bundan ibaretti. Fakat Genel Kurulu
muz bu önergeyi kabul etmediği için, biz bütün öner* 
geleri teker teker muameleye koyarak, Genel Kuru
lun 'kararını alıp ona göre Anayasa Komisyonuna 
Genel Kurulun kararlarını iletmiş olacağız. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın baştanım; usul 
bir şey arz etmek Myorum. 

IBAŞKAN — Buyurum efendim. 
(KÂZIM ÖZTÜRK — Bu beyanınızdan sonra 

bir ilkeyi müzakere edebilir imiyiz?... Komisyonur 
muz diyor İM, «Kontenjan usulüne karşıyım.!» öner
gelerim çoğunluğu bîr klonıtemıjanı öngöamefctedlir. Her 
önerge üzerinde üç ikişiyi ve üç die soruyu geliştir
me yerline, bu tikeyi müzakere" edip oyliaıs'a'k, ımese-
lleyi daha (kolayca halletmiş olacağız. 

Arz edledlrn.ı 
(BAŞKAN — Sayın öztüırk, esasen ©asjkanlkğın 

en büyük silkintisi da, şu önergeler. üzerinde temas 
buyurduğunuz noktadır. 'Baştan itibaren duyduğum 
endişe, cidden bu 8 - 10 önergeyi masif 'değedidndliıre-
ceğiz ve Komisyonla 'bu konuda, 179 uncu maddeyi 
yeni bir şekle sokmak için Genel1 Kurul ne ıtaümait 
vereodk'tiir, bu nasıl meydanla çıÜoacaHdtıır?..? Bumun 
endlişesli içindeyim. Onun için', ben Sayıın Anayasıa 
Komlisyonu Başkanıimlızdan bu tkonudalkii bir görü
şünü allayım. 

ISayıra Alidılkaçtı, değerli airikadaşüarimızıın, zanne
derim bütün ülye arlkadaşl'arımızıın görüşleri şu: Bir 
defa bu ilkeyi tespit edelim Sayın Cumhurbaşkanı-
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ilanımız tatmaımıen serbest mali alaca'klardif; seçecekleri 
15 Anayasa Mahkemesi üyesinde, yoksa (muhtelif 
adlU organlardan; Yaırgııtaydan, Sayıştaydan, Da-
ınıştaydainı ve düğer kuruluşlardan ımuayyen ırıiikitar-
larda üyeleri! iallmıalk suretiyle tmli bu kurulu teşekkül 
eUtiıreoeikileırdikı Cuımlhuııibaşkanılmıız? .̂ Bumda bir ilke 
karaınma vaaialını derler. Bu konuda görüşünüz ne
dir?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanıtm, tabiî herfkeslin ken-
dünle göre 'bit1 yorum şekli var; zatıâfllıeriınin yoru
munla da saygı duyanım ve saygıyla karşılarııniı. Fa
kat, ilk önerge üzerinde! yapılan tartışmada ankadaş-
laıTıimrz, niteliklerin belirtilımiediği ve dolayısıyla mad
denin Komliisyöna ladesi ve ınitelflidierin tespitinden 
sonra gelinmesini İleri sürdüler dik önergelerinde. Biz 
buna karşı bir görüş arz ettik ve yapılan1 oylamada 
önerge kabul! edilmedi. Bunun yorumu gayet basit-
ıtir; yani Genel Kurul o önergeyi reddetmekle, ge-
ıtirdiğim'iz amaddeyi, nliteliksiiz madde görüşünü; is
terseniz kelime üzerinde 'oyniamayalım, niteliksiz 
ımadde görüşünü benlimısiemiş dernektir efendim. Bu
nun yorumu bize göre gayet açılk.v. 

A, ASIM İĞNECİLER — Doğrudur, doğrudur 
Sayın 'Başkanıfm. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI —< Amia başkaları, .ibaşkla aricıadaşla-
rınnıız başka türlü değerîendiıririler; onu da saygıyla 
karşılarız. ıBu, hukuk ilmidir, bi'Myorsunuz çeşitli 
görüşler olabilir. 

IBAŞKAN — Teşelklkür edebim. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Sayım Başkanııtn, usulle 
ilgili 'bir şey sorabilir mliyim?,.T 

IBAŞKAN — Usulle igili buyurun Sayın Öz-
türk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayun Başkan, sayın üye
ler; 

!Bir önergetılin oylama ibiçiımiinin takdiri Genel1 

Kurufca belidir. Önerge ıdliyordü ki; ımüştereik olan 
önergelerini uzum uzun müzakeresi yerine, verilen 
önergelerin çdkllluğu karşısında kontenjan usulüne 
dönülmesi için, ıbunu Komisyon oluştursun, bu ne-
denHie' madldie Komliisyöna (iade edilsin, idi. Maddenin 
Komisyona ladesi Genel Kurulca kabul' edilmemiş-
ıtiır. iBipaen'ateyh, önergeler müzakere edilecektik, lade-
ınümı kabul edilmemesi, Komisyonun görüşünün ka
bulü anlamında değildir. Sayını Komisyon Başkanı
mız bu yolda bir tefsir yaptılar; sora derece yamlıs-
tllV 

IBuınu arz etmek için rahatsız ettim, saygılar su
narını* 

BAŞKAN — Teşjekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI —, Odabilı^ 
KAMER GENÇ — Sayın Baışıkatoıirnı, usule il

gili ben de ıbiir şey arz edebilir miyim?.». 

(BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, usule ilgili bir 
soru daihıa var, onu da dinleyelim. 

'Buyurun Sayın Genç.: 
KAİMER GENÇ — SayUn Başikammı, Sayın Ana

yasa Komisyonu Başkanımız, o önerge oylanmadan! 
önce benıim lakhımda kaldığıma göre şöyle bir Ikonuş-
mıa yaptılar ve dediler ki «iHet ne Ikadiar burada 
biz nliteiikleıri belirtmedik; 'amia yine Cumhurbaşkanı, 
Anayasa Mahkemesi üyeliklerine atama yaparken, 
ımuhafcfcafc Ikli1 hâkim statüsünde olan kişileri ataya
caktır. Alma illa Yargutaydan, Danıştaydan bir kon
tenjan deği de, daha alt kademelerde çdk liyakatli 
ıbir ihâkim olursa onu da atayacaktır.» şeiklinde söy-
ledler, ıbeniim aklıımda böyle kaldı ve böyle bir iza
hatı var; tutamaklarda da herhalde öyle geçiriliş zan
nediyorum. 'Bu şekilde bir açıklama yaptıktan sonra, 
zaten ıbir oylama yapıldı. Şimdi Sayın Anayasa 
Komisyonu BaŞkanımuz diyor iki, «Niteliksiz yö
nüyle Genel Kurul Ikabul etti.» Halbuki, kendisi ıböy
le bir izahatta ıbullundullar ve dediler iki «Hâlkim sta
tüsünde olacak 'Mşleri Cumhurbaşkanı atayacalktur.» 
Bu da 'bir niteliktir. 

Teşelklkür ederime 

BAŞKAN — Teşelklkür ederim. 
IBuyuırun Sayın Aldılkaçtı̂  
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın Balkan, Sayın Lü'tfulİah 
Tosyalı ve Zekalı özkaya'nın önergesıinli okuyorum1: 

(«Anayasa Tasarısının 179 uncu maddesinde, Ana
yasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek kişilerde ara
nacak şartlar yazılmamıştır. Bu bu şartların aa be
lirtilmesi için maddenin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz.» 

IBu önergeyi Genel Kurul reddetmiştir efendim. Bi
naenaleyh, Anayasa Komisyonunun, bu şartları tespit 
etmesine gerek olmadığına karar vermiştir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Tabiî, doğru. 
BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun. 
Değerli üyeler; esasen bu birinci önerge üzerinde 

Genel Kurulumuzun kararı belli olduktan sonra, di
ğer önergeler aynı mahiyette olduğu için onları sürat
le geçmemiz mümkündür, 
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Sayın Aldıkaçtı, Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının 
önergesinin hiçbir 'kısmına katılmıyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeye Sayın 
Anayasa Komisyonu 'katılmamaktadır. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınma
sını kabul edenler... 

KAMER GENÇ — Ayn bölümler var. 
^BAŞKAN — Efendim, 'hiç birine 'katılmıyorlar... 

(«Anlaşılmadı Sayın Başkan» sesleri.) 
Anlaşılmayan bir taraf yok. Bir daha açıklıyorum, 

özür dilerim, bir daha açıklıyorum... 
İKÂZIM ÖZTÜRİK — Oylanmıştır bu. 

'BAŞKAN — Efendim, ne saydık, ne de Başkanlık 
olarak «Kabul edildi» veya «Edilmedi» dedik. Bu iti
barla, «Oylanmıştır» demiyelim lütfen. 

Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının önergesi; ki bu 
önergede Anayasa Mahkemesi üyelerinin demin sıra
lanan; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Ku
rulu gibi kuruluşlardan muayyen miktarda üyeler alın
mak suretiyle Cumhurbaşkanınca tayinine dair bir 
önergedir. Bu önergeye Sayın Anayasa Komisyonu 
katılmamıştır. Bu itibarla, önergenin dikkate alınıp, 
alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınma
sını : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Özer Gürbüz'ün önergesine geçiyoruz. 
Sayın Gürbüz, birinci önergeyle bu önerge ara

sında bir değişik taraf var mı?.. Müzakereyi kolaylaş-
tıralım, rica ediyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ — Müsaadenizle anlatayım efen
dim. 

Değişik taraf, altı üyenin seçimini Cumhurbaşka
nı tarafından öngörüyordum önergede. Dört üye Yar
gıtay, iki üye Danıştay, iki üye Askerî Yargıtay ve bir 
üye Sayıştay... 

BAŞKAN — Diğer,önergenin aynıdır, yalnız üye 
adetlerinde fark var. 

ÖZER GÜRBÜZ — Evet, bir değişiklik vardı; 
Cumhurbaşkanının seçeceği üyelerin 3'ünün üniversite
den seçilmesini ve 1 üyenin de Askerî Yargıtaydan 2 
aday arasından seçilmesini söylüyorum. 

Daha değişik bir şey yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyondan soruyorum?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, müsaade buyurun. 
1 inic önergenin aynısı bir önergedir. Bunun üze

rinde bilmiyorum lehte, aleyhte ne konuşulacaktır?... 
A. ASIM İĞNECİLER — O zaman hiç muamele

ye koymayın Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, sizlerin kararlarınızla bu yo

la gitmiş bulunuyoruz. 
Buyurun Sayın Devrimsel, soru. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, soru 

olarak sormak istiyorum : 
Sayın Komisyon Başkanımız, «Cumhurbaşkanı, 

meslekten bir hâkim tabiî ki tayin edeceklerdir, bun
dan başkasını düşünülmez.» dediler. Bunu kendileri 
söylediler, önceki maddelere izafeten, «©una istisna 
olarak, üniversiteden de tayin edebilir.» dediler. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi üyelerinin niteliklerinin 
kaidesi maddesinde belli olmadan, istisnası belli. Şim
di, bu durumda bir emekli vali diyelim, bir emekli ge
neral diyelim veya emekli bir mühendis diyelim; bun
lardan birini Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine 
tayin ederse ne olacak?... 

BAŞKAN — Evet, bir soru bu. 
Teşekkür ederim. 
Sayın İğneciler buyurun. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın Komis

yondan soruyorum : Deminki maddede Genel Kuru
lumuzca kabul edilmedi öneriler; bu Anayasada Cum
hurbaşkanına, Devlet 'Başkanına bu kadar büyük yet
kiler verirken, Anayasa Mahkemeleri üyelerini seç
mekte yetki vermemek, nasıl mütalaa edilir?.. 6 kişi 
mi Yargıtaydan alacak, 4 tane mi üniversiteden ala
cak; Cumhurbaşkanlarını bu kadar takdirsiz gibi dü
şünmek, hatalı mütalaa edilmez mi?... Onu arz etmek 
istiyorum. Cumhurbaşkanını serbest bırakmakta fay
da yok mudur?... 

BAŞKAN — Evet, son soru Sayın Hazer'in. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, Anayasa Mahke

mesi, sadece bir üst mahkeme durumunda değil, aynı 
zamanda bir siyasî mahkeme durumundadır. Böyle 
olunca, üyelerin hepsinin Yargıtaydan veya Danıştay-
dan seçilmesi mahzurlu değil midir?... Sayın Başkan 
bu kapıyı kapamış bulunuyor, açsınlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı, sorulara cevap lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, evvela Sayın Ha-
zer'e cevap vereyim; Anayasa Mahkemesi siyasî bir 
mahkeme değildir. 

MEHMET HAZER— Siyasîdir. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN ı 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, hiç de siyasî n}ahke- I 
me değildir. Siyasî denetleme yapmaya kalkarsa, 1974' 
te düştüğü duruma düşer; yapamaz. i 

Anayasa Mahkemesi, salt Kanunun Anayasaya uy- I 
günlüğünü denetlemekle yükümlüdür; görevi orayla I 
sınırlıdır. 

Diğer bir soru; Sayın Devrimsel; «lalettayin bir 
kimseyi seçerse,» bir general bir doktor, bir emekli I 
vali seçerse ne olur?..» diyor. Eğer bu emekli vali, I 
Danıştaya üye seçilir ve Danıştay üyesi olursa, bir 
yargıç sıfatını alır, o zaman seçilebilir; bunun dışında 
seçilemez. Seçerse ne olur?... Sayın Fikri Devrimsel, 
bu suali sormanız beni şaşırtıyor; o zaman Cumhur
başkanı Anayasayı ihlal etmiş olur, ettiği yemine iha
net eder. işte bu kadar. (Alkışlar) 

Bu kadar basit bir soruyu sormayın çok rica ede
rim. Siz sormayın bu suali bana, başka birisi sorsun. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, sorsunlar arkadaşlar; 
zararı yok. 

Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu Sayın Gürbüz' 
ün önergesine katılmıyor. 

Dikkate alınması konusunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın öztürk, sıra sizin önergenizde. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, küçük bir 
arzım var, daha sonra önergemi geri alacağım. 

Sayın Başkanım, Değerli Komisyon Başkanımızın 
bu maddenin kararının Komisyonda ekseriyetle alındı
ğını beyan buyurmuşlardı. 

Önergelerin çokluğu ve beliren sakıncalar karşı
sında, asgariden Genel Kurulun takdirine bırakabilir
di. Her ne hal ise, bu maddede kontenjan usulüne gi
dilmemesi için bütün gücüyle karşı durmuştur. Tabiî 
ki, kaptanımızdır, Genel Kurul adına metini hazırla
mıştır; Genel Kurulda pek çok üye arkadaşım Komis
yonun tutumuna bakarak oy verme dunımundadır; bu 
nedenle haklı talebimiz, biraz önce Sayın Bayazıt ve 
arkadaşlarına ait haklı olan talep reddedilmiştir, be
nim önergem de bu mahiyettedir; bu nedenle önerge
mi geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Öztürk. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, çok özür dilerim. I 
önerge geri alındı; sadece şunu arz etmek isterim 

ki; Genel Kurulun her üyesine ayrı ayrı saygılıyız ve 
bu tutumumuzu da, Genel Kurulda pek az kişinin ba
zen desteklediği önergeleri desteklemekle göstermişiz- | 

dir. Bizim için burada hiçbir arkadaş arasında fark 
yoktur, sadece fikirleri değerlendiriyoruz ve fikirlere 
göre karar vermeye çalışıyoruz. Bu şekildeki ithamlar 
bizi üzer. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe sizin önergeniz, buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Anayasa Komisyonumuzun, gerçekten bir çok ko

nularda gösterdiği olgun davranış, hepimizin takdirine 
şayan olmuştur. Fakat bu kez, bu derece fikrinde di
renmesi de tarafımızdan yadırganan bir hal olarak va
sıf landırılmaktadır; hepimiz tarafından böyle vasıflan-
dırılmaktadır. 

Ben, orta bir hal getirmiş bulunuyorum, bakalım 
buna da «Hayır» derlerse, ben o zaman «Pes» diyece
ğim. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi 15 kişiden kurulur; 15 
kişiden 4'ü Yargıtay, 3'ü Danıştay, l'i Sayıştay, l'i As
kerî İdare Mahkemesi, l'i Askeri Yargıtaydan olmak 
üzere 10 üye. Bunun dışında Cumhurbaşkanının mil
lete ve memlekete üstün hizmetlerde bulunmuş ve üye 
seçilme niteliğini haiz olan kişiler arasından seçeceği 
5 kişi olmak üzere, 15 kişiden kurulmasını önermiş 
bulunuyorum. 

Ayrıca, Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının önerdiği 
gibi, Fransız Anayasa Konseyinden esinlenerek devri 
bir sistem getirmiş bulunuyorum. Ben, 15 üyenin 9 yıl 
süreyle seçilmesini; üçte birinin ilk 3 yıl içinde değiş
tirilmesini müteakip, 5 üyenin müteakip, 3 yıl içinde 
değiştirilmesini ve bu devri sisteminin» sürüp gitmesini 
önermiş bulunuyorum. 

Bu, içtihatların muhafazası açısından da gayet ya
rarlı olacaktır; çünkü, 15 kişiden 5'i gidecektir, yeni 
gelen 5 kişi orada kalan 10 kişinin içtihadını ve Mah
kemenin yargılama şeklini ve uygulamasını iyice öğ
renmiş bulunacaklardır. 

Böylece 9 yıl içerisinde; (Meşhur bir söz var : 
«Mahkeme kadıya mülk olmaz.) hiç birisine mülk ol
mayacak; herhangi bir siyasî görüş etrafında şartlan
ma sözkonusu da olsa, bu bertaraf edilmiş olacaktır. 

Yüksek Kurulunuza saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yeğenağa, aleyhte söz istediniz, Sayın Ha-

zer, lehte istediniz. 
Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın ©aşkan, ben 

sıramı Sayın Peköz'e veriyorum efendim. 
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ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Evvela Sayın Yeğenağa'ya teşekkürlerimi arz et
mekle görüşlerimi açıklamaya başlıyorum. 

Efendim, Anayasanın bütünü üzerindeki görüşleri
mi açıklarken de ifade ettim, bir kere daha hatırlat
mak isterim. Bana göre bu Anayasanın en büyük özel
liklerinden birisi, siyaset ilmine, siyaset sanatına ve si
yasetçiye fazilet ufkunu açmış olmasıdır. En büyük 
özelliği bence budur. İşte bu üzerinde durduğumuz 
imadde, bir fazilet devrinin başlangıcına işaret eden 
maddelerden biridir. Bırakınız bir Devlet Başkanını, 
serbest bırakınız; verilen imkânları kendi geniş fazilet 
ufku içinde değerlendirsin, öyle bir kamuoyu karşı
sında olacak ki o Devlet Başkanı, adım adım: takip 
edilecektir; nefes alışı, nabzının atışı kamuoyu tara
fından adım adım takip edilecektir. Bu fazilet okya
nusu içerisinde, bir Devlet Başkanının hata edebilece
ğini, hatalı bir seçim yapacağını düşünmüyorum ve bu 
sebeple çok sevdiğim Sayın Abbas Gökçe'nin öner
gesine karşı geliyorum. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Buyurun Sayın Hazer. önergenin lehinde. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi, bünyesi itibariyle bir üst 

mahkeme değildir. Verdiği karar, tetkik ettiği mevzu 
da bir mahkeme kararı değil, bir yasama muamele-
sidir, yasama muamelesi, mahiyeti itibariyle de siya
sîdir. Böyle olunca, Sayın Komisyon Başkanının, 
Anayasa Mahkemesinin kararının mahiyeti hakkın
daki mütalaası isabetsizdir. 

Anayasa Mahkemesinde, Cumhurbaşkanına yetki 
verilmesine karşı değilim; ancak Cumhurbaşkanının 
bu yetkisini kullanırken, ona yardımcı olmak için 
Parlamentonun, yasa yapan kuruluşun da bir katkısı, 
bir işareti olması lazımdır. Bu yetkiyi veriyoruz; şu 
şu evsaftaki adamları tayin etmek için. Onların ade
di için, kontenjan tayini için belki bir tasrihe lüzum 
yoktur; ama nitelik mutlaka tasrih edilmelidir ve 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsinin de Yargı-
taydan veya Danıştaydan gelmesi de gerekmez. Çün
kü Anayasa Mahkemesi, aynı zamanda bütçe hak
kındaki bir yasayı da tetkik edecek, iptal edecek; bir 
maliyeciye, bir ekonomiste de ihtiyaç duyulacak bir 
makamdır, bir mercidir. 

O bakımdan, malî, iktisadî ve adlî sahada yetiş
miş olanlar arasından seçmesi lüzumunu belirtmek-

— M 

te, hem fayda vardır, hem Cumhurbaşkanına saygı
nın ifadesidir, hem de bir kolaylıktır. Bu kolaylığı 
temin etmek de bizim vazifemizdir. Biz, vazifemizi 
yaparız. 

Bu inançla Sayın Gökçe'nin, rakamlar hariç, ge
tirdiği teklifin hiç olmazsa bir esasta ele alınarak, 
yeniden kabul edilerek, bir neticeye varmamız doğru 
olur kanaatindeyim. Komisyonun da buna iştirak et
mesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Usul hakkında söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
KEMAL DAL — Usul hakkında söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 

Güray. 
Sayın Dal, size de usul hakkında söz vereceğim 

efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, bir 

önerge verildiği zaman, ya lehinde ya aleyhinde ko
nuşacağız. Daha önce konuşamadığımız bir konuyu 
«Önergenin lehinde konuşacağım.» diye, burada zik
retmek, önergeyi savunma hakkını engellemektedir. 
Bunu arz edeceğim efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tam anlayamadım Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, Sa

yın Hazer, biraz önce Komisyon Başkanı ile olan ko
nuşmalarında, ifade edemedikleri hususu ifade etmiş 
oldu, önergeyi savunmadılar efendim. 

BAŞKAN — Tamam şimdi anladım efendim. Te
şekkür ederim. 

Sayın Dal, usul hakkında buyurun efendim. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, biraz önce Sa

yın Bayazıt ve arkadaşlarının verdiği önergede; Yar-
gıtaydan, Danıştaydan ve çeşitli kuruluşlardan Ana
yasa Mahkemesine Cumhurbaşkanının üye seçmesi 
içeriği reddedildi bu Yüce Meclis tarafından. Şimdi, 
yine aynı kaynaklardan Cumhurbaşkanının üye seç
mesi teklifi var Anayasa Mahkemesine, Sayın Gök
çe'nin önergesinde. Sayın Öztürk, bu usulî durumu 
gördü ve önergesini geri çekti. Tekrar tekrar, bu ni
telikte önergeler var ise, bu nitelikte, bu içerikteki 
hususların tekrar oylanmasını rica edecektim efen
dim. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeler arasında 

fark vardır. Bakınız, Sayın Gökçe, 5 üye için Ş$yın 
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Cumhurbaşkanına bir imkân sağlıyor, diğer üyeler 
için de muhtelif kuruluşlardan üye seçilmesini teklif 
ediyor. Bu itibarla, birbirinden ayrı konular var. O 
bakımdan oylatıyorum. 

TURHAN GÜVEN — Önergem hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Güven daha sırası gelmedi 
önergenizin. 

TURHAN GÜVEN — Yani önergemizi geri çek
mek için, o süreyi bekleyelim mi?.. 

BAŞKAN — Hayır. O maksatla ise hayhay. Ben, 
önergeniz üzerinde konuşmak istiyorsunuz zannet
miştim. Buyurun Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Genel Kurulun, hele Komisyonun temayülü ke
sinlikle belli olmuştur. Bu nedenle, bendenizin de, ni
teliklerinin belirtilmesine ilişkin bir önergem vardı, 
lütfedip arkadaşlarımın bazıları da imzalamışlardı. 
Bu temayül karşısında, bu önergeyi çekeceğim ve ay
rıca, Sayın Hocam Aldıkaçtı'nın talebesi olmadım; 
ama biraz evvel bir eski talebisini haşladığına da şa
hit oldum; «Anayasayı ihlal eder; eğer dışarıdan, hâ
kim sınıfı dışından atama yaparsa» dediler. Her ne 
kadar bizim Anayasa Tasarımızda Sayın Devlet 
Başkanının Anayasayı ihlal etmesi diye bir suçu yok 
ise de; ancak vatana ihanetten sorumluluğu vardır, 
bu sorumluluk göz önünde tutulduğuna göre, bu 
önergenin geri çekilmesinde yarar görmekteyim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Parlak'ın aynı 
talebi var. Sayın Parlak da Divanda oldukları için 
bana bildiriyorlar, önergelerini geri alıyorlar. Sayın 
Güven ve arkadaşlarıyla, Sayın Parlak'a teşekkür 
ederim. 

Sayın Gökçe geri almayı düşünüyor musunuz?.. 

ABBAS GÖKÇE — Hayır Sayın Başkan. Oylan
sın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin önergesine Sayın 
Komisyon katılıyorlar mı?.. 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin önergesine Anaya
sa Komisyonu katılmıyor. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Usul hakkında söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ — Usul hakkında çok konuşu
luyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet Sayın Genç. Lehte, aleyhte 
konuşma biraz azalınca, usul konuşmaları çoğaldı. 

Buyurun Sayın iğneciler. 
A. AŞIM İĞNECİLER — Efendim, elbette ço

ğalır. Müsaadenizle arz edeyim. Bir önergenin 15-20 
sayın üye tarafından imza edilmesi usulü terkedile-
cek, bundan sonra aynı fikirdeki arkadaşlar, ayrı ayrı 
önerge verecek ve reddedildikçe yeni bir sistem, red
dedildikçe yeniden oylama suretiyle bir karışıklık hu
sule gelecek. Aynı şeyi, hem reddedeceğiz, hem kabul 
edeceğiz... Böyle bir tehlike ile karşı karşıyayız. Onun 
için Başkanlıktan istirham ediyorum; birleşsin ma
hiyeti aynı olanlar ve söz verilmesin ve bu kesilsin. 

Arz ,ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Birleştirmenin mümkün olduğu önergelerde bunu 
Başkanlık büyük bir titizlikle uyguluyor. Esasen, 
önergeleri tetkik eden Sayın Heyet, bu konuda bize 
çok büyük yardımda bulunuyor. Yalnız, bu önerge
lerin hiçbiri diğeriyle aynı değildir. Yalnız, başlangıç 
kısmında bir iki yakınlık var, fakat hepsi birbirinden 
ayrıdır. 

Sayın Yarkın ile Sayın Vardal'a soruyorum; öner
genizi alıyor musunuz?.. 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, Genel Kurulun 
temayülü belli olmuştur; önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir miyim Sayın Komisyon Başkanına?.. 
BAŞKAN — Bir iki önerge daha var, soru hak

kınız mahfuzdur Sayın Devrimsel. 
Sayın Azgur, önergeniz için buyurun. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Bendeniz, Anayasa Mahkemesinin bütün üyeleri

nin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini kabul et
miş idim önergemde. Bir kontenjan, bir tahdit de yap
mamıştım; yani Yargıtay dan şu kadar, Danıştaydan 
bu kadar diye. Sadece kaynak göstermiştim; yani 15 
üyenin 15'ini birden Cumhurbaşkanı, isterse o kay
naktan seçebilir. Mesela; profesörler arasından, me
sela Yargıtaydan, mesela; Danıştaydan, mesela Sa-
yıştaydan. Yani dondurmamıştım; Danıştaydan şu 
kadar, Yargıtaydan bu kadar diye. Sadece kaynak 
göstermekle iktifa etmiştim. Bu, benim inancımın 
önerge haline geliş şekli idi. ileride tatbikatta çıkacak 
olan hatalardan hiç olmazsa kendimi sorumlu tutma-
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yayım, «Ben bu günaha katılmadım.» diyebileyim I 
diye. 

O itibarla; lütfen sorunuz, katılmıyorlarsa mesele 
biter efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Azgur'un önergesi bu ma

hiyettedir. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim; Sayın Azgur'un önergesi 
bize en yakın olan önerge; fakat arz ettim Sayın I 
Başkanım, yani aynı sözleri tekrarlamaktan artık 
utanmaya başladım; gerçek bu. Aynı sözleri tekrarlı
yorum; fikrim nedir onu anlattık, kürsüden söyle
dim, ondan fazla önerge hakkında sorulan sorulara, 
aynı mealde sorulan sorulara cevap verdim, şimdi, I 
Sayın Azgur bize en yakın, fakat yine... 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Hepimiz yakınız. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Fikir bakımından; yani bu teklif 
bakımından. 

Ayrıca, Fuat Azgur arkadaşımızın dediği gibi, 
biz, yargıçların tümünü dikkate aldık, yargıçlar ara
sında bir ayrım yapmadık Ve bu yargıçlar arasında 
temayüz edecek; eserleriyle, belki kararlarıyla, belki 
çalışmalarıyla, belki yapmış olduğu doktora tezi ile 
temayüz edecek hukukçular arasında, yargıçlar ara
sında ve üniversite öğretim üyeleri arasında, Devlet 
Başkanının seçim yapmasını öngördük, bunun yararlı 
olacağına inandık ve bu fikri savunduk. 

Şimdi, Sayın Fikri Devrimsel arkadaşımızdan da 
özür dilerim. Kendisi hakkında, eğer biraz evvel yap
tığım açıklamaları Sayın Turhan Güven gibi değer-
lendiriyorsa özür dilerim, ama herhalde öyle değer
lendirmiyorsunuz. Size saygıyla cevap verdim, zaten 
aramızdaki tartışmalar da şimdiye kadar daima saygı 
içerisinde geçmiştir. Hemşehriyiz ne de olsa. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Devrimsel, soru soracak mısınız? 
FİKRİ DEVRİMSEL — Çok kısa olarak Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim; Sayın Komis

yon Başkanının, ben, öğrencisi olma mutluluğunu ta
damadım; Ankara'da okudum da, o nedenle. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Keşke olsay
dın. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Fakat, biraz hiddetle, 
yani, «Bu soru da senden sorulur mu? Bu, hukukî | 
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bilgisizlik sonucudur.» gibi bir şey dediler. «Cumhur
başkanı, Anayasa Mahkemesine emekli bir valiyi se
çerse ne olur; bunun müeyyidesi ne olur.» demiştim, 
«Anayasayı ihlal olur» dediler. 

Cumhurbaşkanını sorumsuz kılmışız, «Vatan iha
netinden» başka Anayasal bir sorumluluğu yok; niye 
beni böyle azarlayarak cevap veriyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Dev
rimsel. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Devrimsel, mademki sözle
rimi azar kabul ettiniz, özür diliyorum. 

Şimdi, bu, «Vatana ihanet» kavramı çok zor bir 
tariftir. Biliyorsunuz, memleketimizde 1960 yılında 
uzun tartışmalara yol açtı; fakat bir Cumhurbaşkanı
nın Anayasanın kurallarına uymaması, doktrinde, 
«Vatana ihanet» olarak telakki edildi. Yaptığı yemi
ne uymaması, «Vatana ihanet» olarak telakki edilir 
bütün Batı hukukunda. Başka türlü yok çünkü, baş
ka türlü bir şey yapamaz. Anayasaya saygı göster
mekle yükümlüdür ve Anayasa, vatanın temelidir, va
tanın bekasının, vatanın ilerlemesinin temelidir; ona 
yapılan bir ihlal, ama öyle herhangi bir ihlâl değil, bu 
dediğiniz türde bir ihlâl, hakikaten «Vatana ihanet» 
şeklinde mütalaa edilebilir; bunun da prosedürü, usu
lü, nasıl cezalandırılacağı Anayasamızda vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Azgur, geri alıyor musunuz? 
FUAT AZGUR — Belli oldu efendim, geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Bayazıt, sizin bir önergeniz daha var arka

daşlarınızla birlikte Başkan ve Başkanvekilinin seçil
mesiyle ilgili bir ek yapıyorsunuz. 

RIFAT BAYAZIT — Efendim; teklifimiz sarih
tir, iştirak ederse Komisyon, eder, etmezse mesele 
yok. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim önergenizi, 
«Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından gizli 
oyla ve salt çoğunlukla 4 yıl için bir başkan ve bir 
başkanvekili seçer ve yeniden seçilmek caizdir.» şek
linde bir teklifiniz var. 

Sayın Komisyondan soruyorum. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; bizim seçtiğimiz 
sistemde, emekli olana kadar göreve devam ediyor; 
eğer soruyu anlamışsak. 
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BAŞKAN — Hayır, başkan ve başkanvekili seç
me konusu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tekrar seçilebilir efendim. O, ka
nununda tespit edilecek; tekrar seçilmesinde hiçbir 
engel yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, onu okuyayım da rica 
edeyim «Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasın
dan gizli oyla ve salt çoğunlukla 4 yıl için bir başkan 
ve bir başkanvekili seçer ve yeniden seçilmek caiz
dir.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Buna katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; dikkate değil efen
dim, kesin oylama yapınız. 

BAŞKAN — Kesin oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Bu önerge kesin kabul 
edilmiştir. 

Sayın Güven'in ve arkadaşlarının son fıkra ola
rak, «Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için, 45 
yaşını doldurmuş ve 55 yaşını bitirmemiş olmak şart
tır.» şeklinde bir önergeleri var. 

Sayın Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Bu önergeyi vermekten amacımız. Anayasa Mah

kemesine üye seçilebilen bir kişinin, çok genç yaşta 
o mevkie gelmesini önlemek, belirli bir olgunluk ça
ğı içinde, edinmiş olduğu bilgileri, kültürü dışa yan
sıtmasını sağlamak ve bir de çok yaşlı olan kişilerin; 
uygulamada görüldü ki, 64 yaşında dahi seçilen üye 
vardır, çok kısa bir süre içinde, daha henüz Anaya
sa Mahkemesinin çalışmasının dahi ne olduğunu an
layamadan emekli olma durumuyla karşılaşmamak 
için, bir 55 yaş tavanını getirmiş idik. 

Ancak, daha evvel Komisyonun göstermiş oldu
ğu temayül içinde, bunun pek arzu edilmediği dü
şüncesiyle, bu önergemi geri alıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
AYHAN FİRAT — Sayın Başkanım; bir şey 

arz edeceğim oylamadan efendim. 
Sayın Başkanım; maddenin ikinci fıkrasında, 

«salt çoğunlukla seçilirler» tabiri var. Salt çoğunluk, 
üye tamsayısının salt çoğunluğu mu, toplantı salt ço
ğunluğu mu olduğu burada kaydedilmemiştir. Aksi 
halde müphem kalıyor. 
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Bu hususta Sayın Komisyonun, üye tamsayısının 
salt çoğunluğunu mu kastettiklerini açıklamalarını ri
ca edeceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Arkadaşımızın düşündükleri doğ
rudur, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Çünkü, 
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmaktadır. Dokuz 
sadece dava görmek için aranılan bir nisaptır. 15 
üye, üye tamsayısıdır, ama eğer istiyorsanız açıklığa 
kavuşmasını, «üye tamsayısının» ibaresini de ilave 
edebiliriz buraya. 

BAŞKAN — Evet, «Gizli oyla ve üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile...» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; ayrıca bir şey arz 
etmek istiyorum. 

Çok özür dileyerek Yüce Kuruldan, bir oylama
nın üstüne, meselenin tekrar oylanmasını rica ediyo
rum; biraz evvelki, tekrar seçilebilmek sorunu. 

Biz Anayasa Komisyonunda aldığımız karar ve 
kurduğumuz bütün sistemde «Eğer aksine hüküm 
yoksa, seçilen bir başkan tekrar seçilebilir.» ilkesini 
benimsemiştik ve ona göre sistemi oluşturmuştuk; fa
kat yorgunluktan, biraz evvel gayet doğal bulduğum 
bir sisteme «evet» dedim ve oylama yapıldı. Aslında 
o hükme gerek yok Anayasamızın getirdiği sisteme 
göre, aksine hüküm olmadıkça, süresi biten başkan 
ve başkanvekili tekrar seçilebilirler efendim. 

BAŞKAN — Düzeltme mi yapmak istiyorsunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Düzeltme yapmak istiyorum efen
dim; nihaî oylama yapılmadığı'için. 

BAŞKAN — Evet madde oylanmadığı için dü
zeltme yapabiliriz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tutanaklara da geçebilir. 

Efendim, bütün bu felsefe içerisinde yürüttük ve 
biraz sonra diğer yargı organlarında da aynı sorun 
ortaya çıkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, ben bu 2 nci fık
rayı lütfen demin oylatmıştım, bir okuyayım : 

«Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından 
gizli oyla üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl 
için bir başkan ve bir başkanvekili seçer ve yeniden 
seçilmek caizdir.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi, «yeniden seçilmek caizdir» i 
çıkartalım efendim; çünkü, sistemimize göre «yeni
den seçilmesi caizdir» tutanaklara da geçiyor. İnce-
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lendiği zaman Anayasanın esprisinden de bu çıkar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Ben de aynı fikir

deyim efendim, aksine bir hüküm yoksa, başkan ye 
niden seçilebilir. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir hu

susu reyimi kullanabilmem için öğrenmeme ihtiya
cım vardır. 

Hâkimler Kanununa ve 657 sayılı Kanuna göre, 
65 yaşına gelen görevli hâkim veya memur, emek
liye ayrılır. Böylesi bir hâkimi Sayın Cumhurbaşka
nımız Anayasa Mahkemesine üye olarak seçebilecek 
midir? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî hayır efendim; emekli olan 
bir hâkimi seçemez. Çünkü, hâkimlik sıfatı zaten kay
bolmuştur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddenin 2 nci 
fıkrasını tekrar okuyorum : «Anayasa Mahkemesi, 
kendi üyeleri arasından gizli oyla üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve bir baş-
kanvekili seçer» şeklindeki değişiklikle 179 uncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... 179 uncu madde kabul edilmiştir. 

180 inci maddeyi okutuyorum : 
2. Üyeliğin Sona Ermesi : 
MADDE 180. — Anayasa Mahkemesi üyeleri alt-

mışyedi yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik 

mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak an
laşılması halinde de Anayasa Mahkemesi üye tamsa
yısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 6 değişiklik öner
gesi var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 180 inci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
Üyeliğin Sona Ermesi : 
Madde 180. — Anayasa Mahkemesi üyeleri alt-

mışbeş yaşında emekliye ayrılırlar. 7 yıllık görev sü
relerinin bitmesi sonunda yeniden Anayasa Mahke
mesi Üyesi seçilmeyenler mesleklerine ait emeklilik 

yaşını doldurmamışlar ise Anayasa Mahkemesi Üyesi 
olmadan önceki görev yerlerine, diledikleri takdirde 
boş kadro bulunup bulunmadığına bakılmaksızın dö
nebilirler. 

Anayasa Mahkemesi Üyeliği, bir üyenin hâkimlik 
mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağ
lık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin ola
rak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 180 inci maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Rıfat BAYAZIT A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Bekir Sami DAÇE Enis MURATOĞLU 

Muhsin Zekâi BAYER Halil ERTEM 
S. Feridun GÜRAY 

Üyeliğin Sona Ermesi : 
Madde 180. — «Anayasa Mahkemesi üyeleri alt-

mışbeş yaşında emekliye ayrılırlar. Görev sürelerinin 
bitimi sonunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçil
meyenler mesleklerine ait emeklilik yaşını doldurma
mışlar ise Anayasa Mahkemesi üyesi olmadan önceki 
görev yerlerine, diledikleri takdirde boş kadro bulu
nup bulunmadığına bakılmaksızın dönebilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 180 inci maddesinin ilişikte sunduğum 

metin gibi değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Abbas GÖKÇE 
2. Üyeliğin Sona Ermesi : 
Madde 180. — Anayasa Mahkemesi üyeleri alt-

mışyedi yaşında emekliye ayrılırlar. 
Anayasada belirlenen görev süreleri sona eren üye

ler seçimden önceki görevlerine geri dönebilirler. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik 

mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevi sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceğinin. kesin olarak 
anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsa
yısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
ÖZER GÜRBÜZ — Ben de geri alıyorum. 
RIFAT BAYAZIT — Bizim de var efendim, geri 

alıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
180 inci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesi arz ve talep olunur. 
Fıkra 1 : 
Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını dol

durunca emekliye ayrılırlar. 
tsa VARDAL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 180 inci 

maddesinde yer alan birinci fıkranın aşağıdaki biçim
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 180. — Anayasa Mahkemesi üyeleri alt
mışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.» 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Mahmut Nedim BtLGlÇ Tandoğan TOKGÖZ 
Halil Erdoğan GÜREL Nazmi ÖNDER 

Mehmet PAMAK Bekir Sami DAÇE 

BAŞKAN — tik önerge Sayın Öztürk'ün, Sayın 
öztürk buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Diğer önergelerle de ortak olarak belirlenen; ya

şın 65 oluşudur önergelerdeki ağırlık noktası. Değerli 
üyelerimizin yaş vasatisi 55,5'tur. 67 yaş, kendi ken
dimize iltimas eder bir havayı vermektedir. Genel 
mevzuatımız, Emekli Sandığı Kanunu, kamu görevi
nin 65 yaşında sona ereceğini öngörmüştür. îklim 
şartlarımız, sıhhat şartlarımız, 65 yaşından sonraki 
hizmetlerin zaman zaman aksadığını tıbben belirle
miştir. 

O halde, Anayasa Mahkemesi için 2 yaş daha 
artırmanın bir gereği olmadığı inancı ile ve diğer 
önergelerle de ortak olduğu için, bu yaşta ısrarlıyız, 
bu yolda oylarınızın istihsalini arz ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Önergenin lehinde Sayın Güven, aleyhinde Sayın 

özer Gürbüz söz istemişlerdir. 
Sayın öztürk, konuşmanızda yalnız yaş konusu 

üzerinde durdunuz; oysa önergenizde başka teklifle
riniz de var? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Diğer kısımları geriye alı
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim, bil
hassa onu öğrenmek istiyordum. 

Diğer iki önerge de zaten 65 yaşla ilgilidir. O iti
barla, üç önergeyi birleştiriyorum. 

Buyurunuz Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Sabahki Oturum içinde hâkimlik ve savcılık mes
leğiyle ilgili 173 üncü madde Genel Kurulumuz 
önünde görüşülmeye açıldığında Komisyon Sözcüsü 
verilmiş olan önergeler çerçevesinde, hâkimlerin 67 
olarak düşünülen yaş haddini 65'e indirmeyi kabul 
ettiler. 

Hâkimlerin meslek niteliklerini açıklayan bu mad
deye göre, her derece ve her mevkideki hâkimin 65 
yaşını doldurduğunda emekli olması ilke olarak, ka
nun hükmü olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi görüşülürken, daha 
evvel Tasanda yer alan hükme uygun olarak bu üye
lerin de 67 yaşını doldurunca emekliye sevk edilme
leri keyfiyeti bir kere daha huzurunuza gelmiştir. 
Sabahleyin hâkimlerin tüm nitelikleri görüşülürken bu 
yaş tavanı 65 olarak tespit edildiğine göre ve diğer 
tüm yüksek yargı organlarındaki hâkimlerin de yaşı 
65 olarak tespit edilmiş olmasına nazaran, artık Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin bir başka yaş içinde gö
rünmeleri Tasarının sistemi bakımından uygun gö
rülmeyecektir. Bu nedenle Sayın Öztürk'ün önerge
sine katıldığım gibi, bendenizin de bir önergesi arka
daşlarımla birlikte mevcuttur ve yalnız birinci fıkra
ya ilişiktir ve burada da 65 yaşını doldurunca emek
liye sevk edilmeleri hükmü getirilmektedir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. ' 
Sayın Gürbüz, buyurunuz efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben, 67 olarak korunmasında bir tek yarar gör

mekteyim ya da bir yararla açıklamak istemekteyim; 
çünkü bu konu çok konuşuldu, sabah yine konuş
tum. 

Yarar şudur : 65 yaş olarak tüm hâkimlerin yaş 
haddini bağladık. Tasarıda olduğu gibi, 67 olarak 
koruyabilirsek, yüksek daire başkanları, dairelerin 
üyeleri ya da birinci başkanları bir çekici cazibe ola
rak Anayasa Mahkemesine gelmeyi isteyeceklerdir. 
Amacımız Anayasa Mahkemesinin bünyesini daha 
güçlü kılabilmektir. Bünyesini güçlü kılabilirsek, ne 
kadar güçlü bir bünyeye kavuşturursak o kadar say
gın bir Anayasa Mahkemesine sahip olmuş oluruz. 
Tek bu amaçla aleyhte bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarım var, sırasıyla 

söz veriyorum. 
Buyurunuz Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Komisyondan 

şunu öğrenmek istiyorum : Amme hizmetleri, dev-
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let hizmeti içinde zihnî faaliyetleri en çok icap etti
ren yargıçlık mesleğidir, kazaî meslektir. Bu itibarla, 
65 yaşma kadar azamî şekilde ancak bir sayın yargıç
tan randıman alınabilir. Bu itibarla, 67 yaşın tıbben 
de verimli olmayacağı kanısında olup olmadıklarını 
kendilerinden öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKlR TÜNAY' — Acaba Sayın Anayasa Ko

misyonumuz, mesleklerinde zirveye çıkmanın ma
nevî tadını, manevî hazzını 3 - 5 kişi yerine 13 kişiye 
tattırmanın gereğine inanırlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Anayasa Komisyonumuz 179 uncu maddeyi ge

tirirken gerekçesinde, daha kolay olması bakımından, 
40 yaşında olması şartını da ortadan kaldırmak iste
mişti. Şimdi Türkiye'deki devlet personel rejimine 
ters düşen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunda «Asansör maddesi» olarak adı herkes tarafın
dan bilinen ve 300 tane gereksiz kadro ihdas edil
mek suretiyle emekliye gelen vatandaşlara ek gös
terge vermek için başmüşavirlik veya müşavirlik kad
rosu ihdas edilen bir yol açılmıştı. Tekrar burada, 
yine 65 yaşında emeklilik yaşına gelmiş bulunan hâ
kimlerin zorlamayla dahi olsa, Reisicumhurun bu ta
rafsız hareketine gölge düşürür mü düşürmez mi? 
Bu konuda bilgi almak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, usul hakkında bir şey söylemek istiyorum? 

BAŞKAN — Hayhay efendim, buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, sa

bahleyin görüşülen 173 üncü maddede hâkimler içm 
67 yaş uygun görülmüş idi, tefrik edilmeden, ayır
madan. Gene bu 180 inci maddede Anayasa Mahke
mesi üyeleri için 67 yaş uygun görülüyor. Demek ki 
Değerli Komisyonumuz hâkimler arasında bir fark 
görmüyorlar. Hatta ben, «Anayasa Mahkemesi üye
leri de hâkim olduklarına göre, onlar için ikinci bir 
defa 67 yaş niye yazıyorsunuz?» diye soracak idim. 

Sabahki Oturumu iyi hatırlamamız lazım. Ben 
zannediyorum ki Anayasa Komisyonu sabahleyin 
65 yaşı kabul etmedi. 65 yaş önerisini de göz önün
de tutmak üzere maddeyi geriye aldı, bu bakımdan; 
Sayın Kavalalı burada olsalardı söylerlerdi. 

İki kuruluş arasında bir fark görmediğine ve Ana
yasa Mahkemesi üyeleri de hâkim olduğuna göre, 
bu maddenin, hiç olmazsa bu kısmın müzakere edil
meden Anayasa Komisyonunca geriye alınarak üze
rinde tartışıldıktan ve hâkimlere paralel hale getiril
dikten sonra Genel Kurulumuza getirilmesi gerek
mez miydi? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkamm, sayın üyeler; 
Bizi bu 67 yaş olarak tespit etmeye sevk eden 

saikler şunlardır : 
Özer Gürbüz Beyin dediği gibi, gerçekten diğer 

mahkemelerden emeklilik çağına gelmiş olan kişileri 
de cezbetmek. 

Bunun yanıbaşında bir de, üniversiteden münasip 
hocaların üye olarak alınması halinde, onların da 
emeklilik yaşlarını o hizaya getirmek idi. 

Bununla beraber yabancı memleketlerde, mesela 
Amerika'da kaydı hayat şartıyladır; yani Anayasa 
Mahkemesi ayarında olan mahkemelerdeki hâkimlik
ler. Fransa'da hâkimler belli sürelerde değişmekte
dir; fakat orada da bir yaş kaydı yoktur. 

Hâkimlerin genellikle yaşlarının 67'ye çıkarılma
sına dair olan madde dikkate alınmak üzere geriye 
alınmıştır. O kesinlikle 65'e inseydi bunun da 65'e in
dirilmesi makul olurdu; fakat indirilmemiştir. Bütün 
bunlara rağmen, biz takdiri Yüce Kurula bırakıyo
ruz; nasıl takdir buyururlarsa. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu 65 yaş ko

nusundaki önergeleri Genel Kurulun takdirine bıra
kıyor. Bu önergelerin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Bu takdirde maddeyi yaş üzerinde dikkate alınma 
kararıyla Komisyona mı vereyim yoksa 65 yaşını ka
bul ediyorsanız kesin mi oylayayım? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — 65 yaşı kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 65 yaşla ilgili öner
geleri kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önergeler istikametinde oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 180 inci mad
de kabul edilmiştir. 

— 174 — 



Danışma Meclisi B : 148 10 . 9 . 1982 O : 3 

181 inci maddeyi okutuyorum : 
3. Üyelerin Haklan ve Yükümlülükleri : 

MADDE 181. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, as
lî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev ala
mazlar. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen üniversite 
öğretim üyelerinin, kazanılmış hakları saklıdır, seçi
len öğretim üyeleri, aynı zamanda üniversitedeki faa
liyetlerini sürdürebilirler. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, üyelik görevinden ay
rılmalarını izleyen iki yıl içinde kamu kurum ve kuru
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının yönetim ve denetim organlarında görev ala
mazlar; genel ve mahallî idareler seçimlerinde aday 
olamazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 181 inci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 181 inci maddesinin ikinci fıkrasının me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Rıfat BAYAZIT A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Bekir Sami DAÇE Enis MURATOĞLU 

Muhsin Zekâi BAYER Halil ERTEM 
S. Feridun GÜRAY 

Sayımı Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 181 liımaiı maddesinin ikinci 

fıkrasının metinden çıkartmasını arz ve teklif ede
miz. 

Saıygiamlmızla, 
(Sentia KORTOĞUU <BefldİF Sami DAÇE 

Danışına 'Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte oüiainı Anayasa Tasarısının 181 incil 

maddesinin idindi ıfıtorasımda yer 'alam «iseçilem öğre
ttim üyeleri aynı zamanda üniversitedeki tfaıaüliıyetleıni-
nıi süırdürelbıiıterlefr»! cümlesinin fıkradan çıkarimasımı 
arz ve teklif edeniz. 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
M'alhımot Nedim BİLGİÇ Hail Erdoğan GÜREL 

Nıaami ÖNDER Tamdoğan TOKGÖZ 

Sayımı Başlkainlığa 
Anayasa Taısarısıimn 181 'inci ımıaddesıMn 'ikinci 

fıkrasının som cümlesi oton «seçilen öğretüra üyeleri, 
aynı zamanda üniversliıtedeki faaliyetlerini sürdürebi
lirler» cürnlestaim fıkra ımıeitniilndön çıkarılması iarz 
va teklif dumura 

Özer GÜRBÜZ 

Sayım Başkanlığa 
Anayasa Tasarısınamı 181 tindi rnadkiesinimı üçüncü 

fıkrasımun madde tmetniniden çıkarıllmiasıi! arz ve tek
lif oflumû  

Özer GÜRBÜZ 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

Anayasa Tasaırısınım 1'81 inci madıdesinıimı üçüncü 
ıfıkrasımdalfci «Genel ve mahallî idareler seçiımllerim-
dli aıday olatrnıazflar ve seçülemezler» şeklimideki cüm
lenin mıetiimderii çıkartılması saygıyla 'arz olumıur. 

İS. Feridun GÜRAY 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 181 indi maddesine aşağıda-

ıki fıkramamı üçüncü fılkıra alarak ek!lenmesıi> arz ve 
teklif olunur. 

Özer GÜRBÜZ 
«Anayasa Mıamkemesi Başkan ve üyelerinin maaş 

ve ödenekleri, Bakamların maaş ve ödenetkleıtiinıden az 
olamaz.» 

BAŞKAN — tllk önerge Sayın Gökçe'nira., 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başlkan, geri aiyo-

rum önergemi^ 
BAŞKAN — Sayım Göikçe önergelerimi geri alı

yorlar. Teşekjkür ederim Sayın Gökçe.j 
İkindi fılkranımı maddeden çıkarılmasıyla ilgili Sa

yım Bayazıt ve 'arkadıaşlıarıyla Siayın Daçe'nlim önerge-
leri var. Bu önergelerle ilgili açılkılıamayii İklim yapmıalk 
işitiyor?,^ 

SERDA KORTOĞUU — Sayım Başkan, ben. 
(BAŞKAN — 'Sayın Kuırttoğlü, sizlimi imzanız yok. 
SERDA KURTOĞUU — Haindi fılkraysa benlim 

önergem efemdiitmı.1 
BAŞKAN — Evet, ikinci önergede var. Buyurum 

Sayım Kumtoğlu, 
ıSERDA KIÜRTOĞLU — Sayım Başkan, sayım 

.arkadaşlar; 
Biraz evvel huzurumuzda ımiüzakere edilip karara 

bağlanan mıaıdde dolayısıyla Anayasa Mahkemesi 
üyelerimin, hâkim sınıfımdan olduğu 'hâkim oldukları 
(hususu karara ibağlamdı. Bu itibarla haklimi sınıfından 
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odmayaın ülntiıverstilte mensuplarının Anayasa Mahke
mesi üyesi olalbilllefcekllerine dair 181 inci maddenin 
ikinci fıkrası anahukufc kurallına folir lisıtisına getir-
muktedir. Kaldı Ikjii, üçüncü fıkra lie tilki sene içeri
sinde hiçbir (resmî görev laiiamayacaklıarı istisnasına 
da bir (istisna ıgetirifflmekıtedkı dolaylı olarak. 

IBinaenaleyh, hukukun anakuıraiiına bu derece 
önemli tikti İstisna getiren madde düzenlemesinin çolk 
önemi ok sebebiı ofaiası lazıım. Bir de düzenlemenin 
folkı ağırlığı vart Hem Anayasa Mahkemesine üıye 
olacaksınız, hem de aslî vazifemize devam edeceksi
niz. İstisna hükmünüm ağırlaştırılmış şelküli. Anayasa 
Komisyonunun bu maddeye ait gerekçesinde bu dü
zenlemeyi, ıbu sunituırilu düzenllemeyi haklı kılacak 
gerekçe görülemiyor ve bulunamaz da arkadaşlar; 
sebep yoktur^ 

Arz edeyim': Üniversite öğretim üyelerimden Ana-
yasa Mahkemesine üye olabilecek nitelikteki sayın 
fümıiıvetrstiıte mensupları, esasen eğer o mahkemede gö
rev alabilecek ihtisas sahibi (iseler, illmî vazifeleri 
icabı, dinî vaziMerliıniiın mahiyeti icabı Anayasa 
Mahkemesinin faaliyetime yön' 'verecek faaliyette, 
ülniıversilter faaliyette, akademik faaliyette" bulun
maya mecburdurlar,, Bu vazifeyi ha mahkeme dışın
da yapmışsınız, ha mahlkemenıin içinde yapmışsınız. 
Ünliivensüıte hocasının Anayasa Mahkemesinin içtihat
larına yön verecek makaleleri, neşriyat yazılarıyla 
Anayasa Mahkemesi hâkimlerini aydınlatmak kari
yerde göreviyken, ıbu kimseleri, ıbu dleğenlıi hocala
rı ünliveıısiıtedien ayıırnıaksızın mahkemeye getirip koy
maya ve bir ıtaraftan (idarî görevi, bir taraftan kazaî 
görevi yaptırmak1 gibi Türk hukukunda hiçbir mü-
essesede yer verilmemiş olan bir katı prensibe istis-
nıa ıgeiirlmenlin ne lüzumu var?..; 

IBu, hem üniversiteyi yıpratır, hem Anayasa 
iMahkernesSınıin faaliyetimi yıpratır,, Çünlkü liıllmî otori
tesi! ne derece ibüyük olursa olsun, efkârıumumiye 
nazarında üniversite mensubu da, kariyer saMıbi pro
fesör de iinsıandır ve biır lakademıik kor iicerisindedir, 
akademik heyet içerisıkdedir. Bu heyet bugün Mec
liste olduğu gibi, fotirbirlerine sempatiyle bağlı, bir
birlerine meslektaş haysdıyetiylle bağlı (insanlardan 
müteşekkili bur heyettir. Bu heyetten iki kişiyi, üç ki
şiyi alıyorsunuz hâkim yapıyorsunuz ve aynı za-
tmıanıda o heyetlin mensubu olan, hâkim olan zat üni-
ıversliıtedteki faaliyetine devam ediyor. Bu yetmiyor, 
Ibir de* dlkli sene görev allamazlar listdsnasından da ha
riç ıtutuyorsunuz. Çünkü görevine devam ettiğine 
ıgöre, üçüncül fıkra öyle zannediyorum kil, bunlar 
hakkında! işlemeyecek^ 

Binaenaleyh, ben derim kli, üniversite profesör
lerini aslî vazifelerinden biri olan hukuk düzenine 
yön vermek, hukukçuları aydınlatmak. <3 Medenî Ka-
munuinı Ui inci maddesindeki esas, sadece 'Medenî Ka
nunla, 1 inci maddeye (değil, bütün hukuka hitap et
mektedir: îllmî içtihatlar hukuka yanı verir, hukuk
çuyu aydınlatır. (Bu esas hukukta hâkim ilken ve ıbu 
esas ile bu vazife iılıe mükellefken üniversite men
subu, kariyer (mensubu profesör bu vazifesini ile de 
mahkeme içinde yapacaksın diye onu (getirip... 

[BAŞKAN — Sayın KurtoğUiu, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum^ 

ISBRDA KURTOĞLU — Hem esas görevini in
kıtaa uğratmak, ülkıili çalıştırmak, hem de huıkulkun 
anıaprensliıbine istisna getirmek doğru olmaz. 

Anıayaisa Mahkemesine böyle /bir hüviyet veren 
Sayım Komisyonun pek muhterem ilmine, irfanına, 
vicdanlına son derece güvendiğim ve bağlı olduğum 
üniversite mensuplarının başka (bir endişe life ıbu mad
deyi ıdüzenilediillderiini zannetmiyorum, üımlit ediyo
rum, temenni ide etmiyorum. 

Saygiiar sunanımı.) 

BAŞKAN — Teşeklkür edenim Sayın Kuntoğlu. 
Önerge üzerinldle söz isteyen sayın üye?... Yok? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir soru sor-

tmak mümkün mü efemıdlilm? 

BAŞKAN — Tabiî mümıkün/ 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru da benlim var Sa

yın Başkanım. 

IBAŞKAN — Hay hay. 
(Buyurun Saıyünı AMıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇIH — Sayın Başkan!, değeri arkadaşla
rım; 

(Üniversite öğretim üyelerinin dışarıda görev yap
maları ve yüksek mahkemelerde görev almaları bel
ki memleketimizde (rastlanmayan ıbir olaydır ve şim
diye kadar da hukuk düzenlimizin dışında kalmıştır; 
fakat Sayın Semda Kurttoğlu arkadaşımın feyz aldı
ğı Lozan Ünü verslitesiınde 'Medenî Hukuk profesörü
nün aynı zamanda yüksek mahkemenin, Yargıtay 
'Dairesinin başkanı olduğunu ve İdare Hukuku pro
fesörünün1 de Kamu Dairesinin başkanı olduğunu ha
tırlatmak isterim^ 

Aslında Ibiiz ıbu maddeyi düzenlerken, başka bir 
şey düşünmüştük ve düşüncemiz de şu ildi: Yüksek 
Mahkeme yargıçlarının da üniversite hukuk fakül
telerinde gelip ders vermelerini sağlamak ve bu şe-
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İkide taaırşıMı teorik ve diyelim pratik açıdan fcten-
diiılıeddiin gdllişımiesiıne yaaıdıımcı otaak; fakat Komüs-
yorMmıuzdalkJi yütkıselk maihkıeımie üyesi larikadaşlarıımız 
bu ıtekliü Ikaıbufl efonödliller, bumuını müımlküln olmaya
cağını söylledler ve 'biz de düşündük' ki, ütniversüte 
öğretim üyelerinin eğer Anayasa Mahkemesine ta
yin oHmialk şerefline erişirlerse, hem bir taraftan teorik 
eğütiımiteırinıe devaım etmeleıü, diğer taraftan da Mah-
Iktamenıiın Ikaırartorına fcatıfaaflaıra yararlı oHabiir. 

ıSenda Kuırtoğlu artkadaşıtmız, bunum yazacakları 
makaleler, kitaplarla mümkün olduğunu söyledi. Şüp
hesiz mümkündür; fakat şunu da unutmamak lazım
dır ki, karşıdan karşıya, doğrudan doğruya yapılan 
bir konuşma, bir açıklama ve bir kitap okununca be
liren istilfamlara, sorulara cevap verilememe imkânı
nı ortadan kaldırmaya hazır bulunma, yani mahke
mede diğer üye arkadaşların soracakları soruları ce
vaplandırarak bir sonuca varmak çok daha kolay ve 
imkânlıdır ve ayrıca şunu da belirtmek lazım ki, bu
radaki bütün arkadaşlarımın hemen hepsi Devlet me
muru, biliyorlar, burada iki taraflı bir maaş almak 
yahut da gelirini artırmak bahis konusu değil. Yani, 
sadece ilmî açıdan bir çalışma, bir yardım etmek dü
şüncesi ve öğretim üyesinin de mahkemenin çalışma
sını görerek ve kararlar üzerinde kendini geliştirmek 
sorunu bahis konusu idi; fakat eğer Yüksek Kurulu
muz bunu kabul etmezse saygıyla eğiliriz. Nasıl yar
gıç arkadaşlarımız bunu kabul etmedilerse, Yüksek 
Kurul da pekâlâ üniversite hocalarının görevlerinden 
ayrılmadan Anayasa Mahkemesine üye olmalarım 
kabul etmeyebilir, bunu da saygıyla karşılarız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkanım iki 

oümlelik izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efendim, 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Bendeniz Anayasa Mahkemesinde çalıştım bir sü

re; Anayasa Mahkemesinin çalışmaları çok geniştir. 
Bir dosyada bulunan herhangi bir davayı iyi sonuca 
bağlamak için, bilhassa Batıdan örnekler arar, ora
daki tatbikatı araştırır. Bunu dil! bakımından yardım
cı raportörler, arkadaşlar, bilen üyeler varsa da, üni
versite hocalarının bulunması, bilhassa bu geniş in
celemede çok yardımcı olacaktır. Bu itibarla bu ho
caların Anayasa Mahkemesine katılma imkânını Yü

ce Meclis esirgemezse çök iyi olur Anayasa Mahke
mesine ve bunun sonucu olarak memlekete büyük 
hizmet olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

Komisyon Başkanımız, kendisini geliştirme, üniversi
tedeki görevine devam etme; biz bu yönüyle düşün
dük buyurdular. Parlamento tarihimizde ve Danış
ma Meclisimizde bu meseleler zaman zaman dile gel
miş, üniversitedeki görevlerin görevle bağdaşıp, bağ
daşmadığı tartışma konusu olmuştur. 

Anayasa Mahkemesindefci görevi tali bir görev 
mi kabul ediyorlar ki, böylesine iki yerde görev ya
pıp, Anayasa Mahkemesine de arada sırada uğrama
sını yeterli bulmaktadırlar? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım;: 
Genel düzenlemeler içerisinde her şeyi ele alma

mız gerekir Anayasada dahi olsa. Şu anda geçici sü
reli görevlendirme diye bir bölüm vardır, bir de ayrı
ca vekalet görevi vardır. Bunların dışında üçüncü bir 
sistem geliyor personel rejimimize. Halbuki, Meclis 
şu anda güzel bir düzenlemenin içerisindedir. Kişi, 
üniversitesiyle memuriyetiyle, işyeriyle ilişiğini kes-
memiştir, ilişikleri devam ediyor; ama burada çalış
maktadır. Bu genel düzenlemeler içerisinde Devlet 
Personel Dairesinin görüşü de alınmak suretiyle ya
pılmış bir düzenlemedir, kimsenin de bundan bir şir 
kâyeti yoktur; ne üniversite öğretim üyelerinin, ne 
de Devlet memurlarının. Bu sistemi beğenmedikleri 
zaman yerlerine giderler. 

Elbetteki bir Anayasa Mahkemesinde bir üniver
site profesörünün bulunmuş olması veya bu işi bilen 
birisinin bulunması veya bunun tersi, bir Anayasa 
Mahkemesi üyesinin gidip de bir üniversitede ders 
okutması şayanı takdirdir, hem de herkes tarafından 
istenir. Ancak, burada Türk Standartları Enstitüsün
de, Devlet Planlama Teşkilatında, Devlet Personel 
Dairesinde, bazı üniversitelerde (Ki, üniversite öğre
tim üyeleri dışarıda da görevlendirildikleri halde) 
bunlar için yeni bir düzenleme getirmiş olmak biraz 
bana ters düşüyor. Sayın Başkanım bu konuya ne 
buyururlar? 

Şöyle bir durum olsa derim; Üniversite ile ilişik
leri kesilmez olduktan sonra, diğer taraflara gerek 
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yoktur ve bu şeklide istedikleri zaman da derslerini 
verir, tekrar gelir bu görevleri yaparlar ve bu şekilde 
ilişikleri kesilmez denir. Çünkü gerekçede, «Dönme
meleri mümkün olduğundan» deniyor. Rahat rahat 
dönebilirler, ilişikleri kesilmez. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, ben üç kısa 

sual soracağım. 
1. Yüksek mahkemelerde çalışan hâkimlik ya

pan öğretim üyelerinin mensup olduğu üniversiteler 
akademik kariyer sistemi kabul etmiş üniversiteler 
midir? İsviçre'den bahsettiler. 

2. Türk mevzuatında bir hukuk profesörünün 
hâkim sınıfına alınmasına engel var mıdır? Hiç hâ
kimlik yapmamış; fakat hukuk profesörü. Derhal hâ
kimliğe alınmasına, daha doğrusu yüksek mahkeme
ye alınmasına mani bir hüküm var mıdır? 

3.* Komisyonun Sayın Başkanı, biraz evvel tak
dim ettiği gerekçeler acaba düzenlemedeki istisnaları 
haklı kılacak ağırlıkta mıdır? Bunu Umumî Heyet 
takdir edecek; ama bir defa daha Muhterem Hoca
ma sormak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaş
lar; 

Sayın Aldıkaçtı bu beyanlar karşısında, üniversite 
hocalarının gelmesine ilişkin olan hükümden vazge
çilmesini düşündüler; fakat bendeniz istifhamda bu
lundum, bunu arz edeceğim. 

Burada çok büyük memleket menfaati vardır. Ho
caların bilhassa yabancı dille yazılmış eserler üzerin
de incelemeleri çoktur, bundan Anayasa Mahkeme
sini mahrum etmemeliyiz, çok faydalıdır, içinde ya
şadığım için arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Diğer cevapları Sayın Aldıkaçtı 
verecekler. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Değerli Başkanım, sayın arkadaşla
rım; 

Sayın Serda Kurtoğlu'nun sorularına cevap vere
yim. Bahsettiği Üniversite Lozan Üniversitesi, ken
disi de oradaydı, oranın üniversite olduğunu biliyor. 
Soruyu anlayamadım doğrusu. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, yüksek mah
kemede hâkim sıfatıyla çalışan profesörlerin mensup 
olduğu üniversiteler, akademik kariyer olarak çalı
şan üniversiteler mi, yani daha açayım; Lozan Üni
versitesine girmek için daha evvel kariyerden geçmiş 
olması lazım mıdır? Yoksa, lalettayin bir hukukçu, 
doğrudan doğruya profesör olarak tayin edebilir mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi, bu sorunun cevabı, kendisi 
hatırlayamıyor; ama kendisi zamanında, gerçekten 
Lozan Üniversitesinde bir kürsü boşaldığı zaman ga
zeteye ilan verilirdi. Serbest olarak herkes gelirdi; 
ama Üniversiteye girdikten sonra hepsi «Tribunal 
Federal» e üye olmuşlardır ve sonrada bu sistem de
vam ederken Lozan Üniversitesinde asistanlık ve do
çentlik sistemi getirilmiştir şimdi. Kendisi bunu bil
miyor. Ben biliyorum. Sizin zamanınızda yoktu. Son
radan getirilmiştir. 

SERDA KURTOĞLU — Bizim zamanımızda 
yoktu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Neyse zararı yok. Bu tartışmanın 
hiçbir önemi yok burada. Bir hukuk profesörü, Tür
kiye'de sanıyorum ki, kolayca bir süre geçtikten son
ra hemen yargıç olabiliyor. 5 ve 10 sene hukuk pre-
fesörlüğü yapan bir kimse, Adalet Bakanlığına baş
vurduğu zaman, aynı zamanda tabiî, doktorası da 
var otomatikman, kendisi tercihan hâkimlik görevini 
yapabiliyor. Bu soruyu da niçin sordu anlayamadım? 

Sayın Serda Kurtoğlu'nun üçüncü sorusu ne idi? 

SERDA KURTOĞLU — Komisyon Başkanının 
benim konuşmamı takip eden vakî izahatı, düzenle
medeki iki istisnayı haklı gösterecek ağırlıkta görül
müş müdür, dedim. Zaten bu suali Umumî Heyet 
takdir edecek, ama bir defa daha Sayın Başkandan 
rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, tabiî bu takdire kalmış 
bir mesele Sayın Başkanım. İBiz, hangi sebeplerden 
dolayı bir üniversite öğretim üyesinin ve bir yargı
cın karşılıklı gelip Hukuk Fakültesinde ve bir yargı 
organında çalışmasının yararlı olacağını arz ettik ve 
üzerinde de ısrar etmiyorum. Zaten benimle bu iş 
doğrudan doğruya ilgili değil. Biraz evvel sayın ar
kadaşıma da söyledim, teklifi geri çekelim dedim. O, 
«hayır» dedi; çünkü, teklifi kabul ettiren arkadaşla
rım, üniversite mensubu olmayanlar, Alt Komisyon
da idiler, bunu da açıklıyorum beni bağışlasınlar. Alt 
Komisyonda olan iki yargıç arkadaşımız bu konuda 
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ısrar ettiler. Ben bunun, bu gibi problemler yarata
cağını biliyordum. Hayır dedim; ama azınlıkta kal
dım bir kere daha. Çoğunluk bunu kabul etti ve bu
raya huzurunuza getirdi. Takdir sizindir efendim. 

Yalnız ben sanıyorum ki, burada üniversite ho
casına karşı böyle bir tepki duymamak lazım. Bir 
hizmet her iki yerde de yapılabilir, zor değildir. Ben 
şahsen İstanbul'da dekanlık görevini yaparken haf
tada bir defa uçakla İzmir'e gider gelirdim. O kadar 
zor bir iş değildir. Toplantı günleri bellidir. Buna 
göre kendisini ayarlar ve derslerini de verebilir. Yani 
sanıldığı kadar güç bir iş değildir; bir öğretim üye
sinin hem Anayasa Mahkemesinde görev yapması, 
hem de fakültesinde ders vermesi; ama dediğim gibi, 
takdir Yüksek Kurulundur. Sadece sorunu size açıkla
makla yetiniyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın öztürk ve Sayın Kan-

tarcıoğlu aldınız mı cevapları? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aldık efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Tamam efendim. 
BAŞKAN -^ Evet, değerli üyeler; 
Bu önergelerin takdirini Sayın Aldıkaçtı Yüce 

Kurula, Genel Kurulumuza bırakıyor. 
181 inci amiaıddıehim 2 noiı fıkrasının metinden çı-

fkarıümasııyilla ilgili önergelerim dlilkltaate alınıp ahnima-
tmıasin» oylarımıza sünuyoram* Kabul ödemler... BBt-
ımıeyenllbr.v. ıDilkkaite atanması fcaibul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU (BAŞKANI ORHAN 
AIJDIKAİÇTİI — Teşekkür öderiz. 

'BAŞKAN — Sayın Güven ve Sayım Gürbüz'üm 
öJiengeffieraı aynı. 

TURHAN GÜVEN — Bizlimfci, sadece son sa
tırın çılkaınlimiass. Sayımı Başkam.: 

(BAŞKAN — Elvet sizin; «iSeçilem öğretim üyele
ri laynı zaımianda üniversitedeki faaiKiıyetilıeır'inıi sürdü-
nebüMer.» som cümlesiyle ilgiliydi. 

ıTURHAN GÜVEN — Aksi takdirde fıkranım ta
mamı Idiiklkaıte ailıımacağınıa göre, herhalde 'bizim öner-
gelleriımiiz dikkate alınacaktır. Aslımda ümiversite öğ
retimi üyetoıtain seçlitaesiini engelleyeni bir madde de 
yoüdtuır. 

(BAŞKAN — Evet, ayrıca oylaıtmıyoruz,; 
'Sayım Özer Gürbüz'üln; «3 ümcü fıkramın madde 

(mlestmlinden çıkarılimasıyl'a ilgili» önergesıi var. 
IBoyurum Sayım Gürbüz. 
ÖZER GÜRİBÜZ — Sayın Başkam, sayın üyeler; 
3 ümcü fıkrada; «Anayasa Mahkemesi üyelerimin, 

üyelilkleriiınıdemı ayrılmıailarıinı izleyen 2 yıl üçümde ka
mu kurum! ve Ikbruluşları lilıe kamu fcuıruirnu niteliğin

deki meslek kurülu^aıninım yönetim ve denetim or
ganlarında görev lafllatmıazH'ar̂  Genel ve mahallî idare
ler seçiirrJeriınde aiday olamazlar ve secleme&lerı>> 
gibi, Ibir hüküm getirilmiş. Bu hükümde, diğer hiç-
ıbir ımiernuriyette ya da hiçbir kamu görevimde gö-
rıutfmeyeın ıbir yükıüırnlülüfcle ya da yapamayacağı 
blir görevle Anayasa Mahkemesi üyelerini ayrıjldıfc-
ıtam isomra başbaşa bıırakımışız. 

Yaş haddi Iblemiyorutm nasıl keslinlieşecek?.-.. 
65 - 67,: Mümılkülnıdür Ikli 65 'de kesMeşecek. 

Amacıtm, Anayasa Mahkemesinin bünyesini kuv-
vetlemdlirmek. Yarım Cuımburbaşkanıımiızın, hangi mi-
tellikltıe seçeceğini hıalliem ıbem hMemiyoruım. «Hâkimlier-
ıdem, liıstüsmıası üınıiıversıiite öğretim üyeleri» dedik.- Am-
calk yaşı me olacak, hangi nitelikte olacaik, gerçek-
tem hâkimler ve üniversite öğretim üyeleri dışımda 
kimse gelemeyecek tmii? Amayasıaimıızdan tam amla-
şılamıyor ya da ben amlıaimıyoırum. Amcak, mruhte-
tmelldiir İki, Gumhurbaşjkamımız yarım Anayasa Mah
kemesine üye seçerken- alamda ıbulunacak; şu, şu, şu 
miteliklerde dlaınfBar gelıslinler başvursu'nlar diye. Bu 
'başvuracak olanlar çelkiciiik, bir cazibe arayacak
lar. Şimdi ıbiiraz sonra gelecek önergemde de vardı,? 
Maaşta 'bir şeyler, özelik aradım. Demin yaşta bir 
özellik ara'dım-, 67 gibi. Şıiımdi, Yargıtaydam, Damış-
•taydan ya da herhaingi bir kurumdam gelecek odan 
bir yargıç, (Yargıç 'gelmesi düşünülüyorsa) bir özel
lik arayacak. Özelik yok bunda. Madde başımda di
yoruz ki; «Üyelerdin Hakları ve1 Yükümlülükleri.» 
Bir halk hulaimıadıimi madde içinde. «Ümiiversiite öğ
retimi üyelerimin kazanılmış hakları saklıdır.» gibi 
deyim var.: Halk ıbulamadim, tamaımem yükümlülük 
buldulm. 

OöMeiiik neresinde olacaik 'bunum, meyle buma 
başvuracaklar?.... Başvuru ıaz olursa seçildim kadrolu, 
saygım bir Anayasa Mahkemesiiıni kurmakta güçlük 
çekeriz diye düşünüyorum. Bu nedenle ayrıldığı za-
ma'n da herhamigî ıbir helediye seçimline, parlamento 
seçimlimle giremiyor, diğer kamu kurumlarımda, ku
ruluşlarıyla bu nitelikteki ımiesleik kuruluşlarıma yö
netimi kurulu sağlamlıyor gibi, ıbir de mükellefiyet ıge1-
'tradikL 'Bu görevlere ide girerniyör. Bundaki çekim-
mem, 'burnum mıükellielfiiyetıi var; /bir hakkı yok, ca
zibesi yok. Seçkim ıbir kadroyu kuralmayız diye en
dişe efcrntefcteyiiim. 

IBu bakıimdain, son fıkramın çıkarıllmiasını düşün
müştüm. Takdinerimize saygılarıımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşeikkür ederim Sayım Gürbüz. 
IMıEHMET VELİD KORAN — Aleyhte söz iş

itiyorum. 
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(BAŞKAN — Sayım Koram, ıben ide aleyhte sizfe ı 
söz veriyorum, 

(Buıyurum) efendim. 
MEHMıBT VBIJİD KORAN — Sayın Başkam, 

Danışımla Meclıisimiim muhterem üyelerii; 
llkümdi fıkra gayet açık -ve sarih: 
w Anayasal Mahkemesi üyelerii, üyelik görevim

den ayrıtaaifarımı izleyen tilkii y i (içünudie kamu Ikurumı 
ve, kuruluşları ile Iklaimıu1 kurumu miteliğilnıdekli meslek 
kuruluşlarımın yöneıtjim ve denetim 'organlarında gö
rev alamazlar; geneli ve ımiaıhaUİ idareler seçıimlerim-
<Je aday lolamazlar ve sekilemezler.:». 

IBu açık. Bumdaın gaye yargımın özerkliğidir, ba- I 
ğıımsıızlığjdır.. 

IBiır syasî partiye yatırımcı bir oy vermesini ön- I 
leyicii ıb'iır Ihıülkülmıdtiir. Herhangi fok şekilde, et ve ke- j 
mıikıtem mamul olanı imısama, ı«Merak etime, iki seme 
sanıra semim yenim listenizin başıdır» dendi mi oyla
rım adledi değiışlir.. 

Eğer biz, Ibalkilkaten yargı organlarımızı 'bu gibi 
şalibel mesafelerden kurtarır, bu gibi IkMetici "me
selelerden uzaklaştırırsak, memleketimizin geleceğine I 
de emlin hir şidkıidldıe ibalkmıaik imkânına sahip olialbli- I 
İrilz* 

İBunun burada kalması yerindedir.. Komisyon bu
nu ıgaiyet güzel1 orgairtize etaıiisjtlir. Yargı teminat 'altıma 
lalınmuşito. Hiçbir siyasî organ ve uzuv, ikıımımı ve
ya kuruluş taraföıınıdamı 'istismarı mümkün almuayacaık- I 
(tır. 

Saygılarımı sunarım. I 

IBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayım Koran, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Ldhte söz asfiiyorum Sa

yım Başkamun.. I 
'BAŞKAN — Sayını Öztürik, lehte söz istiyorsu

nuz. 
IBuyutrum efendimi1. I 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayım Başkam, sayım üye

liler; 
Anayasa Mahkemesimİm yüceliği yamında üyele-

rinlira ide özlük haklanmam ö derece yüce tutulması 
lazımıdır. Sayın GökÇe arkadaşımız bir önerge ver
mişti, debînde konuşacaktım; mıaalesef geri aldı. 

Çeşitli ıbiliimsel (meslekî meşakkatlerden sonra Yüce 
Mahkemeye layık görülen üyelere me tevcih ediyo
ruz? Kısa bir mazisime baktığımız zamam, herhangi 
bir yüksek mahkemedeki aza lüle buraıdalkü üyenin öz
lük hakları yönümden bir farkı yakturj 

iBüraz önce Gemıel Kurulumıuzca reddedilen üni
versite mensuplarımın görevlerimi1 iıkli1 yerde' sürdür- | 

rneterlinıe ilişkiim mesele 'konuşulurken, Anayasa Mah-
ıtoemeımlizıins, üniıveMıtderiımıizlin bilimsel yönleriyle 
Mahkemenin de yararlanm'aısı öngörülmüştü. Ana
yasa Mahkemeslinde üyelik yapmış, orada görevi bit
miş ıbir zatı tmıdhtereftrJmı genel seçimlerle Parlamen
toya girmesinde me gibi sakıncalar var İki, burada 
ibir Ikısım1 yasaklar getiriyoruz? 

(Değeri arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesli ciddî surette Cumhuriyet 

organlarının 'belirli bir aşamasını teşkil etmektedir. 
Onun yüceliğini, üyelerinim özlük haklarımı en yüce 
seviyede tespit edelim, Bir Ikısım kısıtlamalara git
meyelim,] 

IBu medemle önergeyle ömıgörüen som1 ftamım kal
dırtmasının lehimdeyim.; Saygıyla arz ederim!. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürik. 
KAMER GENÇ — Sayım \Başikanıım, »bir soru 

sora'bilıir mliylm? 
iBAŞKAN — IBuıyuruım sorun efendilm* 
KAMER GENÇ — Sayın İBaşjkanıimı; 
IHer fedakâriığın ıbir karşılığı alimıası Hazım:. Aca

ba Anayasa Mahkemesi üyelerinin böyle bir feda
kârlığa zorlammi'asiı halimde, Sayın Komisyonumuz !bu 
lilk'i yıll üçümde kendilerime bir ek avantaj tanıyor mu? Me
sela emekli maaşı değil ide, (kemdi memuriyet maaş
larının verünesli yolundaki bir temenniye katılıyor 
mu? 

JMncisi; bu ıhülküimıle getirilen 'amaç nedir? YamS, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinim polMze olmaıması 
amıacını güdüyorsa ve* eğer amaç bu ise, pekli bu 
zatı muhteremlerim bağımsız olarak seçimlere girme-
sinli niye engellemlişllbr? Bir partinin merikez kon
tenjanı veyaihut da 'desiteğinden girmesinler; ama ba
ğımsız olarak ıbir milletvekilliği veyahut da belediye 
reisi seçimine, il genel meciısi seçimline girmesini ni
ye engelliemiişler; omu öğrenmek istiyorum1 efidndim.. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederirn. 
Sayın Tüniaŷ ıin da ıbir sorusu var., 
(Buyurum Sayın Tümay. 
İBEKtR TÜNAY — Sayın Hocamız bu konuyu 

ıterneH hak rve hürriyetlerllie mıasıl' 'bağdaştırıyorl'ar? 
'Burnu öğrenmek işitiyorum'. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim'. 
Komılisyon adına buyurunuz Sayın Afldıkaçtiv 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkam, değerli arkadaşlarımı; 
Yüksek mıaihkeıme yahut Anayasa Mahkemesi üye-

Üeri'nim saıdece Anayasa Mahkemesi üyeleri veyahut 
Başkanı, dep , diğer bütün yüksek mahkemelerim 
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başkanları ve üydcrimin, ibönıim kanaatime göre, top
lum 'içerisinde özel bir yerli vardır. Yargıçlar hakkın
daki görüşümü bundan bklkaç gün önce 'burada ara
lıkla lilkd defa açıkladım. Onların, toplumun abide
leri olduğunu, dökunuıknıamaları gereken kiş-ier bu-
limduıklanm ve toplum liçerisfonde özel bir saygınlı
ğa sahlip Olmaları gerefctiğinli bölıirtmeye çalıştım. 
Bu üçüncü fıkra bu felsefeden eslinlenmektedir, 

Seçimlere (katılan bir yargıcın, bir yüksek mah
keme başfcanıniin seçimlin bütün gereklerine uymalk 
zorunda kalacağıma yahut da bir seçim (kampanya
sı sırasında yapılacak bütün olayların tiçinde yoğru-
lacağrnı ve alacağı her yaranın, veyahut alması muh
temel her yaranın, her zedelenmedin, doğrudan doğ
ruya müessesesine dokunacağını düşündüm ve bun
dan dolayıdır M; bazı gazetelerde bir tilki defa daha 
'açıkladığımı gibi, biniliyorum yüksek huzurunuzda da 
bu konuya değinmiş miydim, 1975 yılında da meşhur 
Af 'Kanunundan sonra yazdığım bir yazıda, daha 
doğrusu bir kaç yazıda, yüksek mahkeme başkanla
rının kutsal bir kişiliğe sahip olmaları gerektiği
ni, politikanın dışında kalmalarını belirtmiş ve 
hatta Devlet Beşkanının onlardan toplumun en 
nadide kişileri olarak zaman zaman yararlan
mak üzere çağın yapmasını ilave etmiştim. 
•Kriz zamanlarında onlara fikir danışması ge-
trektiğinii ve bu fıMrierin ağırlığı olabilmesi için on
ların tarafsız, politika dışında kültür adamları ola
rak hayatlarını sürdürmeleri gereğinS savundum. Bu 
belki fazla iyimser, fazla idealist bir görüştü; faikat 
bdndm görüşümdü. Buna limanıyorduımı ve edindıiğim 
bilgi ve külttür de 'bana bu ıtür litosanflıamm varlığını gös-
termıiştıL 

İşte bundan dolayıdır ki, Sayın Köram'ım da ga
yet 'güzel 'beMFttiklerî gibi, bir taraftan kıişiilklerinün 
işgal ettikleri makamın ululuğunun korunmıası, zede-
lenmemesii, diğer taraftan da adaletin bağımsızlığının 
sağlanması 'içim omların politika dışında kalmaları ve 
kamu hizmetlerine girtmemeleri fikri ortaya çıktı. 

Şimdi bu fikir, Sayın Bekir Tünay'ın ileri sür
düğü gibi, fert hak ve hürriyetleriyle bağdaşır mı? 
Bu çok kolay bir soru arkadaşlarım. 

Her mesleğe giren insan, birtakım sınırlamaların, 
o mesleğin gereği olan sınırlamaların içine girer, hat
ta bu sınırlamalar kanun dışı olur, bu sınırlamalar 
moral olur, ahlakî olur ve o insan, o müesseseye 
girdiği için, istediği gibi hareket edemez, istediğini 
yapamaz; yapsa işgal ettiği mevki ile mesleği ile çe
lişkiye düşmüş olur. 

Mesele sadece bundan ibarettir, bunu yararlı gör
dük ve yargı kuvvetinin bağımsızlığını sağlayacak ve 
aynı zamanda makamın ululuğunu ve kişilerin de
ğerini ve toplum içerisinde büyük birer kıymet ola
rak faaliyetlerini sürdürebilmek için, politik kavga
ların dışına çıkmaları gereğine inandık ve bu mad
deyi düzenledik. 

Takdir sizlerindir. 
Hepinizi saygı ile selamlarım. 
Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Gürbüz'ün bu 

önergesine Anayasa Komisyonu katılmamaktadır. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güray'ın 3 üncü fıkranın en son cümle
sinin «Genel ve mahallî idareler seçimlerinde aday 
olamazlar ve seçilemezler» kısmının çıkarılmasıyla 
ilgili bir önergeleri var. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, Sa
yın Gürbüz'ün önergesi bütün fıkranm çıkarılması 
şeklindeydi; ama sonuçta münakaşa benim önergem 
üzerinde yoğunlaştı ve Genel Kurul görüşünü belli 
etti. Bu bakımdan önergemi geri almam gerekiyor 
ve alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Değerli üyeler; 
Sayın Özer Gürbüz'ün bir fıkra eklenmesine dair 

önergeleri var. Aynen şöyle; «Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve Üyelerinin maaş ve ödenekleri bakanla
rın maaş ve ödeneklerinden az olamaz» şeklinde. 

ÖZER GÜRBÜZ — Kısaca gerekçesini açıkla
yayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hukuk devletinin teminatlarından biri olarak ka

bul ettiğimiz Anayasa Mahkememizi, demin de be
lirttiğim gibi, daha sağlıklı bir bünyeye kavuşturmak 
için statüsünde bazı özellikler getirmeyi düşünmüş
tüm. Bu da bunlardan bir tanesi idi. 

Bu, ilk benim aklıma gelmiş bir fikir değil. Mer
hum Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar başkan
lığında Anayasa Ön Tasarısını hazırlayan Bilim Ku
rulunun yaptığı ön tasarıda bu önerilmekte idi; tabir 
de aynen böyleydi, «Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
maaş ve ödeneklerinin, bakanların maaş ve ödenek
lerinden daha az olmaması.» Sabit bir sınır çekilmesi 
amaçlanmıştı bunda. Yine amaç, siyasal iktidarların 
etkisinden ve keyfî tasarruflarından mahkeme üye
lerini kurtarmak. 
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Bunun emsalleri yaşanmıştı; Anayasa Mahkemesi 
ilk kurulduğunda, ödeneği % 60 idi, Yüksek Mah
keme Hâkimlerinin ödeneği % 40 idi ilk kurulduğu 
zaman. Daha sonra, siyasal iktidarlar Anayasa Mah
kemesinin kararlarından memnun kalmadıkça maaş
larına da el atmaya başladılar. Yüksek Mahkemele-
rinki % 50'ye çıktı, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
maaşları % 60'dan 50'ye indi; i% 50'de tümü bir
leştirildi. 

Bunu önlemek istemiştim, çünkü, yarın siyasal 
iktidarlar gelecekler, Anayasa Mahkemesi, Yasama 
Meclisinin verdiği kararların, çıkardığı yasaların Ana
yasaya uygun olup olmadığını denetleyeceği için yer 
yer memnun olmayacaklardır. 

Böyle olunca, siyasal iktidarların bağlı bulundu
ğu, beraberlerinde olduğu birçok propaganda yerleri 
oluyor, basın oluyor; Anayasa Mahkemesine çatılı
yor. Bu kez Anayasa Mahkemesiyle Yasama Mec
lisinde de uğraşılıyor. Maaşlar el değince maaşları 
indiriliyor ve yer yer sıkıştırılıyor, bu yaşanmıştır. 

iBu bakımdan, Merhum Profesörün getirdiği tek
lifi aynen düşündüm ve birlikte düşünmemiz için 
önerge haline getirdim. 

Buna bir sabit çizgi çizmeyi düşünmeliyiz. Bu 
önergedeki olabilir, başka bir çizgi de olabilir. Ama
cım, sabit bir çizgi çizebilmek. Çünkü, demin de söy
lemiştim, sağlıklı bünyeye kavuşturmamız, seçkin, ki
şilerin oraya gelişini sağlamamızla olur. 

Başlangıçlarda, Yargıtay Başkanı merhum Recai 
Seçkin Anayasa Mahkemesi üyeliğine gitmişlerdi. 
Danıştay Başkanı İbrahim Serin, Sayıştay Başkam 
Muhittin Gürün, örnekleri şunun için veriyorum; Ne 
kadar seçkin kimseleri bu kurul içine alabilirsek, o 
kadar daha saygınlığa kavuşturabileceğiz. 

Bu biraz da bünyesindeki güçlü kadro ile say
gınlığını sağlayacaktır. 

Teklifim de bunu düşünmeniz içindi, Sayın Ko
misyonumuzun düşünmesi içindi ve maaşa bir sabit 
Çizgi getirebilmek içindi. 

Eğer kabul buyurujursa memnun olacağım. 
Yüksek Takdirlerinize saygılarımla sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Kantarcıoğlu?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Biraz önce bir arkadaşımın da işaret buyurduğu 

gibi, Anayasa bir maaş kanunu değildir. Sadece Ya

sama Organlarıyla ilgili bir kriter getirmiştir, onun 
kendi kanunuyla düzenlemesi de mümkündür. Esa
sen kimse mağdur olmayacaktır. Zaten bu kadroların 
hepsi birinci derecedeki devlet memurudur. Yasama 
Organları için de birinci derece devlet memuru gel
miştir. Bakanlarla, Yasama Organlarıyla bunları mu
kayese etmek mümkün değildir yani milletvekilleriy
le. Çünkü onların aldıkları ikinci para yolluktur, otu
ran bir insana yolluk vermek de mümkün değildir. 
Bu bakımdan hatalı bir yoldur. 

Önergenin aleyhinde bulunuyorum. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Bu önergeye katılamıyoruz, böyle bir usulü de 

doğru bulmuyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Bu madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı; 
yalnız maddeyi eğer Sayın Anayasa Komisyonu
muz, dikkate alınan önerge üzerinde bir karara var
mış veya kesin oylanması isteniliyorsa... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Lütfen kesin oylama yapın efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler... 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başka

nım, bir husus var. Maddenin başlığının değişmesi 
lazım; daha evvel «hakları» vardı «hakları» kaldır
dık. 

BAŞKAN — Evet, «üyelerin hakları ve yüküm
lülükleri» 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Üniversitedeki 
hakları saklı kalıyordu; ikinci fıkra çıkınca madde 
başlığının değişmesi lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hak filan kalmadı doğru efendim; 
başlığı da değiştirelim. 

BAŞKAN — Evet, başlık için teklif. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — «Üyelerin Yükümlülükleri» olarak kesin 
olarak oylayabiliriz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAIN — Değerli üyeler; 
Demin dikkate alınan... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Yine kesin oylama 

yapılacaksa, bir hususu arz edeceğim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — İkinci fıkranın çıka

rılmasıyla ilgili bir önerge oylanmıştı zannedersem. 
ikinci fıkra şöyle, «Anayasa Mahkemesi üyeliğine se
çilen üniversite öğretim üyelerinin, kazanılmış hakları 
saklıdır» devam ediyor, «seçilen öğretim üyeleri aynı 
zamanda üniversitedeki faaliyetlerini sürdürebilirler.» 
Tamamen çıkarsa bir yanlışlık olur. Sanıyorum amaç, 
ikinci kısmın çıkması; yani «seçilen öğretim üyeleri 
aynı zamanda üniversitedeki faaliyetlerini sürdürebilir
ler» kısmı olması lazım. Aksi halde, öğretim üyeliğinin 
seçileceğine ilişkin başka bir madde yok, bunu da çı
kartmış oluruz. 

Bunu arz etmek istedim. 

'BAŞKAN — Evet bir açıklama Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım; 
Dikkate alınmak üzere ve sonra kesine çevirdiği

miz önerge ikinci fıkranın çıkarılması yolundaydı. 
BAŞKAN — O iki cümlenin tamamını: 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Tamamının çıkması yolundaydı. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederimi. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

bu şekilde olursa anlaşmazlık olur. Müktesebat nedir?.. 
Buradaki istenen müktesebat nedir?... Bunun izahı zan
nederim biraz güç. Sayın Komisyon buna bir cevap 
verirlerse memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım tekrar ediyorum, ikinci 
fıkranın tamamen çıkarılması suretiyle maddenin ke
sin olarak oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet, evet. Teşekkür ederim. 
MEHMET VELİD KORAN — Hayır efendim, 

müsaade buyurur musunuz?... Bir yanlışlık oldu. 

••»• m>»< 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yanlış oluyor 
efendim. 

MEHMET VELID KORAN — Efendim, oylanı
lan şey ikinci cümleydi; «... seçilen öğretim üyeleri, ay
nı zamanda üniversitedeki faaliyetlerini sürdürebilir
ler» cümlesiydi. Yoksa «Anayasa Mahkemesi üyeliğine 
seçilen üniversite öğretim üyelerinin, kazanılmış hak
ları saklıdır.» Elbette ki, saklıdır; bu nasıl çıkarılır?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
IBir dakikanızı rica edeyim; Ben oylattığım konu

yu, bu önergeyi iki defa okudum, aynen şöyledir: «Ta
sarının 181 'inci maddesinin ikinci fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz» demişlerdir. Bunu 
oylattıım ve dikkate bu alındı, bunu arz edeyim, konu 
bu; ama Anayasa Komisyonu sizlerin görüşlerinizi al
dıktan sonra «Hayır, her iki cümle de çıkarılacaktır, bu 
önerge bu şekilde bir isteği ihtiva ediyor ve böyle oy
lanmıştır; Biz de buna kesin katılıyoruz» demişlerdir. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım bir 
soru sorabilir miyim?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım 
bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — O zaman bir soru ge

rekiyor. 
«Anayasa Mahkemesine hâkim sınıfından olanlar 

ile üniversite öğretim üyelerinin seçileceği» öngörül
müştü. Bu, gerekçede yok sadeoe zapta giren sözlerden 
anlaşılıyor. Ancak, şimdi üniversite öğretim üyelerinin 
seçileceğini belirten bir fıkra sadece «Anayasa Mah
kemesi üyeliğine seçilen üniversite öğretim üyelerinin, 
kazanılmış hakları saklıdır.» cümlesi içinde bu seçil
me hakkı yer almaktadır. Bu da çıkarılırsa, bu hak da 
çıkarılmış oluyor, buna işaret etmek istedim, 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Saat 20.00, süremiz dolmuştur. Bu konudaki tered-

dütü de Sayın Anayasa Komisyonumuzun gece yapa
cağımız toplantıya kadar düşünmesinde fayda var. 

Bu itibarla biraz da vakit geçtiği için, 21.15'te top
lanmamızı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21.15'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 20.05 

— 185 — 



Danışma Meclisi B : 148 10 . 9 . 1982 O : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.15 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
148 inci Birleşimimizin Dördüncü Oturumunu açı

yorum. 
Görüştüğümüz 181 inci madde üzerinde ikinci fık

ranın çıkarılmasıyla ilgili önerge ile Sayın Anayasa 
Komisyonumuzun, bu önergeyle ikinci fıkramn tama
mının mı, yoksa bir kısmının mı çıkarılmasıyla ilgili 
görüşlerini alacaktık. Çünkü bu önergeyi biz dikkate 
alınmak üzere oylamış ve Komisyona vermiştik. Görüş
lerini alalım, ondan sonra maddeyi kesin olarak oyla
yalım. 

Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
ikinci fıkra Heyetçe nasıl oylanmışsa o şekliyle biz 

fıkrayı bu haliyle, oylanan şekliyle geri alalım ve Ge
nel Kurulun temayülüne uygun şekilde düzenleyip ye
niden getirelim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler; 
Bu halde 181 inci maddeyi, dikkate alınan önergey

le birlikte Anayasa Komisyonuna veriyorum. 
182 nci maddeyi okutuyorum. 
4. Görev ve yetkileri 
MADDE 182. — Anayasa Mahkemesi, kanunla

rın, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve 
esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa 
değişikliklerini ise, sadece şekil bakımından inceler ve 
denetler. 

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, genel 
olarak son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp 
yapılmadığına; Anayasa değişikliklerinde ise, yüzdok-
sansekizinci maddedeki teklif ve oylama çoğunluğuna 
ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulma
dığı hususlarına inhisar eder. Şekil bakımından denet
leme, kanunun yayımlanma süresi içinde Cumhurbaş
kanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
beşte biri tarafından talep edilebilir. Kanunun yayı
mından sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası 
açılamaz; defi yolu ile de ileri sürülemez. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ve diğer kanunlarla 
verilen görevleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 10 adet değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 182 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
Görev ve yetkileri 
MADDE 182. — Anayasa Mahkemesi, kanunların 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün ve içtü
zük değişikliklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler. 
Cumhurbaşkanınca halkoyuna sunulmuş olan kanun
lar bu denetimin dışındadır. 

Anayasa değişikliklerinde Anayasa Mahkemesinin 
denetimi sadece değişikliğin Anayasada öngörülen şekil 
ve şartlara uygunluğu açısından yapılır. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın bir hükmünü di
ğer hükümlerine aykırılığı nedeniyle iptal edemeyece
ği gibi, kanunların iptali kanun koyucuya ait yetkiye 
etki yapacak yeni bir hüküm tesisi sonucunu yarata
cak iptaller de yapamaz. 

Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını, Başbaka
nı ve Bakanları, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mah
kemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askerî 
Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay 
Başkan ve Üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, Danış
tay Başsavcısını, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve ken
di üyelerini, görevleri ile ilgili suçlardan Yüce Divan 
sıfatıyla ilk ve son merci olarak yargılar ve Anayasa 
ile verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatı ile yar
gılamasında Savcılık görevini, Cumhuriyet Başsavcısı, 
Kanunî veya fiilî bir engel bulunması halinde Cum
huriyet Başsavcısı Vekili yapar. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 182 nci maddesinin ilişikte sunduğum 

metin gibi değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Abbas GÖKÇE 
3. Görev ve yetkileri 
MADDE 182. — Anayasa Mahkemesi, kanunların 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün şekil ve 
esas bakımından Anayasaya, Anayasa değişiklikleri-
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nin de Anayasa'da gösterilen şekil şartlarına uygun
luğunu denetler. 

Siyasî partilerin malî denetimini yapar. 
Siyasî partilerin kapatılması konusunda, Cumhuri

yet Başsavcılığınca açılan davaları görür. 
Cumhurbaşkanının istediği konularda incelemeler 

yapar ve görüş bildirir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının «Anayasa Mahkemesinin görev ve yet

kileri» hakkındaki 182 nci maddesinin ikinci fıkrasın
dan, şekil yönünden denetimi tahdit eden ilk iki cüm
lesinin çıkarılarak, bu fıkranın aşağıdaki şekilde ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

«Şekil bakımından denetleme, kanunun yayımlan
ma süresi içinde Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler 
veya seksen milletvekili tarafından talep edilebilir. Ka
nunun yayımından sonra, şekil bozukluğuna dayalı 
iptal davası açılamaz, defi yolu ile de ileri sürüle
mez.» 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 182 nci 

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin aşağıda
ki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Anayasa değişikliklerini ise sadece devlet şeklinin 

değişmezliği ve şekil bakımından inceler ve denetler.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 182 nci maddesinin son fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif olu
nur. 

özer GÜRBÜZ 
«Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer 

görevleri de yerine getirir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
182 nci maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesi arz ve talep olunur. 
Fıkra 3 : Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu üye

lerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve Üyelerini, Cumhuri
yet Başsavcısını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, yük
sek mahkemeler başsavcılarını ve kendi üyelerini, gö
revleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla 
yargılar ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine 
getirir. 

İsa VARDAL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 182 nci 

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

«MADDE 182. — 
Son fıkra : Savaş, Sıkıyönetim ve olağanüstü hal

lerle ilgili olarak çıkarılan kanun hükmünde kararna
melerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurula
maz.» 

Turhan GÜVEN İbrahim GÖKTEPE 
Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Bekir Sami DAÇE 
Fuat AZGUR Tandoğan TOKGÖZ 

Mehmet PAMAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
182 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi arz 

ve talep olunur. 
Fıkra son : Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan 

sıfatıyla yargılamasında savcılık görevini Cumhuriyet 
Başsavcısı yapar. 

İsa VARDAL 

BAŞKAN — İlk önerge Sayın öztürk'e ait. Sayın 
Kâzım öztürk, buyurunuz efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sayın 
üyeler; 

Anayasa Tasarısının bence en önemli maddelerin
den birinin görüşülmesine başlıyoruz. Devlet yapı
sında belirli organlardan birinin görev ve yetkileri 
bahse konudur. Demokrasi kendi kendini kontrol 
eden bir yönetim biçimidir, 12 Eylül'e gelişimiz bu 
kontrolün gereğince yapılamaması nedenine dayanır, 
bir nedeni de budur. 

Teklifimizle Tasarıdan ayrıldığımız bir, iki tane 
nokta vardır. Bunlardan bir tanesi, Yüce Divan yet
kisinin Tasarıda Yargıtaya aktarılmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir asrı aşkın ve eski deyimiyle «Divanıâli» olan 

bugün Yüce Divan ismini verdiğimiz bu yüce kuru
luş devlet hayatında çok ender başvurulan bir mah
kemedir. Bu mahkemenin öncelikle dikkate aldığı 
Anayasa hukukudur. İkinci olarak kamu hukukudur. 
Üçüncü kademede ceza hukukudur. 

Tann böyle bir yargılamaya Türk Milletini tanık 
etmesin, Cumhurbaşkanından başlayarak yüksek me
murlara değin tüm kamu görevlilerini yargılayacak 
bir mercidir. Hangi hukukun tatbik edildiği ağırlık 
kazanır. Arz ettiğim gibi Anayasa hukuku başta ge-
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lir, ikinci kademede kamu hukuku gelir, üçüncü ka
demede ceza hukuku gelir. 

Böylesine önemli bir konuda ceza hukukunu tat
bik etmekle mükellef bir mahkemeye Yüce Divan 
sıfatı vermek meselenin esasını kavramamak olur. 
Cumhurbaşkanının ve de Yargıtaya eşdeğerdeki me
murları yargılamanın aynı seviyedeki bir mahkeme
ye vermenin sakıncalarını takdir edersiniz. 

Deneyimimiz Anayasa Mahkemesi üzerinde he
nüz yenidir; ama bu deneyimden elde ettiğimiz ve 
önergemde öngörülen iki husus vardır, bunlardan bir 
tanesi; Anayasa maddelerinin yine Anayasaya aykı
rılık iddiasıdır. Geçen dönemde Anayasamızın dört 
maddesi başlangıçtaki «Cumhuriyetin değiştirilmez» 
ilkesine aykırıdır denilerek iptal olunmuştur. 

Bir ikincisi; millî iradenin iradesinden çıkan ka
nunların kimi fıkralarının iptal edilmesi suretiyle ye
ni hüküm tesisidir. Her iki hususu da men eden ikin
ci fıkrayı şöylece arz ediyorum : «Anayasa Mahke
mesi Anayasanın bir hükmünü diğer hükümlerine ay
kırılığı nedeniyle iptal edemeyeceği gibi, kanunların 
iptali kanun koyucuya ait yetkiye etki yapacak yeni 
bir hüküm tesisi sonucunu yaratacak iptaller de ya
pamaz.» 

Sayın arkadaşlarım; 
Böylece Yüce Divanın tarihsel gelişimi, toplumu

muz için taşıdığı önemi, yargılayacağı kişilerin yüceli
ğini dikkate alarak Yüce Divan sıfatının Anayasa 
Mahkemesinde toplanması, bu yetkinin Anayasa 
Mahkememize verilmesi kanımca zorunlu hale gel
miştir. Bunun aksini düşündüğümüz zaman çıkacak 
sakıncaları düşünemiyoruz. 

Bir asırdan beri hiç bir dönemde, (İmparatorluk 
dönemi bu sözüme dahildir) hiç bir zaman bir mah
kemenin yetkisine verilmemiştir. Daima kamu hu
kuku, idare hukuku, ceza hukukunu oluşturan birim
lerden oluşan yüce divanlar teşekkül etmiştir. 

Tekrar tekrar söylüyorum beni bağışlayınız, Rei
sicumhuru yargılayacak, Başbakanı yargılayacak, 
bakanları yargılayacak yüce mahkeme öncelikle Ana
yasa hukukunu dikkate alacak, ikinci de kamu huku
kunu dikkate alacak, üçüncüye de ceza hukukunu 
dikkate alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuştur 
lütfen. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bitiriyorum Sayın Başka
nım, özür diliyorum. 

Bir olayı size aktarmak istiyorum; 378 sayılı Ka
nun Parlamentoda kabul edilmiş ve Parlamento ta-

I tile girmiştir. NATO'dan Türkiye'nin çıkması slogan
ları sokaklarımızda boy gezmektedir. Bu sıralarda 
NATO Parlamenterleri toplanmıştır. Parlamentoyu 
toplamak, 378 sayılı Kanunun öngördüğü heyeti 
oluşturmak maddeten mümkün değildir zaman yö
nünden. Heyet gitmesi lazım, yüce makamı işgal eden 
kişi yetkisini kullanarak Kanuna muhalif olarak eski 

I heyeti bu parlamentoya gönderiyor. Bir devir geçi-
j yor, böyle bir göndermenin Kanuna aykırı olduğu ve 

bu olayın zimmet suçunu teşkil edeceği yolunda gi
rişimler bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
I Makam aynı zamanda takdir makamıdır, çoğu 
I kez memleketin yüksek menfaati karşısında kanun-
I 1ar ihmal olunabilir; makamların yüceliği karşısında 
I Binaenaleyh, sadece olay ve kanunu dikkate alarak 
I suçu takdir etmek mümkün değildir. Memleketin yü-
I ce menfaati gerektiriyorsa yüce makam oturan kişi 
I veya kişiler kanunun ihmali pahasına memleketin 
I menfaatini önde tutacaklardır. 
I Bu nedenle, Yüce Divanın bir ceza dairelerinden 
I oluşan, yalnız ceza hukukuyla uğraşan bir dairede de-
l ğil, memleketin yüce menfaatlerini arz ettiğim gibi Ana-
I yasa, kamu hukuku ve ceza hukuku yönünden yargı-
I layacak yüce bir mahkemeye, zaten tarihî deyimiyle 
I Divanıâli'ye ihtiyaç vardır ve bunu görecek de ham-
I dolsun ülkemizde tesis ettiğimiz Anayasa Mahkeme-
I mize aittir. 
I Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Süreyi çok aştınız Sayın öztürk, te-
I şekkür ederim. 
I Sayın öztürk'ün önergesi üzerinde Sayın Vardal 
I lehte. Buyurun efendim. 

I İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka-
I daşlar; 
I Sayın Öztürk'ün vermiş olduğu önergenin sadece 
I Yüce Divan göreviyle ilgili bölümü üzerinde konuş-
I mak istiyorum : 
I Tasanda 190 inci maddede Yüce Divan Yargıtay 
I Ceza Daireleri Başkanlarından kurulu bir heyete ve-
I rilmiştir. Yargıtay hâkim ve daire başkanlarının ni-
I telMeri konusunda söyleyecek hiç bir şey yoktur, 
I mesleklerinin zirvesine ulaşmışlar ve yurdun en de-
I ğerli hâkimlerinden oluşmuşlardır, yargılamayı en 
I iyi şekilde yapacaklarına ben de inanıyorum; ama 
I inanmadığım bir konu şudur : 
I Bugün biz Yüce Divan görevini Yargıtaya bıra-
I kırsak, Yüce Divan sıfatıyla verilecek olan kararla-
I rın eleştirilmesi ve bu eleştiriler neticesinde Yargıta-
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yıra manevî şahsiyetinin kırılması mümkün olacaktır. 
Yüce Divan sıfatıyla Yargıtay tarafından verilen ka
rarların eleştirilmesi; bir yerde verdiği kararların ni
teliğine göre eleştirilmesi ve eleştirilenlerin diğer ka
rarlarına da sirayet etmesi çok tehlikeli bir durum 
yaratacaktır. 

Zira bu örnek karşımızdadır, Danıştayın vermiş 
olduğu kararlar Danıştayı kamuoyunda çok güç du
rumlarda bırakmıştır. Şimdi Yüce Divan sıfatıyla 
ceza hâkimlerinin vereceği kararlar sırf ceza huku
ku açısından olacaktır. Ceza hukukundaki yargılama 
sadece delillerle bağlı kalınarak verilen bir yargıla
madır. «Deliller mahkûmiyet için kâfi gelmediği 
takdirde, daima şüphe sanığın lehine yorumlanır.» 
ilkesinden hareket edileceğinden, icabında delil ye
tersizliğinden beraat kararı verilebilecektir. Bu kabil 
kararlar, kamuoyunu icabında tatmin etmeyecektir; 
etmediği için de bu kararların -eleştirilmesi daima 
mümkündür. 

Diğer taraftan, Yüce Divanın görevi salt Ceza 
Hukuku ile ilgili bir görev değildir. İcabında Anaya-
sa Hukuku, idare Hukuku yönünden de birtakım 
kararlar verecektir. İcabında (Allah göstermesin ama) 
Cumhurbaşkanını, Başbakanı, bir bakanı Anayasa
ya aykırı hareket ettiğinden dolayı veyahut da göre
vi ile ilgili bir ihmalden dolayı yargılama duru
munda kalacaktır. Bu yargılamalar siyasî yargılama
lardır. Siyasî yargılamalar olduğu için de daima 
Yargıtay'ın siyasetin içine girmesine neden olacaktır. 
Bugüne kadar Yargıtay hakkında hiç kimse birşey 
söyleyememişse, bu da Yargıtay'ın daima siyasetin 
dışında bırakılmış olmasından ileri gelmiştir. 

Biraz evvel Sayın Öztürk Yüce Divanın tarihî ge
lişimini dile getirdi. Şimdiye kadar Yüce Divan ola
rak kurulan mahkemeler, 1876 tarihli Anayasada 
30 kişiden oluşturulmuş, bunun 10'unu Ayandan seç
miş, 10'unu Mahkeme-i Temyiz'den, 10'unu da Şû
rayı Devletten almıştır. 1924 Anayasası ise 21 üye
den teşekkül ettirilmiş; 21 üyenin 11 üyesini Yargı
tay'dan, 1Q üyesini de Danıştay'dan almıştır .1961 
Anayasasında da, bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkeme
sine verilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki, şimdiye kadar hiçbir şekil
de Yargıtay'a bu görev verilmemiştir. Niçin verilme
diği hususunda etraflı şekilde düşünmemiz ve ona gö
re karar vermemiz gerekmektedir. 

Bu nedenle Yüce Divanın tekrar Anayasa Mah
kemesine verilmesi konusunda verilen önergenin des
teklenmesini talep eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ATALAY PEKÖZ — Aleyhte konuşmak istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Peköz. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Böyle bir yüksek mahkemenin görevini ister Ana
yasa Mahkemesi yapsın, ister Tasarımızda olduğu 
gibi teşekkül edecek olan ayn bir mahkeme yapsın; 
bu mahkemede muhakeme edilecek olan zevatın 
hangi maddî vakaya dayanan, suç teşkil eden veya
hut da tazminat ifade eden durumu önemlidir. Her 
iki ahvalde de maddî vakayı siyasî olarak nitelemek 
son derece hatalıdır. 

Hadise, ister Ceza Hukuku açısından, ister Me
denî Hukuk açısından ele alınsın, muhakeme konu
su yapılacak olan maddî vaka, sırf hukuk kuralla
rının uygulanacağı bir vakadır. O halde, maddî vaka
nın kaynağını teşkil eden hukukî vakıayı kim analiz 
edecek, kim muhakeme edecek?.. Mutlaka bir hâ
kim muhakeme edecek. 

O halde, bu kapsam içinde olan bir davamn mün
hasıran maddî hukuku, hukuk kurallarını uygulaya
cak olan bir heyetin incelenmesinde büyük fayda var
dır. 

Anayasa Mahkemesi, daha önce tartıştık, dendi 
ki, «Bir denetleme organıdır; fakat bu denetleme 
yargısal niteliktedir. Vereceği karar da bir yargı ka
rarı niteliğindedir.» 

Bütün bu nedenlerle kısa zaman içinde ifade ede
bildiğim bu nedenlerle, sırf hukuk kurallarını, pür 
hukuk kurallarını uygulayacak olan heyetin, mutlaka 
ve mutlaka Yüksek Mahkeme dediğimiz Yargıtay'
dan seçilen seçkin hâkimlerin elinde değerlendiril
mesi son derece faydalı olacaktır. 

Bu nedenle Sayın Öztürk'ün önergesine karşıyım 
ve benim görüşüme katılması hususunda Yüksek He
yetin dikkatini çekiyorum. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Şu andan itibaren yalnız soru için söz verebili

rim. 
Soru için buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Komisyondan 

sormak istiyorum ve öğrenmek istiyorum efendim : 
Şimdi, lehte ve aleyhte konuşan sayın hatiplerden 

öğrendiğimize göre konu, teşkil edecek Yüce Heye
tin vasıflarından doğmaktadır. Yani, hep cezacılar 
bir araya gelmesin, konunun içinde başka şeyler de 
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olabilir, deniyor. Acaba öğrenmek istiyorum; sayın 
mahkemelerde olduğu gibi ehli vukufa durumu in
celettirmek mümkün değil midir?.. Bir hâkimin her-
şeyi bilmesi de mümkün değildir. 

Bu itibarla, böyle bir eksikliği ceza daireleri baş
kanlarından kurulu bir heyet sağlayamaz mı? Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru için Sayın Tutum buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Gerekçede «Yüce Divan, görevi ve niteliği bakı

mından bir Ceza Mahkemesidir.» cümlesi yer almak
tadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde müteaddit Yü
ce Divanlar kurulmuş ve Yüce Divanlık konular or
taya çıkmış ve meseleler çözülmüştür. Acaba bu 
yargı, Sayın Komisyonun varmış olduğu bu yargı, 
Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar tarihin kaydet
tiği Yüce Divanların tecrübelerinden sonra vardık
ları bir sonuç mudur, yoksa dünya tatbikatından, 
dünya uygulamasından elde ettikleri bir ilham mı
dır? 

Bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum, 
saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Hem soruların cevapları, hem de bu önerge üze

rinde Sayın Anayasa Komisyonunun görüşünü rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Öztürk önergesini prensip olarak bir Yü
ce Divan meselesi olarak vazedince, lehinde ve aley
hindeki konuşmalar da tamamen Yüce Divan mese
lesi üzerinde temerküz etti, yoğunlaştı. 182 nci mad
de için Sayın Öztürk yeni ve tam, kâmil; bütün fık
ralarını ihtiva eden bir değişiklik önergesi vermiş
tir ki, bunun içinde Yüce Divan meselesi kanaatimiz
ce fevkalade küçük yer tutmaktadır. 

Herşeyden önce ve kısaca, Sayın Öztürk'ün öner
gesi ile bizim Anayasa Mahkemesinin yeni şekline 
vermek istediğimiz muhtevanın tamamen değiştiril
mek, yok edilmek ve ortadan kaldırılmak istendiğini 
görmekteyiz. Tasarı, bir taraftan millî hâkimiyet il
kesini esaslı şekilde güvence altına almak, diğer ta
raftan, ülkemizde kanun hâkimiyetini, ısdar edilmiş 
ilan edilmiş olan kanunlara karşı güveni kurmak 
amacını gütmektedir. Yüce Divan meselesi ise, he
men arz edeceğim gibi, bu maddenin belki olsa olsa 
son ve küçük bir cümlesi olabilirdi, 
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Anayasa Mahkemesinin, kanunları şekil ve esas 
bakımından denetlenmesi söylendikten sonra ikinci 
fıkrada, şekil denetiminin münhasıran o kanun için 
yapılan son oylamaya ilişkin olacağına dair hüküm 
yer almaktadır. Yani 1961 Anayasası uygulamasın
da, Anayasa Mahkemesinin verdiği pek çok şekil 
sebebiyle iptal kararının artık verilemeyeceği hük
me bağlanmakta, nihaî oylamada, millî iradenin ta
hakkuk ettiği son oylamada eğer çoğunluk bakımın
dan bir arıza yoksa, yani bir sayma hatası yoksa, 
yani millî irade burada, bu Meclisin kararıyla, bir 
Meclisin kararıyla teşekkül etmişse, artık o kanunun 
hazırlanış dönemine ilişkin usulî meselelerden dola
yı o kanunun iptal edilemeyeceği hükmünü taşımak
tadır. Bu ise önemli bir hükümdür. Şimdi bu hükmü 
âdeta yok farz ederek, kanunlar şekil, esas bakımın
dan denetlenir, arkasından Yüce Divan ödevi de 
Anayasa Mahkemesine verir diye bir önerge verilin
ce, muhtemelen zannediyorum gözden bazı büyük 
önemli gerçekler kaçabilir. 

Biz bu maddeyle, Sayın Öztürk'ün önergesinde 
görmezlikten geldiği bir önemli noktayı vurgulamak 
istiyoruz ki, millî iradenin tecelligâhı olan yerde ya
pılan nihaî oylama, bütün diğer önceki usul hataları
nı tashih eder, düzeltir, hatta onları olmamış hale 
getirir. îşte, 182 nci maddenin asıl hükmü, asıl önem
li hükmü budur. Binaenaleyh, önergenin bu hükmü 
bertaraf eden ibaresine ve ifadesine katılmamıza im
kân yoktur. Tasarının tümünde vaki olan ve Mec-
lisinizce en küçük bir şüphe doğan yerlerde bile ke
sinlikte düzeltilen ve altı çizilen millî egemenlik il
kesi, 182 nci maddede ayrıca bu şekilde Heyetinizin 
iradesine uygun olarak teyit edilmektedir. 

Şimdi geliyorum önergenin Yüce Divan ile ilgili 
bölümüne. Arkadaşlarımızdan Sayın Peköz açıkladı
lar; önemli olan, bir Yüce Divan kurmaktır. Bu Di
vanın vereceği kararların ana konusu, ceza vermek
tir. Bu işi de ülkemizde en fazla tecrübeyle yapage-
len Yargıtayın Ceza Daireleridir. îşte bu nedenle biz, 
evvelki Yüce ıDivan tecrübelerini hatırlamak istemek
sizin, Sayın Tutum'un söylediği gibi, dünyadan mı 
esinlendik, mevcuttan mı esinlendik düşüncesine yer 
vermeksizin aklın kanaatimize göre bu makûl yolunu 
seçtik. 

Mahkemeler Anayasa hukukunu, kamu hukuku
nu uygulamak zorunda kalabilirler. Ancak unutma
mak lazımdır ki, ceza vermek gibi hassas bir konuda, 
cezacılardan kurulu bir kurul hem yargılananlara, 
hem yakınlarına, hem kamuoyuna, hem de uluslar-
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arası kamuoyuna en fazla güvence verir. Unutmaya
lım, Sayın Vardal işaret ettiler; dediler ki, «Yargıtay, 
yara almamış bir millî kurumdur.» Bizim amacımız, 
hiç bir millî kurumun, hiç bir şekilde zaman içinde 
yara almamasıdır. Bu nedenle, millî kurumlarımız 
hakkında herhangi bir şekilde olumsuz beyanı ken
dimize saklıyoruz. Bunu zaten aramızda biliyoruz, 
tekrara gerek yok. Şu halde, en fazla da bu konuda 
güvence sağladığımızı, bu Tasarıyı tenkit eden arka
daşlarımız dolaylı olarak ifade ederek bize yardımcı 
olmuşlardır, şükran borçluyuz. 

Mesele, eğer bir Anayasa hukuku inceliği, eğer 
bir kamu hukuku inceliği ise, bu herhalde uzun yıl
lar deneyimden geçmiş olan, hele oylarınızla şimdi 
tensip ettiğiniz şekilde kurulacak bir Anayasa Mahke
mesinden daha çok, bizim öngördüğümüz Yüce Di
vanda daha iyi takdir edilecek ve daha iyi çözülecek 
bir meseledir. 

Sayın îğneciler'in sorusuna dönüyorum; eğer ehli 
vukufun, bilirkişinin çözmesi lazım gelen bir mesele 
varsa, şüphesiz ki, bunu bizim öngördüğümüz Yüce 
Divan, hele de bu Yüce Divanın hâkimleri fiilen ve 
filhal devamlı olarak ceza işi çözmüş oldukları için 
gerek bidayet mahkemelerinde, gerek yüksek mah
kemede, bunu daha kolaylıkla ve daha isabetle ya
pabilirler. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bu nedenlerle biz, Yüce Divanın Yargıtay Ceza 

Daireleri Başkanlarından oluşmasının daha isabetli 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu itibarla, önergeye katı
lamadığımızı ve katılamayacağımızı en derin saygı
larımızla arz ediyoruz. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyol, arkadaşlarımızın so
ruları var. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, ben, şekil 

bakımından yapılabilecek bir iptal davası talebi hu
susunda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
beşte biri tarafından yapılabilecek bir iptal talebinin, 
kanunun yayımı süresi içinde olmasını sormak isti
yorum. Cumhurbaşkanınca bu yapılabilir. Çünkü ila
nı biliyor. Resmî Gazetede kendisi yapar; ilan etme
den pekâlâ şekil bakımından hatalı deyip iptal dava
sı talep edebilir. Fakat Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin beşte biri, akşam şu saatlerde bir ka
nun çıktıktan sonra, şekil bakımından hatalı olduğunu 
görürlerse, ertesi sabah gider davamızı açarız de
seler ve ertesi sabah gittiklerinde de o kanunun ya-

— 189 

10 . 9 . 1982 O : 4 

yınlanmış olduğunu görürlerse, artık şekil bakımın
dan dava açamayacaklar mıdır?.. Burada belirdi; 
Cumhurbaşkanınca mesele yok; fakat şurada akşam 
üzeri çıkan bir kanunun ertesi sabah Cumhurbaşka
nınca ilan edilmiş olması halinde, beşte bir üye ne 
zaman toplanacak, ne zaman dilekçesini, gerekçesini 
yazacak ve nasıl dava açabilecektir?.. Yani ilan sü
resi bakımından bir tereddüt hâsıl olmuştur, bunun 
aydınlatılmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Şekil bakımından dava açmak son derece sınırlan

dırılmıştır. Tekrar söylüyorum, son oylamanın öngö
rülen çoğunlukla yapılmaması; 101 oy lazımken 101 
oyun müspet olarak tahakkuk etmediğine dair gerek
çe, son derece basittir ve bu kolaylıkla ve derhal ya
pılabilir. 

Hemen arz edeyim ki, demokrasi, bir fazilet re
jimidir. Eğer, «Gece 22.00'de oylanacak, sabah 
09.00'a kadar kanun yayınlanacak» derseniz, esasen 
demokrasi için ilk handikap ortaya çıkmış olur. Biz, 
böyle bir ihtimale ve böyle uç demeyeceğim; ama 
oldukça zor düşünülebilen bir ihtimale yer vermek 
istemiyoruz. Esasen, Cumhurbaşkanına gidecek, de
ğerlendirme olacak, bu arada beşte bir milletvekili 
de derhal bu işi görebileceklerdir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sorum var 

izninizle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Komis

yonun her iddiasında mutlaka bir haklılık payı var
dır. Beni bağışlasınlar, politikada söylenen hiçbir söz 
gerçek dışı değildir, heı sözde bir gerçek payı var
dır. Sadece bu ikonuıda hiçbir zaıman iç'imde en kü
çük haklılık görmediğimi ve de kanunların Anaya
saya uygunluğumu denetleyen bir mahkememin, Di
vanı Alıi sıfatı ile yapılacak yargılamada birimdi 
planda Anayasa Hukukumun, ikinci plamda Kamu 
Hukukunun, üçüncü planda 'da Ceza Hukukumun 
tatbik edileceği hususumda acaba ne düşünürler?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Soru sormak üzere, buyurun Sayım Yankım. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ka

nunum yayımlanma süresi 10 gündür; arnıa Cumhur
başkanı kanunları daha önce yayınlayabilir. Fıkrada 
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«Kanunun yayımlanma süresi içinde talep 'edilebilir.» 
deniyor. Böyle ıdeniıldiğine göre, 10 günlük süre içe
risinde talep edileceği anlamı çıkar. Hemen altında 
«Yayımından sonra talep edilemez.» dendiğine göre, 
bir gün veya iki gün içerisinde bu yayım yapılırsa, 
o zaman fıkranın içerisinde birbirine aykırı iki hü
küm, çelişkili ilki hüküm yer almış oluyor. Bunun, 
sanıyorum düzeltilmesi gerekir. «10 gün içinde yayı
nı ısüresi» denilince, sadece bu anlaşılır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın -Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Öztürk arkadaşımızın siyasî ve hukukî ka

naatlerine büyük saygı beslemekteyiz. Sayın Yarkın 
arkadaşımızın sorduğu soruya da Sayın Erginay'a 
cevap verirken arz etmiştim. Bu meselenin altında 
yatan gerçek meseleye dönerek cevap vermek isti
yorum. 

Bir ülkede, hele de yeni bir hukuku, hukuk dü
zenini benimseyen 60 yıllar divanında olan bir ül
kede, kanun hâkimiyetini ve kanunların istikrarını, 
kanun nizamına olan itimadı sağlayabilmek için, şe
kil noktasından her an İptal edilebilir kanunların bu
lunmasını, böyle bir 'ihtimalin mevcut olmasını, doğ
rusu sakıncalı saymaktayız. Bu nedenle, şekil sebe
biyle iptal, bir tek hâle, oyların sayımına inhisar et
tirilmiş ve bunun (kolaylıkla, derhal yapılabilecek bir 
itirazla ortaya konulabileceği varsayımından hare
ket edilmiştir. 

Korunmak istenen iki ana menfaatten, mühimi, 
kanun hâkimiyetini sağlamaktır. Bu itibarla, ne ka
dar sıkışık bir zaman aralığında olsa bile, şekil se
bebiyle iptali isteyenler, ellerini o kadar hızlı tutmak 
zorundadırlar. 

Eğer, arkadaşlarımızın endişelerinde bir haklilik 
görülürse, Komisyonumuz bu meseleyi daha tatmin
kâr şekilde de kaleme almaya, tensiplerinize göre 
hazırdır; fakat şu anda söz konusu olan mesele ve 
önerge, Sayın Öztürk'ün, balkoyunu getiren, şekil 
sebebiyle iptali 1961 Anayasası düzeninde tutan ve 
Yüce Divanın yerimi değiştiren önergedir. Bundan 
sonraki önergeler konuşulurken, zannediyorum bu 
mesele de daha fazla tevakkuf etmek, durmak, dü
şünmek, incelemek ve gerekiyorsa daha bir başka 
çözüm bulmak imkânımız vardır. 

Arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, çok önergemiz 
var. Çok önemli ise sorunuz, buyurunuz efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Nasıl olsa 
ileride sorulacağıma göre, zaman bakımından fark 
etmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Kabul ettiğimiz Anayasanın 10 uncu maddesi, 

«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» diyor. 
Şu anda da Anayasa Mahkemesinin görev ve yetki
lerini görüşüyoruz; o bakımdan 'bir sual sormak is
tiyorum. 

Anayasa hükümleri, yasama organını da 'bağlayan 
temel hukuk kuraları olduğuna göre, Anayasada be
lirli olan bir hususun yasama organı tarafından yeri
ne getirilememiş olması, yasama organının Anaya
sayı çiğnediği, ona aykırı hareket ettiği yolunda yo
rumlanabilir mi?.. Eğer böyle ise, Anayasa Mahke
mesine bu konuda bir fonksiyon vermeyi, Anayasa 
Komisyonu düşünmekte midir?.. Bunun misalini he
men söyleyeyim, mesela sabahleyin Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kuruluşunun altı ay içinde olacağı
na dair bir geçici madde ilave edileceğini ifade etti 
Komisyon Sözcüsü. Altı ay içinde, bu Devlet Gü
venlik Mahkemelerini kurmaz ise bu Meclis, Anaya
saya aykırı mı hareket etmiş olacaktır?.. Birincisi 
ıbu, 

ikincisi; şekil bakımından kanunların iptali husu
sunda sayın Sözcünün biraz evvel ifade etmiş oldu
ğu bir husus: «101 oyu tespit etmek her zaman ba
sittir, kolaydır. Binaenaleyh, sabaha kadar dahi bu 
konuda bir müracaat yapılabilir.» dediler. 101 oy 
meselesi olduğuna göre, 101'in tespiti için her kanu
nun mutlaka açık oya sunulması gerekmeyecek mi
dir?.. 

Üçüncü sorumu da biraz sonra soracağım efen-
dim4 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Yasama Meclisi için koyulan süreler, Yasama 
Meclisi bakımından moral varlık getiren hükümler
dir. Yasama Meclisi bunlara uymak zorundadır. Uy
malıdır; ama uymazsa, 1961 Anayasasında olduğu 
gibi, yapılacak bir şey yoktur. 
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İkincisi, oylama ile ilgilidir. Bu önerge ile doğru
dan bağlantılı değil; onunla da ilgili zannediyorum 
önergeler var, oraya gelindiği zaman, müsaade eder
seniz meseleyi orada daha derinliğine konuşacağız. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesine Ana

yasa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alınması
nı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Gökçe'nin önergesinde sıra. Buyurun Sayın 
Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Ben, çok kısa olan önergemi bir kere yüksek hu
zurunuzda okumak istiyorum. Ben, 182 nci madde
nin, «Görev ve yetkiler» ile ilgili olan bu maddenin 
şöyle tedvin edilmesini istiyorum : 

«MADDE 182. — Anayasa Mahkemesi, kanun
ların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzüğünün şe
kil ve esas bakımından Anayasaya, Anayasa değişik
liklerinin de, Anayasada gösterilen şekil şartlarına 
uygunluğunu denetler. 

Siyasî partilerin denetimini yapar. Siyasî partile
rin kapatılması konusunda Cumhuriyet Başsavcılığın
ca açılan davaları görür. 

Cumhurbaşkanının istediği konularda incelemeler 
yapar ve görüş bildirir.» 

Şimdi, Yüce Komisyonumuzun Tasarısıyla, be
nimkinin arasında olan fark üzerinde durmak istiyo
rum : 

Yüksek Komisyonumuz, benim, birinci fıkrada 
öngördüğüm hususu aynen 182 nci maddenin ilk fık
rasında öngörmüştür, ikinci fıkrasında, kanunların 
şekil bakımından denetlenmesini getirmiştir ki, benim 
kanaatimce, bunun yeri burası değildi, bunun yeri, 
«Yargılama ve çalışma usulü» olan 183 üncü madde 
idi. Bunun orada öngörülmesi gerekir idi. Ona biraz 
sonra döneceğim. 

Yalnız ben, ikinci fıkra olarak siyasî partilerin 
denetlenmesi işini öngördüm. Gerçekten Anayasamız
da siyasî partilerin denetlenmesinin Anayasa Mahke
mesine verilmesini getirmemiz, uygulama bakımın
dan ve geçmişin tecrübesi açısından da çok faydalı 
olacaktır. 

Siyasî partilerin kapatılması konusunda da aynı 
şeyi düşünüyorum. Siyasî partilerin kapatılması ko
nusunda Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davalara 
da Anayasa Mahkemesi bakmalıdır. 

Geliyorum son önerdiğim fıkraya. Bu fıkrayı söy
lerken, ^luhterem Hocamız; belki önergelerimizle 
kendisine sempatik görünmesek bile, kendisini her 
zaman sempatik bulduğumuz, saygı duyduğumuz ve 
hürmet ettiğimiz, çok sevdiğimiz Hocamızın bir öz
lemine de benim dördüncü fıkram cevap veriyor ol
sa gerek. Çünkü, birkaç saat evvel burada bir konu
yu dile getirirken buyurdular ki, «Ben, Cumhurbaş
kanına, yüksek mahkeme üyelerinin danışmanlık yap
masını bir seri yazımda dile getirmiştim» İşte, muh
terem Hocamızın bu özlemini, ben, dördüncü fıkram
la karşılıyorum. Diyorum ki, «Cumhurbaşkanının 
istediği konularda incelemeler yapar ve görüş bil
dirir.» 

Gerçekten, Devlet Danışma Konseyini Anayasa 
metninden çıkardığımıza göre, Cumhurbaşkanının, he
le, Anayasa konusunda, hukuk konusunda ve bir hu
kuk devletinin başı olan Devlet Başkanının, Cumhur
başkanının istediği konularda, hukuk açısından, Ana
yasa açısından, demokrasi açısından incelemeler ya
pıp, kendisine bilgi verilmesi çok önemli bir konu
dur. Bunun da Anayasa Mahkemesine verilmesini 
ben öngörüyorum. 

Yüce Komisyonumuz, getirdiği metnin ikinci fık
rasında, şekil yönünden sadece Anayasaya aykırılık 
iddiasının bir ön incelemeye tabi tutulmasını öngör
müş. Ben, bunu bir ileri adım kabul etmekle beraber, 
eksik buluyorum. Daha evvel de bu kürsüden yüce 
huzurunuzda dile getirmiştim; Devletin itibarının ve 
prestijinin kırılmaması bakımından, Fransa'da oldu
ğu gibi, esas bakımından da, şekil bakımından da ön 
incelemeye, bir ön denetime tabi tutulmasının fay
dalı olacağını evvelce belirtmiştim. Yine, müteakip 
maddeler üzerinde buna ilişkin önergem var; fakat 
ne çare ki, biraz evvel vurguladığım gibi, yeri burası 
olmayan ikinci fıkra 183 üncü maddede yer almış 
olsaydı, o zaman bu konuyu daha geniş açıklayacak
tım. Şimdi açıklamada belki maddeler arasında bir 
tedahül olur ve kıymetli vaktinizi çok alırım diye, bu 
hususa girmeyeceğim. Arz ettiğim gibi, getirdiğim 
üç farklı durum var : Siyasî partilerin malî deneti
minin Anayasa Mahkemesince yapılması, siyasî par
tilerin kapatılması konusunda Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca açılan davaların görülmesi ve bir de, Cumhur
başkanının istediği konularda incelemeler yapması. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, hiç müdahale etme

dim ki, benden şikâyetleriniz biraz azalsın. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Anayasa Komisyonunun görüşü?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın dostumuz Abbas Gökçe, önergeleriyle Ko
misyona her zaman destek olmuştur. Bu zarif, halim 
ve selim arkadaşımızın bu önergesi de, bize gerçek
ten büyük bir destek vermektedir. Siyasî partilerin 
malî denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından ya
pılması ve kapatma davalarına orada bakılması gibi 
meseleler, kendilerinin de bulunduğu çoğunluk tara
fından < 76 ncı maddede esasen düzenlenmiştir. 

Şekil ve esas bakımından; dikkatle dinledim, ken
dileri de kabul ediyorlar ki, bu mesele iki ayrı esasa 
dayanmaktadır ve bu şekilde kısa bir birinci fıkra 
ile düzenleme imkânı yoktur. 

Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanının iste
diği konularda inceleme yapma ve görüş bildirme
sine gelince; Heyetimizce manzur olmuştur ki, biz, 
Anayasa Mahkemesinin bir taraftan üzerindeki ağır 
yükü kaldırmak ve çalışmasını hızlandırmak istiyo
ruz. Bir mahkemenin Cumhurbaşkanı tarafından 
üyeleri tayin edilmiş olsa bile, Cumhurbaşkanının is
tediği yönde araştırma yapması, inceleme yapması 
ve görüş bildirmesi, zannediyorum Sayın Gökçe dos
tumuz da kabul ederler ki, daha çok Danıştay ile 
belki, Danıştayın danışma fonksiyonu ile ilgili bir 
mesele olabilir. Bu meseleyi, afiflerine mağruren, ora
da yeniden ele almak ve görüşmek üzere, önergesine 
bu defalık katılamıyoruz. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun sorun soru
nuzu. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, Danıştayın 
danışmanlık konusu söz konusudur. Danıştay, idare
nin bir parçasıdır. İdare ile Danıştayın elele yürü
mesi, en ideal demokrasilerde aranan bir husustur. 
Elbette ki idare, bazı konularda Danıştayın danış
manlık görevini yapmasını isteyebilecektir; fakat 
Cumhurbaşkanı, Devletin Başkanı ve tarafsız bir ki
şi olduğuna göre, Anayasa Mahkemesinden danış
manlık görevini beklemesi daha uygun olmaz mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanına danışmanlık yapmak üzere* Ta
sarının ilk şeklinde tedvin edilmiş olan Devlet Da
nışma Konseyi ile ilgili, Heyetiniz Önünde ifade 
edilen görüşleri hatırladıkça, doğrusu böyle bir da
nışma görevinin yeniden yer almasının mesuliyetini 
yüklenemeyecek kadar kendimizi mütereddit hissedi
yoruz. Bu itibarla bu meseleyi, Danıştayı enine bo-
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yuna tartışırken görüşmek üzere ertelemeyi teklif et
mekte ve dostumuzun önergesine katılamamaktayız. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Anayasa Ko

misyonu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Genc'in birinci fıkranın değiştirilmesiyle il
gili bir önergesi var. Buyurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; 
Birinci fıkrada Anayasa Mahkemesinin görevlerin

den bahsedilirken, Anayasa Komisyonumuz Anayasa 
değişikliklerinin yalnız şekil bakımından denetlenebile
ceğini kabul etmiş. Ancak, birinci maddede, devlet 
şeklinin Cumhuriyet olduğu ve bunun hiçbir surette 
değiştirilemeyeceği de bu Anayasa Tasarısıyla kabul 
edilmiştir. 

Ben önergemde «Devlet şeklinin Cumhuriyet ol
duğu ve bunun değiştirilemeyeceğine dair ilkenin Ana
yasa Mahkemesinin denetimine tabi tutulması lazım» 
diyorum. 

Mesela bir «Sosyal devlet» kavramını Anayasa
dan çıkaracak bir Anayasa değişikliği gerekeceğinden, 
devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu ve bunun değiş
tirilemeyeceği ilkesinin de Anayasa Mahkemesi dene
timine tabi tutulması yararlı olacaktır. Aksi halde 
bunun bir müeyyidesi olmaz. 

Eğer, «Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu» yolun
daki hüküm değiştirilirse, o zaman kim buna mani 
olacaktır? Komisyondan bunun da cevaplandırılma
sını istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun kısaca görüşünü rica ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu önergeye katılamı
yoruz ve bu kadarla iktifa ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — Efendim, ben bir de soru 

sormuştum; hiç değilse bunu cevaplandırsınlar. Dev
let şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair değişmezlik 
ilkesi değiştirilirse, o zaman kim buna engel olacak? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Genç arkadaşımız müsterih olsun
lar, biz 45 milyon buna karşı koyarız. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu maddenin son fıkrasının değiştirilmesiyle ilgi
li, Sayın Gürbüz'ün, Sayın Yarkın'ın ve Sayın Genc'in 
aynı mahiyette üç önergesi var. Bu önergeler üzerin
de bir sayın önerge sahibine söz vereyim. 

Söz, Sayın Gürbüz'e verildi galiba; buyurunuz 
Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
önergemi çok kısaca belirteyim. Fıkrada «Anaya

sa Mahkemesi, Anayasa ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yerine getirir» denilmekte, Anayasa Mahke
mesi, görevini Anayasadan almalıdır, diğer kanunlar
dan görev almamalıdır. 

Tasarının daha evvel görüştüğümüz 10 uncu mad
desinde, «Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarının ve kişileri bağ
layan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya 
aykırı olamaz» demekteyiz. Anayasa Mahkemesi de, 
kanunların Anayasaya aykırı olup olmadığını denetle
mektedir. Hal böyle olunca, Anayasa Mahkemesi bir 
kanunla, yani Anayasa dışında Yasama Meclisinden 
herhangi bir zamanda çıkmış bir kanunla görev alı
yorsa, Anayasa Mahkemesi olma niteliği önemli de
recede zedelenmiş demektir. Bir yasa mahkemesi ben
zerinde, diğer mahkemeler gibi yasaları inceliyor, ya
sa uyguluyor durumda olacaktır. Bu bakımdan, mad
deden bunun çıkartılmasını düşündüm ve buna uygun 
bir önerge verdim. 

«Anayasa ile verilen diğer görevlerini» dememde-
ki amacım daha önce yargı ile geçen maddelerde, 
yargının bir an önce işini bitirmesi, en az giderle bi
tirmesi gibi, genel ödevleri vardı. Bu tip ödev veya 
bir görev kaldıysa, onu da kapsaması için birlikte dü
şündüm; ama kesin olarak Anayasa Mahkemesi, ya
sadan görev almamalıdır; kendi içinde çelişkiye düş
mektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL -*- Sayın Başkanım; 
Arkadaşımız haklıdır. Bu ve bu yoldaki diğer 

önergelere katılıyoruz ve yeri geldiğinde bu noktanın 
kesin olarak oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Yeri geldiğinde değil de, şimdi öner
geyi kesin oylatalım. 

Değerli üyeler, bu üç önergeye Anayasa Komis
yonu katılmakta ve kesin oylanmasını istemektedir. 
önerge «Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen 
diğer görevleri de yerine getirir» şeklindedir. Bu öner
geyi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Yarkın'ın ve Sayın VardaFın, büyük kâğıt
lara yazılı diğer önergelerin arasına sıkışmış, ikinci 
fıkra ile ilgili bir değişiklik önergeleri var. Bu son 
fıkradan evvel görüşmemiz gerekiyordu, özür dileye
rek Sayın Yarkın'a söz veriyorum; buyurunuz efen
dim. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileriyle ilgili 
182 nci maddenin ikinci fıkrasında, Anayasa Mahke
mesince kanunların şekil bakımından denetlenmesin
de; o yasanın Meclisteki son oylamasının içtüzükte 
öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığına, Anaya
sa değişikliklerinde de 198 inci maddede öngörülen, 
tsklif ve oylama çoğunluğuna uyulup uyulmadığı ile 
yine bu maddede yer alan Anayasa değişikliklerinin 
ivedilikle görüşülemeyeceği hükmüne riayet edilip 
edilmediğine bakılacağı belirtilmektedir. 

Şekil bakımından denetimde, elbetteki Tasarıda 
yer alan bu hususlara öncelikle bakılacaktır. Ancak, 
bu konuyu Anayasa Tasarısıyla bu şekilde dondur
mak ve katı bir hükme bağlamak, sanıyorum doğru 
olmayabilir. İçtüzüğün öyle bazı hükümlerine riayet 
edilmemiş olabilir ki, bu, esası da etkileyen çok önem
li bir şekil bozukluğu teşkil edebilir. 

Ben burada Anayasa Komisyonumuzun Sayın 
Sözcüsünün biraz önce belittikleri üzere, nihai oyla
manın ondan önceki her safhada yapılagelmiş bulu
nan içtüzüğe riayetsizliklerin, bunların, ne derecede 
önemli olursa olsun, hepsini tashih etmiş sayılacağı 
varsayımına da katılamıyorum bütünüyle. 

Esasen, Tasan metninde şekil bozukluğuyla ilgili 
başka nedenler de olabileceği, kısmen de olsa kabul 
edilmiştir. Nitekim ikinci fıkranın ilk satırında «Ka
nunların şekil bakımından denetlenmesi, genel olarak 
son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapıl
madığına...» denilmektedir. «Genel olarak» denildiği
ne göre, ilke olarak söz konusu çoğunluğa bakılaca
ğı, ancak başka nedenlere dayalı bir şekil denetiminin 
de mümkün olduğu anlamı çıkmaktadır. Ancak, bu 
tür zorlamalara gerek yoktur. Bu itibarla, şekil dene-
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timinde Anayasa Mahkemesinin, esasen önemli şekil 
bozukluğu olup olmadığını arayacağım kabul ederek, 
maddenin ikinci fıkrasından bu ilk cümleyi çıkarırsak, 
sanıyorum daha uygun olacaktır. 

öte yandan, söz konusu fıkranın diğer kısmında 
da aynen şöyle denilmektedir : «Şekil bakımından de
netleme, kanunun yayımlanma süresi içinde Cumhur-

' başkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin beşte biri tarafından talep edilebilir.» Buna 
göre, şekil yönünden iptal talebi, sadece Cumhurbaş
kanıyla, 80 milletvekili tarafından yapılabilecektir. 
Oysa, bir madde aşağıda yer alan ve iptal davası aç
ma hakkını düzenleyen 184 üncü maddede, anamu-
halefet partisi başkanı da yer almaktadır; iptal da
vası açma hakkı olanlar arasında. Esasen yeri gelin
ce arz edeceğiz tabiî,- bu maddeyle ilgili önergemiz 
de vardır. Bu önergemizde, anamuhalefet partisi baş
kanı yerine, Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin 
iptal davası açabilmesini teklif etmekteyiz. Dolayı
sıyla, burada da aynı esasın benimsenmesi, yani 
Mecliste grubu olan siyasî partilere bu hakkın tanın
ması daha uygun olacaktır. 

Sayın Komisyondan şu hususu rica etmek isti
yoruz : Şayet fıkrayı yeniden düzenlemeyi uygun gö
rürlerse, iptal davası açma hakkıyla ilgili, daha son
ra geleceğimiz 184 üncü maddenin nasıl kabul edile
ceği henüz belli olmadığı için, iptal davası açma hak
kına sahip olanların, aynı zamanda şekil yönünden 
denetleme isteme hakkına da sahip olduğu esası, 
esas alınabilir. Dolayısıyla, düzenlenirken sadece o 
maddeye atıf yapılarak bu konu çözümlenebil ve 
daha uygun olur. 

Kaldı ki, biraz evvel de belirttik, şekil bakımın
dan başvurana hakkı, kianunun yayımlanma süresi 
içinde, yani 10 gün içinde kullanılabilecektir. Bu 
süre dışında kullanılamayacağına göre, bu konudaki 
getirilen kısıtlama, bence yeterlidir. Dolayısıyla, bu 
husus da gözönünd'e tutularak, önerilenimiz kabul 
edilirse yerinde olacaktır. 

Burada bir hususa daha işaret etmek istiyorum. 
Biraz önce «yayımlanma süresi içinde» den ilmek. su
retiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beş
te birli veya partiler de kabul edilirse, bunlar tara
fımdan 10 gün içinde başvurulacağı anlamı çıkmakta
dır; ama bir aşağıda «Kanunun yayımından sonra» 
denilince, 1 - 2 gün içinde yayımlanırsa, fıkra içe
risinde bir çelişki olduğunu işaret etmiştim ve Sa
yın Komisyon Sözcüsü de buna göre yeniden bir dü
zenleme yapabieeekferini ifade etmişlerdi:. Buna 

kolaylık oltmalk bakımından da şu öneriyi yapmalk is
tiyorum : Son cümlede «Kanunun yayımından son
ra» yerine «Bu süre geçtikten sonra» denilirse, yu
karıdaki süre tamamen 10 gün olarak belirlen
miş olur. «Bu süre geçtikten sonra şekil bozuklu
ğuna dayalı iptal davası açılamaz, defi yoluyla da 
ileri sürülemez» denebilir ve fıkra bu haliyle 184 
üncü maddeye de atıf yapmalk suretiyle, sanıyorum 
daha uygun olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Yarkın. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Anayasa Komisyonunun görüşünü rica ediyo

rum.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Yarıkın'ın önergesine Komisyonumuz ka

tılmamaktadır. Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyonu 

'katılmamaktadır. Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Vardal'ın iki önergesi var Yüce Divanla 
ilgili, 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, Sayın Öztürk'ün 
önergesinde oylandığı için, geri alıyorum önergele
rimi. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayım Vardai 

Değerli üyeler, Sayın Turnam Güven ve arkadaş
larıyla, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının bi
rer değişiklik önergesi var. Her ikisi de, olağanüstü 
hal ve savaş haliyle ilgili, iki önergeyi bir defa oku
duktan sonra, üzerinde açıklama yapmak istendiği 
takdirde, açııklamaya imkân vereceğim. 

Sayın Güvenlin ve arkadaşlarının önergesi, 182, 
son fıkra : «Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hal
lerle ilgili olarak çıkarılan kanun hükmünde karar
namelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvu
rulamaz.» 

Sayın Aldıkaçtı'nın önergesi : «Ancak olağanüstü 
hallerde, sıkıtyönetiım ve savaş hallerinde çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakı
mından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesinde dava açılamaz.» 

TURHAN GÜVEN — Sayın Komisyon Başka
nınım önergesi çok daha detaylı hazırlanmış; bu ne
denle o Önergeye aynen ikatılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
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Bu konuda bir açııklaımaya gerek yok herhalde. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir küçük sualim var Sa

yın Balkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun; Sayın Öz-

türk, size de söz vereceğim. 
CAHlT TUTUM — Saygıdeğer Başkanım, bu 

yeni teklif karşısında benim tereddüttüm şuradadır : 
Normal bir yasanın, olağanüstü hallerin devam et
tiği süre içerisinde iptaiM için Anayasa Mahkemesine 
gidilemiyorsa, bir diyeceğim yok. Kanun hükmünde
ki kararnamemin normal bir kanundan farkı, sade
ce çıkarılışındaki kolaylıktır. Bunun dışında bir özel
liği yok ki, Anayasa Mahkemesine gitmemesi, diye 
bir şey söz konusu olsun. Bunun açıklanması geti
rilmeli evvela. Bunu tartışmaya açalım, istirham edi
yorum-

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Olağanüstü hallerde çıkartılacak kanun hükmün
deki kararnameler, daha önce düzenlenen ve istisna
ları olan kanun hükmündeki kararnamelerden fark
lı olarak, fert hak ve hürriyetlerini ve diğer sosyal 
hakları da sınırlayabilecektir efendim. Onun içindir 
ki, bu denetime tabi tutulmamalıdır. Yoksa, madde
si itibariyle muhakkak ki, aykırı olacak efendim. 

Diğer taraftan da bir önergemiz daha vardı bi
zim; el yazısıyla yazılmış. 

BAŞKAN — Onu okudum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, başka bir tane da
ha gönderdik. İkinci fıkrayla ilgili «Şekil bakımın
dan denetleme, kanunun yayımlanma süresi içinde 
Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin beşte biri tarafından talep edilebilir. 
Yayımlama süresi geçtikten sonra şekil bozukluğu
na dayalı iptal davası açılamaz.» Yani, Sayın Şera-
fettin Yarkın'ın yaptığı ikaz üzerine yazmıştık, gön
derdik, orada olacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bende yok; varsa 
sizde bir örneği, rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, el yazısıyla bir nüsha 
yazmıştık, takdim etmiştik. Arkadaşlara verdim, kür
süye gönderilmek üzere. 

Şimdi bir daha yazarız efendim. 

BAŞKAN — Rica edeyim, hemen yazalım. Bu
lamadılar, rica edeyim süratle yazarsanız iyi olur. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sorumu 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın öztürk, sorunuz mahfuz. 
Bu arada bir soru vardı Sayın Aldıkaçtı, sorsun

lar mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Rica ederim, buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Kanun hükmündeki kararname, yetki devrini ta-

zammun eden ve pek acele ve zarurî hallerde veri
len bir müessesedir. Kanun hükmündeki kararname 
Resmî Gazetede yayımlandığı gün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmak zorundadır. 

Sayın Başkanım, Komisyon dinlemiyor, ben sual 
tevcih ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Dinliyorum Sayın Başkanım, ister
seniz tekrarlayayım söylediklerini; «Kanun hükmün
de kararname, acele hallerde çıkartılan...» 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Amacımız, meseleyi tuta

naklara tescil etmek ve gelecekteki bir kısım mües
seselere ışık tutmaktır, (Kişisel sorunumuz yok) en 
iyiyi ve en güzeli bulmaktır. Bu nedenle sorumu tev
cih ediyorum. 

Her ahvalde ve yetki devrini tazammun eden bir 
konuda Resmî Gazetede yayımlanan kanun hükmün
deki kararname Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
olunacaktır, edilmediği taktirde yürürlükten kalkar. 
(Böyle bir durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onayıyla öncelik ve ivedilikle ve süresi de tayin 
edilmek suretiyle onaylanmak, değiştirilmek veya 
reddedilmek durumundadır. Böylesine bir müessese
nin ayrıca Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi 
tutulmasının pratikteki faydası ne? 

İkincisi, Anayasa Mahkemesi bir taraftan iptale 
doğru giderken, henüz gerekçesinin yazılmadığı bir 
dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu karar
nameyi onaylar ise, durumdaki kargaşanın ne türlü 
bir izah tarzı vardır? 

Bu iki hususun zapta tescili için değerli Komis
yonumuzca aydınlatılmasında yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Ciddî konuşuyorum, latife filan değil, Sayın Kâ
zım arkadaşımızı anlayamadım; fakat soruyu kavra
dım sanıyorum, o ölçüde cevap vereceğim, eğer yan
lış bir yer varsa, lütfen söyleyin, düzelteyim. 

Şimdi efendim, olağanüstü hallerdeki kanun hük
münde kararname ile normal düzende acele hallerde 
çıkartılan kanun hükmünde kararname, birbirinden 
tamamen farklıdır. Birinci hal, yani Meclisin kendi
sine ait bir yetkiyi kullanmak üzere bakanlar kuru
luna vermesi ve fert hak ve hürriyetleri, ekonomik 
sosyal haklar bölümüne dokunmadan, bu yetkiyi kul
lanması yahut da bu konular dışında kalan yetkiyi 
kullanmasıyla, olağanüstü hallerde çıkartılacak ka
nun hükmündeki kararnamenin içeriği ve amacı bir
birinden tamamen farklıdır. Soru bu muydu?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sorum bu değil Sayın Baş
kanım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki, lütfen sorunuzu tekrarlayın 
öyleyse. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Kanun hükmündeki ka
rarname yayımlandığı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmak zorundadır. (Kararnamelerin çe
şidini dile getirmiyorum) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bunları öncelikle ve ivedilikle görüşecek ve mu
ayyen sürede de karara bağlayacak; değiştirecek, ta
dil edecek veya onaylayacaktır. O kadar dar zamana 
girmektedir ki, bu dar zaman içinde kanun hükmün
deki kararnamenin Anayasa Mahkemesinin deneti
mine tabi tutulmasının pratikte faydası ne olacaktır? 
(Bir. 

iki, Anayasa Mahkemesi bir taraftan iptali gerek
tiren kararını verirse, henüz gerekçesini yazmadığı 
bir dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun 
hükmündeki kararnameyi onaylarsa, durum ne ola
caktır? 

Bu iki hususta cevap vermelerinizi arz ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın öztürk arkadaşımız, biz di
yoruz ki, bu tip kanun hükmündeki kararnameler, 
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. Ta
bidir demiyoruz, değildir diyoruz. Anlaşıldı mı efen
dim?.. 

BAvŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
Sayın Anayasa Komisyonunun iki önergesi var, bi
rini okumuştum. Bu, birinci fıkranın sonuna eklene

cekti. Yani, «Ancak olağanüstü hallerde, sıkıyönetim 
ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde ka
rarnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava 
açılamaz.» Bu birinci fıkranın sonuna eklenecekti. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, üçüncü fıkra ola
rak onun konmasını rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde ikinci fıkranın sonuna ek
lenmesi gerekiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, yalnız üçüncü bir fıkra ola
rak, ayrı bir fıkra. 

BAŞKAN — O ayrı, onu bilahara oylatacağım. 
İkinci fıkranın son cümlesi şudur : «Kanunun ya

yımından sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası 
açılamaz, defi yolu ile de ileri sürülemez.» Bunu de
ğiştiriyorsunuz bir önergenizle, diyorsunuz ki, «Ka
nunun yayımlanma süresi geçtikten sonra iptal da
vası açılamaz, defi yolu ile şekil bozukluğuna dayalı 
iptal talebi ileri sürülemez?» Tamam mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Yayımlama süresi geçtikten sonra 
şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz, defi 
yolu...» şeklinde. 

BAŞKAN — «Süresi geçtikten sonra iptal davası 
açılamaz, defi yolu ile şekil bozukluğuna dayalı ip
tal talebi ileri sürülemez.» şeklinde 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sizin bana şimdi acele yazıp, gön
derdiğiniz önergeniz budur. Bir yanlışlık varsa düzel
telim, önergeyi gönderiyorum. 

Değerli üyeler bu yazılıp gelinceye kadar, ben 
üçüncü fıkra olarak Anayasa Komisyonunun yazıp 
gönderdiği önergeyi, fıkrayı, kesin oylarınıza sunu
yorum. 

KAMER GENÇ ı— Ben bununla ilgili soru sor
mak istiyorum efendim? Çok önemli bir şey. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Anayasa Komisyonu 
çok sıkışık bir durumda. 

KAMER GENÇ — Çok önemli efendim. 
BAŞKAN — Peki ben oylamıyorum, bitirsinler 

çalışmalarını, ondan sonra sorunuzu sordurayım. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım üçüncü fıkra önergesini okumak mümkün mü? 
BAŞKAN — Üçüncü fıkrayı üçüncü defa oku

yorum : 
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«Ancak olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 
hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddia
sıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.» 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanını, Anayasa 

Komisyonu yeni öyle bir hükmün buraya ilavesini 
istiyor ki, yani tek bir bu hüıkümıle memleketin bir 
anda bir dikta (rejimin© gitmesi mümkündür. 

Şkndü 137 nci maddede diyor (ki, «Olağanüstü 
halende kanun gücündeki kararniamelerL Resmî Ga
zetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayıma sunulur. Bunların Mecliste 
onaylanmasına il'şfcin özel süre ve usul İçtüzükte 
belftrtilr.» 

Şimdi, bu getirilen usulü uygulayalım. Kanun gü
cünde kararnameyi çıkandı, dedi ki, 'bir ekonomik 
buhran var memlekette... Zaten Tünkliye'de çok şü
kür 'ekonomik buhran şimdiye kadar kalikmıadı, yani 
özür dilerim, aslında partilerin yanlış uygulaması; 
o ağzımdan yanlış çıktı, tabiî kalbimizin arzusu, 
gönlümüzün arzusu, Türkiye'nin her zaman ekono
mik refaha kavuşmasıdır. Ancak, olağanüstü hal lila-
nı her zaman için mümkündür; çüiikü ekonomik du
rumumuz ortadadır. Bu durumda, şimdi bir parti 
ekonomik buhran vardır dedi ve olağanüstü hal ilan 
etti, arkasından kanun gücünde kararname ile bütün 
siyasî faaliyetleri durdurdu ve siyasî partileri kapat
tı. Yani, Sayın Hocamızın teklifinin uygulamasını 
yapıyoruz. İçtüzükte de bir değişiklik yaptı, dadi 
tipi, «Olağanüstü halerde teklif edilen kanun gücün
deki kararnamelerin 5 ay görüşülmesi mümkün de
ğildir veya 6 ay veya 1 sene görüşülmesi mümkün 
değildir.» Omdan sonra, Anayasa Mahkemesi de bu
nu görüşmeyecek, o zaıman 'bu memleketteki reji
min »isminin ne alacağını Sayın Komisyondan sormak 
•istiyorum efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben de Sayın Genc'in hayal gücü
ne şaşıyorum efendim; yani nasıl bütün bunları böy
le bir araya getirebiliyor. Mümkün değil bunlar 
efendim.) Böyle bir şeyin olması mümkün değil. 
Mecliste bir çoğunluk var, iktidarı kontrol eden bir 
çoğunluk var, hükümeti kontrol eden bir çoğunluk 
var; o çoğunluk duruma derhal hâkim olur.-

KAMER GENÇ — Çoğunluk partisi yapıyor be
nim dediğimi zaten. 

BAŞKAN — Sayın Genç, çok rica edeyim. Soru 
sorulur, cevap alınır. Bunun karşılıklı münakaşası, 

müzakeresi için, ne zamanımız müsait, ne de müza
kere şeklimiz müsait 

Değeri üyeler; deminden beri üç defa okudu
ğum Anayasa Komisyonunun teklif ettiği önergeyi 
üçüncü fıkra olarak, evvela önergeyi oylarınıza su-
nuyoruımı: Kabul edenler... Etmeyenler..:. Kabul edil-
ımiştin. 

fancıi önergeleri, ikinci fıkranın son cümlesi ola
rak, «Kanununı» kelimesinden sonra, «Yayımlanma 
süresi geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal 
davası açılamaz.» şeklindeki tekliflerini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,;. Ka
bul edilmiştir. 

'Değerli üyeler; maddeyi, evvela ikinci fıkraya ek
lenen Sayın Anayasa Komisyonunun bu kabul etti
ğiniz önergesiyle, üçüncü fıkra olarak İlave edilen, 
yine kabul ettiğiniz ikinci fıkra tekifteriyle ve bir 
de, daha evvel yine kesin oyladığınız, «Anayasa 
Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de 
yerine getirir.» şeklindeki en son fıkramın bu değişik
liği ile maddeyi...! 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, oylamadan 
evvel soru sorabilir miyim?... Maddeyle ilgili., 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun efendim, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Bu kanun hükmünde kararnamelerin aleyhine 

iptal davası açılamayacağı, Anayasa Mahkemesine 
gidilemeyeceği yolundaki hüküm eksik kaldı. 

Benim sorum şu: 
Kanun hükmündeki kararnameler yayımlandığı 

andan 'itibaren aleyhine dava yoluyla- gidilebiliyor; 
bunu önledilk! Peki, Büyük Millet Meclfei bunu tas-
tik etti veya ademi tasdikle sonuçlanan bir irade iz
har etti. Benim sorum; bunun aleyhinde de mi gi
dilemeyecek? Çünkü iki ayrı işlem vardır. Bir; kanun 
hükmünde kararname vardır, bir de bunu tasdik 
eden veyahut ref eden Meclis iradesi vardır, örnek 
vereyim. Diyelim ki, 12 «ayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname çıktı bu memlekette ve onun aleyhine dava 
açıldı. Ondan sonra onu tasdik eden 1897 sayılı Ka
nun cılktı; yani (Meclis iradesi izhar edildi. İki ayrt 
işlem var gibi gözüküyor. Her »ikisi için de yol ka
palı mıdır? 

Teşekkürler., 
BAŞKAN — Sayın Haznedir, lütfen buyurunuz. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesinin geçmiş uygulamalarının 
bir bölümü büyük tenkitlere uğramıştır. Ben, Sayın 

— 197 — 



Danışma Meclisi B : 148 

Anayasa Komisyonunun, Anayasa Mahkemesinin ı 
görev ve yetkilerini tayin ederken, (tespit ederken, an
layışlarını tespit bakımından ve bunu tescil bakımın
dan bir sual sormak istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi, bundan evvelki kararlarının 
bir bölümünde kendilerine intikal eden kanunların 
Anayasaya aykırılığına karar verme yerine, o kanun
larda tespit ettikleri noksanları giderme yoluna git
mişlerdir ve bu, büyük tenkitlere uğramıştır, yasama 
organının yetkisine tecavüz olarak nitelendirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi acaba bu yeni görevleri mu
vacehesinde, bundan sonra da bu nevi kararları vere
bilecek midir? Yani kanunu iptal yerine, düzeltene 
yoluna gidebilecek midir? 

Teşekkür ederim. 

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

ALDIKAÇTI — 187 nci maddenin son fıkrasını, Sa
yın Haznedar için okuyorum : 

«Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hük
münü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, 
yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm te- j 
sis edemez.» I 

Şimdi, Sayın Tutum'un sorusuna cevap vermek I 
istiyorum. I 

Bahsedilen olağanüstü hal, savaş halidir. Bir mil
let, bütün varlığı ile kendini müdafaa etmek duru- I 
mundadır; savaş hali veyahut da bir iç savaş başla- I 
mıştır. Böyle, bütün milletin varlığı bahis konusu ol- I 
duğu bir zamanda çıkartılan kanun hükmündeki ka- I 
rarnamenin, fert hak ve hürriyetlerini askıya alması J 
veyahut da bu hak ve hürriyetlerde azamî şekilde ki- { 
sıtlama getirmesi, olağan bir durumdur ve bundan I 
hak ve hürriyetlere bir tecavüz veyahut ihlal anlamı I 
çıkarılamaz. Bunun tipik örneği veya bütün, devletle- I 
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rin savaş hayatında görülen örneklerinden birisi in
giltere'de olmuştur; 3 Eylülde savaş başlamıştır, 4 Ey
lülde habeas corpus ortadan kaldırılarak, 8 bin kişi 
birdenbire tutuklanmıştır. Mahkeme kararı olmadan 
ve bu 8 bin kişi harp bitene kadar, 1944 senesinde 
Normandiya Çıkartması yapılana kadar kamplarda 
tutulmuşlardır; çünkü faşisttirler. Mesele bundan iba
rettir. 

Bir savaş yapıldığı zaman, bir millet savaşa girdi
ği zaman, ingiltere gibi özgürlük memleketinde, hür
riyet memleketinde, fert hak ve hürriyetleri kolayca 
askıya alınmaktadır, alınması mümkündür. Bizim 
138 inci maddede getirdiğimiz kanun hükmündeki 
kararnamenin de amacı, hükümete böyle tehlikeli 
anlarda, sağa sola bakmadan derhal tedbirler alıp 
memleketin müdafaasını sağlamaktan ibrettir. Amaç 
budur efendim. 

Saygılarımla arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 182 nci maddeyi kabul edilen üç 

değişiklik önergesi istikametinde oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 182 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; yarın öğleden sonra Sayın Ana
yasa Komisyonumuz çalışmak istemektedir. Yarın 
sabahtan öğleye kadar olan çalışmamızda zamanı kul
lanma bakımından; saat 10,00*dan 13,00'e kadar olan 
zaman biraz az geliyor, görüşülecek daha çok mad
demiz var, 40 maddemiz Komisyondan gelecek. Bu
rada da yine, yeni ilave maddelerle birlikte mutlaka 
30 maddemiz var. 0 itibarla, yarm saat 9,00'la 14,00' 
arasında çalışmamızı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 Eylül 1982 Cumartesi günü saat 9,00-14,00 
arasında çalışmak üzere ve 9,00'da toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22,55 
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