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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Bulgaristan'da Ermeni terörist tarafından şehit 

edilen Burgaz Başkonsolosluğu idarî Ataşesi Bora 
Süelkan'ın ruhunu taziz için saygı duruşunda bulu
nuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ta
sarının 171. 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180 ve 182 
nci maddeleri yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edildi. 173, 177 ve 181 inci maddeleri değişiklik öner
geleriyle birlikte Anayasa Komisyonuna verildi. 

11 Eylül 1982 Cumartesi günü saat 09.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 22.55'te son verildi. 

M. Vefik KlTÂPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

» • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saatli : 9.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İiınren AYKUT, Kaimer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 149 uncu Birleşimi açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —Rahatsızlığı nedeniyle Vehbi Muhlis Dabak-
oğlu'nun 6 Eylül 1982 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/429) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

— Başkanlık Divanının iki sunuşu var, 

Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Dabakoğlu'-
nun hastalığı nedeniyle 6 Eylül 1982 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı, Başkanlık Divanının 9 Eylül 1982 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
M. Vefik KlTÂPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Dabakoğlu'nun 
15 gün müddetle izinli sayılması hususunu İçtüzüğün 
95 inci maddesi gereğince oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Rahatsızlığı nedeniyle Necip Bilge'nin 25 
Ağustos 1982 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izin
li sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/430) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum : 
Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Necip Bilge, 25 Ağustos 
1982 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 2 Eylül 1982 
tarihinde taburcu edileerk 15 gün istirahatı uygun 
görülmüştür. Bu itibarla 25 Ağustos 1982 tarihinden 
geçerli olmak üzere toplam 22 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 9 Eylül 1982 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
M. Vefik KlTÂPÇIGİL 

Başkanvekili 
(Danışma Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge'nin 15 gün müd
detle sıhhi izinli sayılması hususunu, İçtüzüğün 95 in
ci maddesi gereğince oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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III. — GÖRÜ 

i., — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (11463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerinde görüşme
lere devam ediyoruz. 

183 üncü maddeyi okutuyorum : 
5. Yargılama ve çalışma usulü 
MADDE 183. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve 

Başkanvekili dahil, dokuz üye ile toplanır ve salt ço
ğunlukla karar verir; üyeler toplantılara sıra ile katılır
lar. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usul
leri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesinin ku
rul halinde çalışma usulü, davaların Başkan ve Baş
kanvekili dışında üyeler arasında dengeli dağılımını ve 
her davaya bakacak üyelerin, önceden bir sıraya uy
gun olarak belirlenmesini sağlayacak şekilde içtüzük
lerinde belirlenir. 

Anayasa Mahkemesi, siyasî partilerin kapatılması 
hakkındaki davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde 
inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açık
lamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırabilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeleri okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 183 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Yargılama ve Çalışma Usulü 
MADDE 183. — Anayasa Mahkemesinin kumlusu 

ve yargılama usulleri kanunla, mahkemenin çalışma 
usulleri ile üyeleri arasındaki iş bölümü, kendi yapa
cağı içtüzükte düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatı ile baktığı 
davalar ile siyasî partilerin kapatılması hakkındaki 
davalar dışındaki bütün davaları dosya üzerinde ince
ler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıkla
malarını dinlemek üzere ilgilileri çağırabilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 183 üncü maddesinin ekte sunduğum 

metin gibi değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Abbas GÖKÇE 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 4 
Ağustos 1982 tarihli 120 nci Birleşime ait tutanağın 
sonuna eklidir. 
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)LEN İŞLER 

«4. Yargılama ve Çalışma Usulü 
MADDE 183. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve 

on üyenin iştiraki ile toplanır ve salt çoğunlukla karar 
verir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına, kanunda 
belirlenen süre içerisinde Cumhurbaşkanı itiraz edebi
lir. 

İtiraz Bajşkan ve üye tamsayısından oluşacak kurul
da incelenerek salt çoğunlukla karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ile yargılama ve 
çalışma usulleri kanunla düzenlenir.» 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 183/1 fıkrasında mevcut «Üye

ler toplantılara sıra ile katılırlar» cümlesinin çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Necdet GEBOLOĞLU 
, Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 183 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN Tandoğan TOKGÖZ 
Mahmut Nedim BlLGtÇ İbrahim GÖKTEPE 

Mehmet PAMAK 
«MADDE 183. — 
Fıkra 1. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve Baş

kanvekili dahil, en az 11 üye ile toplanır ve mevcu
dun salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik ol
ması halinde Başkanın oyu esas alınır. İptal davaların
da, iptal kararı verilebilmesi için üye tamsayısının salt 
çoğunluğu gereklidir. Bu oy çoğluğunun sağlanamadı
ğı hallerde iptal istemi reddedilmiş sayılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının, Anayasa Mahkemesinin «Yargılama ve 

çalışma usulü» hakkındaki 183 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

«Anayasa Mahkemesi, Başkan ve Başkanvekili da
hil, on bir üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar ve
rir; üyeler toplantılara sıra ile katılırlar.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 183 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

«Anayasa Mahkemesi, Başkan ve Başkanvekili dahil, 
en az dokuz üye ile toplanır ve üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile karar verir» şeklinde değiştirilmesini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU Turgut KUNTER 
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Sayın Başkanlığa 
Gerekçesinde de herhangi bir açıklık olmadığı için, 

Anayasa Tasarısının 183 üncü maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

«MADDE 183. — Anayasa Mahkemesi, Başkan 
ve Başkanvekili kurul toplantılarının tabiî üyesidir. 
Toplantılar dokuz üye ile yapılır ve salt çoğunlukla 
karar verilir. Üyeler toplantılara sıra ile katılırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Rıfat BAYAZIT A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Adnan OREL Enis MURATOĞLU 

Bekir Sami DAÇE Halil ERTEM 
Muhsin Zekâi BAYER S. Feridun GÜRAY 

MADDE 183. Fıkra 2. — «Anayasa Mahkemesi
nin kuruluşu, yargılama usulleri ile üyelerinin yarı
sını dört yılda bir değiştirilmesi esasları kanunla, 
mahkemenin çalışma tarzı kendi yapacağı içtüzükle 
düzenlenir.» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, dün Yük
sek Kurulun oylarıyla Anayasa Mahkemesi üyeleri
nin görevlerinin devri sisteme tabi tutulmaması kabul 
edildiği için, bu fıkra da ona ilişkindir; önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Bayazıt'ın önergesi geri verilmiştir. 
Sayın öztürk, önergeniz üzerinde bir açıklama 

yapacak mısınız?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Kısa bir açıklama yapa

cağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Önergem, dünden beri tartışılan bir sistemin de

vamı mahiyetindedir. 
Sizlere tarihî bir deyimi arz ederek önergemi izah 

etmek istiyorum : 
«Bizim kanunları en karışık bir millet olduğumuz 

için Türkiye'de de Amerika'da olduğu gibi, bir Yü
ce Mahkemenin tesisine ihtiyaç var. Bu mahkeme, 
hem hususî kanunların, Teşkilatı Esasiyye Kanununa 
muvafık olup olmadığını, hem de nizamnamelerin ve 
talimatnamelerin hususî kanunlara muvafakatini tet-

I kik vazifesiyle mükellef olmalıdır. (Küçük Mecmua, 
1922, Ziya Gökalp)» 

I Anayasa Mahkemesi, dünden beri sizlere arz et
meye çalıştığım biçimde, Devlet organlarının rejimin 

I koruyucusu yüce bir organ olarak oluşturulacağı 
I yerde, mahkemenin müzakere biçimi de kesin hat

lara bağlanmak suretiyle (Ki, bunu kanununda dü
zenleyebilirdik) mevcut Tasarıdaki metin, mahkeme
nin yargılama biçimini, toplantı biçimini de yine usul-

I lere bağlamaktadır. 
I 'Başlangıçtan beri tayin edilecek üyelerin vasıfla

rını, kontenjan usulünün reddedilmesi suretiyle esa
sen bu önergenin çok önemi kalmamıştır. Ayrıca, Yü
ce Divanın Anayasadan alınması biçimi ile de, Ana
yasa Mahkemesi sadece denetleyici bir kurul haline 
getirilmiştir. 

Önergem, yargılama biçiminin kanunla düzenle-
I neceğini, Yüce Divan sıfatıyle ve partilerin kapatıl

ması davaları dışındaki davaların dosya üzerinde 
I tetkik edilebileceğini ve de gerektiğinde ilgilileri ça

ğırabileceğim öngörmektedir. 
Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde söz almak is-

I teyen sayın üye?.. Yok. 
I Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Sayın Öztürk'ün açıkladıkları gibi, önergesinin 
ikinci maddesi Yüce Divan ile ilgilidir. Yüce Divan 
sorunu artık kararlarımızla çözümlenmiştir, ona ka-

I tılamıyoruz. 
«Birinci kısmı da bizim maddenin aşağı yukarı 

bir özeti şeklindedir. Onun için ona da maalesef ka-
I tılamıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Komisyon, Sayın öztürk'ün öner

gesine katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza su-
I nuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

I Sayın Gökçe'nin önergesine geçiyorum. Açıkla
ma yapmak üzere Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Dün, Anayasa Mahkemesini yeniden kuracak 
maddeyi kabul ettik; Allah kabul etsin, öyle görü
nüyor ki, Anayasa Mahkemesinin işi, önce Allaha, 
ondan sonra da Devlet Başkanına kaldı. Bugünkü 
Devlet Başkanımızın gayet yetenekli ve gayet iyi bir 

20ı2 — 



Danışma Meclisi B : 149 11 . 9 . 1982 O : 1 

şekilde Anayasa Mahkemesini kuracağına imanımız 
vardır; fakat ileriye muzaf, ileriye dönük ciddî endi
şelerim vardır. Bu ciddî endişelerimi burada zapta 
tescil ettirmek için bu bir-iki cümleciği söylüyorum. 

Şimdi, öyle ki, ileride siyasî bir grubun başı ge
lecek, 25 yaşından bir kişiyi Anayasa Mahkemesi üye
liğine getirebilecek ve 40 yıl süreyle Anayasa Mah
kemesi üyesi olabilecek. Hele bu, siyasî bir yönde 
de şartlanmışsa vay ülkenin başına... 

Kısaca bunu arz ettikten sonra, bugün yargıla
ma ve çalışma usulüne ilişkin görüşlerimi belirtmek 
istiyorum. 

Yargılama ve çalışma usulünün şöyle olmasını 
önergemle istiyorum : Anayasa Mahkemesi, Yüce 
Komisyonumuzun belirttiği gibi, Başkan dahil, 9 
üyeyle değil, 11 üyeyle toplansın diyorum. Çünkü, 
9 üyeyle toplanan Kurulun (Anayasa Mahkemesinden 
bahsediyorum) üye karar sayısı 5 olacaktır. Yani 15 
üyelik bir Mahkemenin 5 üyesi karar verecek ve 
Türkiye Cumhuriyetinin bir kanunu çatır çatır iptal 
edilecek; olmaz böyle şey. 

Ben diyorum ki, Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
10 üyenin iştirakiyle toplanır ve salt çoğunlukla ka
rar verir. Bu takdirde diyeceksiniz ki, ne farketti bu 
sefer 6 üye olacak... Onun da cevabı hazır. Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararma, kanunla belirlenen sü
re içerisinde Cumhurbaşkanı itiraz edebilir. 6 üye
nin aldığı ve Cumhurbaşkanının görüşüne göre sa
kat bir karar söz konusu olsa, Cumhurbaşkanı itiraz 
edebilecektir. 

itiraz, Başkan ve üye tamsayısından oluşacak 
Kurulda incelenerek, salt çoğunlukla karara bağla
nır. itiraz üzerine ne olacak? Başkan dahil 15 üye 
toplanacak ve bu itirazı görüşecek. Bu takdirde 8 
oyla itirazın reddi, ya da kabulü kararlaştırılacak ki, 
Anayasa Mahkemesinin zaten 15 üyeden terekküp 
etmesi dolayısıyla normali de budur; 8 üyenin, kara
rıyla oluşan karar, karardır. 

Bendeniz bu endişelerimi belirtirim, Yüksek Ko
misyonumuz önerime katıldığı takdirde memnun 
olacağım. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gökçe'nin önergesi üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz?.. Yok. Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum, 

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

— 203 

Komisyonumuz kurulduğu günden beri bize 
yardımlarım esirgemeyen Sayın Abbas Gökçe'ye te
şekkür ederiz, önergesinde gerçekten dikkate alın
ması gereken çok önemli noktalar var; Komisyonu
muzun gözünden kaçmıştır. 

Yalnız, 9 üye ile 11 üyenin katılmasıyla toplan
ması arasındaki farkı bir türlü anlayamadık. Biri
sinde 5 üye bütün Anayasa Mahkemesi adına karar 
verecek, diğerinde 6 üye Buna karşılık tedbir olarak 
da Sayın Abbas Gökçe, Cumhurbaşkanının itiraz 
edebileceğini ve verilen kararın tüm kurulda tekrar 
gözden geçirilebileceğini söylemektedir. Bu olay, 5 
üye ile karar verildiğinde de olur, 6 üyeyle karar ve
rilirse de olur. 

Şunu belirtmek isteriz ki, kendisinin önergesi
nin dörtte üçüne katılıyoruz. Yani, birinci fıkrası 
dışındaki diğer üç fıkraya katılıyoruz; fakat şunu 
ifade edeyim ki, «15 kişilik Anayasa Mahkemesi 
5 kişiyle karar verir.ı» sözü yanlıştır. Bu yargı tar
zını bu değerlendirme tarzını Danıştaya da intikal 
ettirebiliriz, Yargıtaya da intikal ettirebiliriz ve ora
larda da aynı değerlendirmeleri yapabiliriz. 

Kanunların yahut içtüzüklerin Anayasaya aykı
rılığı hususunda karar verecek olan Anayasa kor'u, 
heyeti 9 kişiden oluşmaktadır; yoksa 15 kişiden 
değil efendim. 15 kişi, Anayasa Mahkemesinin tü
münü teşkil etmektedir. Bunu da Değerli Kurul 
önünde bir kere daha açıklamakta fayda görüyo
rum; çünkü değerlendirmelerimizi doğru yapmalı
yız, doğru noktalardan yola çıkmalıyız ki, sağlıklı 
sonuçlara varabilelim. 

Bunun içindir ki, birinci fıkraya katılmıyoruz; 
«Anayasa Mahkemesi, Başkan ve 10 üyenin iştira
kiyle toplanır ve salt çoğunlukla karar verir» fıkra
sına katılmıyoruz; bunun altındakilerin dikkate 
alınması hususunda ricada bulunuyoruz Sayın Baş
kan. Dikkate alınması ve değerlendirilmesi yararlı 
olacaktır Komisyonumuz için. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Erginay ve 
Sayın Tutum'un soruları var. Sayın Kâzım Öztürk, 
buyurunuz efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Mahke
meye seçilecek üyelerde niteliğe Anayasada yer 
vermemeyi öngören Komisyonumuz, Mahkemenin 
çalışma biçimini, toplantı nisabını, karar nisabını; 
(kendileri de şu anda itiraf ettiler ki, düşünememiş
tik dediler; Anayasanın değiştirilmesi son derece 
güçtür, kendi koşulları içinde olur.) verilecek ka
rarların niteliğini Anayasaya koyma yerine, kanuna 
havale etmede ne sakınca bulurlar? 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı . 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, biz Sayın Öztürk 
ile olan tartışmalarımızda daima ılımlı olmaya ça
lıştık. Şimdi burada «itiraf» kelimesini kullanıyor. 
İtiraf; suç... Biz suç filan işlemedik efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Estağfurullah!.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Öyle kullandınız, «İtiraf ediyor» 
dediniz. 

Bizim gözümüzden kaçan husus da bir temyiz hu
susu. Yani Cumhurbaşkanının verilen kararı teikrar 
gözden geçirmesinin yararlı olabileceği; madem ki 
Anayasa Mahlkemesi 15 kişiden oluşuyor, 9 kişiyle 
bir heyet toplanıp karar verebiliyor, geri kalan 15'ine 
de o kararı gözden geçirtmenin yararlı olacağı hu
susu gözümüzden kaçtı; bu kadar. Bunun yararlı ola
bileceğini şimdi kabul ediyoruz. Bunda, «İtiraf et
tiler vesaire» sözlerini söylemeye lüzum yok. Yani 
bunu daha başka ılımlı şekilde konuşabiliriz. 

Diğer taraftan efendim, buradaki «itiraz» keli
mesini (Sayın Abbas Gökçe müsaade ederseniz) de
ğiştireceğiz; gözden geçirilmesi şeklinde koyacağız. 

Sayın Öztürk'ün dediği gibi, niçin maddeye koy
duk 9 kişi olarak?.. İşte gayet açık; 15 kişilik heyet 
olsun, bunlar rotasyon sistemiyle çalışsınlar, 15 üye 
de dosyayı incelesin kendisine sıra geldiği zaman ve 
15 üye de Mahkemenin çalışmasına katılsın. Bunu 
sağlayabilmek için 9 kişilik bir öz teşkil ettik, bir 
çekirdek teşkil ettik, davalara bakmak üzere. Bunu 
da Anayasaya bunun için koyduk. Yani sistem içe
risinde yararlı olabileceğini düşündük ve yararlı ol
duğuna da hâlâ inanıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; soru cevaplandı-
rılmıştır-

Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, biraz evvel 

Komisyon Başkanımızın temas ettiği rotasyon bakı
mından sorum olacak. Gerçekten 9 kişiyle toplanan 
mahkemede müzakereler bitmeyince bir dava konu
sunda, kuşkusuz ikinci toplantıda bir üye çıkacak, 
diğer bir üye gelecek. Aynı bir dava böyle üç, beş 
celse devam ettiği takdirde, o zaman üyelerin 5 ta
nesi mesela çıkmış olacak, yeni 5 tane üye girecek. 
Kendilerinin belirttiğinden biraz kani oldum, dos
yaları bütün üyeler inceleyecektir; fakat celsedeki 
konuşmaların o üyeler tarafından takip edilmeyece
ği anlaşıldığına göre, o zaman dava bir bütün, ola
rak gözde bulundurulamayacak gibime geliyor. Bu

nun acaba bir mahzuru var mıdır? Bunu sormak is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Profesör Erginay'la bir noktada anlaşama
dık yahut da daha doğrusu görüşümüzü yeter dere
cede açıklıkla anlatamadığımız anlaşılıyor. Rotas
yon sisteminde dosya verilecek efendim ve o dosya, 
sonuçlanana kadar o üyede kalacak; bunu baştan 
beri de söyledik efendim. 

AKİF ERGİNAY — Önceden söylemiş olsaydı
nız bu sual da ortaya çıkmazdı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, çevremizdeki yakın dost
larımız diyorlar ki, adliyede zaten bütün usul hep 
böyledir diyorlar 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, sorunuz? 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, en az 11 üye 

ile toplanmasının ne gibi bir hukukî sakıncası vardır? 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

Bir de, iptal için özel karar nisabı öngörmüyorlar 
mı? öngörmüyorlarsa niçin? Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, niçin 9 değil de 11?.. Ay
nı soru sorulabilir, niçin 7 değil, niçin 13 değil?.. Biz 
9 üye uygun gördük 9 üye seçtik, Yüksek Kurul bu 
rakamı da kabul etti; bunun ilmî bir temeli yoktur. 
Niçin Alman Anayasa Mahkemesi 20 üye ile topla
nır, niçin eski sistemde bizim Anayasa Mahkemesi 15 
asil, 5 yedek üyeyle kurulmuş; bunların hiç bir ilmî 
mesnedi yoktur. Böyle uygun görülmüş öyle yapıl
mıştır. Biz de 9 üyeyi uygun gördük; belki şuur al
tında, işte Amerika'daki 9 üyedir falan diye, böyle bir 
şey olmuştur; farkında değilim yani. Onları örnek 
alalım diye yapmadık bunu, tekrar ediyorum, insan 
rakamları düzenlerken bir rakam düzenler; bunun il
mî bir mesnedi yoktur. 

Eğer Kurul emrederse 11 olur; ama 9 olmasının, 
şimdi Sayın Abbas Gökçe'nin kabul ettiğiniz teklifiy
le beraber çok önemli yanı birden bire çıkıyor. Dışa
rıda 6 üye kalıyor, 6 üyenin katılmasıyla, gerçekten 
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yeni bir temyiz organı hüviyetini alıyor. 9 kişiye 6 
kişi ilave ediliyor 15 kişi yeniden inceleyecekler, eğer 
Cumhurbaşkanı talep ederse. Hakikaten o zaman 9 
sayısı bir anlam kazanıyor. 11'e 4 ilave başka, 9'a 6 
ilave daha başka türlü bir sonuç verir, daha başka 
bir türlü değerlendirmeye sağlık ve imkân verir ka
naatindeyiz efendim. Bilmem anlatabildim mi? 

Karar nisabına gelince efendim; karar nisabı salt 
çoğunlukla. Yalnız, itirazın sadece Cumhurbaşkanın
ca yapılmasını uygun gördüler; biz de ona katılıyo
ruz ve Mahkemenin aldığı Anayasaya aykırılık ka
rarının, Cumhurbaşkanı pekâlâ tekrar gözden geçi
rilmesini talep edebilir, orada da yine salt çoğunluk
la karar verilecek; Sayın Gökçe'nin yaptığı teklifte 
olduğu gibi ve bu suretle bir sonuca varılmaya çalışı
lacak. Bir de bu sistemi deneyelim bakalım efendim, 
ne olacak... Hayırlısı olsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, iştirak ediyorsanız yalnız Komisyo

nun katıldığı kısmın dikkate alınmasını oylayaca
ğım? 

ABBAS GÖKÇE — Olur efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe'nin önergesine, birin

ci fıkra hariç, diğerlerine Komisyon katıldığını ifade 
ediyor. Bu itibarla, bu kısmın dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Geboloğlu birinci fıkradaki bir cümlenin 
çıkartılmasını ister; «Üyeler toplantılara sıra ile ka
tılırlar.» 

Açıklama rica ediyorum, buyurun efendim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Hepimize, bütün Millete ve bütün kanunlara ışık 
tutan, hep birlikte oluşturmaya çalıştığımız Anayasa 
Tasarısında bir fazlalığa, bir tekrara gönlüm razı ol
madığı için, kendimce fazlalık addettiğim bir cümle
nin bu Tasarı metninden çıkartılmasını teklif etmiş 
bulunuyorum. 

«Anayasa Mahkemesi, Başkan ve Başkanvekili 
dahil, dokuz üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar 
verir...» Bunun hemen akabinde, «...üyeler toplantı
lara sıra ile katılırlar.» diyor. Üyelerin toplantılara 
sıra ile katılmalarından, her toplantıya kendi arala
rındaki sıraya göre değişik üyelerin katılması anlaşı
lır. iBu kurala göre iki, ya da daha çok toplantının 
yapılmasını gerektiren görüşme ve duruşmalara, ken
di aralarındaki sıraya göre değişik üyelerin çıkması 
gerekecektir. Bir bakıma bu sonuç, Anayasanın buy-
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ruğu olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa, amaçlanan, 
üyeler arasında dengeli bir iş ayrımının yapılmasına 
olanak sağlamaktır. Nitekim, bu husus maddenin 2 
nci fıkrasında açıkça yazılıdır. 

Şu halde, özellikle 2 nci fıkradaki düzenleme var
ken, ilk fıkrada çelişkilere yol açacak bir belirtme
ye gerek kalmamaktadır. 

Bu itibarla, «Üyeler toplantılara sıra ile katılır
lar» cümlesinin Tasarıdan çıkartılmasını arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Geboloğlu' 
nun önergesi üzerinde söz almak isteyen üyemiz.? 
Buyurunuz efendim. 

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

Sayın Geboloğlu'nun önergesi üzerinde lehte söz 
almış bulunuyorum. Bu konuda, yani rotasyon usu
lü çalışma yapılmasında benim de bazı ciddî endeşe-
lerim var. 

Bir defa, bu şekilde çalışmak Anayasa Mahke
mesinin bazı prensip kararları üzerinde olumsuz et
kiler yaratabilir, yani aynı konuda 'bir karar alınır, 
aradan zaman geçer, benzer bir konuda başka bir 
karar istenir, bakarsınız o üyelerle yapılan değişiklik, 
ikinci bir karar, zıt bir karar çıkmasına yol açabilir. 
Bu şekilde Anayasa Mahkemesinin kararları istikrar
sız bir duruma girebilir. 

Bunun yanında daha tehlikelisi; Anayasa Mah
kemesi üyeleri elbetteki insandır, onların da kendile
rine göre kişisel kanaatleri vardır, hatta siyasî kanaat
leri olabilmektedir. Şimdi, Anayasa Mahkemesine 
bir konu iptal isteği ile geliyor, Başkan gündemi ha
zırlayacak, düşünüyor; kendi görüşü doğrultusunda 
olan üyeler hangileridir, onların yer alabileceği bir 
kurulda bu işin görüşülmesini arzu ederse ve bütün 
tertiplerini ona göre yaparsa, o takdirde Anayasa 
Mahkemesinden salim bir karar çıkar mı? Daha doğ
rusu, objektif bir karar çıkar mı? Yani burada, ro
tasyon sisteminin bazı faydaları olmakla beraber, ba
na göre zararları faydalarından daha fazladır. 

Bu sebeple, ben Sayın Geboloğlu'nun önergesi
ne katılıyorum, lehinde oy kullanmanız temennisiyle 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Geboloğlu'nun önergesi üzerinde söz al

mak istiyen başka bir üyemiz?.. Yok. Komisyonun 
görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA "KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Sayın Geboloğlu'nun önergesini ve Sayın Uygu-
ner arkadaşımızı dinledik. Şimdi, burada bizim, 
«Üyeler toplantılara sıra ile katılırlar» ilkesinin ne 
anlama geldiği 2 nci fıkrada açıklanmaktadır. Ayrı
ca, bu konuda biraz evvel Profesör Erginay'ın soru
suna da cevap verdim. 

Şimdi bütün sorun, bu sıranın nasıl düzenlenece
ğidir. Kanaatimize göre, bu sıra Anayasa Mahkeme
sine üyeliğin geliş sırasına göre de içtüzükle düzen
lenebilir veyahutta meslekteki kıdem sırasına göre de 
içtüzükte düzenlenebilir. Ondan sonra artık, Sayın 
Uyguner'in ileri sürdüğü tehlike, Başkanın kendisi
ne uygun yahut siyasî görüşlerine yakın bir çoğunlu
ğu meydana getirmek endişesi varit olmaz. 

Esasen, böyle bir durum olsa bile, l(Kendisinin 
birinci itirazı, zıt kararlar çıkabilir diye görüş açık
ladılar.) Zıt karar bile çıksa; yani Anayasa Mah
kemesinde bir süre sonra, bir yıl evvel verdiği ka-

' rara zıt bir karar çıksa, o zaman işte Sayın Abbas 
Gökçe arkadaşımızın dediği prosesüs, mekanizma 
işin içine girer ve Cumhurbaşkanı bu iki zıt kararın 
teikrar incelenmesini Anayasa Mahkemesinden ister 
ve o zaman Anayasa Mahkemesi, tümü halinde topla
nır. 

Bundan dolayı, Abbas Gökçe arkadaşımıza bir 
kere daha teşekkür ederim, gerçekten getirdiği sis
tem bizim ihmal ettiğimiz yeri tamamlamıştır ve sis
temde aksayan hiçbir yan, bu şekilde ortada kalma
mıştır ve oturmuş bir şekilde görülmektedir. 

Genel Kurula arz ederim ve bu önergeye katıl-
lamayacağımızı da üzüntü ile bildiririm efendim. Te
şekkürlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Geboloğlu'nun önergesine Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum: Dik
kate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güray, siz 187 nci madde için verdiğiniz 
önergenin bu maddede görüşülmesini talep ediyorsu
nuz. 

S. FERtDUN GÜRAY — (Evet Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Efendim, o madde için ikinci fık

ra diyorsunuz; fakat ben burada ikinci fıkra ile si
zin önergeniz arasında.. 

S. FERÎDUN GÜRAY — Birinci fıkraya ilave 
şeklinde; bir kısmını çıkarıyor. Bu burada görüşül
düğü için, bir daha işgal etmeyim dedim 

ıBAŞKAN — ıBuyurun efendim. O zaman, «İkinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde önerilmiştir» şeklinde bir 

mana taşımayacak, sizin vereceğiniz izahat ile öner
geniz renklenecek, değişecek. 

Buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Saym IBaşkan, değer

li arkadaşlar; 
187 nci madde için vermiş olduğum önergemi, 

Anayasa Mahkemesinin toplantı nisabı bu maddede 
görüşüldüğü için, bu maddeye aldım ve Sayın Baş
kanlığa arz ettim. Ancak, önergemi şu şekilde düzel» 
tiyorum: 

«tptal kararında 2/3 çoğumMc aranır.» diyorum, 
diğer kısmını çıkartıyorum Sayın Başkanım. Bunu bu 
şekilde arz etmemin nedeni, iptal kararlarının özel
liği icabıdır. Zira, Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
verdiğinde her halükârda millî iradenin yasal olarak 
üzerine çıkar ve Meclislerin görüşerek kabul ettiği 

.bir kanunu iptal eder, yürürlükten kaldırır. Onun 
için, böylesi durumlarda Anayasa Mahkemesinin 
adi ekseriyetle buna ikarar vermesine, ben şahsen 
karşı bulunmaktayım. 

Anayasa Mahkemesi dokuz üye ile toplandığına 
<?öre, iptal kararlarında 2/3 çoğunluk aranmasını ve 
altı üyenin olumlu oyu ile karar verilmesini arzu et̂  
mekteyim. Zira, geçmiş uygulamalarda görülmüştür 
ki, bir oyun üstünlüğüne dayanan kararlar ve denge
ler, çoğu zaman tartışılmıştır. Söz gelimi, Kamulaş
tırma Kanununun iptali sekize yedi olarak verilmiş
tir, Toprak Reformu Kanununun iptali yine bu şe
kilde karara bağlanmıştır. 

Sekiz yedi gibi bir oyun üstünlüğü ile verilen bu 
kararlar, kamuoyunda uzun süre tartışılmış ve za
man zaman da Anayasa Mahkemesinin millî iradenin 
üzerine çıktığı savı ileri sürülmüştür. O nedenle, sa
dece iptal kararlarında 2/3 çoğunlukla karar veril
mesini diliyor ve önergemi bu şekilde düzeltiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Lehte aleyhte söz almak isteyen ar

kadaşımız var mı? 
ATAUAY PEKÖZ — Lehte efendim. 
IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Gerçekten Sayın Güray'ın ifade ettikleri gibi, 

geçmiş uygulamada önemli iptal kararlarının bir oy 
farkla alındığı ve bunun kamuoyunda ve ilgililer ara
sında tartışmasının büyük olduğu bir gerçektir. Be
nim de şahsî görüşüm odur ki; iptale matuf kararlar
da, mutlaka ve mutlaka özel bir nisap aranmalıdır. 
Bu, verilen kararın hukuka uygunluk derecesinin tah
kim edilmesi anlamında olacaktır, önemli bir iptal 
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kararının rasgele bir oy çokluğu ile alınmasında bü
yük sakınca vardır. 

Bu itibarla, Sayın Güray'ın önergesini şahsen 
destekliyorum ve Genel Kurulun da dikkatine aynı 
önem derecesi içinde sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA 'KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaş
larım; 

'Biz bunu Komisyonda düşündük; ancak durum 
şöyle: 

Bu, bir defa dava açacak, iptal davası açacak ma
kamları, mercileri gözönüne alalım, Cumhurbaşkan-
Hığı açacaik, beli oranda ımletveküıleri 'açacaik, ana 
muhalefet partisinin başkanı açacak, bir de hâkim 
açacak davayı; kendisinin bakmakta olduğu dava
larda itiraz edilirse, defi yolu ile ileri sürülürse Ana
yasaya aykırılık, hâkim bu itirazın ciddî olduğu ka
nısına vardığı takdirde, işi Anayasa Mahkemesine 
intikal ettirecektir. Böyle bir davanın bu kişiler, bu 
makamlar, bu zevat tarafından açılması, kamuoyun
da, önce bu kanunun, iptali istenen tasarrufun Ana
yasaya aykırılığı yolunda bir şüphe uyanacaktır. 

Dava görüldükten sonra çoğunluğu; 2/'3'ye ya-
Ikıtn (2/3 olmayan) b'ir çoğunluk «Anayasaya aykırı
dır» dediği halde, 1/3'den azı veyahut da 1/3 civarın
daki miktarın «Anayasaya uygundur» demesi; yani 
daha büyük bir miktar Anayasaya aykırı olduğunu 
kabul edecek, daha az miktar «Anayasaya uygundur» 
diyecek ve o az sayıda olan kişinin beyanı istikame
tinde, kararı istikametinde karar çıkacaktır. Bu, ka
muoyunu tatmin etmeyecektir; hem dava açanlar iti
bariyle, hem de karara iştirak edenlerin çoğunluğunun 
Anayasaya aykırı olduğunu tespit etmesi itibariyle 
kamuoyunu tatmin etmeyecektir. 

Kaldı ki, iptal kararlarının ikinci bir incelemeye 
tabi tutulması imkânını kabul buyurduğunuza göre, 
böyle bir mahzur da kalmamıştır. Bu itibarla biz ka
tılamıyoruz bu önergeye. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. Ko

misyon Sayın Güray'ın önergesine katılmıyor. Dik
kate alınmasını oyunuza sunuyorum: Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Sayın Güven, sizin önergenize geçiyorum; yal
nız, Komisyon görüşünü ifade etmiştir, Genel Kuru

lun temayülü belli olmuştur önergenizi geri almak 
istiyor musunuz? 

TURHAN GÜVEN — Evet, geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Güven'in 

önergesi geri verilmiştir. 
Aynı şekilde Sayın Yarkın; Komisyonun görüşü 

ve Genel (Kurulun temayülü bellidir, 11 üyeye çıkarıl
masını istiyorsunuz, müsaade ederseniz sizin önerr 
genizi de geri vereyim? 

ŞERAFETTİN YARİKIN — Geri alıyorum efen
dim. 

ıBAŞKAN — Geri veriyorum efendim, teşekkür 
ederim. 

Sayın Narlıoğlu; «Üye tamsayısının salt çoğun
luğu» diye ifade ediyorsunuz.. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Değişiktir efen
dim. 

BAŞKAN — Değişik; fakat Genel Kurulun ka
rarı bellidir, Komisyonun kararı bellidir. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Genel Kurul 
buna karar vermemiştir, bu ayrıdır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Genel Kurul iptal 
kararında 2/3 arıyor, siz bunu bu defa, üye tamsa
yısının salt çoğunluğuna indirmek istiyorsunuz; ve
rilen kararın değiştirilmesinin mümkün olacağını 
zannetmiyorum. 

Buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — 2/3 altı kişidir, 

benim söylediğim sekiz kişi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul bir hususta 
karar verdikten sonra, bu kararını değiştireceğini 
zannetmiyorum; onu ifade etmek istiyorum. 

Buyurun. 
NECMETTİN NARLIOĞLU - Sayın IBaşkanım. 

sayın arkadaşlarım; 
Bu önergeyi şunun için verdim; gerçi Sayın Ko

misyon Başkanı izah ettiler, «15 üye Anayasa Mah
kemesinin bünyesini teşkil ediyor» diye; ama Ana
yasa mahkemesi sadece bir bünyeden ibaret değil. 
Bir defa, bu 179 uncu maddede kesin bir hüküm alı
yor. Diyoruz ki, «Anayasa Mahkemesi 15 üyeden ku
rulur.» Halbuki 183 üncü maddede «Dokuz üye ile 
toplanır» diyor. En azından dikkat edilecek şey şu: 

Mahkemeyi dokuz üye ile toplama zorunluluğu 
doğuyor; yani 10 uncu üye mahkemeye girmek iste
se giremeyecek. Şimdi, böylesine Anayasada iki çe
lişkili hükmün bulunması, katiyen doğru değildir. Al
tı kişiyi karar dışı bırakmak, bu altı kişiyi yedek üye 
durumuna sokmak demektir. 
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Anayasa İMahkemesi tek kurul olarak çalışır. Tek 
kurul da, onbeş üyeli 'bir kuruldur. 1961 Anayasa
sında da bunun üzerinde durulurken, bu mahzur or
taya çıktığı için, yani bu şekilde onbeş üyeyle toplan
ması gerektiği vurgulandığı için, yedek üye sistemi
ne gidilmiştir. Ama gidilmeyebilir mi?.. Gidilmeyebi-
lir. Bizim teklifimizde durum şu: 

Diyoruz ki, dokuz üyeyle toplanan Anayasa Mah
kemesi, beş üyeyle karar verecek; olumlu veya olum
suz kararlarını beş üyeyle verecek. Oysa, Türkiye 
Büyük Millet (Meclisinin iradesinden geçmiş olan bir 
Kanunu onbeş üyeli bir Anayasa Mahkemesinin beş 
üyesinin iptal etmesi herhalde pek doğru düşünce 
olmaz. 

Şimdi, toir rotasyon sistemi getiriliyor. Gerçi ro
tasyon sistemi izah edildi; ama onbeş üyeli tek bir 
bünyeye sahip Anayasa Mahkemesi rotasyona tabi 
tutulursa, bunun altından sadece, bu Anayasa çık
tıktan sonra, o kurum zarar görür. Rotasyon, kati
yen uygulanamaz burada. Çünkü belli; tek mahke
me, onbeş üyeden kurulacak ve Anayasa da bunu 
böyle emrediyor. Ondan sonra diyoruz ki, hayır, on-
beşle değil, dokuzla toplansın, altı tanesi rahat, ser
best kalsın.. Bu altı üyenin oy hakkını almaya kimse
nin hakkı yoktur. (Bizim teklifimiz şu: 

Bir toplantı nisabı vardır, bir de karar nisabı var
dır. Diyoruz ki, toplantı nisabı olarak en az dokuz 
yeter; ama on olur, onbir olur, oniki olur, onbeş 
olur. IBu, serbest kalmalıdır. Her isleyen üye, istedi
ği konuda gidip orada fikrini müdafaa edebilmeli
dir. 

Karar nisabına gelince; karar nisabı eskiden sekiz 
dahi az görülürken, bu sefer beşe indiriliyor ki, bu 
katiyen doğru değildir. O zaman ne olur?.. Milleti 
temsil eden bir Meclisin iradesinden çıkan bir kanun 
ancak, oraya verilen 15 üyenin salt çoğunluğu ile ip
tal edilmeli yahutta reddedilmelidir. Başka bir şekli 
olduğunu ben tasavvur edemiyorum. Beş- üyeye ve
rilemez bu. 

Yalnız, biraz evvel kabul edilen bir önergeyle bir 
temyiz kurulu durumuna sokulmak istendi ki, bu 
herhalde temyiz değil, olsa olsa tashihi karardır, ya
ni karar düzeltmesidir. Yoksa kararı, iştirak eden ki
şilerin temyizle aynı şeyi incelemesine hiç bir zaman 
taraftar olamam. Olsa olsa tashihi karardır bu; bu 
kararı bir defa daha gözden geçirin ve tashih edin, 
manasınadır. O da, elbette ki, yine bizim dediğimiz 
onbeş üye içerisinde iştirak edenlerin çokluğuyla, ya
ni mürettebin salt çoğunluğuyla karar verilmesi gere
kir. 
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Benim görüşüm bundan ibaret, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Narlıoğlu'nun önergesi üzerinde lehte, aleyh

te söz isteyen sayın üye?.. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Lehinde Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, 
bir arkadaşımızın sorusu üzerine, «Niçin dokuzdur 
da onbir değildir, bunun mantığı nedir?» diye tevcih 
etmiş olduğu bir soru/ üzerine, «Dokuz» un akıllarına o 
şekilde geldiğini, belki de Amerikan Anayasa Mahke-
mesindeki sayıdan etkilenmiş olabileceklerini; ama 
bu değil de, normal olarak dokuz düşündüklerini ifa
de ettiler. 

Aslında «Onbir» in bir mantığı var, «Dokuz» un 
kanımca yok. Nedeni de şu efendim : Onbir üyeyle 
toplanılmasını ve sekiz oyla bir kanunun iptali hu
susunda karar alınmasını öneriyor arkadaşımız. Bu
nun çok büyük mantığı var; nedeni şu : Sekiz tane 
üye, onbeşin yarısından fazladır. Yani bu, şu anlama 
gelir : Herhangi bir zamanlama hatası dokuz kişinin 
kombinezonundaki değişiklikler dahi neticede o ka
rârı etkilemeyecek demektir; çünkü sekiz oy müs
pettir. Diğer yedisi, ne şekilde teşkil edilirse edilsin, 
o dokuz kişilik kombinezon hiç bir suretle o kanu
nun Anayasaya aykırılığının tersine bir karar çık
ması ihtimali mevcut değil demektir. O nedenle, se
kiz oyun mutlaka bir arada bulunmasının büyük bir 
mantığı vardır. Bu karar, biraz evvel Sayın Meclisin 
kabul etmiş olduğu kararın da dışında değildir. Çün
kü onlar, üçte iki ekseriyet sistemini benimsemişler
dir; onbirin üçte ikisi de sekiz eder. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz al
mak isteyen başka bir üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Müsaade buyurursanız, biraz geriye dönerek so
ruyu cevaplandırmaya çalışacağım. Esasen bu konu
ya belki pazartesi, salı günü Anayasa Tasarısının 
83 üncü maddesi dolayısıyla, yani Meclis sorunuyla 
birlikte girecektik; fakat burada konuya girmekte 
yarar görüyorum. 
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1961 Anayasası düzenlenirken kamuoyunda bir 
kanaat vardı; «Türkiye'de çift Meclis sistemi gerek
lidir.» diye yaygındı ve İstanbul'da toplanan Bilim 
Heyeti ve Ankara'da Kurucu Meclis bir çift Meclis 
sistemi düzenlerken, âdeta istemeye istemeye bir çift 
Meclis sistemi düzenlemişlerdi. İkincisinin hükümeti 
denetleme yetkisini kaldırmışlardı, yetkileri sınırlıydı, 
belirli hallerde son söz birinci Meclise ait olabiliyordu 
vesaire. Şimdi, Anayasa Mahkemesi konusunda da 
Yüce Meclisin aşağı yukarı sanki aynı eğilimde ol
duğunu görür gibiyim; belki yanılıyorum. 

Bir Anayasa Mahkemesi kuruyoruz, bu Anayasa 
Mahkemesinde, herhangi bir mahkemede çoğunlukla 
kararlar alınırken, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
üçte iki çoğunlukla alınmasına karar veriyoruz. Ni
çin?.. Ufak bir heyetmiş. Elbette, Meclis 400 kişi ya
hut 450 kişi., Anayasa Mahkemesi zaten 20 kişi. 

Şimdi müessesenin ruhunu, yani fonksiyonunu 
dikkate alırsak eğer, Anayasa Mahkemesinin, ka
nunların Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir hu
kukî kuruluş olduğunu, sadece bundan başka hiç bir 
niteliği olmadığını ve özellikle siyasî denetim gibi hiç 
bir denetim yapmaya yetkisi bulunmadığını, (Dün bu 
soru üzerinde Sayın Hazer ile bir hayli tartıştık; o 
görüşünde ısrar etti) katiyen bir siyasî niteliği olma
dığını, sadece hukukî, salt hukuk açısından kararlar 
aldığını düşünecek olursak, bu üçte iki bile şaşırtıcı 
bir karardır. Ama sonuçta büyük bir etkisi yok; do
kuz üzerinden üçte iki altı, dokuz üzerinden salt 
çoğunluk beş. 

Bir oy üzerinde bir tartışma yapıldı, açıldı; belki 
psikolojik bakımdan Anayasa Mahkemesine karşı 
olanlar var memleketimizde ve oldukça kuvvetli bir 
gruptur, bunu da biliyorum, belki onları psikolojik 
açıdan tatmin eder diye kabul ediyoruz, ses çıkart
madan. Ama şimdi, yeniden aynı sorun üzerine ge
liniyor; onbir üyeyle toplanacak, sekiz üyeyle ka
rar verilecek.. Yani, mütemadiyen Anayasa Mahke
mesinin anayasaya aykırılık kararı almasını güçleşti
recek foTmüller peşinde koşuyoruz. Eğer bunda biz 
samimi isek, Anayasa Mahkemesini kaldırırız arka
daşlar, mesele değil; ama... 

AHMET SENVAR DOĞU — Oylayalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bunun oylaması yapıldı dün, hatta 
Anayasa Mahkemesi birinci olarak başa kondu. Bi
rinciden kastım en üstün olduğu anlamında değil, 
sadece yerinde kullanalım. 

Şimdi, bakın Sayın Doğu arkadaşımız haleti ru-
hiyesini çok güzel anlattı. Tekrar geriye dönmek is
tiyor. Anayasa Mahkemesine karşı. Muhakkak, ne 
olursa olsun Anayasa Mahkemesinin elini kolunu 
bağlamak istiyor. 

Arkadaşlarım;. 
Bu yanlış bir metottur. Bu metodu Heyetimiz, Yü

ce Meclisimiz benimsememelidir. Ya bir müesseseyi 
olduğu gibi kabul eder, gerekleriyle yerine getiririz 
veyahut da ona karşı olur, çıkartırız. Dünyanın her 
memleketinde anayasa mahkemesi yok; ama ma
demki kabul ettik, bunu kurallarına uygun olarak 
koymamız ve işlemesini sağlamamız lazım. O zaman, 
aksini yaparsak müessese işlemez ve daha fazla mah
zurlar doğurur ve daha fazla kötü sonuçlara gideriz. 

'Bundan dolayıdır ki, esasen tartışıldı daha önce, 
Sayın Narlıoğlu'nun önergesine katılamıyoruz ve 
Yüksek Kurul arkadaşlarımızın da bu hususta bizle 
beraber olmasını temenni ediyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım, bir usul 

meselesini arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurunuz efendim. 
AZMİ ERYILMAZ — Bir önceki önergede Yü

ce Kurulun takdirlerine arz edilen bir meseleyi baş
ka türlü arz etmeyi bir usulî yanlışlık olarak değer
lendiriyorum. Genel Kurul karar vermiştir ve bir son
raki maddede de Anayasa Mahkemesine kimlerin iti
raz edeceği o kadar kısıtlanmıştır ki, Komisyon dahi 
Anayasa Mahkemesinin yetkilerini son derece kısıt
lamıştır. O bakımdan benim usulî meselem, burada 
kararlaştırılan bir kararın tenkidine girilmemesidir. 
İki dakika önce kararlaştırdığımız bir Yüce Kurul 
kararını başka maksatlarla yorumlamaya müteham
mil değildir. Bir madde sonraki düzenlemede de ay
nı Anayasa komisyonunun üyelerinin aynı duruma 
düştüklerine biraz sonra şahit olacağız. 

Yüce Kurulun bilgilerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu oylamalar sırasında Komisyon tabiî görüşleri

ni ifade ediyor ve Genel Kurul oylarıyla düşüncesini 
açıklama fırsatını bulacaktır. 

ANAYAS^ KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaade eder mi
siniz?.. Uzun boylu cevap verecek değilim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben, oylamalarla beliren istikame-
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tin doğuracağı sonuçları Kurula arz ettim. Mesele 
sadece bundan ibarettir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Narlıoğlu'nun önergesine Komis

yon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Fırat, önergesini Komisyona bizzat açık
layacağını ve muameleye konmamasını istiyorlar. 
Kendilerine iade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Bu durumda, 183 üncü madde önergelerle birlik

te Komisyona verilmiştir. 
184 üncü maddeyi okutuyorum : 
6. iptal Davası : 
MADDE 184. — Kanunların, kanun hükmünde 

kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün veya bunların belirli madde ve hükümleri
nin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahke
mesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hak 

ki, sadece Cumhurbaşkanı, Anamuhalefet Parti Başkanı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en 
az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. 

BAŞKAN — Verilen önergeleri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 184 üncü maddesinin ilişikte sunduğum 
metin gibi değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Abbas GÖKÇE 

5. tptal Davası, Dava Hakkı, Süreler : 
Madde 184. — Anayasa Mahkemesine, kanunla

rın yayımlanmasından önce, kanunun kabulünü izle
yen bir hafta içerisinde, Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, İktidar ve 
Anamuhalefet Partisi Başkanları veya 60 milletvekili 
tarafından iptal davası açılabilir. 

Mecliste grubu bulunan başka bir siyasî parti de 
iptal davası açılması için Cumhurbaşkanına başvura
bilir. 

Cumhurbaşkanı, temel kuruluş kanunlarının Ana
yasa uygunluğu denetimini istemekle yükümlüdür. 

Anayasa Mahkemesi, bir ay içerisinde; Cumhur
başkanı veya Başbakan tarafından, ivedi olduğu ileri 
sürülen hallerde de 10 gün içerisinde açılan davaları 
inceleyerek karara bağlar.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, Anayasa Mahkemesine doğ

rudan doğruya iptal davası açma hakkına ilişkin 184 

üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN Bahtiyar UZUNOĞLU 
İsa VARDAL 

6. İptal Davası : 
Madde 184. — Cumhurbaşkanı; Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının en az 
beşte birini teşkil eden üyeleri; kendi görevlerini 
ve varlıklarını ilgilendiren alanlarda yüksek mahke
meler ve üniversiteler; kanunların, kanun hükmünde 
kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtü
züğünün veya bunların belirli maddelerinin veya hü
kümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa 
Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası aça
bilirler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 184 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
«iptal Davası : 
Dava Hakkı : 
Madde 184. — Cumhurbaşkanı; Türkiye Büyük 

Millet Meclisindeki Siyasî Parti Grupları ile son Mil
letvekili Genel Seçimlerinde muteber oy sayısının en 
az % 10'unu alan siyasî partiler; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üye tamsayısının en az beşte biri tu
tarındaki üyeleri; kanunların veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün veya bunların belirli 
madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddia
sıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya ip
tal davası açabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir açıklama yapacak 
mısınız?.. Buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

ülkemizde Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasa
sından sonra kurulmuş ve ondan sonradır ki, ülke
mizde kanunların anayasaya aykırılığı denetlenme
ye başlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya ay
kırılığını denetlerken, geçmiş acı tecrübelerden gör
müşüz ki, zaman zaman Anayasa Mahkemesinin ya
sama erkinin yerine geçtiği, yürütmenin yerine geç
tiği iddiaları öne sürülmüş ve bu iddialar tekrarla
nıp durmuştur, öyleki, bir kanun yayımlandıktan 
sonra yıllar yılı uygulanıyor. Ya bir mahkemede ya 
da kanun kabul edildikten sonra, yasama erki tara-
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fından kabul edildikten sonra, yasama erkinin ve yü
rütme erkinin prestijini ve otoritesini sarsacak nite
likte iptal kararları getirilmekte; öyleki, Yüksek Mec
lisiniz gibi yasama kuvvetinin, erkinin ve Meclisle
rin otoriteleri sarsılmaktadır. 

Bu görüşten yola çıkarak, ben Fransa'daki duru
mu inceledim. Fransa'da bir anayasa konseyi var 
anayasa mahkemesi yerine. Anayasa Konseyi, kanun
ların yayımından evvel denetlemesini yapıyor. Ana
yasa Konseyine, benim önergemde öngördüğüm gi
bi, kanunların yayımlanmasından önce, kanunun ka
bulünü izleyen bir hafta içerisinde dava açılabiliyor. 
Bu görüşten yola çıkarak ben de «Kanunun kabulünü 
izleyen bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, iktidar ve
ya muhalefet partisi başkanları veya 60ı milletvekili 
tarafından iptal davası açılması» görüşünü benimse
dim. Burada belki tekerrür gibi görünür, Başbakanın 
yanında, iktidar partisinin dava açma hakkı keyfi
yeti, Başbakan dışarıdan da atandığına göre, zorunlu 
olarak iktidar partisini de yazma durumu söz konusu 
olmuştur. 

Bunun dışında, Mecliste grubu bulunan başka bir 
siyasî parti de iptal davası açılması için Cumhurbaş
kanına başvurabilecektir benim önergem kabul edil
diği takdirde. Cumhurbaşkanı, temel kuruluş kanun
larının Anayasaya uygunluğu denetimini istemekle 
de yükümlüdür. Böylece, Anayasa Mahkemesi, bir ay 
içerisinde, Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından 
ivedi olduğu ileri sürülen hallerde de 10 gün içerisin
de açılan davaları inceleyerek karara bağlayabilecek
tir. Yani, Yüce Mecliste kabul edilen bir kanun, ka
bulü müteakip yayımlanmadan evvel, bir hafta içe
risinde, biraz evvel arz ettiğim organlar ve kişiler ta
rafından, Anayasa Mahkemesine dava açılsın ve ar
tık, yasama kuvvetinin, yani Büyük Meclisin otoritesi 
ve prestiji sarsılmadan, eğer Anayasaya aykırı bir du
rum varsa, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanma
dan evvel, bu aykırılık düzeltilsin, ondan sonra ya
yımlansın. 

Arz etmeye çalıştığım bu sistem, Yüksek Komis
yonumuzca kabul edilir, edilmez, başka bir keyfiyet; 
fakat ülkemizin gerçeklerine o kadar uygun, o kadar 
elverişli ki, yasama gücünün, yürütme gücünün pres
tijini kırmak yerine, hukuka uygunluk denetimi de 
kaynakta yapılmaktadır. Bu açıdan durumu arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
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Sayın Gökçe'riin önergesi üzerinde söz almak is
teyen üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Sayın Gökçe arkadaşımızın verdiği önergede bu
lunan hükümlerin, bizim koyduğumuz sistemle bağ
daşmadığını söyleyerek konuya girmek istiyorum, 
hatta gerekirse, daha iyi anlaşılabilmesi için, kanaa
time göre, son fıkradan işe başlamak lazım. 

«Anayasa Mahkemesinin bir ay içerisinde Cum
hurbaşkanı veya Başbakan tarafından, ivedi olduğu 
ileri sürülen hallerde de 10 gün içerisinde açılan da
vaları inceleyerek karara bağlaması.» hükmü vardır; 
Bu, bir aylık sürenin, dosya üzerinde de olsa bir in
celeme yapacak mahkemeye, inceleme fırsatı verip 
vermeyeceğini iyice düşünüp karara bağlamak lazım. 

Ben, bir ay içerisinde karar vermekle yükümlü 
olan bir Anayasa Mahemesi bilmiyorum Fransız 
sistemindeki hususa değindiler : Fransa'da bir geliş
me olmaktadır. Anayasa Konseyi, bir Anayasa Mah
kemesi olarak kurulmamıştır, bir Konseyi olarak ku
rulmuştur ve yetkileri üzerinde burada şimdi tartış
maya girmek istemiyorum, yetkilerinde de bir geliş
me olmuştur. Konsey, son verdiği kararlarda, kendi
sinin yargı fonksiyonu olduğunu ileri sürmektedir. 
Bu görüş, doktrinde de kabul edilmektedir; fakat 
Fransız Anayasa Konseyi, siyasî bir organ ola
rak kurulmuştur. Kanunların Anayasaya uygun
luğunun denetlenmesinde iki tip vardır, birisi si
yasî organ yoluyla denetlenme, diğeri de bir yargı 
kuvveti, bir yargı organı aracılığıyla denetlenme. 
Fransız doktrini, millî egemenlik ilkesinin kendine 
göre tutarlılığı içerisinde, siyasî denetim sistemini be
nimsemiştir. Hatta, değerli arkadaşlarım hatırlaya
caklardır, 1924 Anayasamız da siyasî denetimi be
nimsemişti. Meclisin bizzat kendiri, bir kanunun 
Anayasaya aykırı olup olmadığına karar veriyordu. 
Buna, doktrinde karşı çıkanlar olmuştur, hatta de
ğerli bir hâkimimiz de karşı çıkmaya çalışmıştır, bir 
karar vermiştir; fakat Yargıtay o kararı bozmuştur. 

Siyasî denetime mukabil yargı yoluyla denetim 
vardır. Yargı yoluyla denetimde ise, dediğim gibi, bir 
inceleme süresi gereklidir. Bizim Anayasamız bildi
ğiniz gibi, bu süreyi epeyce uzun tutmuştur. Çünkü, 
gerçekte birçok konular, incelenmesi gerekir, üzerin
de çalışılması gerekir. Bu öyle, âdi mahkemelerde; 
(Özür dilerim adlî mahkemelerde. Bu «Âdi malike-
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meler» sözü bir tepki uyandırdı kullandığım zaman; | 
halbuki, böyle de okumuştuk.) adlî mahkemelerde gö
rüldüğü gibi, bir ceza davası, bir boşanma davası de
ğildir. En nihayet, Anayasa Mahkemesine gelecek 
davalar, birer doktrin davasıdır, her şeyden evvel bir 
felsefe, bir dünya görüşü davasıdır, Anayasaya uy
gunluk veya aykırılık davasıdır. Bunun içindir ki, bu 
bir aylık sürede cevap vermesi mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşımızın verdiği sistemden anlaşıldı
ğına göre, bu bir aylık süre içerisinde, karar verile
cek ve kanun bekleyecek. Meclis tarafından kabul 
edilen kanun bekleyecek. Şimdi bunun mahzurlarını 
bir tarafa bırakalım, kanunun beklemesi, efendim, 
Meclisin kabul ettiğim bir kanunun bu şekilde as
kıya alınması, muhalefetin bunu nasıl kullanma im
kânına sahip olduğu sorunu, bunların hepsini bir J 
tarafa bırakalım ve şimdi önergenin baş tarafına ge- I 
lelim : 

«Kanunun kabulünü izleyen bir hafta içerisinde» 
deniyor. Süre üzerinde herhangi bir şikang yaratmak 
istemiyorum; ama bilinmesi gerekir ki, dün de bura
da tartışma sırasında açıklandı, dendi ki, «Kanun 
bugün kabul edilir, ertesi sabah Cumhurbaşkanı ta
rafından ilan edilebilir.» Çünkü, Cumhurbaşkanının 
10 gün içerisinde kanunu ilan etme hakkı vardır. Der
hal ilan ederse ne olacak?.. Demek ki, bu bir haf
talık sürenin bir anlamı kalmıyor veyahut da yeni
den ilan edilen kanun hakkında Anayasa Mahkeme
sine bir hafta içerisinde başvurulacak. Başka bir çö-
çüm yolu yok. Kabul edilebilir bu; ama bizim getir
diğimiz sistemde, biz bu süreyi 90 gün olarak tespit 
ettik. Yani, daha uzun bir süre, muhalefet partisine 1 
düşünme imkânı verdik, araştırma imkânı verdik; 
alelacele bir itirazda bulunması yerine, etraflıca ince- I 
leme yaparak, sorunu değerlendirmesini istedik. I 

Binaenaleyh, bu bir haftalık sürenin, Cumhurbaş
kanının 10 gün içerisinde kanunları ilan etmek yü
kümlülüğü de dikkate alınırsa, işlemediği, işlemesi- I 
nin mümkün olmadığı veyahut da amaca aykırı bir
takım sonuçlar vereceği aşikâr, açık bir şekilde gö- I 
rülmektedir. I 

Şimdi, bir de müracaat hakkı olanları ele alıp I 
incelersek; Cumhurbaşkanının müracaatı, (bizde de 
vardır) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı, 
(Onu en sona bırakacağım) Başbakan ve ik- I 
tidar ve anamuhalefet partisi. (Anamuhalefet partisi 
bizde de bulunmaktadır.) I 
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Arkadaşlarım, bir kanunun Mecliste çıkartılma
sında başlıca rolü oynayacak olan iktidar ve Başba
kanıdır. Kendisi, Başbakanın dışarıdan gelmesi ihti
malinden de bahsettiler; ama o Başbakanı da çeşitli 
defalar burada da tartışmalarda belirtmeye çalıştı
ğım gibi, (Esasen kabul edilmiş de değil Meclisimiz
de, madde hâlâ Anayasa Komisyonunda, inşallah 
birkaç gün içerisinde size sunacağız.) Zaten iktidar 
bir kanun çıkartacak, düşünün, kanunu çıkartan ik
tidar, kanunun Anayasaya aykırı olduğu hususunda 
Anayasa Mahkemesine başvuracak. Bu olacak sis
tem değil. Yani bunu buraya koymak mümkün de
ğil. 

Bundan dolayıdır ki, gerek Başbakanın, gerekse 
iktidarın bu maddede yeri olmaması lazımdır. 

Diğer taraftan, Mecliste grubu bulunan başka bir 
siyasî parti iptal davası açılması için, Cumhurbaşka
nına başvurabilir. Burada anladığım kadarıyla arka
daşımız, Cumhurbaşkanının aracı olmasını istemekte
dir. Bir siyasî parti, herhangi bir grubu olan siyasî 
parti başvurabilecektir. Biz, anamuhalefet partisine 
bu görevi verdikten sonra, siyasî partilerin sayıları
nın çoğaltılmasında bir engel görmedik; fakat eğer 
Yüksek Kurul, Meclisimiz emrederse bu hususta bu
raya bir hüküm getirebiliriz. Grubu olan bütün si
yasî partilere bu hakkı tanıyabiliriz, bu bir sorun 
değildir, yalnız biz, bu denetim müessesesinin geç
mişte olduğu gibi, kamuda heyecan uyandıracak bir 
şekilde bütün ufak siyasî parti gruplarının başvur
maları yoluyla kamuda doğacak heyecanı yatıştırmak 
istedik. Anamuhalefet partisinin başvurmasını yeter
li olarak gördük. Anamuhalefet prtisi de kanuna kar
şıdır, muhlefet partisindendir; onun başvurmasını ye
terli gördük. 

Bunun dışında, yani önergede kabul edeceğimiz 
hiçbir nokta yoktur maalesef. Bunu da arz ederim 
ve önergeye katılmadığımızı Sayın Başkan, bildiriyo
rum ve arkadaşlarımın da, sistemi tamamen aksata
cak ve sistemi bozacak bir önergeye iltifat etmeme
lerini rica ediyorum. 

En derin saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eryılmaz. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan; 1961 Ana
yasası ile düzenlenen madde ile bu Anayasa Tasarı
sının 184 üncü maddesi incelendiğinde müracaatçı
ların daraltıldığı görülmüştür. O şekilde daraltılmış
tır ki, bir siyasî partiler kanununu, seçim kanununu 
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düzenlemediğimiz halde, ikili bir sistemle sanki par
tiler kanunu, seçim kanunu olacakmış gibi bir hü
küm getirmişiz. Burada anamuhalefet partisi ve bir 
de iktidar partisi vardır. İktidar partisi elbette kendi 
çıkarttığı kanunların iptalini istemezler. Bu eşyanın 
tabiatına aykırıdır; katılıyoruz buna. 

Ancak, beşte bir üyeliği kabul etmekle, 83 üncü 
madde geri alınmıştır, kendi kabullerine göre 400 
milletvekili, seksen üyeli bir partinin, başlangıçta, 
Anayasa Mahkemesinde iptal edilmemesini, son dere
ce, Anayasa Mahkemesine güvensizlik olarak nite
lendiriyorum. Eğer 500 milletvekili olduğu takdirde, 
yüz milletvekilliği bulunan bir Mecliste, yüz millet
vekili bulunan bir grupta, bundar dahi itiraz hakla
rını kullanamayacaklardır. 

!Bu bakımdan, Komisyon ne düşünüyor? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Gün geçtikçe, arkadaşlarımızla aramızda böyle 
bir mesafe açılıyor. Üzüntü duyuyorum bu hususta. 
Çünkü, şimdi vereceğim cevaptan sonra, zaten bir
kaç gündür, eskiden beri ailece tanıştığım arkadaşımı
zın, Anayasa Komisyonuna karşı bir tepkisini gör
mekteyim. Şimdi vereceğim cevap, bu tepkiyi daha 
da artıracak... («Olur mu, olur mu?..» sesleri) 

Efendim, biz sizi dinliyoruz, arkadaşımla benim 
aramda olan bir husus bu, bunu açıklıyorum, bundan 
dolayı bir şey yok. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 184 üncü maddenin son fıkrasını 
lütfen okuyun, orada var. 184 üncü maddenin son 
fıkrasında, milletvekillerinin en az beşte bir tutan 
üyelere aittir ve en az 400 üyeden sekseni birleşip 
karar verebilirler ve siyasî parti, eğer 50 üyeli bir 
siyasî parti varsa, onun üyeleri de siyasî parti olarak 
değil, üye olarak, imzalayarak bu itirazı yapabilir
ler. İtirazı yapmalarına engel hiçbir husus yoktur. 
Yalnız beşte bir üye, sayın arkadaşımızın önergesin
de ise, bu, «60 miietvekili» demiştir. 60 miletvekili, 
bizimkinden daha az bir sayıdır. O kadar. Yoksa biz 
de beşte bir üyenin Anayasa Mahkemesine dava aça
bileceğini kabul etmiş bulunuyoruz. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım; aile me
selesini ortaya koydu... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. Onu ben 
tavzih edeyim efendim. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, ben bir 
noktayı belirtmek istiyorum. 

Görev yapmış olduğum mukaddes çatı altında, 
görevimi yaparken hiçbir endişe beni ilgilendirmez. 
Babam dahi, kardeşim dahi olsa bazı meseleler orta
ya çıktığı zaman yanında yer almam mümkün değil
dir. Bu mukaddes çatı altında, biz, ancak vicdanımı
za borçluyuzdur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bunda hiç şüphe yok 
efendim. Esasen böyle olduğu içindirki, vazifesini ya
pıyor ve yalnız diyorum ki, sadece işte bir dostluk 
varken bu dostluk mütemadiyen bu şekilde gelişiyor. 
Yoksa başka türlü hareket etseydi vicdanen hareket 
etmemiş olurdu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun 
için kendisi eğer sözlerimi başka türlü anlamışsa, de
ğerli arkadaşımız, kendisinden özür dilerim. Sadece 
bu üzüntüyü belirtmek istedim; o kadar. 

BAŞKAN — Efendim, esas itibariyle tabiî zaman 
geçtikçe, uzun süreler, belki yorgunluğun neticesi, 
ifadelerimize bazan alınganlıklara neden olabilir; 
ama ben, bu Meclisin galip vasfının daima muslihane 
hal tarzı bulmak gayreti içinde olduğunu görüyorum. 
Zaman zaman, hemen karşımda oturan, ayrı fikir
leri savunsalar dahi, bir Azgur ile bir Sayın Banaz'ın 
kolkola çıkmaları, zaman zaman, Gürbüz'lerin aynı 
şeyi yapmış olmaları, beni, bu siyasî hayatımda en 
fazla memnun eden, mesut eden hadiselerden olmuş
tur. Bunu açıkça ifade etmek, benim için mutluluk 
ifadesidir. Teşekkür ederim. 

Evet, Sayın Gökçe ve Sayın Hazer'e soru imkânı
nı veriyorum efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; Yüksek 
Komisyonumuzun saygı değer Başkanı, ön denetime 
karşı çıkarken, bana öyle geliyor ki, beni bağışlasın
lar, kendisi de kendi söylediklerine inanamıyor. Çün
kü, 182 nci maddenin ikinci fıkrasında şekil yönün
den ön denetlemesini getirmiş, şekil yönünden ön de
netimi getiren bir Komisyon Başkanı, esas yönünden 
ön denetime karşı çıkması izah edilemez. Bunu nasıl 
izah ederler? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Bunu çeşitli defalar açıklamaya çalıştım. Anaya
sada sadece tek bir sistem yoktur. Anayasada tek bir 
ilke yoktur, çeşitli siyasî ilkeler vardır, prensipler var-
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dır ve hukukî kurallar vardır. Anayasa hukuku bütün | 
bunları toparlayan yahut da bütün bunları inceleme
ye çalışan ve hatta Karal arkadaşımız yukarıda, görü
yorum; fakat konuştuğu için duymuyor, sciense poli-
tic açısından da konuyu içine alıp incelemeye çalışan 
bir bilim dalıdır. Bunlar içerisinde bir tercih yapmak 
lazımdır. I 

Biz, arkadaşımızın savunduğu şekilde bir ön dene- I 
timin, Türkiye'de zaten kendisinin söylediği usule uy
gun olarak yapmanın mümkün olmadığını belirtmeye I 
çalıştık ve Türkiye için de bu şekildeki ön denetimin 
zaman alacağını ve bir aylık sürede belki mahkeme- I 
nin karar veremeyecek bir duruma geleceğini, millî I 
iradenin ve kanunun bir ay uygulamadan alıkona-
bileceğini düşünerek, bunun mahzurlarının faydasın- | 
dan daha fazla olduğunu gördük. Mesele, kanun ya- I 
yımlandıktan sonra iptal için Anayasa Mahkemesine 
gidilebilir ve iptal yolları araştırılabilir. 

Şekil açısından söylediklerine katılıyoruz. Şekil 
bir usul meselesidir. Bu, derhal çabucacık karara bağ
lanabilir ve bu suretle de ileride şekil dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesine başvurulmayı önlemek istedik. 
Yoksa şekil, bir doktrin incelemesi değildir, şekil, 
Parlamentoda, işte komisyonların nasıl toplandığı. 
oylamaların nasıl yapıldığı, hele, özellikle nihaî oyla
manın nasıl vapıldıgr hususuna inhisar eder. Bu hu
susta karar vermek çok kolaydır ve mümkündür. Bun
dan dolayıdır ki biz Anayasamızda bu sistemi benim
sedik ve uygulamaya koyduk. 

Teşekkürlerimle arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, buyurunuz efendim, sorunuzu soru

nuz. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; I 
Bir konuda iki sistemi birden tatbik etmek isabetli 

bir hareket değil; ama maalesef böyle hazırlanmış; 
fakat Sayın Gökçe'nin teklifinde bir konuya iştirak 
ediyorum ve onun cevab nı Sayın Komisyondan rica 
ediyorum. 

Başbakan, şimdi elimizdeki Anayasa Tasarısına 
göre, gerektiğinde dışarıdan da tayin edilebilecek. Böy
le bir başbakan programıyla ilgili önemli bir konuda 
Anayasa Mahkemesine müracaat lüzumunu duyabilir, 
hatta o başbakan iktidar partisine mensup olsa dahi, I 
istediği bir kanunu geçirememiş veya başka türlü bir 
kanun çıkmış olması karşısında bir tavır takınmak I 
mecburiyetindedir. Başbakanların istedikleri kanunları 
geçiremeyince hemen istifa etme durumunda kalma- | 

| maları için Anayasa yoluna müracaat etmeleri bir 
I tedbirdir; bu tedbirden başbakanları mahrum etme-
I mek lazımdır. O bakımdan Say n Gökçe'nin başba-
I kanların da Anayasa Mahkemesine gitme noktasın-
I daki önerisine katılıyorum ve Komisyondan da bu 

hususta cevap rica ediyorum. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
I ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; 

I Bu açıklamaların çok tecrübeli, değerli bir eski 
I politikacı tarafından yapılmadı biraz şaşırtıcı oluyor. 
I Bir başbakan eğer çoğunluğunu kaybederse, çoğunlu-
| ğuna söz geçiremiyorsa, istifa etmek zorundadır. Par

lamenter sistemin temeli budur. Çoğunluğuna karşı 
I bir kimsenin başbakanl k yapması mümkün değildir. 

Hatta buyurdukları gibi, başbakan dışarıdan bile gel-
I se, dışarıdan gelen başbakanın başbakanlık yapabil

mesi için mecliste bir çoğunluğa dayanması lazımdır. 
I Bir çoğunluğun başbakanı desteklemeye söz vermesi 

ve fiilen de desteklemesi, oylarıyla bunu belirtmesi 
lazımdır. 

I Bir kanun çıkacak ve bu kanunu başbakan be
ğenmeyecek yahutta Anayasaya aykırı görecek, ço
ğunluğuna anlatacak, çoğunluğu ısrar edecek ve «Ha-

I yır, bu Anayasaya uygundur» diyecek; o zaman baş
bakan için çekilmekten başka çare yok. Zaten ço
ğunluğuna karş' Anayasa Mahkemesine müracaat et
tiği zaman gider. 

I Bunun içindir ki, pratikte gerçekleşmesi mümkün 
olmayan bir hususu buraya koymanın bir anlamı yok; 
ama emrederseniz o da konur; fakat hiçbir anlamı 
olmaz. Çünkü, kanunu çıkartan çoğunluktur, çoğun
luğun başında da başbakan vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Gökçe tarafından verilen öner

geye Komisyon katılmadığını ifade etmiş bulunuyor. 
Bu itibarla dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : 
Dikkate alınmasnı kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yarkın'ın önergesine geçiyorum; buyurunuz 
Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Tasarının 184 üncü maddesinde kanunların yayı
mından itibaren 90 gün içinde iptal davası açma hak-

| ki düzenlenirken, bu hakkın sadece cumhurbaşkanı, 
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anamuhalefet partisi başkanı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üye tamsayısının en az beşte biri tara
fından kullanılacağı öngörülmüştür. 

önce hiç anlaşılamayan bir husus bence şu olu
yor : Neden yalnızca anamuhalefet partisi başkanına 
bu hakkın tanındığıdır, yani anamuhalefet partisi baş
kanına bu imtiyazlı durumun verilmesinin nedeni ne 
olabilir?.. Anamuhalefet partisi başkanı kanunların 
Anayasaya aykır lığını tespitte özel bir yeteneğe mi 
sahiptir?.. Diğer partilerin başkanları anamuhalefet 
partisi başkanına herhangi bir başvurma kendisi ta
rafından yapılmadığı takdirde ona rica ve istirham
da mı bulunacaklardır veya öyle değil de sadece tem
sil bakımından bu yetki anamuhalefet partisi başka
nına verilmiştir, esas olarak bu yetki anamuhalefet 
partisine tanınmıştır, bu tanınma hakkının kullanıl
ması ona bırakılmıştır mı denecektir?.. O zaman biraz 
önceki soruları aynen anamuhalefet partisi için sor
mak gerekecektir, yani neresinden bakılırsa bakılsın 
muhalefet partilerinden sadece birine, yani en çok 
üyesi olana bu yetkinin verilmesinde isabet görüleme
mektedir. 

öte yandan, bu maddede esas olarak değineceğim 
diğer husus, bir kanunun, bu kanun eğer Anayasaya 
aykırı ise, bu aykırılığına rağmen, yürürlükte kalma
masıdır. Dolayısıyla bu amaçla dava açma hakkının 
da daha da daraltılması değil genişletilmesi doğru 
olacaktr. 

Önerimiz şudur : Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının beşte biri ve anamu
halefet partisi başkanı yerine de, mecliste grubu bu
lunan siyasî partilerle kendi varlık ve görevlerini il
gilendiren alanlarda olmak üzere yüksek mahkemele
re bu yetkinin verilmesidir. 

Tasarının bu maddesinin gerekçesinde aynen şöy
le denilmektedir : «Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
nedeni, kanunların Anayasaya aykırılığını önlemek
tir.» Bütünüyle katıldığım bu gerekçeye göre, Anaya
sa Mahkemesinin kuruluş nedeni olan «Kanunların 
Anayasaya aykır lığının önlenmesi» için yayımdan iti
baren 90 gün içinde dava açma hakkının sadece cum
hurbaşkanıyla 80 milletvekili ve anamuhalefet partisi 
başkanına değil, partiler demokrasisinde en azından 
mecliste grubu bulunan siyasî partilere tanınmasıdır. 

Tasarının gerekçesinde şöyle devam edilmektedir : 
«Dava hakkının bu amaç dışında (yani kanunların 
Anayasaya aykırılığ nın önlenmesi amacı dışında) kul
lanılmasına olanak vermemek için dava açabilecekle
rin sayısı azaltılmış ve mahkemede iş çoğalmasının ön
lenmesi istenmiştir». 

Önce gerekçenin bu ikinci bölümüne bütünüyle 
katılmak mümkün değildir. Anayasa Mahkemesinde 
iş çoğalmasını önlemek asla bir kısıtlama nedeni ol
mamalıdır. 

öte yandan, 1961 Anayasasına göre, kendi varlık 
ve görevlerini ilgilendiren alanlarda iptal davası aç
ma hakkına sahip olan yüksek mahkemeler ve üni
versiteler bu hakkı çok keyfî mi kullanmışlardır ki 
şimdi metne dahil edilmemiştir?.. 

Sonuç olarak önerimizi bir daha arz etmek isti
yorum : Anamuhalefet partisi başkanının bildiğimiz 
kadarıyla resmî protokolde farklı bir yeri vardır. 
Anamuhalefet partisi iktidara aday bir partidir; ama 
ne bu hususlar, ne de akla gelebilecek başka hiçbir 
neden sadece bu partiye sözkonusu iptal davası açma 
hakkının verilmesini hakİL kılmamaktadır. Bu itibar
la ve amaç da kanunların Anayasaya aykır lığının ön
lenmesi olduğuna göre, mecliste grubu bulunan siyasî 
partilere de bu hakkın verilmesidir. 

Başka bir öneri olarak şu hatıra gelebilir : Eğer 
Anayasa Komisyonumuz siyasî partilerin başvurma
sının sakıncalarına değinerek siyasî partileri tamamen 
devreden çıkarsa, yani bir siyasî partinin Anayasa 
Mahkemesine başvurduğu zaman, bu başvurma üze
rine iptal kararı verildiği takdirde, sanki Anayasa 
Mahkemesi o siyasî partinin görüşünü paylaşıyormuş 
gibi bir izlenimin bırakılmaması için siyasî partilerin 
hiçbirisine tanınmama gibi bir sonuca gidilseydi, o 
zaman bir diyeceğimiz yoktu; başka önerimiz olacak
tı; ama bu da benimsenmiş değil. Demek ki partile
re tanınıyor bu yetki. O halde sadece anamuhalefet 
partisi başkanına verilmesi doğru değildir. Partilere 
tanınmadığı takdirde de o zaman milletvekili sayısı 
30 olarak ancak tespit edilebilir. Tabiatıyla bu geti
rilen teklif partiye tanınma şeklinde olduğuna göre, 
Mecliste grubu bulunan siyasî partilere tanınması çok 
daha uygun olacaktır. Ayrıca, üniversite ve yüksek 
mahkemelere de kendi görev ve varlıklarını ilgilendi
ren alanlarda bu yetkinin yine devam ettirilmesinde 
yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önergenin aleyhinde Sayın Göktepe, lehinde 

Sayın Hamitoğulları söz istemişlerdir. 
Sayın Doğu?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhinde Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Göktepe ald 1ar Sayın Doğu, 
soru ile halledebilirseniz öyle yapalım. Israr ediyorsa
nız dördüncü konuşmacı olarak söz vereyim. 
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AHMET SENVAR DOĞU — Hayır efendim, 
kullanmıyorum soru olarak. 

BAŞKAN — Dördüncü konuşmacı olarak yaza
yım dedim Sayın Doğu, darılmaya gerek yok. 

AHMET SENVAR DOĞU — Hayır, darılma 
yok Sayın Başkan, emir sizin efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, emir değildir, musli
hane hal tarzı prensibiz diyoruz başlangıçtan beri. 

Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 

soru. 
BAŞKAN — Sayın Karal soru, hay hay. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar m; 
Madde, Anayasa Mahkemesine müracaatı sadece 

Cumhurbaşkanı, anamuhalefet partisi başkanı ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi mürettep üye adedinin beş
te birine bağlanmıştır. Anamuhalefet partisinin ülke
de bir ağırlığı vardır. Elbette müracaatının da bir ağır
lığı olacaktır. Bu bakımdan yerindedir. 

Önerge, parti gruplarına bu müracaat hakkının da 
verilmesini önermektedir. 

Şimdi, bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye say sının beşte biri diyoruz, bir taraftan parti 
grubu demek suretiyle 20 kişilik bir gruba da müra
caat hakkını indirmiş oluyoruz. Bu, bir nevi çelişki 
yaratacaktır. Kaldı ki, Türkiye'de, (Biraz evvel Sa
yın Komisyon Başkanımız da ifade ettiler) Anayasa 
Mahkemesine bir dünya görüşü götürülüyor, bir hu
kuk görüşü götürülüyor. Türkiye'de küçük partilerin 
genellikle hangi dünya görüşlerini temsil ettikleri de 
bellidir ve görülmüştür ki, geçmişte çoğu zaman tem
sil edilen bu dünya görüşleri çarpık görüşlerdir ve 
bu çarpık görüşler Anayasa Mahkemesine götürülmek 
suretiyle sık sık Yüksek Mahkeme meşgul edilmek
te, yerli yersiz müracaatlarla uğraştırılmaktadır. Gö
türülen müracaatların çoğu zaman bir ciddiyeti ol
madığı da geçmiş dönemlerde görülmüştür. 

Binaenaleyh, hem Yüksek Mahkemeyi meşgul et
meme bakımından, hem birtakm ülke gerçeklerine 
uymayan çarpık görüşleri, sık sık Mahkemeye yansı
tıp bu Mahkemeyi bu görüşlerle meşgul etmeme yö
nünden, memlekette ağırlığı olan anamuhalefet lide
rine ve ağırlığı olan parlamentonun en az 80 üyesi
ne bu müracaat hakkını tanımakta şahsen fayda gö
rürüm. Ülke gerçeklerine tamamen uygundur Komis
yonun getirdiği metin. 

Öbür taraftan, yüksek mahkemeler ve üniversite
ler... Yüksek mahkemeler ve üniversiteler devletin ku

ruluşlarıdır. Cumhurbaşkanına Anayasa Mahkemesine 
müracaat hakkf verilmektedir. Cumhurbaşkanı Devle
tin başıdır. Eğer çıkarılan bir kanunda gerçekten Ana
yasaya aykırı, vahim bir hata görüyorsa bu kuruluş
lar, Devletin başı olan Cumhurbaşkanına meseleyi gö
türmek suretiyle o kanaldan meselenin Anayasa Mah
kemesine intikal etmesi sağlanabilir ve herhalde devlet 
hiyerarşisine de daha uygun hareket edilmiş olur. 

Görüşüm budur, arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Hamitoğulları, önergenin lehinde, buyurun 

efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

iptal davasına ilişkin Anayasamızın bu maddesini 
görüşürken, zannediyorum ki, konuyu çok daha ge
niş bir açıdan göz önünde tutmakta zaruret vardır. 

Bir kere, her şeyden önce 12 Eylülün gerisinde 
kalan dönemden, bu noktada ç karılacak bir temel 
ders vardır. O da, Türkiye'de demokrasiyi yaşatmak, 
egemen siyasal rejim olarak; bunun sağlıklı temelle
rini kurmak; sağlıklı bir demokrasiyi yaşatmada ise, 
prestiji olan ,etkinliği olan, ülke sorunlarına gerçek
ten çözüm getiren bir parlamento oluşturmak son de
rece önemlidir. Konunun stratejik temel direğini oluş
turmaktadır. 

Bu nedenle, Meclislerimizin ülke sorunlarını çöze
bilecek nitelikte, Anayasaya uygun yasaların çıkarıl
masında iptal davası açılabilmesini, sadece maddenin 
zikrettiği noktalarda sınırlamanın son derece sakınca
ları vardır. Bu sakıncalardan biri, bir kere iktidarla 
muhalefetin anlaştığı durumlarda, demokrasinin bir 
yansıması olan, millî iradenin bir yansıması olan di
ğer görüşleri dışlayabilmek ve kanunları çıkarırken 
gerektiği özeni göstermekten onları mahrum edebilir 
ve yasalar Anayasaya da aykırı çıkabilir. Ülkenin ya
rarları istikametinde, gerekli itina ve özene sahip ol
mayacak bir nitelikte çıkabilir. 

Bu nedenle iptal davas< açabilmeyi, Sayın Yarkın' 
in isabetle yansıyan önerisinde dile geldiği yönde tes
pit etmekte büyük yarar olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 

İkinci önemli nokta şudur : Demokrasi diyo
ruz: demokrasinin tek bir ayırıcı özelliği, farklı görüş
leri yaşatmada ve değişik görüşler içinde yaşayan bir 
tertip, bir uzlaşma ortaya çıkarmaktır. Sizin düşünce
lerinize uymayanları çarpıklıkla ifade etmek, karşı ta
rafa da aynı hakkı verir ve kim kimin düşüncesinin 
çarpık olduğunu iddia etme hakk-na sahiptir?.. Bu 
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son derece öznel, son derece çağa uymayan bir gö
rüştür. 

Eğer millî irade bazı görüşlere yer vermişse, bu 
görüşler kutsaldır. Çoğunluğu alan görüşler kadar 
kutsaldır. Çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez bir öl
çüsünden biri de budur. Genellikle küçük görüşler 
şöyle, genellikle büyük görüşler böyle... Bu memle
ket hepsini görmüştür. Büyük çoğunluğu oluşturan 
partilerimizin de görüşlerinin tartışmaya açık olduğu 
ortadadır, önemli olan, bugün azınlıkta olan bir gö
rüş, bakarsınız beş sene sonra çoğunluğa geçebilir. 
Millî iradeye asgarî saygının gereği, bütün görüşlere 
saygılı olmak ve hiçbir alanda bir tekel getirmemek
tir. Muhalefet lideri kadar, küçük partilerin de görüş
lerinde isabet olabilir; memleketin yararına son de
rece önemli özleri olabilir. 

Onun için bu noktada yelpazeyi genişletmek hem 
temelde kanunların daha itinayla çıkarılmasna im
kân verir, hem de diğer görüşlerin de saygıya layık 
olduklarını kanıtlar. Bu bakımdan da bu iki farklı 
temelden gelen etkiler demokrasiye sağlam temel, par
lamentonun prestijini büyüteceğinden zannediyorum 
ki, göz önüne alınmasında yarar vardır; yarar olabi
lecektir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın Doğu, aleyhte buyurun efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan m; 
Benim söyleyeceklerimi, benden önce konuşan Sa

yın Göktepe arkadaşım söylediler. Hakikaten Komis
yonumuzun getirmiş olduğu konuya ilişkin madde son 
derece kendi içinde tutarlıdır. Anamuhalefet partisi 
Meclisin en dertli partisidir iktidar karşısında. Onun 
için muhalif olduğu konulara daha fazlasıyla hâkim
dir. Mevcut olduğu, sahip olduğu grubu dolayısıyla 
daha müzakereci vasfı olan bir parti niteliğindedir 
muhalefet partisi. 

Bu nedenle bu hakkı sadece muhalefet partisine 
tanımakta ben şahsen büyük yarar görmekteyim. Kü
çük partilere tanınmasında birtakım mahzurlar Ana
yasa Mahkemesini çalıştırmama yönündeki mahzurla
rı vard'r. Görüşleri şu yönde olabilir, bu yönde ola
bilir. O, partilerin kendi oy tabanıyla olan ilişkisini 
ilgilendiren bir konudur. 

Bu nedenle, ben kısaca Komisyonun metninin 
daha tutarlı olduğunu dile getirerek, önergenin aley
hinde olduğumu bildirmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. Sa
yın Karal, soru?.. Buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir soru da 
ben sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, akabinde size vereceğim, 
yazdım. 

Buyurun Sayın Karal. 
HALlL İBRAHİM KARAL — Bu konu gerçek

ten biraz evvel tartışıldığı gibi, anayasal yargı, ya
sama sürecinde hukukun üstünlüğünü sağlayan bir 
yargı türüdür. Onun için fonksiyonu bu açıdan al
mak lazım. En çok korunacak kimdir yasama süre
cinde?.. Genellikle çoğunluk hâkimiyeti, hatta tahak
kümü bazen azınlığı haklarından mahrum edebilir. 
Bu açıdan da bakmak lazım. 

Benim asıl sorum şurada olacak: (Ne yanında ne 
aleyhinde konuşuyorum) Bazen anamuhalefet parti
sini bilmek zordur. Şu bakımdan zordur, anamuhale
fet partisi bir koalisyona dahil olursa, anamuhalefet 
partisinin durumu çok sarih değilse, böylesine kay
pak bir kavramda nasıl hareket edilecek? Sorumun 
birisi bu. Bu Türk siyasî hayatında da olmuştur, baş
ka ülkelerde de olmuştur. Onun için bunu tamir ede
cek ikinci mekanizmayı geliştirmekte fayda vardır. 
Bu söylendiği gibi, başka bir partiye de belli bir ço
ğunluğa sahip, belli bir miktara sahip bir partiye de 
verilerek yapılabilir; 80 sayısı üzerinde azaltma yapı
larak da yapılabilir. Bu hususta Komisyonumuzun 
ne düşündüğünü merak ediyorum ve rica ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evvela Sayın Karal arkadaşımıza 
cevap vereyim. 

Sayın Doğu, sizin sorunuz yoktu, Göktepe arka
daşımızı desteklediniz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Lehte konuştum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Lehte de soru olabilir efendim. 

Şimdi Sayın Karal arkadaşımız dedi ki, muhale
fet partisi hükümete katılabilir. O zaman çoğunluk 
partisi olur, problem kalmaz yani. Zaten anamuhale
fet partisi kavramı, bizim 1961 Anayasasında yok
tur; fakat Siyasî Partiler Kanununda düzenlenmiş
tir ve Siyasî Partiler Kanunu da esas Teşkilat Hu
kukunun bir parçasını teşkil eder. Binaenaleyh, esas 
Teşkilat Hukuku içerisinde bir varlık olarak kendi
ni mütalaa etmek gerekir. Bundan dolayıdır ki, eğer 
bir muhalefet partisi çoğunluğa katılırsa, koalisyo-
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na katılırsa, o zaman Siyasî Partiler Kanunundaki 
gibi, en fazla oyu olan parti anarnuhalefet partisi gö
revini yapmaya başlar, Binaenaleyh, burada bir so
run olduğunu sanmıyorum. 

Gayet tabiî arkadaşımız bir noktaya değindiler, 
o noktada daha ileri gitselerdi, hakikaten belki cevap 
vermekte çok müşkül durumda kalırdım. Anayasala
rın asıl amacı, ne olursa olsun azınlıkları korumak
tır. Çünkü iktidar, kendisi iktidara sahiptir, kendi 
doğrultusunda kanunlar yapar, elbette belki Türki
ye'de aksi sık sık görülmüştür; ama kendi dünya gö
rüşüne aykırı kanunlar yapmaz. 

Bu takdirde Sayın Şerafettin Yarkın'ın ileri sür
düğü gibi, belki ufak partilere de müracaat hakkı 
vermenin, onların haklarını korumak bakımından 
yararlı olabileceği düşünülebilir. 

Biz bu noktadan, Sayın Göktepe'nin açıkladığı 
gerekçelerle kaçındık. Sanki Sayın Göktepe Komis-
yonumuzdaydı o sırada, bilmiyorum belki de arada 
sırada onur verirlerdi, belki o sırada gelmişlerdi; ama 
kendi fikirleri olduğuna eminim, yani aynen bizim 
gibi düşünüyor. Tamamen Sayın Göktepe'nin fikir
lerine katılıyoruz. 

Esasen, bir Anayasaya aykırılık iddiasının Anaya
sa Hukukumuzda tek yolu iptal davası değildir. Bu 
hususta bizim Esas Teşkilat Hukuku sistemimiz çok 
liberal davranmıştır. Mesela bu sistemin doğup, ge
liştiği Amerika Birleşik Devletlerinde sadece itiraz 
yolu mümkündür, doğrudan doğruya iptal davası 
açma hakkı yoktur, görülmekte olan bir dava sıra
sında itiraz edilebilir, mesele Yüksek Mahkemeye 
gider ve orada çözümlenir. Kanun yürürlüğe girdik
ten sonra da herhangi bir dava sırasında da Anaya
saya aykırılık iddiası ortaya atılabilir, yollar tüken
miş değildir ve küçük siyasî partilere yer verilmemesi
nin sebebi, bunun tam manasıyla bir propaganda 
unsuru haline getirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin 
işlerini artırmasıdır. Bu noktada Şerafettin Yarkın 
arkadaşımız bize tarizde bulundular, tarizi teknik 
açıdan, teorik açıdan tamamen doğrudur. Biz Mah
kemenin işleri azalsın diye uğraşmıyoruz; ama Mah
kemeye haklı müracaatların yapılmasını sağlamak 
istiyoruz; Türkiye'de bu kötüye kullanılmıştır ve çok 
kötüye kullanılmıştır. Mecliste tek bir üyesi olan 
bir siyasî partiye dahi Anayasa Mahkemesine müra
caat etme hakkı tanınmıştır. Bundan dolayıdır ki, 
biz siyasî partilerden .sadece anarnuhalefet partisine 
bu hakkı vermeyi düşündük. En nihayet anarnuhale

fet partisi meclis içerisinde bir bütünlüğü olan, üni
tesi olan ve iktidara gelmeye hazır en yakın partr 
adayıdır. Buna mukabil, eğer Yüksek Kurul tensip 
ederlerse, 80 milletvekili sayışım azaltabiliriz, küçük 
partiler birleşerek, 20, 30, 40, 50 bilmiyorum, 10 ki
şilik partiler olursa, eğer belirli bir sayıya gelirlerse, 
onlar da başvurabilir. Bu hususu da hazırladığımız 
metinde açık tuttuk. Yani, milletvekilleri çeşitli par
tilere de mensup olsalar, ayrı ayrı partilere de men
sup olsalar, bir araya gelip, imzalayarak, Anayasa 
Mahkemesine başvurmak imkânına sahiptirler. 

Sayın Yarkın bir de, varlıklarını ilgilendiren 
alanlarda yüksek mahkemeler ve üniversitelerin baş
vurma sorununu ortaya atmıştır. Anayasa Komis
yonunda konuyu görüştük, esasen bu Anayasa Mah
kemesine başvurma sorununda Yüksek Heyette tar
tışılan bütün konular bizim Komisyonumuzda tartı
şılmıştır; 2/3 çoğunluk sorunu, 3/4 çoğunluk soru
nu, daha az, daha çok ve millî egemenlik ilkesiyle 
olan ilişkisi, ne hakkı vardır 1 5 - 2 0 kişilik h'ir mah
keme heyetinin kanunları iptal etmeye sorunu; bun
ların hepsi, hepsi tartışılmıştır. Biz, endişelerden do
layı eğer üniversiteleri de buraya katarsak... Bakın 
bir üniversite ile ilgili hüküm getirdik, onu savuna
cağız, bize çok ağır tarizde bulunuldu, «9 öğretim 
üyesi olması dolayısıyla herhalde bu hüküm buraya 
getirildi» dendi. Bu ağır tarizin yükünü sırtımızda 
hâlâ çekiyoruz; ama sorunu elbette cevaplandıraca
ğız, emin olunsun. Bundan dolayı, en nihayet üni
versitelerle ilgili bir kanun yahut yüksek mahkeme
lerin kendi kuruluşlaryla ilgili kanunlar hususunda 
kendi kendilerini değil de, siyasî partilerin onlar adı
na faaliyette bulunabileceklerini ve Anayasaya ay
kırı kanun çıkmaması hususundaki çabaya evvela 
Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı
na müracaatla bu yolları sağlayabileceklerini ve 
Cumhurbaşkanını ikna edebileceklerini dolaylı su
rette (Resmen söylüyorum) düşündük ve bundan do-
lavı da onlara yer vermedik. Sırf, yani bu politt'Ük 
nedene dayanıyor ve esasen bunlar da sanıldığı ka
dar önemli bir sayı da değildir. 

Söyleyeceklerim bundan ibaret, maalesef önerge
ye katılamıyoruz. Eğer Yüksek Kurul karar verirse 
80 sayısı, 1/5 sayısı indirilebilir. Esasen bu 1/5 sayı
sının da dikkate alınmamasını rica ederim, çünkü 
daha henüz Meclis sorununu çözmedik. 83 üncü 
madde daha incelenmemiştir, incelendikten sonra bu 
soru ortaya çıkabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, soru. 



Danışma Meclisi B : 149 

FUAT AZGUR — Efendim, ben de Komisyonu- I 
muzun Sayın Başkanının kısmen temas ettiği bir 
nokta ile ilgili soru soracaktım. Gerçekten 186 ncı 
maddede bir de defi yolu, itiraz yolu ihdas edilmiş. 
Bu yolla yalnız üniversiteler değil, diğer organlar de
ğil, bütün vatandaşların dava açmak suretiyle mese
leyi Anayasa Mahkemesine götürüp ve süresiz ola
rak, herhangi bir kanun hükmünün iptalini isteme 
hakları vardır. Üniversiteler de, herhangi bir kanun 
hükmüyle bir işlem tesis ettirip, o işlem dolayısıyla 
dava açarak Danıştayda veya idarî yargı organları- I 
nm herhangi birisinde meseleyi Anayasa Mahkemesi- I 
ne götürerek iptal ettirebilirler. O itibarla 184 üncü I 
maddedeki kısıtlamanın hiçbir mahzuru yoktur. I 

Benim asıl şimdi üzerinde duracağım husus şu- I 
dur : I 

184 ve 185 inci maddeler birbirini tamamlayan I 
maddeler. 185 inci madde, 184 üncü maddenin ikin- I 
ci fıkrası olarak düzenlenebilir. Böylece maddeler- I 
den tasarruf yapma imkânı da olur. I 

Acaba Komisyonumuz bu hususta ne düşünürler? I 
Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayın Aldıkaçtı, Komisyon adına buyurunuz. I 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Azgur arkadaşımıza teşek- I 
kür ederim. Bir konu üstünde daha fazla bilgi vere- I 
rek bizi destekliyor. Gerçekten defi yoluyla dene- I 
timden bahsettim. Defi yoluyla denetimi bütün va- I 
tandaşlar ve üniversiteler de kullanabilir, diğer organ- I 
lar da kullanabilir. Bu hususta sadece bir idarî işle- I 
mi faaliyete geçirmek ve kanun gereğince o idarî iş- I 
lemi reddetmek mümkündür. Dolaylı suretle bahse- I 
diyorum ve bu bir sorun olmaktan çıkar. I 

Sayın Azgur'dan çok özür diliyorum. Sorusunun I 
son kısmında başka bir şey varsa onu takip edeme- I 
dim... I 

BAŞKAN — Efendim; 184 üncü maddeyle 185 I 
inci maddenin birleştirilmesi; iki ayrı fıkra halinde I 
birleştirilmesi mümkün müdür, diye soruyorlar? I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN I 
ALDIKAÇTI — Yani, 184 üncü madde iptal dava- I 
sı açılmasına ilişkindir, diğeri de dava açılma süre- I 
sinin 90 gün olduğuna ilişkindir efendim. Birleştirile- I 
bilir; hiç bir mahzur yok; ama biz ayrı ayn iki mad- I 
de halinde düzenledik. I 

BAŞKAN — Tabiî Komisyon tekabbül ederse | 
oylarım. Aksi takdirde de mümkün olmayacaktır. 

Teşekkür ederim^ 
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Sayın Bayazıt, buyurunuz sorunuz. 
RİFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım; genelde 

Sayın Komisyonun görüşüne katılıyorum. Yalmz 
bazı haller olmuştur, bilhassa geçmiş günlerimizde, 
yakın zamanlarımızda muhalefet partisiyle iktidar 
partisi birleşmek suretiyle bir kanun çıkartmış; yan
daşları bulunan, kendilerine destek olan diğer bir 
partinin liderini kurtarmak için Partiler Kanununun 
111! inci maddesinde bir değişiklik yapmış; fakat bu 
devrin tarafsız Cumhurbaşkanı bu Kanunu, Anaya
sa Mahkemesine iptal davası açmak suretiyle iptal 
ettirmiştir. Allah ondan razı olsun. 

Yalnız biz istiyoruz ki, yine böyle bir hadise ol
masın, bir gün, ilerde biz belki göremeyiz o günleri, 
bir Cumhurbaşkanı gelir bir partinin paraleline gi
rer. Binaenaleyh, böyle bir kanun çıkması halinde 
iptal davası açmaz bu yollar kapanır. Onun için hiç 
değilse Meclisteki milletvekillerinin 60 tanesine böy
le bir davayı açmak imkânını verelim; herhalde ha
yırlı olur. 

Takdir kendilerinindir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İlave edeceğiniz bir husus var mı efendim. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, yok Sayın Başka
nım. İlave edilecek bir husus yok. Zaten bu hususta 
görüşümü daha evvel arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın'ın önergelerine genel olarak Ko

misyon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 

alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Öztürk, sizin önergeniz de mahiyeti itiba
rıyla aynıdır. Ayrıca açıklama yapacak mısınız? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfederseniz Sayın Baş
kanım. Mahiyeti değişik. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Komisyonumuzca getirilen metin, dava açma hak

kını daraltma yolundadır; 1961 Anayasasıyla dava 
açma hakkı verilen bir kısım kuruluşları; kendi var
lıklarıyla ilgili bir kısım kuruluşları çıkarmışlardır; 
doğrudur. Ancak Parlamentonun oluşumunda ana-
muhalefet partisine kaydırılmasında isabetsizlik var
dır düşüncemce, beni bağışlasınlar. Kendilerine daima 
saygıyla bağlıyım. Sabahki gibi kelimelerde bir yan
lışlık olduysa bu sadece kelimenin yanlış kullanıl
masından ibarettir. 
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«Anamuhalefet» deyimi iktidarın oluşumuna gö
re yer değiştiren unsurdur. Bugün anamuhalefettir, 
yarın iktidar olabilir; iktidarla ortak olabilir, bu ana-
muhalefet yerini değiştirebilir. Anamuhalefetteyken 
davayı açar, iktidarın ortağıdır; bu davanın hali nice 
olur? 

Esasında burada bir ilke kararı almaya muhta
cız, o da şudur : Grupların oluşumunu giderek Se
çim Kanununda (Seçimlerin nasıl yapılacağı da bu
rada bir miktar yansımaktadır.) grupları bir ünite 
olarak Parlamento içinde değerlendirmeye mecburuz. 
Bu mecburiyetimiz küçük partilerin rejimdeki rolle
rini de belirleyecektir. 

Düşüncelerimi şöylesine aktarmak istiyorum. Se
çim sistemini getirdiğimiz zaman bunu ayrıca düşün
meye muhtacız. Binaenaleyh, Parlamentoda grup kur
ma; grup sayısını artırıp düşürebiliriz, grup kurma 
bir nüvedir, bir oluşumdur, bir makamdır. Grupları 
bu hakkı tanımakta herhangi bir sakınca düşüncem-
ce yoktur. 

Dünden beri tartıştığımız bir konu vardır. Ka
nun hükmündeki kararnamelerin iptali de tekrar söz 
konusu olmaktadır. Bence bu bir fazlalıktır, bir abes
tir ve de kanun hükmündeki kararname için iptal 
davası açmaya gerek yoktur; çünkü o gerçek irade 
sahibine hemen arz olunacak ve üstündeki tasarrufu
nu hemen yapabilecektir. 

Bu nedenle önergemde (Kanun hükmündeki ka
rarnamelerin iptali davası benim önergemde bahse 
konu değildir.) iptal davası açacak makamlar dört 
grupta toplanmaktadır. Bunlardan bir tanesi, hep
sinde ortak olan Cumhurbaşkanlığıdır. Bir diğeri si
yasî parti gruplarıdır. Bir diğeri de % 10 oy alan 
siyasî partilerdir. Ülke çapında % 10 oy alabilme 
büyük bir düşünceyi ifade eder. Mümkündür ki bun
lar grup kurmayabilirler; ama temsilcileri vardır. 
Bunlara da bu hakkı vermekte fayda vardır. Nihayet 
bu davaya bakacak Anayasa Mahkemesidir. Dava aç
ma çok önemli bir konu değildir. Bunun yaygın
laştırılmasında ne gibi sakıncalar vardır bilemedim. 
Bir diğeri de; muayyen üye sayısının bir araya gele
rek dava açmasıdır. 

önergem bunları kapsamaktadır. Bu yolda ka
rar alınmasını değerli arkadaşlarımdan istirham edi
yorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk'ün önergesi üzerinde söz almak is

teyen üyemiz?.. Yok. 
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Komisyon ayrı bir görüş sunacak mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim. Görüşümüzde bir 
değişiklik yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon Sayın öztürk'ün önergesine katılmı

yor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Bu durumda 184 üncü maddeyi Komisyondan 
geldiği şekliyle oyluyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kati şekilde kabul edilmiştir. 

185 inci maddeyi okutuyorum : 
7. Dava açma süresi 
MADDE 185. — Anayasa Mahkemesinde doğru

dan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen 
kanun, kanun hükmündeki kararname veya İçtüzü
ğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak 
doksan gün sonra düşer. 

BAŞKAN — Verilen önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 185 inci maddesinin Tasarı metninden 

çıkarılarak, onun yerine ilişikte sunduğum metnin ka
bulünü saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

6. Görüş bildirme ve süre 
MADDE 185. — Anayasa Mahkemesince belir

tilen görüşler istişari niteliktedir. 
Anayasa Mahkemesi istenilen konularda on gün 

içerisinde görüşünü bildirmekle yükümlüdür. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 185 inci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Dava açma süresi 
MADDE 185. — Anayasa Mahkemesinde doğru

dan doğruya iptal davası açma hakkı; iptali istenen 
kanunun veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlan
masından başlayarak otuz gün sonra düşer. 

Yüksek Başkanlığa 
185 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 185. — Anayasa Mahkemesinde doğ
rudan doğruya dava açma hakkı; iptali istenen ka
nun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün 
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Resmî Gazetede yayınlanmasından başlayarak 60' gün 
sonra düşer.» 

İbrahim GöKTEPE Turhan GÜVEN 
Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Tandoğan TOKGÖZ 
Bekir Sami DAÇE 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Taasrısının 185 inci maddesinin aşağıda 
belirtilen şekilde yer almasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Dava açma süresi 
MADDE 185. — Anayasa Mahkemesinde doğ

rudan doğruya dava açma süresi, iptali istenen ka
nun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün 
Resmî Gazetede yayınlanmasından itibaren 90 gün
dür. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 185 inci maddesinde zikredi

len 90 günlük sürenin 30 gün olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Fuat AZGUR 

BAŞKAN — Sayın Gökçe?.. 
ABBAS GÖKÇE — önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Gökçe 

önergesini geri almıştır. 
Sayın öztürk, siz bir açıklama yapacak mısınız?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Kısa bir arzım olacak Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
Sayın Azgur, müsaade ederseniz önergenizi müd

det bakımından beraber mütalaa ediyorum. 
Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Evvelce dava açma hakkının kimlere tanındığı 

ortada iken muhtemel de olsa iptale maruz kalacak 
bir yasanın veya içtüzüğün, daha uzun süre tatbikat 
görmemesi ve dava açmak için makul bir süre; alel
ıtlak bizim hukukumuzda 90 gün öngörülmekte; 
ama iptal ülke çapında büyük etkiler yaratmaktadır. 

Bu nedenle muhtemel iptali bünyesinde taşıyan 
bir yasanın daha uzun süre tatbikatta kalmaması için, 
dava süresinin kısaltılmasında yarar olduğu düşün
cesiyle 90 günü, 30 olarak teklif ediyoruz. 

Kabulünü arz eder, saygılar sunartm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Önergenin lehinde söz istiyo

rum Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
1961 .Anayasasında bu süre 90 gün olarak kabul 

edilmiştir. Zannederim bunun bir sebebi, iptal davası 
açacak olan organların sayılarının çok fazla oluşun
dan ileri gelmekte idi; belki yurdun muhtelif yerleri
ne dağılmış olan üniversiteler dava açmak için süreye 
ihtiyaç duyuyor idiler; ama bugün yeni Anayasamız 
bu konuda bir kısıtlama getirmiş, dava açacak olan
ları Cumhurbaşkanı, muhalefet partisi başkanı ve 
belli sayıda milletvekillerine hasretmiştir. Aslında bun
ların hepsi parlamentonun içindedir ve cereyan eden 
görüşmelere muttalidir. 

O itibarla, Resmî Gazetede yayınlanmadan evvel 
dahi bu kanunların hangi noktalardan Anayasaya ay
kırı olduğunu bilecek durumdadırlar. O bakımdan sü
ratle dava açma imkânları mevcuttur. 

Diğer taraftan, bir kanun hükmünü 90 gün gibi 
uzun bir süre iptal tehdidi altında tutmamak gerekir. 
Bu, kanunların uygulanmasında bazı tereddütler ya
ratmaktadır, süratle (Ki, 30 gün de pek kısa bir süre 
değildir) hemen davanın açılmasında büyük kamu ya
rarı vardır. 

O itibarla Sayın öztürk'ün önergesine katılıyorum 
ve kendi önergemi geri alıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın öztürk'ün önergesine katılı

yorsunuz ve kendi önergenizi geri alıyorsunuz?.,. 

FUAT AZGUR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Azgur'un önergesini geri ve

riyorum. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şu gerekçe ile aleyhte söz almak istemiştim : Esa

sen Tasarımızda iptal davasını açma hakkı «Cumhur
başkanı, anamuhalefet partisi başkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte biri» gibi 
çok az birime, az kişiye ya da gruba verilmiştir. 

Hal böyle olunca, benim anladığım kadarıyla 
önergede belirtilen endişe, muhtemel bir iptale daya
nan bir yasa davasının bir an önce açılmasını sağlamak, 
bir an önce onu Anayasa Mahkemesine ulaştırmak; 
buna engel bir şey yok 90 günde. Yine 30 günde de. 
bir haftada da, on günde de götürülüp o dava açıla
bilir. Anayasa Mahkemesince bozulması ihtimali olan 
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bir içtüzüğün ya da yasanın açılma süresi geciktiril
miyor; ancak herhangi bir ihtimalle, çok az bir ihti
mal dahi olsa bir yasanın, bir içtüzüğünün Anayasaya 
aykırılığı gözden kaçmış olabilir. Bunu 30» günden 
sonra da açabilmek imkânı veriliyor, 90 günde acı
tabilsin diye, zaten çok az bir kuruma, az kişiye ve
rildi bu hak. 

O bakımdan Tasarıda olduğu gibi «90 gün» ola
rak konulsa, bir başka maddeye koyduğumuz «Ka
nunlar Anayasaya aykırı olamaz» kesin ilkesine daha 
uygun olur düşüncesindeyim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. 
AKİF ERG1NAY — Ben de aleyhinde konuşa

cağım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Gürbüz aleyhte ko

nuştular. Müsaade ederseniz gayet açık bir mevzu... 
AKİF ERGÎNAY — O zaman, soru sorayım. 
BAŞKAN — Evet, arzu ederseniz soru olabilir 

tabiî. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşla
rım; 

1961 Anayasasında da 90 gün idi, onu olduğu gi
bi kabul ettik. Yalnız bu hususlarda Sayın Gürbüz' 
ün dediği gibi, dava açılması için behemahal uzun 
bir süre beklemeye gerek yoktur, daha erken de açı
labilir. 

Bununla beraber takdir Yüce Kurulundur. Emre
derlerse 30 güne de razıyız, 60 güne de; hiçbirisine 
karşı değiliz. 

Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; bir yan

lışlığa mahal vermemek için bir açıklama yapmak is
tiyorum, lütfederseniz; soru değil... 

BAŞKAN — Efendim?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bu safhada bir açıklamaya 
ihtiyaç vardır, müsaade ederseniz iki kelimeyle ye
rimden arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Efendim, Sayın Azgur 

bendenizin önergesine katılmışlardır; ancak ben öner
gelerimi yukarıdan beri bir sistem içinde getirdiğim 
için önergemde... 

BAŞKAN — Kanun kuvvetinde kararname mev
zuu yoktur; evet. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Kanun kuvvetinde karar
name yoktur, ona da katılıyorum; yani kanun hük
münde kararname esasen kabul edilmiştir. Sadece sü
re yönünden... 

BAŞKAN — Onu, esasen şimdi Komisyona sora
cak idim; teşekkür ederim. 

Sayın Yazar, bu itibarla önerge sahibi önergesi
nin mahiyetini biraz daha vuzuha kavuşturmak su
retiyle, size yardımcı olmak istiyor; Sayın Öztürk'ün 
önergesinde kanun kuvvetinde kararname bahis konu
su değildir. Şu anda bunu oylar isem, sizin getirdiği
niz sisteme ters (Siz de katıldığınızı ifade ediyorsu
nuz) bir neticeye sizi götürebiliriz. Onun için önerge 
sahibi size açıklık getiriyor. Yani bu önergeye siz 
«Evet» der iseniz, önerge metninde kanun kuvvetin
de kararname yoktur. 

KÂZIM ÖZTÜRK — İfademle önergeme dahil 
ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Dahil mi etmek istiyorsunuz?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Evvelce Meclisimiz kabul 

ettiği için onu da dahil ediyorum. 
BAŞKAN — Evet, önergeye dahil ediyorsunuz. 

O zaman mesele kalmıyor; önergelerine bu ifadeleri 
dahil ettiklerine göre, onu biz tespit ederiz. 

Sayın Yazar, bu ifade içinde takdire bıraktınız 
değil mi efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Bunu takdire bırakıyoruz, yalnız 
kanun hükmündeki kararname için de açılmasını is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Evet, hay hay. 
Sayın Erginay, bu şartlar içinde soru sormak ih

tiyacınız var mı efendim?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, şunu be
lirtmek istiyordum : Yeni Danıştay Kanununda dava 
açma süresi 90 günden 60 güne indirilmiştir. 

Bu itibarla, acaba Komisyon bunu nazarı dikka
te almak isterler mi?.. 60 güne inmesi bakımından 
faydalı olacağına kaniim. 30 gün çok kısa olur; çün
kü dava açmak için uzun etütler, araştırmalar yap
mak gerekir. Bu itibarla 60 güne tekabül eden miktar 
zannediyorum ki, yerinde olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT — Efendim, ben önergenin 

aleyhinde konuşacaktım, lüzum kalmadı. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
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Sayın öztürk, bu takdirde Komisyon metninin 
gün meselesini değiştirmek suretiyle oylayacağım. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Evet; bilahara da zannediyorum ta

kip eden önerge sahipleri «60 gün» demişlerdir, o da 
aynı mahiyettedir. 

Sayın Yazar, her iki önergeyi de takdire bıraktığı
nızı ifade ettiniz. Birinci önergede Komisyon metni
ni 90 gün olarak değil, 30 gün; Göktepe ve arkadaş
ları tarafından verilen önerge gene 90 gün olarak de
ğil, 60 gün olarak tespit etmektedir. İfadelerine göre 
her ikisini de Genel Kurulun takdirine bırakıyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Genel Kurulun takdirine bırak
makla beraber, 60 gün bizim için daha uygundur. 

BAŞKAN — 60 günün kendileri için daha uygun 
olduklarını bu vesileyle de ifade ediyorlar. 

Bu itibarla, aksi olması itibariyle önce 30 günü 
oyluyorum, sonra 60 günü oylayacağım. 

Efendim, dava açma süresinin 30 güne indirilme
si hususunu kabul eden üyelerimiz işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Göktepe, yeni bir açıklamaya ihtiyaç yok 
ise, 60 gün olarak... 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, bir 
şey ilave etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, 90 

gün bence uzundur. Kanun teklifi ve tasarısı verildiği 
andan itibaren zaten basında tartışılıyor, Meclis ko
misyonlarında tartışılıyor, Meclis Genel Kurulunda 
tartışılacaktır, itiraz hakkı olan ana muhalefet par
tisi başkanı ve milletvekilleri zaten işin içerisindedir; 
bütün bu tartışmaların içerisindedir. Hangi noktadan 
itiraz edeceklerini, edebileceklerini zaten tespit etmiş
lerdir. Binaenaleyh, 90 gün kanunu iptal veya mü
racaat tehdidi ile karşı karşıya bulundurmak, şu 
yönden veya bu yönden, kanaatimce yanlıştır. 30 
gün de Genel Kurulumuzca kısa görüldü. Herhalde 
ortalama bir yol olarak 60 günü makul buluyorum. 

Takdirlere arz ederim efendim. 

..».. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, sizin önergeniz de ifade değişikliğiy

le beraber aynı mahiyettedir. Eğer Komisyon metni
ne katılıyorsanız 60 gün olarak, sizin önergenizi de 
beraber oylayayım. 

AYHAN FIRAT — 60 güne katılmıyorum efen
dim; benim önergemde müddet aynıdır, 90 gündür. 

BAŞKAN — Pardon efendim. Sizin önergeniz 90 
gündür. 

AYHAN FIRAT — Eğer müsaade ederseniz 60 
günün aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Efendim; herhangi bir yet

kilinin, yani anamuhalefet partisi başkanının veya 
Cumhurbaşkanının veya yasada belirtildiği orandaki 
milletvekilinin erken müracaat etmemesi için bir se
bep yoktur. O halde, süreyi kısaltmanın anlamı da 
yoktur, öyle yasalar olur ki, uzun araştırmaları icap 
ettirir; çünkü konu Anayasa Mahkemesine gidecek
tir. Detayıyla araştırılması gerekir. Bu sürenin kısal
tılması bir yarar sağlamayacaktır. İddialar soyuttur, 
somut değildir. Dolayısıyla maddenin 90 günlük sü
resinin ben de uygun olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon başka bir husus ilave etmeyecek zan

nediyorum?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Evet. Komisyon metniyle, gün hariç 
olmak üzere, Sayın Göktepe ve arkadaşları tarafın
dan verilen önerge aynı mahiyettedir. 

Bu itibarla müsaade ederseniz Komisyonun met
nini 60 güne indirmek suretiyle bu defa oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
metni, dava açma süresi 60 gün olarak tespit edilmek 
kaydıyla katî olarak kabul edilmiştir. 

186 ncı maddeye geçmeden evvel Birleşime 20 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.20 

..*„ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.40 

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

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
149 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 

ediyoruz. 
186 ncı maddeyi okutuyorum. 
8. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde 

ileri sürülmesi 
MADDE 186. — Bir davaya bakmakta olan mah

keme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmün
deki kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı gö
rürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık 
iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar da
vayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî 
görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle 
birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden 
başlamak üzere altı ay içinde kararını verir ve açık
lar. Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Ana
yasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına göre çö-
zümleyerek davayı yürütür. Ancak, Anayasa Mah
kemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşin
ceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak zorun
dadır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği ret kararının Res
mî Gazetede yayımlanmasından sonra üç yıl geçme
dikçe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı 
iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili olarak verilen 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 186 ncı maddesinin Tasarı metninden 

çıkarılarak, onun yerine ilişikte sunduğum metnin 
kabulünü saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
7. Anayasa Mahkemesi kararları 
MADDE 186. — Anayasa Mahkemesi kararları 

kesindir. Gerekçesi yazılmadan kararlar açıklana
maz. 

İptal kararları geriye yürümez. 
Yasama organı Anayasa Mahkemesi kararlarına 

uymak zorundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 186 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Fuat AZGUR 
«Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden 

başlamak üzere üç ay içinde kararını verir ve açıklar. 
Bu süre içinde karar verilmezse Anayasa Mahkeme
sine başvurulmamış sayılır ve mahkemece ilgili kanun 
hükmü uygulanır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 
kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar 
gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 186 ncı maddesinin son fıkrasının Ta

sarıdan çıkarılmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU R. Adli ONMUŞ 

Turgut KUNTER S. Feridun GÜRAY 
Yüksek Başkanlığa 

186 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Anayasa Mahkemesinin verdiği ret kararının Res
mî Gazetede yayınlanmasından sonra beş yıl geçmedik
çe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddia
sıyla tekrar müracaatta bulunulamaz. 

Bu sürenin geçmesinden sonraki iptal istemlerinde 
iptal kararı verilebilmesi için üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğu aranır. Bu oy çoğunluğu sağlanamayan 
hallerde iptal istemi reddedilmiş sayılır.» 

İbrahim GÖKTEPE Turhan GÜVEN 
Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil Erdoğan GÜREL 

Nazmi ÖNDER Fuat AZGUR 
Tandoğan TOKGÖZ 

BAŞKAN — Sayın Gökçe bir açıklama yapacak 
mısınız?... 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Sayın Gökçe öner
gesini geri alıyorlar, teşekkür ederim. 

Sayın Azgur'un önergesine geçiyorum. 
Bir açıklama yapacak mısınız Sayın Azgur?... Bu

yurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
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İtiraz yolunda bendenizin ileri sürdüğü değişiklik 
evvela süreyi kısaltmak; Anayasa Mahkemesinin mese
leyi çözme bakımından altı ay değil, üç ay içerisinde 
kararını vermesi istikametindedir. Çünkü Anayasa 
Mahkemesindeki davalar diğer mahkemelerdeki veya 
Danıştaydaki davalara benzemez. Anayasa Mahkemesi 
tarafları dinlemeye mecbur değildir; yani tarafeyn teş
kil edilmez. Anayasa Mahkemesi herhangi bir tarafın 
savunmasını almak ihtiyacında da değildir. Sadece 
Anayasa Mahkemesinin önüne kanun hükmü gelir, 
onun yanında Anayasa vardır. Kanun hükmünü Ana
yasanın ilgili maddesiyle mukayese eder ve hükmün 
Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda kısaca 
karar verir. O itibarla, üç ay gibi bir süre bendenize 
göre kâfidir. 

Kaldı ki, eskiden Anayasa Mahkemesinin Yüce 
Divan olarak da bir görevi vardı. O itibarla denebilir
di ki, altı aylık bir süreye ihtiyacı olabilir. Şimdi Yü
ce Divan olarak da Anayasa Mahkemesine bir görev 
verilmemektedir, münhasıran iptal davalarına baka
caktır. O itibarla iptal davalarım bu kadar süre zar
fında tamamlaması kâfidir. 

Asıl benim üzerinde önemle durduğum husus şu
dur; eğer Anayasa Mahkemesi işin kendisine geldiği 
tarihten itibaren belli bir süre zarfında kararını ver
mezse, meseleyi Anayasa Mahkemesine götüren mah
keme kendi kanısına göre ihtilafı çözmek hakkını el
de etmektedir. Bu son derece yanlış uygulamalara yol 
açmıştır. Bunu kısa bir örnekle arz edeyim : 

Bidayet mahkemesi herhangi bir kanun hükmünü 
Anayasaya aykırı gördü ve işi Anayasa Mahkemesine 
götürdü ve dosyayı bekletmeye başladı. Ülkemizde 
esasen en büyük şikâyet bidayet mahkemelerinde me
selelerin çok uzun zaman sonra halledilmesidir. Şim
di burada da Komisyonumuzun görüşüne göre altı ay 
müddetle bidayet mahkemesi işi askıya alacaktır; yani 
zaten geç biten davalar bir de bu yolla altı ay daha 
beklemiş olacaktır. Bu süre zarfında eğer Anayasa 
Mahkemesi bir karar vermezse, bidayet mahkemesi 
kendi kanaatine göre meseleyi halledecek. 

Kendi kanaati nedir?... O maddenin birinci fıkra
sında belirtilmiştir. Bidayet mahkemesi ilgili kanun 
hükmünü Anayasaya aykırı görmelidir ki, meseleyi 
Anayasa Mahkemesine götürebilsin. Şu halde, bida
yet mahkemesinin kanaati peşinen bellidir, ilgili ka
nun hükmü Anayasaya aykırıdır. O halde, Anayasa 
Mahkemesinden mesele gelmemişse bidayet mahkeme
si kendi kanaatine göre ihtilafı çözecektir, yani kanu
nu Anayasaya aykırı görecek ve Anayasayı uygulaya
rak kanun hükmünü ihmal edecektir; fakat bir müd

det sonra Anayasa Mahkemesi eğer ilgili müracaatı 
reddetmişse; yani o kanun hükmünü Anayasaya uy
gun görmüşse ne olacaktır?... Büyük karışıklıklar çı
kacaktır elbette. Bunu bir örnekle arz edeyim : 

Ülkenin herhangi bir yerinde sıkıyönetim ilan edil
miştir diyelim. Sıkıyönetim hâkimleri kargaşa ile mü
cadele ederken Ceza Kanununun belli maddelerini 
uygulamak zorundadırlar. Tek silah Ceza Kanununun 
muayyen maddeleridir. Bidayet mahkemesi uygulaya
cağı kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğunu ile
ri sürerek işi Anayasa Mahkemesine götürebilir; bu ol
muştur Türkiye'de. 

Anayasa Mahkemesi belli süre zarfında işi hallede
medi, o zaman bidayet mahkemesi bütün sanıkları sa
lıverecektir; çünkü o sanıklar hakkında uygulanması 
gereken kanun hükmünü peşinen Anayasaya aykırı 
görmüştür ve böylece sıkıyönetim kendiliğinden kalk
mış olacaktır. Sıkıyönetimi kaldırma yetkisi parlamen
tonun olduğu halde, o bölgedeki mahkeme uygulaya
cağı kanun hükümlerini Anayasaya aykırı gördüğü için 
sanıkları salıverecek ve parlamentonun kaldırmakla 
yetkili ve görevli olduğu sıkıyönetimi bidayet mahke
mesi kaldırmış olacaktır. 

Bütün bunlara imkân vermemek için bendeniz bu 
süre içinde karar verilmezse Anayasa Mahkemesine 
başvurulmamış sayılır ve mahkemece ilgili kanun hük
mü uygulanır, ancak Anayasa Mahkemesinin karan 
esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, 
mahkemeler buna uymak zorundadırlar, dedim. Tak
dir Yüksek Kurulundur. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Erginay aleyhte, buyurun. 
AKÎF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesine Tasarıda gösterilen altı 

aylık müddetin fazla gözükmesine ben pek kani de
ğilim; çünkü bu memlekette biliyorsunuz mahkeme
lerimizde davalar değil altı ay, çoğu kez bellçi altı 
seneyi bile buluyor. 

Bu itibarla, bir mahkemenin diyelim ceza mah
kemesinin veya asliye hukuk mahkemesinin vereceği 
kararda Anayasaya aykırılık hususunu ciddî bulursa 
Anayasa Mahkemesine sevk edecektir. Bir müddette 
orada tabiî incelenecek ve altı ayı geçtikten sonra 
kendisi serbest kalacaktır. Ciddî gördüğü bir konu
nun Anayasa Mahkemesine gönderilmesi ve altı ay 
zarfında da bir davanın orada, iptal konusunun he
nüz kesinleşmemiş olması halinde ilgili mahkeme 
mutlaka ben zaten bunu ciddî buldum deyip, Ana-
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yasaya aykırı olarak kendi hükmünü veremez, ver- J 
mez; ötekini verebilir. 

Kaldı ki, asıl dokunmak istediğim nokta şudur; 
Böyle bir hal olsa dahi bu dava temyize gidecektir. 
Temyiz Mahkemesi ilgili dairesi bunu tasdik veya 
reddedecektir. Eğer reddederse ilgili mahkeme bu 
kez ısrar hakkını haizdir ve bu kez de Yargıtay Ge
nel Kuruluna gelecektir. O halde, Yargıtayın Genel 
Kurulunun kararı, zannediyorum ki, böyle bir hük
mün Anayasaya aykırılığı veya uygunluğu bakımın
dan da pek yetkisiz bir organ sayılmaz ve onun 
vereceği karar ilgili mahkemeyi de bağlayacağına 
göre, altı aylık müddet bakımından ortaya çıkan 
mahzuru zannediyorum ki, bu madde zaten kendili
ğinden halletmiştir. 

Dolayısıyla Tasarıdaki hükmün aynen kalmasın
da bir mahzur yoktur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Azgur'un önergesi üzerinde söz almak is

teyen başka bir üyemiz?.. Yok. I 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM- I 

MER YAZAR — Sayın Başkanım, Sayın arkadaş- I 
larım; 

Sayın Azgur'un önergesini iki kısımda mütalaa 
etmek gerekiyor. Birisi, süreye ilişkindir. Deniyor ki, 
«Mahallî mahkemeden Anayasa Mahkemesine gön
derilen bir dava için bekleme süresinin ve Anayasa 
Mahkemesinin bu işi karara bağlama süresinin üç 
ay olması yeterlidir.» Birinci kısım bu. 

Anayasa Mahkemesinin çalışmaları şu şekilde
dir : 

Mahkeme, aşağı yukarı biraz mübalağalı bir ifa
de ile arz etmek mümkün olur ise, laboratuvar çalış
masına benzer. Anayasa Mahkemesi, kendisine Ana
yasaya aykırı olduğu iddiası ile ileri sürülen ve ge
tirilen bir dosyayı, bir davayı incelerken, çok de
rinliğine ve çok genişliğine inceleme istidadındadır, 
tatbikatı da bu şekilde olagelmektedir; arasıra ha
talı kararlarını savunuyor değilim. I 

Anayasa Mahkemesi, böyle bir isabetli neticeye 
varma azminde olduğu için, tatbikatını çok geniş 
tutmaktadır. Hem memleketteki tatbikatı aramakta I 
ve hem de özellikle Batı ülkelerindeki benzer hü
kümlerin tatbikatının nasıl kabul edildiğini, onların 
anayasalarına uygunluğunun nasıl denetlendiğini araş- I 
tırmaktadır. Bilindiği gibi, birçok Batı ülkesinde Ana
yasa Mahkemeleri vardır. 

Bu itibarla, bu üç aylık süre azdır, ü ç aylık süre I 
içerisinde bitirilebilecek davalar elbette çok vardır; | 
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fakat hemen her davanın üç aylık süre içinde bitiri
lebileceğini kabul etmek, Anayasa Mahkemesini is
tediği kadar araştırma imkânından mahrum bıraka
bilir. Bu itibarla, 1961 Anayasasında kabul edildiği 
gibi, altı aylık sürenin tanınmasını yeterli ve gerekli 
bulmaktayız; ancak Yüce Kurul ne emrederse el
bette o olur. 

İkinci kısım; mahkemeden gelen, mahkemenin 
Anayasaya aykırılık iddiası ile gönderdiği bir dava
nın intacında, Anayasa Mahkemesinin bekleme süre
sinin etkisidir. Sayın Azgur bir nebze temas ettiler; 
bekleme süresi tatbikatta bazan şöyle kötü neticele
re de götürebiliyor : 

Mahallî mahkemenin fikrinin tatbikinde bir süre 
ile kayıtlı olup da, sonunda o mahkemeye, Anayasa 
Mahkemesinden karar beklemeden bir karar verme 
imkânı tanınırsa, Anayasa Mahkemesinin varacağı 
neticenin, gerçek olarak varacağı neticenin dışında 
bir karar çıkma ihtimali vardır. Şimdi, mahallî mah
kemeye böyle bir hak tanınması, Anayasa Mahke
mesini olabilir de, kendi istediği istikamette bir ka
rar versin, diye düşünceye sevk edebilir. 

Bu itibarla, bu, üzerinde çok durulacak bir me
seledir. Biz, bu ikinci kısmının, incelenmek ve daha 
da genişliğine incelenip Komisyonca bir karara va
rılmak üzere dikkate alınmak suretiyle bize tevdiini 
istirham ediyoruz. 

Bu kısım için görüşlerimiz budur, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur'un önergesinin dikkate alınmasını 

temenni ediyor Komisyon. Dikkate alınmasını oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasının çıkarılmasıyla ilgili Sa
yın Narlıoğlu, Sayın Onmuş, Sayın Kunter ve Sayın 
Güray'ın önergesi üzerinde bir açıklama yapılacak 
mı? 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

saym arkadaşlarım; 
Tasarının, Anayasa Mahkemesinin verdiği ret ka

rarlarının Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra 
üç yıl geçmedikçe, yani aynı kanun hükmünün ipta
li istenemeyecek. Bunun aksi, üç yıl geçince aynı ka
nun hükmünün iptali istenebilecek. 

Bu durumda, Anayasa Mahkemesi üye değişimi 
gözönüne alınacak olursa, daima fikir değişimi ola-
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bilecektir. Yani, iptal kararlarında bu değişim ola
mayacak; fakat ret kararlarında böyle bir değişim 
olabilecektir. Bu, Anayasa Mahkemesinin uygulama
sında Anayasa Mahkemesini oldukça zayıflatan bir 
hüküm. Yani, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasın
da olmadığı halde, bir' kararla iptal kararlarının ke
sin olduğunu; fakat ret kararlarının kesin olmadığını 
tespit etti ve bunun üzerine defalarca bir kanunun 
Anayasaya aykırılığı hükmünün, aynı hükmün Ana
yasaya aykırılığı iddiası yapılageldi. Bu, tekrar söy
lüyorum, Anayasa Mahkemesinin durumunu çok za
yıflatmıştır. 

Şimdi Anayasaya giriyor ve deniliyor ki «Üç yıl 
geçmedikçe yapılamayacak üç yıl geçtikten sonra ya
pılabilecek» Üç yıl önemli bir zaman değildir, üç yıl 
geçtikten sonra aynı hükmün Anayasaya aykırılığı id
dia edilebilecek, yani halkın karşısında Demokles'in kı
lıcı gibi o iptal davası kalacak. Bu hüküm, aynı zaman
da 187 nci maddedeki «Anayasa Mahkemesi karar
ları kesindir» hükmünü, eskisinden daha çok zayıfla
tıyor. 1961 Anayasasında da «Anayasa Mahkemesi 

I 

kararlan kesindir» hükmü olduğu halde, Anayasa 
Mahkemesi öyle bir karar vermişti, yani ret karar
larının kesin olmadığına dair bir karar vermişti. 

Onun için, bu fıkranın buradan çıkması lazım. Bir 
kanun, Anayasaya ya aykırıdır, ya değildir. Eğer ay
kırı ise iptal edilir, aykırı değilse iptal edilmez, ar
tık orada biter; çünkü bir millî irade vardır, Mec
lisin iradesi vardır, Meclisin iradesine göre çıkan bir 
kanun, eğer Anayasaya aykırı ise iptal edilir, değilse 
artık tekrar tekrar bunun Anayasaya aykırılığını id
dia etmek kadar halkı rencide edebilecek bir durum 
ben tasavvur edemiyorum. 

Bu bakımdan, bu maddenin bu fıkrasının Tasarıdan 
çıkarılması gerekiyor. Elbette ki öbür fıkra hakkın
da da, yani 187 nci madde hakkında da ayrıca bir 
önergem var. Orada da geri kalan kısmını izah ede
rim. 

Sağolun efendim, takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Narlıoğlu'nun önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. 

TURHAN GÜVEN — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Sayın Narlıoğlu ve arkadaşlarının vermiş olduğu 

önergenin, çok iyi niyetle verilmiş olduğundan hiç 
şüphemiz yoktur. Ancak, ne var ki, bu son fıkranın 

metinden çıkartılması keyfiyeti, onların biraz evvel 
kürsüden beyan ettiklerinin tamamen aksine bir so
nuç sağlayacaktır. Son fıkrada üç yıllık bir süre ge
tirilmiştir; ama arkadaşlarımız bunu çıkardıktan son
ra, her gün Anayasa Mahkemesine bir kanunun ip
tali için başvurmayı da beraber getirmektedirler. Eğer 
düzenledikleri metin «Anayasa Mahkemesinin vermiş 
oldukları iptal kararları kesindir, bir kez daha buna 
başvurulamaz» mealinde olsaydı, ona katılabilirdik. 
Fakat, bu son fıkra çıktığı takdirde, Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı üzerine, her kanun için tekrar 
tekrar başvurması mümkün hale gelecek demektir. 
Bu nedenle bu önergeye katılmamız mümkün değil
dir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Kırcalı, önergenin lehinde, buyurun efen

dim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bu fıkra, bir kere uygulanması çok güç bir fıkra

dır. önce, diyelim ki Lice Hâkimi, bir Anayasa Mah
kemesi kararının şu kanun veyahut bu kanun hak
kında nasıl olduğunu nasıl bilecektir?.. Bu, çok güç 
bir konu, uygulaması son derece güç. Üç yıl süre içe
risinde bunun kalktığını nasıl bilecek, hangi mecmua
da takip edecek? Yahut bir dava açılıp da reddedil
diğini nereden bilecek? Ben bunun içinden çıkamı
yorum. Gerçekten ciddî bir sorun. 

Ben çok iyi biliyorum; bir kazada sükûtu hak ile 
müruru zaman arasındaki farkı, bütün mahkeme top
landı, bir kitap bulamadı incelemek için. Denizli'nin 
Güney Kazasındaydı; 1923 baskısı mı, eski Türkçe 
bir kitap bulmuşlar, hâkimler aralarında onu inceli
yorlardı. Yani şartlar cidden çok ağırdır, bunu bilmek 
gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarını takip etmek 
çok zor. 

ikincisi; bir mesele bir kere Anayasa Mahkeme
sinde incelendi mi, bana göre, artık o hususta veril
miş olan karar, nasıl iptali yolunda kesin ise, reddi 
yolundaki kararın da kesin olması gerekir. 

Ben, şahsen Anayasa Mahkemesine karşıyım; 
ama bu hususları izah etmeye gerek görmüyorum; 
fakat Anayasa Mahkemesi kesin olarak karar verdi
ği vakit iptali hakkında nasıl o hüküm ifade ediyor
sa artık ilanihaye, eğer reddi yolunda da karar verir
se, bunun ilanihaye hüküm ifade etmesi ve Meclisin 
ancak kararıyla o hükmün değiştirilmesi gerekir. 
Yoksa her gün, her üç yılda, beş yılda, iki yılda, süre 
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ne kadar olursa olsun, tanıyacağımız bir süre içeri
sinde bizim aynı mesele üzerinde yeniden incelemeye 
gitmemiz hiç isabetli değil. Bir meseleyi bir yargı 
kararından, artık murakabesinden geçirmişiz, ikinci 
defa, üçüncü defa aynı konunun ele alınmasını, ka-
tiyyen hukuk güvencesi bakımından isabetli bulmu» 
yorum. Bu nedenle de, müsaade buyurulursa Sayın 
Komisyonumuz bu maddeyi buradan çıkarıp, bundan 
sonraki 187 nci maddede bu hükmün, kesin hüküm
ler gibi, iptal hükümleri gibi süreli olarak ifade edi
leceğini, hüküm ifade edeceğini ve ancak Meclis ma
rifetiyle isterse, (Artık ona hüküm koymaya zaten ge
rek yok) Meclis bir meseleyi değiştirmek isterse değiş
tirir. 

Zannederim bu şekildeki bir tutum, bizim Komis
yonumuzun çok isabetli bulduğum, hiç kaldırılamadığı 
için isabetli bulduğum, Anayasa Mahkemesine baş
vuru kararlarındaki çalışmayı murakabe altına almak 
yolundaki tutumuna uygun düşer. Bu sebeple, Sayın 
Narlıoğlu'nun bu husustaki teklifine katılıyorum; yal
nız bir şartla; müteakip maddede ilgili hüküm getiril
mesi şartıyla. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Efendim, ben Sayın Anayasa Komisyonu Başka

nımdan şunu öğrenmek istiyorum : Galiba önergeyi 
veren Narlıoğlu arkadaşım, Sayıştayın başından ge
çen bir davayı, bir olayı dikkate alarak böyle bir 
önergeyi vermiş bulunuyorlar. Bu, doğrudan doğru
ya retlerle ilgili, öbür madde iptallerle ilgilidir. Ret 
ve iptalleri galiba önerge sahipleri karıştırmışlardır. 
Anayasa Komisyonu Başkanımız buna ne buyurur
lar?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Efendim, bu konuda Komisyondan görüş rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
elbette ki ret kararıyla iptal kararı birbirinden farklı 
şeylerdir. 

BAŞKAN — Aynı zamanda önerge üzerinde de 
mütalaanızı rica edeyim. 

Buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşla
rım; 

Daha önce böyle bir süre yoktu; reddedilen bir 
davanın tekrar açılabilmesi için bir süre söz konusu 
değildi. 

Aslında, hukukta bilinen bir kural vardır; muhkem 
kaziye tarafları müddeâ bihi ve sebebi bir olma ha
linde kabul edilir. Bir kanunun, bir kanun hükmünün 
Anayasaya aykırılığının pek çok sebepleri olabilir. İle
ri sürülen herhangi bir sebeple aykırılığı görülemez, 
o sebep yersiz olabilir; ama bir başka sebep, daha bir 
başka sebep, tatbikatın muhtelif şekillerine ve halle
rine göre ortaya çıkabilir. Önceden Anayasaya hiç 
aykırı olduğu görülemeyen, bilinemeyen bir kanun 
hükmünün, tatbikatta, uygulamada, o uygulanan va-
kınanın çeşitliliğine göre çeşitli manzaralar alır ve 
Anayasaya aykırılığı da görülebilir, ortaya çıkabilir. 
Bu bakımdan, bir kanun hükmünün Anayasaya ay
kırılığı iddiasının bir defa reddedilmesi, artık onun 
hiçbir sebeple, hiçbir hadise için Anayasaya aykırı 
olmadığı ileri sürülemez pek. Aslında, bu esastan ha
reketle Anayasa Mahkemesi, bu düşünüşle, bundan 
hareketle o imkânı tanımıştı; yani başka sebeple da
va açılabilmesini. Fakat, bu da çok kötü neticeler 
verdi. Hakikaten, sık sık, arka arkaya ret kararı, bir 
daha ret kararı, bir de kabul kararı falan... Bu da, 
toplum içerisinde hoş görülmeyen bir haldi. Onun 
için, bir süre konması daha uygun olurdu ve o süre 
konuldu. 

Bunun yanı başında, bir de şu vardır : Toplum, 
daima hareket halindedir. Hiçbir toplumda statik bir 
hal düşünülemez. Toplum, canlı bir varlıktır. Kanun 
hükümleri, bazen bir sene, iki sene, üç sene evvel 
Anayasaya aykırı olmaz da, iki - üç sene sonra ay
kırı hale de gelebilir. Bu itibarla, Anayasanın bu ip
tal davasını açma süresini, sureti katiyede bir defay
la tahdit etmek yanılgıya götürebilir. Anayasalar de
vamlıdır; ama kanunlar toplumun günlük ihtiyaçla
rına göre uymak, uydurulmak zorundadırlar. Bu ba
kımdan, devamlı olarak değil de, belli bir süreyle 
iptal davası reddedilen bir konunun tekrar ele alın
masını bir süreye bağlamak yerindedir. Komisyonu
muz bu süreyi üç yıl olarak tespit etmiştir; ama Yü
ce Kurul az görür, çok görür, nasıl tespit buyurursa, 
elbette biz ona göre tanzim ederiz. Bu bakımdan o 
fikre katılmak mümkün görülmemiştir. 

Bir arkadaşımız, Anayasa Mahkemesinin karar
larının takibinin mümkün olmadığını veya zor oldu
ğunu buyurdular. Doğrudur; ama başka çare de yok-
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tur. Resmî Gazetede yayımlanıyor; artık Resmî Ga
zetede yayımlandığını takip etmek, bilmek, işin sahibi 
ise onları saptamak zorundadır. 

Şimdilik arz edeceğim bu kadar, teşekkür ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Sayın 

Komisyondan bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın iğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Sayın 

Sözcüden şunu öğrenmek istiyorum : 
Anlayamadım; söylediklerini iyi anlamış isem, 

bir kanun kesinleştikten sonra, yani kanunluk vas
fını aldıktan sonra, Anayasaya bir müddet için ay
kırı olmayabilir, aradan üç sene geçtikten sonra ay
kırı olabilir. Anayasa olduğu yerde duruyor, değiş
miyor; kanun da duruyor. Evvela aykırı olmayan 
bir şey, sonradan nasıl aykırı olur?.. Onu bir misalle 
bana anlatabilirler mi?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Teşekkür ederim. 
Efendim, hemen bir örnek şu anda aklıma gel

miyor; ama mademki bir toplum yürür haldedir; şu 
anda aklıma geldi, mesela bundan 5 sene evvel her
hangi bir kadın resmi müstehcen sayılırdı gazeteler
de; fakat 5 sene evvel müstehcen sayılan bir resmin 
bugün müstehcen olmadığını kabul etmek mümkün
dür. 

Evet, kanun da durur, Anayasa da durur; ama 
bu hal, bu değerlendirme değişebildiği için toplum 
içerisinde, ona göre tefsir etmek mümkündür. Bu 
itibarla olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Efendim, Sayın Narlıoğlu'nun önergesine Komis

yon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Güven ve arkadaşları tarafından verilen 
önergeye geçiyorum. Bir açıklama yapacak mısınız 
Sayın Güven?.. Sayın Göktepe, siz açıklayacaksınız; 
buyurun efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Geçmiş dönemde yaşanmıştır; aynı kanun veya 
aynı kanunun aynı maddeleri defaatle Anayasa Mah
kemesine getirilmiştir. Memurin Muhakemat Hakkın
daki Kanun, sanıyorum 5 - 6 sefer Anayasa Mahke

mesine gelmiştir. 5917 sayılı Gayrimenkule Tecavü
zün Defi Hakkındaki Kanun, iptal talebiyle birkaç 
sefer gelmiştir, her seferinde de reddedilmiştir. Türk 
Ceza Kanununun 141, 142 nci maddeleri defaatle 
gelmiştir. Bu, bir noktada hukukun istikrarını bozu
yor, bir noktada kanunların uygulanmasında tered
düt yaratıyor, gevşeklik yaratıyor. Hatırlarsanız, 12 
Eylüle gelirken bilhassa Ceza Kanununun 141, 141 nci 
maddesi üzerinde uygulamada fevkalade gevşeme ol
muştu; bu sık sık vaki olan müracaatlardan dolayı. 

Şimdi, Sayın Yazar burada ifade ettiler; toplum, 
elbette dinamik bir yapıya sahiptir, hukuk da. Don
muş şeyler değildir hukuk normları, canlı vetireler
dir; toplumdaki gelişmeye göre bunların uydurulma
sı, zaman içerisinde yorumlanması da mümkündür; 
ama evvelemirde toplumdaki gelişmelere cevap vere
cek olan yasama organıdır. Yasama organı, toplum
daki gelişmeleri dikkate alarak, kanunlarda gerekli 
değişiklikleri yapmak, kanunları kaldırmak, yenileri
ni getirmek durumundadır; ama yargıya düşen bir 
görev de vardır. Yargı, kanunları uygularken toplum
daki gelişmeleri dikkate almamazlık edemez. 

Şu halde, biz ortalama bir yol bulduk. Bir taraf
tan, Anayasa Mahkemesine iptal talebiyle aynı ka
nun maddelerinin veya aynı kanunların sık sık mü
racaatları gelmesin düşüncesinden, bir taraftan da, 
toplumdaki gelişmelere Anayasa Mahkemesi cevap 
verebilsin düşüncesinden hareketle, bir kayıt konsun; 
süre kaydı konsun fikrindeyiz. Yalnız, Komisyonun 
getirdiği 3 yılı az bulduk, bu sebeple bunun en az 
5 yıl olarak tespitini uygun gördük; bir. 

ikincisi de; «Bu iptal talebi reddedilen bir kanun 
hükmü ikinci defa getirildiği zaman, en az mürettep 
üyenin, üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla ikinci de
fa karara bağlansın» teklifini getirdik. Herhalde, hem 
müracaatı engellememiş, hem de hukuka ve hukuk 
uygulamasına bir istikrar kazandırmış olacağımız 
görüşündeyiz. 

Yüce Heyetin takdirlerine arz ederim efendim. 
Saygılar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Göktepe ve arkadaşları tarafından verilen 

önerge üzerinde Sayın öztürk?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte. Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sayın üye

ler; 
içtüzüklerimizde bir hüküm vardır, «Reddedilen 

teklif veya tasarı bir yıl içinde yeniden teklif oluna
maz.» diye. 
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Anayasa Mahkemesine gitmiş ve konuda karar j 
verilmiş ise, muayyen bir süreyle bağlanmasında isa
bet yardır; ancak Parlamentomuzun dönem tespiti 
ve gelişen toplum karşısında 3 yıllık sürede isabet 
vardır, bunu artırmaya gerek yoktur. Zaman içinde 
içtihatlar değişir, zaman içinde Anayasa değişebilir, 
bunun için uzun bir süreyle dondurmaya gerek yok
tur. Komisyonun teklifi olan 3 yılda isabet vardır. 
Bu nedenle önergeye karşıyım. 

Arz ederim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Lehinde Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, lehinde; buyurun efen

dim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Verilen önergenin tasviplerinize mazhar olması ha

linde, Anayasa Mahkemesine daha bir saygınlık kazan
dıracağı kanısını taşıyor şahsen. 

«Adalet mülkün temeli» derken biz, bundaki is
tikrarı kulak arkası edemeyiz. Hakikaten adalet mül
kün temelidir; ama bazı şeylerde istikrar varsa ada
let mülkün temelidir. Kısa sürede değişen görüş ayrı
lıkları, kısa sürede getirilen yeni görüşler bu temeli 
kanımca zedeleyecek niteliktedir. Onun için, Anayasa 
Mahkemesine kısa sürede aynı konu üzerinde iki - üç 
defa aynı davayı niyet etme şansını vermede, ben, 
uzun boylu bir fayda görmemekteyim. 

Getirilen teklif, tutarlı bir tekliftir. Hakikaten bir 
karar verdikten sonra, ikinci bir defa aynı konunun 
getirilmesi için bazı engelleyici hükümler serdetmek, 
herşeyden önce akıl gereğidir, önerge bunu öngörmüş
tür. Sonra, öngörülen 5 yıllık süre de, kanımca yeter
li ve fazla anormal olmayan bir süredir. Bu nedenle 
önergenin lehinde oy verilmesinin uygun olacağı gö
rüşündeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Güven, soru mu efendim?... Buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Bir soru Sayın Başkanım. 
Efendim, bu önergede 5 yıl zihinlere birdenbire 

takılıp da gelen bir rakam değildir bize göre. Parla
mentonun yasama dönemini Yüce Genel Kurul 5 yıl 
olarak tespit etmiştir. Bu dönemde işbaşında bulunan I 
bir hükümetin ve iktidarın çıkarmış olduğu kanunla
rın da, bir kere Anayasa Mahkemesine gittikten sonra, 
bu süre içinde ikinci bir kez daha tekrar başvuruyu I 
önleme bakımından bu rakam seçilmiştir. 

Yüce Komisyon, acaba bu 5 rakamı üzerinde, ye
ni, bir yasama yılı döneminde bir kere daha başvu- I 
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ruda bulunup bulunulmaması hususunu uygun bulu
yorlar mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşleri ve önerge üzerindeki müta

laasını rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Biz, 3 yıl münasip gördük; ama 5 yıl emrederse

niz, elbette 5 yıl olur. Orada bizim ısrarımız yoktur; 
ama bizce 3 yıl uygun görülmüştür. Eğer toplumun 
ihtiyaçları (Ki, bizim toplum süratle gelişen bir top
lumdur) o kadar süre içerisinde, 3 yıl içerisinde değiş
tirilmesini gerekli mertebede olursa, biz bu imkânı 
gözönüne alarak 3 yıl tespit ettik; ama 5 yıl da olabi
lir. Bu hususta fazla ısrarımız yoktur. Biz 3 yıl dü
şünüyoruz, takdir Yüce Kurulundur. 

Bir hususu daha arz edeyim : Önergede deniyor 
ki, «Eğer bir dava reddedilirse, sonradan açılabilmesi 
halinde, bunun iptaline dair olarak verilecek kararın 
2/3 çoğunlukla verilmesi iktiza eder.» Eğer bu Ana
yasaya aykırı hale gelmiş ise veya o zaman gelen hâ
kimlerin içtihadına bu uygun değilse, (Ki, bir hâki
mi, içtihadını, görüşünün kanaatinin dışında bir ka
rar vermeye zorlamak da güçtür.) nasıl ki, yeni gelen 
bir davada salt çoğunluk kabul edilmektedir genel ola
rak, bunun bu hadisede de değiştirilmesine mahal yok
tur. Biz o bakımdan bu ikinci hale de katılmıyoruz. 

Yasama döneminin 5 yıl olmasının, böyle bir da
vanın açılmasına etkili olacağını da düşünmüyoruz; 
ama takdir sizlerindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yazar, sorular var. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, şekil bakımın

dan ret halinde de bu süre beklenecek midir; üç sene 
veya beş sene?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
YAZAR — Şekil bakımından iptal davası, yalnız bel
li makamlara aittir. Bu reddetdiltikten sonra, onla
rın artık başka bir dava açma hakları yok. Mahkeme
lerce, bir şekil noksanlığından ötürü dava açma imkâ
nı zaten yoktur. Onun için bu ihtimal varit değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, yapılan izah

lardan sonra, bir nokta benim için epeyce muğlak kal
mıştır, onun cevabını rica edeceğim. 

Sayın Sözcü dediler ki, daha doğrusu yapılan ko
nuşmalardan çıkan sonuç şu : Anayasa aynı, o kanun 
yahut o kanunun o maddesi de aynı; bir yıl önce Ana-
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yasa Mahkemesince, bunun Anayasaya uygun oldu-
ğu tespit edildi karar böyle verildi; aradan birkaç yıl I 
geçtikten sonra, ne o kanun, ne Anayasa değişmemiş 
olduğuna göre, «Anayasa uygun mu, değil mi?...» di
ye bir kere daha irdelenmesinin istenmesi, özür dile
rim ben hukukçu değilim; ama mantıken uygun gel
miyor bana. Çünkü, bu gibi ahvalde, kanunun, top
lumdaki gelişmeler nedeniyle Anayasaya aykırı olma
ya başlaması mümkün değil. Olsa olsa, kanunun ken
disinin toplumsal gelişmelere uymaması mümkündür. O 
zaman da kanun değişebilir. Yani, toplumdaki geliş
melere ayak uyduramıyor diye, bir kanunun Anayasa
ya aykırı hale gelebileceğini düşünebilmek, anlamlı 
gelmiyor. Yeniden dava açmanın da anlamı nedir, an
layamadım?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Bir kanunun Anayasaya aykırı olup olmadığının 

incelenmesi, herhangi bir davanın intacı kadar, belli 
bir alan içerisinde, belli bir çerçeve içerisinde değildir. 
Anayasa Mahkemesi, bir kanunun, bir kanun hükmü
nün Anayasaya aykırı olup olmadığını tespit ederken, 
ileri sürülen gerekçelerle bağlı değildir. Ancak, ileri 
sürülen gerekçelerin önemli olduğu da muhakkaktır. 

Demin arz ettim; Anayasa çok uzun zaman yaşa
yabilecek bir kanun olarak, umumî esasları tespit et
mekle yetinir. Anayasa, kanunlar kadar teferruata in
mez. Onun için, bir kanunun, toplumun ihtiyaçlarına 
uygun olup olmaması için gereken süre ile Anayasanın 
bir hükmünün değiştirilmesini gerekli kılacak süreleri 
bir telakki etmek mümkün değildir. Bu itibarla, iki
sini aynı zamanda, aynı sonuca bağlamak gayrî kabil
dir. Anayasa bizzat, belki yüzyıllar için yapılır; ama bir 
kanunun o kadar devam etmesi mümkün değildir; 
detayı, teferruatı ihtiva etmesi itibarıyla. O itibarla, 
Anayasa ile kanunun aynı zamanda, aym paralelde 
yürüyeceğini, anlam itibarıyla, aynı anlamda kabul 
edilebileceğini sanmak zordur, hatta mümkün değildir. 

Gerekçe bakımından; Anayasa Mahkemesinin tet
kikine arz edildiği tarihteki gerekçeyle reddedildi, 
aynı gerekçe ile bir daha dava açılması halinde, red
de mahkûm olacağı muhakkaktır, hatta aradan çok 
da zaman geçse... Fakat, bir başka gerekçe ile açılabi
lir. Zira, bir kanunun olaylara tatbikinde, her zaman 
düşünüldüğü gibi neticeyi vermez. Bir hadiseye uygu
lanışta, Anayasaya uygundur da, bir başka hadiseye 
uygulanışta, o hadisenin mahiyeti itibarıyla çok deği
şiklik arz eder. Bu, önceden Anayasa Mahkemesince 
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görülmemiş olabilir. Bunu kabul etmek lazım, işin 
gerçeği budur. O itibarla, bu yolu tıkamamak icabe-
der. Fakat çok fazla geldiği için, sık sık; onun da 
ikide bir, sık sık değiştirilmesi doğru görülmediği 
için, biz, üç yıllık süreyi kabul ettik. Bu, daha da faz
la olabilir. Takdir Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Göktepe'nin önergesinin dikkate alınması

nı Sayın Komisyon takdire bırakıyor. Bu itibarla dik
kate alınmasını oyunuza sunuyorum : Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

Maddeyi, dikkate alınan önergelerle beraber Ko
misyona veriyorum. 

187 nci maddeyi okutuyorum : 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, birinci 

fıkrada bir nokta eksik kaldı ifade bakımından mü
saade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Efendim, dikkate alındığı için lüt
fediniz, siz Komisyona o ifadenizi naklediniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Naklettiler efendim, naklettiler... 

BAŞKAN — Evet. Nakletmişsiniz» 
Madde 187'yi okuyunuz efendim. 
9. Anayasa Mahkemesi kararları 
MADDE 187. — Anayasa Mahkemesi karaları ke

sindir. Kararlar gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı oldu

ğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde 
kararname veya İçtüzük veya bunların iptal edilen 
hükümleri, gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayım-
landığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, 
Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe girece
ği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Res
mî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı 
geçemez, iptali, yeni bir kanun hükmü gibi sonuç ve
ren kararlarda, Anayasa Mahkemesi kararının yürürlü
ğü için bir süre tanımaya zorunludur, iptal kararının 
yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı 
hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya tek
lifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 

iptal kararı geriye yürümez. 
Yürürlükten kaldırılan hükümlerin iptallerine ka

rar verilemez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen 

Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hüküm
lerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağı
na da karar verebilir. 
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Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede he
men yayımlanır ve devletin yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hük
münü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni 
bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis ede
mez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeleri oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 187 nci maddesinin, Tasarı metninden 

çıkarılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 187 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Anayasa Mahkemesinin kararlan. 
Madde 187. — Anayasa Mahkemesine, bu Ana

yasaya göre iptal istemi ile başvurabilecek olanlar dı-
şnda hiçbir makam, merci, kurum, kuruluş veya ki
şi tarafından kanunların ve Meclis İçtüzüğünün Ana
yasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez ve iptal da
vası açılamaz. 

Kanunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün Anayasaya aykırılık iddialarına işin ken
disine gelişinden başlamak üzere üç ay, siyasî partile
rin kapatılmasına ilişkin başvurularda ise altı ay için
de kararını verir ve açıklar. 

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Ka
rarlar gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa 
Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
karar verilen kanun veya içtüzük veya bunların iptal 
edilen hükümleri, gerekçeli kararın Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hal
lerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlü
ğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, ka
rarın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlaya
rak bir yılı geçemez. 

İptal kararı geriye yürümez. 

Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazetede 
hemen yayımlanır ve Devletin yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel
kişileri bağlar. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 187 nci maddesinin birinci fıkrasının 

ilk cümlesinin «Anayasa Mahkemesinin, iptal dava
sının kabulüne ve reddine dair kararlan kesindir.» 
şeklinde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 
Necmettin NARLIOĞUU R. Adli ONMUŞ 

Turgut KUNTER S. Feridun GÜRAY 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 187 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının madde metninden çıka
rılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir açıklama yapacak 

mısınz? 
ABBAS GÖKÇE — Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk, 187 nci maddenin tümünün değiş

tirilmesini öneriyorlar. 
Bir açıklama yapmak üzere, buyurun Sayın öz

türk. 
KÂZIM ÖZTÜRK —- Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Anayasa Tasarısının 187 nci maddesi düzenlenir

ken yukarıdaki maddelerde verdiğim önergelerin pa
ralelinde yeni bir düzenlemeyi öngördüm. 

Burada Komisyondan çok farklı değiliz; ancak 
bir kısım kararlara zamanlama getirilmektedir, bir 
de Komisyonumuzun getirdiği metinde «Yürürlükten 
kalkan hükümler hakkında iptal kararı verilmez.» di
ye bir hüküm var. Bu haşivdir. Bu haşive gerek yok
tur. Diğer hususlarda büyük ayrılığımız yoktur. 

Takdir, Yüce Kurulundur; arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde 

söz almak isteyen üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum, Sayın öz

türk'ün önergesi üzerinde. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin iptale dair kararlarının 

Cumhurbaşkanı tarafından, bir daha incelenmek üze
re Anayasa Mahkemesine gönderilebileceği kabul edil
dikten sonra, bu maddenin ele alınıp da tekrar göz
den geçirilmesi ve o ilkeye uygun hükümler getiril
mesi, ona aykırı olan hükümlerin çıkarılması elbette 
zorunludur. 

Bu itibarla bu maddenin iadesini dilemekteyiz. 
Sayın Kâzım öztürk'ün ve bir arkadaşın daha 

vardır; Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yü-
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rüyemeyeceği ile ilgili bir hükümdür; yürürlükten » 
kaldırılan kanunun iptali istenemeyeceği, iptaline hük-
medileceğine dair olan fıkranın kaldırılması istenmek
tedir. Bunun tatbikatta şöyle neticeleri oldu. Ben ör
nekle arz edeyim, daha kolay olur. Tutalım ki, ferai-
zin uygulanmasına dair olan bir hükmün iptali isten- I 
di. Feraiz çoktan beri kaldırılmıştır. Yalnız, Medenî 
Kanunun Yürürlüğe Konulmasına Dair Olan Kanu
nun birinci maddesi gereğince, feraiz yürürlükteyken 
hadis olan vakalarda, yine o hükümlerin uygulanaca
ğı kabul edilmiştir. Bu esasa göre uygulanmaktad r. 

Bugün, feraizin Anayasa aykırı olduğuna şüphe 
yok; ikili, birlidir. Mesela mirasta kızlar bir alır, er
kekler iki alırlar. Bugünkü Anayasamıza aykırıdır. 
Şimdi, bunun iptali dava edildiği takdirde; ki böyle 
bir boşluk vardı, bunun iptali dava edildiği takdirde 
iptaline hükmedilebilecektir. İptalini dava eden, bu 
hükümden yararlanacak, diğerleri yararlanamayacak
tır. 

Bunun yanı başında şu da vardır : Anayasa Mah
kemesinin kararları geriye yürümez. Hatta tevhidi 
içtihatlar da geriye yürümez. Bu, çok esaslı bir ku
ral olan, müktesep hakların korunmasıdır. Hukuku- I 
muzda, bilindiği gibi, pek çok ilke vardır, ancak bu 
ilkeler birbirinden bağıntısız, birbiriyle ilgisiz, dağınık 
halde değillerdir. Bütün bu ilkeler, aşağı yukarı bir 
hiyerarşiye tabidirler. Bunların içerisinde, kazanılmış 
hakların korunması, çok önemli bir ilkedir. Mesela 
zamanaşımı önemli bir ilkedir, tikeler arasındaki hi- I 
yerarşi bazı kısıtlamaları da gerektirmektedir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin kararlarının geriye j 
yürümeyeceğini, kazanılmış hak ilkesine bağlı ola- I 
rak kabul ederken, bu sefer bir davada bu ilkeyi ih- I 
lâl etmek doğru değildir. Arada bir çelişki meydana 
gelmektedir. Anayasa Mahkemesi kararı hem geriye I 
yürümeyecek, hem de bir vatandaşın iptal davası aç
tığı halde aldığı bu kararın infaz edilip edilemeyeceği I 
tatbikatta da çok tereddütler yaratmıştır. I 

Onun için, zaten yürürlükten kaldırılan bir kanun 
hükmünün iptali, esasen Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşuna ve denetleme sisteminin felsefesine de aykı- I 
rıdır. I 

Bu itibarla, bu fıkranın yerinde olduğu kanısın
dayız, buna taalluk eden fikre katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. I 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz, benim de önergem var bu konuda, ben de bir I 
açıklayayım; çünkü önergemi hu önergemle birleştir
mek istiyorum. I 

BAŞKAN — Evet, üçüncü fıkranın metinden çı
kartılmasını istiyorsunuz. Sizi de böylece cevaplamış 
olacaklar; peki, efendim buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Şimdi, benim maddeden çıkarılmasını istediğim 
üçüncü fıkra, «Yürürlükten kaldırılan hükümlerin ip
taline karar verilemez.» diyor. 

Bir defa, bu cümlenin bu şekliyle yazılmasında bir 
hata var. Yürürlükten kaldırılan hükümler yerine, «Ka
nunların yürürlükten kaldırılan hükümleri» denilse 
bence daha mantıklı olabilir. 

İkincisi; yürürlükten kaldırılan hükümlerin ipta
linde vatandaşların bir yararı olabilir. Şöyle ki, önem
li olan, Anayasaya aykırı olarak çıkan yasa hükümle
rinden vatandaşların zarar görmemesidir. Mesela, bir 
kanun çıkıyor, serveti vergilendiriyor; arkasından bir 
başka hükümet geliyor, bunu kaldırıyor, fakat bu ser
veti vergilendirmeyi ilke olarak kabul eden kanuna 
göre yapılan birtakım tarhiyatlar oluyor. Bu tarhi-
yatlara vatandaşların itirazı oluyor. (Bir misal olarak 
veriyorum.) İş, vergi mahkemelerine intikal ediyor, 
Danıştaya intikal ediyor ve bu sırada vergi mahke
mesi veya Danıştay, servet vergisi tarhiyatınm veya 
mükellefiyetinin Anayasada öngörülmediğini, bu iti
barla bunun Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürü
yor; bir dava var, sürüyor ve bu kanuna göre de sa
lınmış bir servet vergisi var, o zaman Anayasa Mah
kemesi, mevcut Anayasa sistemi içinde servet vergisi 
alınması prensibini kabul etmiyorsa ve bunu iptal 
ediyorsa, hem bu kanunu iptal edecektir, hem de o ka
nuna istinaden yapılan tarhiyatları terkin edecektir, do
layısıyla vatandaşın da Anayasaya aykırı çıkmış bir 
yasa hükmünden dolayı zarara uğraması önlenmiş 
olacaktır. 

Bunun gibi daha birtakım misaller vermek müm
kündür. Bence bunun pratik faydası vardır. Kalmasın
dan ziyade, kalkmasının vatandaşlar yönünden daha 
büyük bir güvence getireceği inancındayım. Takdir 
Yüce Heyetindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yazar, yeni bir açıklama yapacak mısınız? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Aynı açıklamamı tekrar etmiş olacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu itibarla- her iki önergeye de katılmıyorsunuz. 

Saym Genc'in ve Sayın Öztürk'ün önergesine Ko
misyon katılmıyor, Dikkate alınmasını oyluyorum ,: 



Danışma Meclisi B : 149 11 . 9 . 1982 O : 2 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Narlıoğlu ve arkadaşlarının önergesine geçi
yorum. 187 nci maddenin birinci fıkrasının ilk cüm
lesinin değiştirilmesiyle ilgilidir. Buyurunuz Sayın Nar
lıoğlu. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Saym Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Bu önergemiz, biraz evvel reddedilen önergeyle de 
ilgiliydi; yani mahkemelerde ileri sürülen Anayasaya 
aykırılık davalarında her iki kararın da kesin oldu
ğunu belirtmek doğru olur diye düşünmüştük; fakat 
orada ret kararlarının kesin olmadığı ve beş yıl son
ra tekrar açılabileceği kabul edildi. 

Buradaki durum şu : Eğer Sayın Komisyon bu 
187 nci maddenin birinci cümlesi olan «Anayasa Mah
kemesi kararları kesindir», tabiriyle iptal ve ret ka
rarlarının ikisinin de kesin olduğunu burada kabul 
ediyorsa ve zabıtlara bu şekilde geçiriyorsa, o za
man bizim önergemizin gereği yap İmiş olacaktır. Ak
si halde ,biz burada «Anayasa Mahkemesinin iptal 
davalarının kabulüne veya reddine dair olan kararları 
da kesindir» diyoruz. Çünkü, biraz evvel izah ettiğim 
gibi, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar
lardan iptal kararlan kesindir, iptal olmayan kararları 
kesin değildir diye bir fikir var ise, o zaman biraz 
evvelki maddede olduğu gibi, burada daha ayrı bir 
hüküm getirmek lazımdır. Onun için, demin kabul 
edilen metin, burayı biraz daha zayıflatmıştır. O ba
kımdan, iptal kararlarının ve ret kararlarının kesin 
olduğunu burada vurgulamakta fayda vardır. Tak
dir Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

«tptal kararları kesindir, o halde ret kararları da 
kesindir» veya «Ret kararları kesindir, o halde iptal 
kararlan da kesindir» konularını bizim mevzumuzla 
kabul etmek zordur ve hatta mümkün değildir. Şöyle 
ki : 

Anayasa Mahkemesinin iptale veya redde dair 
kararlarının kesin olduğu kabul edilmişti. Bu ana 
kadar tatbikat da öyleydi. Halen yürürlükte bulunan 
Anayasanın hükmü de böyledir. Ancak, demin ka
bul buyurduğunuz esasa göre, Anayasa Mahkemesi
nin bir kanun hükmünün iptaline ilişkin olan kara
rını belli bir süre içinde Anayasa Mahkemesine iade 
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edip tetkik ettirmek imkânı kabul edildi. O halde, 
iptal kararının kesin olduğunu kabul etmek müm
kün değildir. Bunun bir daha incelenmesi ve belli 
bir süreyle bu hak 'tanındığına göre, Anayasa Mah
kemesinin iptale ilişkin kararlarının kesinliğini kabul 
etmek mümkün olmayacaktır; ama redde ilişkin olan 
kararlarının kesinliğinin epeyce tartışması yapıldı. Ke
sin; ama daha evvel iptali istenen bir hükmün ipta
line dair olan dava reddedildikten sonra, üç sene, beş 
sene, ne ise, belli bir süre sonra tekrar aynı kanun 
hükmünün belki bir başka gerekçeyle iptali istene
bilecektir. Esas olarak Anayasa Mahkemesinin karar
ları kesindir; ama iptale dair olanların tabi olacağı 
rejim başkadır, ret kararlarının başkadır. Onun için 
bunların kesinliği konusunda ikisini de aynı hükme 
bağlamak mümkün değildir. Bu itibarla önergenin 
kabulü mümkün görülmemektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say n Yazar; yal
nız bir dakika efendim, soru soracak arkadaşlarım 
var. 

Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, Ana

yasa Mahkemesinin kararlarının kesinliği, benim anla
dığım manada itirazının kabil olmaması değil mi
dir? İtirazı kabil değildir, Anayasa Mahkemesi ilk ve 
son dereceli mahkeme, mercii olarak kararını verir 
ve itirazının kabil olmaması kesinlik kazandırır. Bu 
anlamda kesinliktir buradaki. Bunu bu şekilde anlı
yorlar mı? Bunu sormak istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — iptale dair olan karara karşı Cumhur
başkanı tekrar, «Şu sebeple iptal kararı isabetsizdir.» 
diye gerekçesini göstererek Anayasa Mahkemesine baş
vurabilecektir. Bu haliyle, o kararın verildiği veya 
Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte (Ki, o yayınla
nıp yayınlanmaması belki sonuna bırakılacaktır) ke
sin olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Belki 
Cumhurbaşkanı bunun tekrar iadesini isteyecektir, 
itiraz edilecektir. Kanaatimizce o anda kesindir de
mek mümkün değildir. Anladığım bu, eğer sorunuz 
bu ise Sayın Uyguner; yok eğer sorunuz başka ise 
lütfediniz. 

M. FEVZİ UYGUNER — Anayasa Mahkemesi 
nihaî karar merciidir. Cumhurbaşkanı tekrar gözden 
geçirilmesini talep etse dahi (ki, sadece gözden geçi
rilmesini talep edebilecektir) bir karar verecektir. Ar
tık bu karar aleyhine başka mercilerde başka bir şe-
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kilde itirazı kabil midir, değil midir? Bunu öğren
mek istemiştim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
YAZAR — Hayır, değildir. Cumhurbaşkanının itira
zı üzerine verilen karar kesindir, hiçbir mercie ayrıca 
başvurulamayacaktır. 

M. FEVZt UYGUNER — işte o anlamda kesin 
oluyor, kesinlik kazanıyor? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
YAZAR — Evet, o anlamda. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Komisyondan şunu sor
mak istiyorum : Lazımül ifa ve lazımül icra idarî 
mercilerden sadır olan kararlar hakkında iş sahiple
rinin, müracaatçıların «Preker müracaat» dediğimiz 
o kararı veren mercie tekrar müracaat hakları var. 
Anayasa Mahkemesinden sadır olan karar için Reisi
cumhurun müracaatı buna benzeyen bir müracaat mı
dır? Yani Reisicumhurun müracaatından evvel dahi 
Anayasa Mahkemesinden sadır olan karar, lazımül ic
ra ve lazımül ifa bir hüküm müdür? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Arz edeyim efendim : Anayasa Mahke
mesinin verdiği bu tip kararlar, yani davayı sonuç
landıran kararlar (Hepsi değil tabiî) kazaî kararlar
dır. Kazaî karar olduğu için kazaî hükümlere tabi
dir. İdare kararları, elbette ayrı hükme tabidir, tek
rar iadesi, tekrar incelenmesi istenebilir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin ka
rar;, tamamen kazaî bir karardır; hükümdür. Bunun 
Cumhurbaşkanı tarafından tekrar incelenmesinin is
tenmesi, bir nevi kanun yoludur. Mahkeme tekrar in
celeyecektir ve bu hususta bir karar verecektir. Bu
na karar tashihi de denebilir; yani kendine has bir 
şekli vardır, yalnız Cumhurbaşkanı isteyebilecektir. 
Bu itibarla, bu da kazaî mahiyeti haizdir ve kazaî hü
kümlerin tabi olduğu hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Narlıoğlu, buyurunuz efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Bir yanlış anlaş

ma oldu efendim. «Anayasa Mahkemesi kararları ke
sindir manası, başka bir mercie başvurulamaz mana
sına gelir» denildi. Halbuki bu böyle değil zannede
rim. Bu böyle zabıtlara geçerse, o zaman Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararları da, ret kararları da tek
rar tekrar getirilebilir demektir. Bu, aynı zamanda ka-
ziye-i muhkeme halindedir, yani bu konu hakkında 
dava açılabilir veya açılamaz manasnadır. Bu konu 
açıklansın lütfen efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Yazar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
YAZAR — Anayasa Mahkemesinin kararına karşı, 
Cumhurbaşkanı tekrar o kararı incelettirebilir. Bunun 
dışında, bir başka anlamda bir şey söylemedim sanı
yorum. Anayasa Mahkemesinin karan Cumhurbaşka
nına elbette yazılacak, buna dair olan kanunda da, 
Anayasa Mahkemesinin çalışma ve muhakeme sure
tine dair olan kanunda da, elbette buna dair hüküm
ler konacaktır; süresi tespit edilecektir, müracaatın 
şekli tespit edilecektir, belki delillerin nelerden ibaret 
olduğu, tutanakların beraber gönderilmesi gereği bel
ki söylenecektir ileride yapılacak kanunla. Esas ola
rak Cumhurbaşkanı bunun tetkikini, iptale dair olan 
kararın bir daha incelenmesini Anayasa Mahkemesin
den isteyecektir. Evvelce 9 kişinin verdiği kararı son
radan üye tamsayısıyla toplanan bir heyet kararlaş
tıracaktır. Bu karar kesindir. Bunun aleyhine hiçbir 
surette, hiçbir mercie başvurulamayacaktır. Esas bu
dur. Bunun dışında bir şey söyledimse yanlış olmuş
tur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Narlıoğlu'nun önergesine Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Bu durumda 187 nci maddeyi Komisyondan gel
diği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, birinci fık
rayı geri aldılar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
YAZAR — Komisyona iadesini, yeni kabul edilen 
Cumhurbaşkanının inceleme yetkisi esasına göre, bu
nunla ilgili hükümlerde değişiklik yapmak iktiza eder, 
bu itibarla dikkate almak üzere... 

BAŞKAN — Özür dilerim, ben o tarafını tespit 
etmedim. Şu halde maddenin dikkate alınmasını oyu
nuza sunuyorum. Maddenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddenin dikkate alınma
sı... Komisyonun teklifinin dikkate alınmasını böylece 
oylamış oluyorum ve maddeyi Komisyona önerge
siz olarak geri veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
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188 inci maddeyi okutuyorum : • 
B. Yargıtay 
1. Yargıtayın görevi ve hâkimlerinin seçimi 
MADDE 188. — Yargıtay, adliye mahkemelerin

ce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii- I 
dir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son I 
derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar j 
arasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca I 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se- 1 
çilir. 

Yargıtay, Birinci Başkanını kendi üyeleri arasın- I 
dan, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla I 
seçer. 

Yargıtay, Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri 
ve ikinci Başkanlarının görev süreleri dört yıldır. I 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulü, I 
Birinci Başkanvekillerinin ve İkinci Başkanlarının I 
seçimi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik temi- I 
natı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. I 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önergeleri okutuyo
rum : 

Birinci önerge Sayın Abdullah Pulat Gözübüyük, I 
Sayın İbrahim Göktepe, Sayın Hayati Gürtan, Sayın I 
Ayhan Fırat, Sayın Selçuk Kantarcıoğlu, Sayın Velid 
Koran, Sayın Atalay Peköz, Sayın Zeki Yıldırım, I 
Sayın Yavuz Altop'undur. Esasen bir kısmı da im-
zalanmamıştır. Bu önergeyi tekabbül eden arkadaşı
mız var mı efendim?.. Yok. Bu itibarla Sayın önerge 
sahibi bulunmadığı için işlemden kaldırıyorum. I 

Diğer önergeyi okutuyorum : I 

Yüksek Başkanlığa I 
Tasarının 188 inci madde başlığının «Yargıtayın I 

görevi ve seçim usulleri» olarak değiştirilmesini arz I 
ve teklif ederiz. I 

Rıfat BAYAZIT F. Mevzi UYGUNER 
Halil ERTEM S. Feridun GÜRAY 

Bekir Sami DAÇE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 188 inci I 

maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve I 
teklif ederiz. 

«II. Yüksek Mahkemeler j 
A. Yargıtay I 
1. Yargıtayın görevi ve seçim usulleri : I 
Madde 188. — Yargıtay, adliye mahkemelerince 

verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine I 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mer- j 
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ciidir. Kanunla gösterilen belli davalarda ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı 
hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile bu meslekten sa
yılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli 
oyla seçilir. 

Yargıtay Birinci Başkanı, birinci Başkanvekilleri 
ve daire Başkanları kendi üyeleri arasından Yargı
tay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile ve gizli oyla dört yıl süre için seçilirler; süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi başkan ve üyelerinin 
nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir.» 

Turhan GÜVEN Tandoğan TOKGÖZ 
Mahmut Nedim BİLGİÇ İbrahim GÖKTEPE 

Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın Güven, Sayın Tokgöz, Sa
yın Bilgiç, Sayın Göktepe, Sayın Pamak buradalar 
mı?.. Sayın Bilgiç buradalar. Önerge üzerinde açık
lama yapacaksınız?.. 

MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Diğer önerge Sayın Gözübüyük'ün 

önergesi; Sayın Karahasanoğlu, Sayın Bilgiç... 
Sayın Gözübüyük'ün önergesine de imza atmış

sınız, o konuda da görüşecek misiniz efendim? 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Bu önergeyi de işlemden kaldırıyo

rum. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 188 inci maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarının maddeden çıkartılarak «Yar
gıtay üyelerinin nitelikleri, seçimleri, Yargıtay Bi
rinci Başkanının seçimi kanunla düzenlenir.» şeklin
de düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Necdet GEBOLOĞLU 
BAŞKAN — Sayın Geboloğlu?.. Yoklar, işlem

den kaldırıyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 188 inci maddesinin üçüncü ve dördün

cü fıkralarının birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fıkra — 3 
«Yargıtay Birinci ıBaşkanı, (Birinci Başkanvekille

ri, Daire Başkanları kendi üyeleri arasından Yargı-
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tay Büyük Genel Kurulunca üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl süre için seçilirler, 
süresi bitenler yeniden seçilebilirler.» 

Rıfat BAYAZIT lM. Fevzi UYGUNER 
Halil ERTEM S. Feridun GÜRAY 

Bekir Sami DAÇE 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
«Yargılayın görevi ve hâkimlerin seçimi» başlı

ğını taşıyan 188 inci maddenin üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve talep olunur. 

Fıkra !3 : 
Yargıtay; »birinci başkanı, birinci başkanvekille-

rini ve ikinci başkanlarını, kendi üyeleri arasından, 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se
çer. 

Isa VARDAL 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 188 inci maddesinin son fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Son fıkra : 
«Yargıtayın (Kuruluş, işleyişi, Başkan ve üyeleri

nin nitelikleri ve seçim usulleri, aylık ve ödenekleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larına göre kanunla düzenlenir.» 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 
Halil ERTEM Bekir Sami DAÇE 

(Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Yargıtayın görevi ve hâkimlerinin seçimi» başlı

ğını taşıyan 188 inci maddenin son fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesi arz ve talep olunur. 

Son fıkra : 
Yargıtayın kuruluşu, işleyişi ve yargılama usulü, 

mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kanunla düzenlenir. 

İsa VARDAL 
BAŞKAN — Bu maddenin tümünün değiştirilme

siyle ilgili önerge... Sayın 'Bilgiç?.. Yoklar; işlemden 
kaldırıyorum. 

Sayın 'Bayazıt, sizin önergelerinize geçiyorum. 
Arzu eder misiniz, üçünü birlikte mütalaaya almak 
istiyorum. 

Üçüncü fıkranın değiştirilmesiyle ilgili önerge kıs
men Sayın Vardal'm önergesiyle birleşiyor. 

RIFAT BAYAZIT —. Ufak bir istisnası var. 
BAİŞKAN — Evet. 
İSA VARDAL — Efendim, aynı önergeyle bir-

leşiyorum, katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Vardal, Sa
yın Bayazıt'ın üçüncü fıkranın değiştirilmesiyle ilgi
li önergelerine katılıyorlar, işlemden kaldırıyorum. 

RIFAT IBAYAZtT — Sayın Başkanım, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Anayasa (Komisyonunun hazırlamış olduğu metin, 
genel olarak bizim tekliflerimize uygundur. Kendile
rine sonsuz şükranlarımı sunarım. Yalnız biz, Tasa
rının başlığında metne uygun olarak, «Yargıtayın gö
revi ve seçim usulleri» olarak bunu nitelendirdik, ka
bul ederlerse, minnettar kalırız. Birinci Önergemiz 
budur. 

İkinci önergemiz: 
Yüksek IDanıştaya ilişkin 191 inci maddenin dör

düncü fıkrasında, «Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Baş-
kanvekilleri ve daire başkanlarının kendi üyeleri ara
sından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla seçilir» der. Burada ikinci başkan
larının, başkanvekillerinin de seçimini genel kurula 
bırakmıştır, ayrı bir kanuna bırakmamıştır. Birlik ve 
beraberliği sağlamak için yüksek mahkemeler arasın
da, ikinci ve üçüncü fıkralar birleştirilmek suretiy
le bir metin getirdik ikinci önergemizde: «Yargıtay 
Birinci Başkanı, IBirinci Başkanvekilleri, Daire Baş
kanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve 
gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. «Yalnız sonun
da bir cümlemiz vardı, evvelki gün yüksek reyleri
nizle, «Süresi bitenlerin tekrar seçileceği esas olduğu 
ve istisna halinde bunun metne konulabileceği» ka
bul edilmiş olduğu için, son cümlsyi bu ilkeye uy
gun olarak «Tekrar seçilebilirler» kaydını buradan 
çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Bana işaret eder misiniz Sayın Ba
yazıt lütfen. 

RIFAT BAYAZIT — İkinci önergemizin, yani 
üçüncü fıkra olarak. 

BAŞKAN — «Süresi bitenler yeniden seçilebilir
ler» ibaresini kaldırıyorsunuz. 

RIFAT BAYAZIT — Kaldırıyoruz efendim, 
çünkü ilke olarak kabul edildi, «Kayıt ol
mazsa tekrar seçilebilirler» denildi. O bakımdan, bir 
zorluk olmaması için ve fazla münakaşa edilmemesi 
için bunu önceden arz ettim. 

Son fıkraya gelince: 
Son fıkrada bir ilavemiz oldu. «Yargıtayın kuru

luş, işleyişi, İBaşkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçim 
usulleri, aylık ve ödenekleri mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 

, düzenlenir.» 
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Umumî bir şekilde bunu nitelendirdik. Zaten usul 
hükümleri, (Ceza Usulü (Muhakemeleri Kanununa, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir, bazı 
orada hükümler vardır. Yargıtay Kanununda da 
hükümler olduğu için, ayrıca bu ciheti burada zikret
miş olmadık. Takdir Yüce Kurulundur. 100 küsur 
senelik bir mazisi bulunan Yüksek Yargıtaya karşı 
arkadaşlarımın Danışma Meclisinin kurulduğu gün
den itibaren göstermiş oldukları teveccühlere sonsuz 
şükranlarımı sunarım. 

Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bayazıt. 
Lehinde buyurun Sayın Gürbüz. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan üçüncü öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — ISayın Gürbüz'e söz veriyorum, bi-

lahara size vereceğim efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
önergede belirtildiği gibi, madde başlığının «Yar-

gıtayın görevi ve hâkimlerin seçimi «Yerine», Seçim 
usulleri» olarak düzenlenmesi daha uygun olacaktır, 
aynen katılıyoruz. 

Yine üçüncü fıkrada, Yargıtay Birinci Başkanının 
seçimi gösterilmiş, nasıl yapılacağı gösterilmiş, ancak 
İkinci Başkan ya da Daire (Başkanları olarak isimlen
dirilen Başkanların ve ıBaşkanvekilinin seçimi fıkra
da gösterilmemiş, önerge bu açıklığı da gideriyor, 
bunları da seçimde gösteriyor, bu bakımdan katılın-
ması gerekli bir önerge gördüm. Ancak, bir son fık
rada, «İkinci Başkanları» tabiri kullanılmış. Birlik ve 
beraberlik sağlamak için, «Daire Başkanları» yerine, 
«İkinci Başkanları» deyimi üçüncü fıkrada da kulla
nılsa daha tutarlı olur. 

Bu bakımdan, önerge maddenin boşluğunu dol
duruyor, maddeye daha işlerlik getiriyor, önergenin 
kabulünü yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun ISayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, üçüncü öner
gede aylık ve ödeneklere ilişkin cümlenin, yani keli
melerinin ilavesi isteniyor. Oysa, 173 üncü maddede 
ikinci fıkrada şöyle diyor: «Hâkimler, ilk derece 
mahkemeleri, bölge mahkemeleri ve yüksek mahke
meler hâkimleri olarak görev ifa ederler» Biliyoruz 
yüksek mahkemedir Yargıtay ve aynı 173 üncü mad
denin üçüncü fıkrasında her derecedeki hâkimlerin 
nitelikleri, atanmaları, haklan ve ödevleri, aylık ve 

ödenekleri vesaire kanunla düzenlenir diyor. Onu 
kabul ettiğimiz takdirde mükerrer bir şey ortaya çı
kar. IBu itibarla o kısmın kabul edilmemesi uygun dü
şer. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
önergeler üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN IKAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Yargıtayın kuruluşu ve işleyişiyle ilgili 188 inci 
madde ile ilgili önerge veren değerli arkadaşlarıma, 
Yüce Meclisin yönelim ve tutumuna içtenlikle te
şekkürle sözlerime başlıyorum. 

Değerli meslektaşım Rıfat Bayazıt ve arkadaşla
rının madde başlığının «Yargıtayın görevi ve seçim 
usulleri» olarak değiştirilmesine mütedair önergesine 
Komisyon olarak aynen katılıyoruz. Bu değişiklik, 
Yargıtay üyeliğine seçimi ve Yargıtay Başkan, (Birin
ci Başkanvekilleri ve Daire /Başkanlarının seçimini 
de içeren bir deyim olduğu için, bu nedenle aynen 
önergeye katılmaktayız. 

Değerli arkadaşlarımızın ikinci bir önergesi var, 
bu da 1961 Anayasasındaki düzenlemeye benzer şe
kilde düzenlediğimiz 188 inci maddenin düzenlen
mesi sırasında Komisyonda gözümüzden kaçan bir 
hususu dile getirmektedir. 

Biraz sonra görüşülmesi mümkün olması halinde 
Danıştayla ilgili madde düzenlemesinde de görüşüle
ceği veçhile, Danıştay Başkanının, Başkanve-
killerinin ve Daire Başkanlarının da seçimleri 
Danıştay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılaca
ğı maddede vurgulanmıştır. Nitekim, 1730 sayılı Yar-, 
gıtay Kanununda da düzenleme bu biçimdedir; fakat 
her ne hale mebni ise, bu madde düzenlemesinde, 
İkinci Başkanların, yani Daire Başkanlarının Yargı
tay Büyük Genel Kurulunun oylarıyla seçileceği hu
susu bu madde bünyesinde zikredilmemiş idi. Bu ne
denle bu ikinci önergeye de içtenlikle katılıyoruz, 
ancak değerli meslektaşımın biraz evvel arz ettiği veç
hile, «Süresi bitenler yeniden seçilebilirler» sözcükle
rinin madde bünyesine alınmasına gerek yoktur, Ana
yasanın tümü üzerinde benimsenen sisteme göre esa
sen böyle bir deyim kullanılmamış ise, ikinci defa bu 
kişilerin yeniden seçilebilecekleri ilke olarak benim
senmiştir. 

BAŞKAN — Esasen onu çıkardık efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Evet. 
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Bu duruma göre maddenin < ikinci fıkrası şu şe- j 
kilde olacaktır. i 

«Yargıtay üyeleri birinci smıfa ayrılmış hâkim ve ı 
Cumhuriyet savcılarıyla • bu < meslekten sayılanlar ara*-
SHidani Hafcimler ve Savcılar Yüksek.Kurulunca üye 
tam«ay*stnm salt çoğunluğu ile ve' gizli oyla • seçilir.» 

Yangıtay Birinci (Başkanı, Birinci Başkanvekilleri 
ve ikinci Başkanları Yargıtay iMyük Geöel Kurulu 
taralından•« kendi üyeleri arasından üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile ve gizli oyla dört yıl «süre ile seçi-j 
lirler.» 

Bu duşunda üçüncü t fıkranın kaldırılması gerek* 
inektedir. Dördüncü fıkradaki; «Birinci 'Başkanvekil-
lerinin ve İkinci Başkanlarının seçimi «Kelimelerinin 
de son fıkradan çıkarılması icap etmektedir. 

Değerli Meslektaşımın ve arkadaşlarımızın üçün
cü bir önergeleri var. 

Değerli Arkadaşımız Sayın Akif Erginay buna 
karşı çıktıklarını belirtmişlerdir. Esasen, 173 üncü 
maddeyle ilgili görüşmeler sırasında arkadaşlarımız 
da bu hususu dile getirmişler, 173 üncü maddedeki; 
«Yüksek mahkemeler hâkimlerinin görevlerinin ni
teliklerinden doğan ödenek ve sosyal haklan saklı
dır» cümlesinin çıkarılması Genel Kurulca benimsen
miş ve dikkate alınmak üzere madde Komisyona tev
di edilmiştir. 

Aslında bu mertebeye yücelen, büyük şehirlerin 
iktisadî koşulları içerisinde bu görevi yürütmeye çalı
şan, bu görevi temsil eden değerli meslektaşlarımızın, 
bu temsilleri, ila ettikleri görev nedeniyle kendileri
ne bir espri olarak ayrıcalık tanımak iktiza eder; 
ancak biz; Genel IKurulun bu'ttttlttnve yönelimi mu
vacehesinde bu hususta ısrarlı değiliz. Genel Küfu-
lun takdirine arz ediyoruz. 

Teşekkürlerimizle efendim, 
AKİF BRGINAY — Sayın Başkamın bir sorum 

var. 
SÜLEYMAN SIRRI ıKIRCALI — Benim de bir 

sorum var Sayın ÎBaşkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Maddede özel kanunla düzenleneceği belirtildiğine 

göre, zaten istenirse Yargıtaya pekâlâ o 'bahsedilen 
yükseklik anlamında ödenek vazetmek hususunda ay
rıcalık yapılabilir. 

Bu itibarla çift, aynı manaya - gelen iki cümle
nin, iki deyimlerin başka başka maddelerde yer al
ması, zannediyorum ki, kanun tekniğine pek uygun 
düşmez. Sayın sözcüden"rica ettiğini husus; böyle mi
dir? Cevaplandırabilirler ırti? 

—'ZW 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN IKAVALALI — Efendim; inümkündür, 
Aslında Yargıtay'ın kuruluş kanunu 1730 sayılı 

Kanunda bu düzenleme-imkânı vardır; fakat aslında 
Hâkimler Kanununda evvelce birlikte düzenlendiği 
için,« bü ayırım bugün" için arkadaşlarımızın aksine 
yönetimleriyte mümkün olamamaktadır: Bunu da 
üzülerek'arz etmekte yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun sorun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim; 
Biraz evvelki gibi benzemelere değineceğim. 
Yargıtayınv. Başkan, ikinci 'Başkan, Başkanvekil-

lerinin seçimleri, Danıştayın 191 inci maddede göste
rilen usule uygun olarak madde içinde düzenlendi. 
Bu çok haklı bir şey. Saym Komisyon bunu kabul 
ediyor, ama benim anlayamadığım bir şey var. Da
nıştay Başkanı var, Başkanvekilleri var ve Daire Baş
kanları var. Yargıtay'da niçin Başkan var, yani Yar
gıtay Başkanı, Başkanvekilleri var, bir de İkinci Baş
kan var. Yani, niçin daire başkanı yok? Lütfederler
se memnun olacağım. Zaten biraz evvel de Sayın Ka
vaklı açıklamalarında ikinci Başkan demedi «Daire 
başkanları» dedi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-
MitN KAVALALI — Arz edeyim efendim. 

Yargıtay Kuruluş Kanununda daire başkanları 
yerine «ikinci Başkanları» deyimi geçmiştir, «ikinci 
Başkanları» deyimi Yargıtay Daire Başkanlarını ifa
de eder, bunu tazammun eder. Bu nedenle ayrı de
yim kullanılmaktadır. Her bir «ikinci Başkan» deyimi 
birer «Daire başkanı»nı ifade eder efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş^ 

kan, yalnız sualin devamı var efendim. (Bu şekilde 
cevaplandıktan sonra. Biz Anayasayı kanuna mı uy
duracağız, kanunu mu Anayasaya uyduracağız? Sa
ym Komisyonumuz bu değişikliği isabetli ibuhıyor-
lar mı? Bence önemli olan bu efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN IKAVALALI — Hiçbir ısrarımız- yok efendim. 
«Daire başkanlarmm» denebilir. Hiçbir mahzur tev
lit! etmez efendimi, ikinci 'Başkanlarının yerine «Dai
re başkaniarı» deyimini de kullanabiliriz. IKömisyon 
olarak aynen kabul ediyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hemen ifade edeyim, esasen öner
ge -KlDaire başkanları» şeklinde. 

Efendim; soru Sayın Gökçe'nin. 
ABBAS GÖKÇE — ,Ben sormayacağım. 
A. FEHMİ KUZUOĞUU — Ben sorabilir miyim 

Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, buyurun efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim; affeder

siniz konuyu dağıtıyorum. Daha önce 173 üncü mad
dede yüksek mahkemelerin ödenekleri mevzuunu ko
nuşurken burada, reddedilen bir önerge vardı. 

Şimdi burada tekrar, Yargıtay da yüksek mahke
meler meyanında olduğuna göre, bu konuyu tekrar 
ortaya atmanın anlamı nedir ve bu Genel Kurulun 
tutumu karşısında bu izah edilebilir mi? 

Arz ediyorum? 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Buyurunuz Sayın (Kavaklı. 
ANAYASA IKİÖMİSYONU ADINA A. MU

MUN KAVALALI — Efendim; 
(Kesin olarak böyle bir konuyu ortaya atmadık. 

Verilen önergede vurgulanmak istendiği için, esasın
da önergede daha önce verilmiş olduğu için sadece 
Genel IKurulun takdirine arz ile yetinmiştik. Tabia
tıyla bunun bu durumda çıkarılması gerektiği bir ger
çektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başka

nım; içim rahat etmedi, yani rahatsız oluyorum. Ar
kadaşlarımızın izni ile bir sual sorabilir miyim? 

(BAŞKAN -— Efendim, 'buyurun sorun. 
SELÇUİK IKANTARCIOĞLU — Efendim; 
Huzursuzum. Hiçbir kanunda her türlü düzenle

meler, kendi kanunları içerisinde olduğu halde, Ho
camın da biraz önce (buyurduğu gibi, yeniden bir dü
zenleme getirmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına Devlet memurları arasında ayırım yaparak, 
ayrıca iki defa, üç defa ikilemler, üçlemler diyelim 
artık koymakta hiçbir mana yok. Bu bakımdan böy
le meslekler arasında bir ayırıma karşıyım. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim; 
Sayın iBayaZit'ın ilk önergesine, tabiî herhalde dik

kate alınmasına katılıyorsunuz; çünkü, bunu katî oy
layabilirim; ama diğer metni siz önerge sahibinden 
farklı ifade ettiniz. (Bu itibarla dikkate alınmasını oy
lamak durumundayım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVAL ALI — Sayın Başkanım; 

Evvelce bu husus Yüce Kurulda tartışılmış bu
lunmaktadır. Bu durumda önergenin, yani değerli ar
kadaşımız Rıfat (Bayazıt ve arkadaşları tarafından ve
rilen önergenin aylık ve ödeneklerle ilgili kısmı çıka
rılmak suretiyle değerli arkadaşlarımız da buna katı
lırlarsa pekâlâ madde tümüyle oylanabilir. 

İBAIŞKAN — Katî şekilde mi? Onu rica ediyo
rum. 

ANAYASA (KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Katî şekilde oylanabilir. 

İBAŞKAN — Yani verilen üç önerge de katî şe
kilde, bu ifade çıkartılmak kaydıyla oylanabilir. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, hiz katı
lıyoruz, bu küçük ibareyi çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim; ben şöyle oku
yorum. 

«Yargıtayın, kuruluş, işleyiş, başkan ve üyeleri
nin nitelikleri ve seçim usulleri..» Ondan sonra, 
«Aylık ve ödenekleri» kalkıyor, «Mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre ka
nunla düzenlenir.» şeklini alıyor. 

Tamam mı efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Tamam efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL — Son fıkra için verilmiş bir 
önergem var. Bu önerge ile Sayın Bayazıt'ın vermiş 
olduğu önerge arasında bir farklılık var. O konuda 
konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, siz de görüşünüzü ifade 
edin; fakat sizin önergenizden evvel bunları katî şe
kilde oylayacağımı, usulen ifade etmek istiyorum. 
Yalnız görüşünüzü ifade ediniz. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkanım, 
benim önergem düştü mü efendim? 

BAŞKAN — Evet, sizinkisi maalesef bulunul
madığı için düştü efendim. Biliyorsunuz bütün öner
geleri önce okuruz, sonra muameleye koyuyoruz. 

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

larım; 
Sayın Bayazıt ve arkadaşları tarafından son fık

ra için verilen önergede «Birinci BaşkanvekiUerinin 
ve İkinci Başkanlarının seçimi» ibaresi geçmektedir. 
Halbuki Birinci BaşkanvekiUerinin ve İkinci Baş
kanlarının seçimi bir evvelki fıkrada düzenlenmjş ©1-
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duğundan burada tekrar mahiyetinde olmaktadır, 
Vermiş olduğum önergemde bu tekrarı yapmamak 
için, «Birinci Başkanvekillerinin ve İkinci Başkanla
rının seçimb deyimini çıkarmak suretiyle fıkrayı dü
zenlemiştim. 

Tekrara mahal vermemek bakımından, bu öner
genin de nazarı itibara alınması gerektiği kanısında
yım. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kavalalı, üçüncü önergenin katî şekilde oy

lanmasını eğer ifade edecekler ise, bu üç önergeyi 
oylayacağım. O zaman Sayın Vardal'ın önergesinin 
oylanması mümkün olmayacaktır tabiî. 

Evet, buyurun Sayın Kavalalı. 

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

Esasen önergeler arasında pek çok büyük bir 
farklılık yoktur. Sayın Isa Vardal, Sayın Rıfat Ba-
yazıt ve arkadaşlarının önergesine katıldıklarını bi
raz evvel beyan etmişlerdir. Biz de biraz evvel hu
zurunuzda... 

BAŞKAN — Efendim, o yalnız üçüncü fıkra 
içindi, son fıkra için değil. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Üçüncü fıkranın şu şekilde 
kalmasını istiyoruz efendim. 

Yukarıda ikinci fıkrada, esasen Yargıtay Birinci 
Başkanı» Birinci Başkanvekilleri ve Daire Başkanla
rının seçimi düzenlenmiş olacağına göre ve yine bu 
fıkra içerisinde görev sürelerinin dört yıl olacağı da 
belirleneceğine göre, esasen üçüncü fıkraya hiç ge
rek kalmamaktadır. 

Son fıkrada ise, «Birinci Başkanvekillerinin ve 
ikinci Başkanvekillerinin ve ikinci Başkanlarının 
seçimi» sözcüklerini çıkartmak gerektiğini biraz ev
vel de vurgulamıştım efendim. 

Bu haliyle madde zaten oylanabilir hale gelmiş
tir. Arada, bir tereddütü mucip veya farklı düşün
meyi gerektiren bir durum da kalmamıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, arkadaş

larımızın huzurunda sarih olarak okudum. Üçüncü 
ve dördüncü fıkralar birleştirilmek suretiyle; biz 
üçüncü fıkrayı tedvin ettik. 

Bu fıkra, «Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Baş
kanvekilleri, Daire Başkanları; kendi üyeleri arasın

dan Yargıtay Büyük Genel Kurulunca üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl 'için seçi
lirler.,» Bizim okuduğumuz bu, iki fıkrayı birleştir
dik, 

İSA VARDAL — Son fıkra?, Onu da okursanız 
tereddüt gider. 

BAŞKAN — Evet, son fıkra efendim?.. 
RIFAT BAYAZIT — Son fıkrayı da okuyorum 

efendim : «Yargıtayın kuruluş, işleyiş, Başkan ve 
üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri, aylık ve ödenek
leri (Onu, aylık ve ödeneklerini çıkarttık); mahke
melerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına 
göre kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Evet. Bir de Sayın Vardal'ın ver
diği önerge var. 

Sayın Kavalalı, şimdi son fıkra hakkında katıl
dığınız üçüncü önergeyi ifade edin; ona göre oyla
yayım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A MÜ
MİN KAVALALI — Değerli Başkanım; 

Birinci Başkan, Birinci Başkanvekilleri ve Daire 
Başkanlarının seçimi yöntemi esasen ikinci fıkrada 
vurgulanmış bulunmasına göre, ayrıca seçim usulle
rinden son fıkrada bahsetmeye gerek kalmıyor. O 
zaman son fıkrayı, «Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, 
yargılama usulleri; mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı esaslarına göre kanunla. düzenlenir»' 
le yetinmek, bu şekilde düzenlemek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Vardal'ın önergesine uygun 
mütalaa veriyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AK MÜ
MİN KAVALALI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buna katılıyor ise
niz katî şekilde oylama imkânı hâsıl olacaktır. Ka
tılıyorsunuz?.. 

RIFAT BAYAZIT — Katılıyoruz efendim. Yal
nız bir husus var, Sayın Sözcü de çok iyi bilirler. 
Yargıtay Kanununa göre, Yargıtayda Büyük Genel 
Kurulda seçim usullerinde bazı hususlar vardır; Baş
kanların dört sene üyelik yapmadan, altı sene üye
lik yapmadan, sekiz sene üyelik yapmadan seçileme
yecekleri konular vardır, Ben o bakımdan, seçim 
hükümlerine ilişkin fıkraya koymuştum; fakat ka
nunda var. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Kavalalı, bana lütfen işaret edin, ona gö

re oylama imkânım oluyor. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 
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173*0 sayılı Yargıtay Kanununda «Altı1 yıl Yargı
tay üyeliği yapmayan: kişinin Yargıtay1 Dâire Başkan
lığına seçilemeyeceği» yine Birinci başkanvekli ola
bilmek için daire başkanlığı ve üyelikte ve Birinci 
Başkan olabilmek içirt; üyelik ve daire başkanlığın
da geçmesi gereken süreler, esasen 1730 sayılı Ka
nunda belirlenmiştir. Bü konuda herhangi bir ihti
lâf da • mevcut değildir. Ayrıca* bunların Anayasada 
belirlenmesine gerek bulunmadığı kanaatindeyim, 

Teşekkür ederirriv 

BAŞKAN — Sayın Kavalah, sizden tekrar ricam 
şu : Üçüncü, yani son fıkranın değiştirilmesine mü
teallik iki önerge vardır. Bunlardan bir tanesi Sayın 
Bayazıt'ın bir tanesi Sayın Vardal'ın. 

Maddeyi katî şekilde oylamamı istiyorsunuz; bun
lardan hangisine katıldığınızı lütfen bana işaret ediniz. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, bir soru 
sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Soru imkânı kalmadı efendim. 
Buyurunuz Sayın Kavalah. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A, MÜ
MİN KAVALALI — Efendim, esasen arada «Se
çim usulleri;» deyimi dışında bir farklılık mevcut de
ğildir. Bu nedenle Sayın İsal Vardal'ın düzenlediği 
biçimde de madde oylanabilir, arz ettiğim husus da 
budur." Buna katılıyoruz efendim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt, siz de katılıyor iseniz bu önerge

nizi kaldırıyorum efendim. 
RİFAT BAYAZIT — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Efendim; Sayın Bayazıt'ın verdiği ilk önergeyi 

katî şekilde oyunuza • sunuyorum. Kabul edenler..,. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine aynı şekilde Komisyonun da katıldığı ikin
ci önergelerini de katî şekilde oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Bu defa son fıkra için Sayın Vardal'ın verdiği 
önergeye katılıyorlar. Onu da katî şekilde oyunuza 
stınayoruîK. Kafeüil edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir ; 

Bu önergelerle birlikte maddeyi katı şekilde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.,. Kabuledilmiştir. 

189 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
2. Cumhuriyet Başsavcılığı 
MADDE 189. — Cumhuriyet Başsavcısı ve Cum

huriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel Ku-
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rulunun kendi üyeleri • arasından gizli; oyla belirleye
ceği beşer aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından 
dört yıl için seçilirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı:•- ve Cumhuriyet? Başsavcı 
Vekili, Yüksek Mahkemeler hâkimleri hkkkmdaki 
hükümlere tabidir.1 

Cumhuriyet Başsavcılığının* kuruluşav işleyişi, gö
rev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Saynvüyeler; 
ıBu maddeyle ilgili önerge yok. Üzerinde söz al

mak isteyen üyemiz?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanımy bir 

hususu kısaca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, Yar-

gıtayda Cumhuriyet Başsavcısıvekilliği müessesesi 
vardır. Diğer müesseselerde başsavcı vekilliği, baş
savcının olmadığı zamanlarda görev yapar, vekillik 
müessesesinin aslından doğan husus budur. Ancak, 
Yargıtaydaki Başsavcılığı vekilliği müessese haline 
getirilmiştir, ayrı fonksiyonları vardır, hatta tabiri 
caizse ne yapacağı belli olmayan bir makam olarak 
ihdas edilmiştir. 

Acaba bu konuda Sayın Komisyon ne düşünü
yor?.. Bunun bu şekilde muhafazası mı yararlıdır, 
yoksa bunu teçhiz etmek mi gerek?.. 

Bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz Sayın Kavaklı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili. düzenleme, Mil
lî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2483 
sayılı Kanundaki ilkeler benimsenmek suretiyle dü
zenlenmiş bulunmaktadır, 

Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkartılan 
2483 sayılı Kanunla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
sına, «Cumhuriyet Başsavcısın ismiyle yeni bazı gö
revler tevdi edilmiş, diğer yüksek mahkemeler nez-
dindeki başsavcılıklardan ayrı bh* statüye tabi tutu
larak Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından gös
terilecek adaylar arasından Cumhuriyet Başsavcısı
nın ve vekilinin Cumhurbaşkanı tarafından seçil
mesi benimsenmiş bulunmaktadır. Bunun nedeni : 
Siyasî partilerin kapatılması ve uğraşlarına yönelik 
denetimler, Yüce Divanda Cumhuriyet Başsavcılı
ğı görevinin Yargıtay nezdindeki Cumhuriyet Baş
savcısı ve bulunmadığı hallerde vekili tarafından; ifâ 
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edilecek olması ve 1730 sayılı Kanundaki ve özel ka
nunlardaki diğer görevlerinin ağırlığı nedenidir. 

Filhakika, 2483 sayılı Kanunla yeni düzenleme 
yapılırken ihdas edilen Cumhuriyet Başsavcılığı Ve
kiline, yeterince görev tevdi edilmemiş, hatta bugün 
için bir oranda atıl bir halde kalması ortamı doğ
muş bulunmaktadır. Ancak, biz bu madde düzenle
mesinde son bir fıkra getirdik : «Cumhuriyet Baş
savcılığının kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri ka
nunla düzenlenir.» diyerekten bu fıkrayı getirmemi
zin nedeni şudur : Bugüne kadar, siyasî partiler, 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeterince denetle-
nememişlerdir; faaliyetleri yeterince izlenememiştir, 
kapatılmaları gereken hallerde zamanında ve yerin
de müdahale yapılamamıştır, hatta kapatılması zım
nında bir yönelim, kanunda yapılan değişiklikle ön
lenmiş bulunmaktadır; bunlar siyasî hayatımızda 
yaşanan birer vakıadır. 

Biz bu nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
lığının daha aktif görev yapabilmesi için yeniden ku
ruluşunun düzenlenmesi imkânım yaratmak istedik. 
Bu suretle, Cumhuriyet Başsavcılığının yeni bir bü
ro oluşturması, yeni bir kadro oluşturması aktif de
netim imkânlarını sağlaması, günü gününe, Türki
ye çapındaki siyasî faaliyetleri denetir hale gelmesi
ni sağlamak istedik. Tabiatıyla bu ortamda Cumhu
riyet Başsavcı Vekiline yeni görevler, yasal düzenle
me ile verilecektir. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Madde üzerinde söz isteyen başka bir üyemiz?.. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Acaba başka bir 

teşkilatta Başsavcının, yani herhangi bir amirin ve
kili deyimi diye bir unvan var mı? MeseHa, Başsav
cı olmadığı zaman buna vekâlet eden vekildir. Veki-
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ün vekili gibi garip bir durum olmayacak mı? ikin
ci Başsavcı denemez mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-

MlN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Arkadaşımız hakikaten bir yönde haklı gözükü
yorlar, ancak Yargıtay nezdinde Cumhuriyet Baş
savcısının başyardımcısı ve pek çok sayıda yardımcı
ları da mevcuttur. Bu ayırım, başyardımcısı bulundu
ğu için vekili olarak nitelendirilmiştir. Bu şekilde da
ha iyi bir deyim bulma imkânı bugün için bulunama
mıştır ve 2483 sayılı Kanundaki deyime bu nedenle 
aynen paralel bir düzenleme getirilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 

üye?.. 
Buyurunuz Sayın Güray, 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, re

daksiyon bakımından «ikinci Başsavcı» deyimini 
kabul ederler mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Değerli Başkanım, bugün için 
bunu gereksiz görüyoruz. 

Takdir Yüce Kurulundur, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
189 uncu maddeyi Komisyondan geldiği şekliy

le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
189 uncu madde katî şekilde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Müteakip madde için çeşitli önergeler vardır; sü

remiz dolmak üzeredir. Bu itibarla, 13 Eylül Pazar-
tesi günü saat 09.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 13.45 

,—...... 
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