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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Rahatsızlıkları nedeniyle; Vehbi Muhsin Dabak-

oğlu'nun 6 Eylül 19182 tarihinden itibaren 15 gün, 
Necip Bilge'nin 25 Ağustos 19(82 tarihinden itibaren 
22 gün müddetle izinli sayılmalarına dair Başkanlık 
tezkereleri kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ta
sarının 184, 185, 1İ88 ve 189 uncu maddeleri yapılan 
görüşmelerden sonra kabul edildi. 183, 186 ve 187 
nci maddeleri değişiklik önergeleriyle birlikte Ana
yasa Komisyonuna verildi. 

13 Eylül 19812 Pazartesi günü saat 09.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 13,45'ts son verildi. 

Fenni İSLİM YELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

Kamer GENÇ Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Evliya PARLAK İmren AYKUT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

» • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 150 nci Birleşimini açıyo

rum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısının il90 inci maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

190 inci maddeyi okutuyorum. 
3. Yüce Divan 
MADDE 190. — Cumhurbaşkanı, Bakanlar Ku

rulu (Üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek îdare Mahke
mesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sa
yıştay Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cum
huriyet Başsavcı Vekili, Yüksek Mahkemeler Başsav-

(1) 166, 166'ya Ek S. Sayılı basmayazı 4 Ağus
tos 1982 tarihli 120 nci Birleşime ait tutanağın sonu
na eklidir, 

cilan, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yüce Di
vanda yargılanır. 

Yüce Divan, Yargıtay Başkanının başkanlığında, 
Yargıtayın ceza işlerini görmekte olan Birinci Baş
kanvekili ile, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanların
dan teşekkül eder. Yüce Divan gerektiğinde derhal 
toplanır. 

Yüce Divan'da, savcılık görevini 
Başsavcısı veya Vekili yapar. 

Cumhuriyet 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili altı değişiklik önergesi var

dır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
190 inci maddenin metinden çıkartılmasını arz ve 

talep ederim. 
İsa VARDAL 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 190 inci maddesinin 2 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz olunur. 
S. Feridun GÜRAY 

MADDE 190. — 
FIKRA 2 
«Yüce Divan, Yargıtay Başkanının başkanlığında, 

Yargıtay ceza işlerini görmekte olan Birinci Başkan-
vekili ile Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından da
ha kıdemli yedisinin katılması suretiyle teşekkül eder. 
Diğer Ceza Dairesi Başkanları yedek üye sayılırlar. 
Başkanın mazereti halinde Birinci Başkanvekili Baş
kanlık görevini yürütür. Yüce Divan gerektiğinde 
derhal toplanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 190 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde düzeltilmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

Fıkra : 2 
«Yüce Divan, Yargıtay Başkanının Başkanlığın

da, Yargıtay ceza işlerini görmekte olan Birinoi Baş
kanvekili, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanları ile Da
nıştay İdarî Kurulu Başkanı, Danıştay İkinci Daire 
Başkanı Danıştay Beşinci Daire Başkanlarından ku
rulur. Yüce Divan gerektiğinde derhal toplanır» 

Danışma (Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 190 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Saygılarımla. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 

«Yüce Divan üyeliği için, 11'i Yargıtay, 10'u Da
nıştay Başkanları ve üyeleri arasından ve kendi Ge
nel Kurulları tarafından gerekli görüldükte, gizli oy
la, 21 kişi seçilir. 

Bunlar, gizli oy ve salt çoğunlukla içlerinden bi
rini Başkan ve birini Başkanvekili seçerler. 

Yüce Divan bir Başkan ve 14 üye ile kurulur ve 
kararlarını salt çoğunlukla verir. 

Geri kalan altı kişi gerektiğinde Kurulun eksiği
ni tamamlamak için yedek üye durumundadır. 

Bu yedek üyeler üçü Yargıtay, üçü Danıştaydan 
seçilmiş üyeler arasından olmak üzere ad çekmeyle 
ayrılır. 

Başkanlığa ve Başkanvekilliğine seçilenler bu ad 
çekmeye girmezler. 

Yüce Divanın kararları kesindir. 

Yüce Divan kanunlara göre yargılar ve hüküm 
verir. 

Yüce Divan gerekli görüldüğünde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararıyla kurulur.» 

Yüksek Başkanlığa 
190 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 
Isa VARDAL Bahtiyar UZUNOĞLU 
«Yüce Divan, gereken hallerde Anayasa Mahke

mesinden 5, Yargıtaydan 4 ve Danıştaydan 2 üye ol
mak üzere ilgili kuruluşların Genel Kurulları tara
fından kendi başkan ve üyeleri arasından gizli oyla 
seçilecek 11 üyeden kurulur. 

Yüce Divanda savcılık görevini Cumhuriyet Baş-
vacısı veya vekili yapar.» 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 190/2 fıkrasının aşağıda be

lirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Necdet GEBOLOĞLU 

«Yüce Divan gerektiğinde üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun katılmasıyla derhal toplanır. Yüce Di
van kararlarını oy çokluğuyla verir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 190 in

ci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 190. — 
«Fıkra 2-3. Yüce Divan, Yargıtay Başkanının baş

kanlığında Yargıtay ceza genel kurulunda çalışan Bi
rinci Başkanvekili ile Yargıtay Ceza Daireleri Baş
kanlarından teşekkül eder. Yargıtay Birinci Başkanı
nın kanunî söbeblerle Yüce Divana katılmadığı hal
lerde ceza işlerine balkan Yargıtay Birinci Başkanve
kili başkanlık görevini yapar. Çera Daireleri Baş
kanlarının Yüce Divana katılmamaları halinde, ka
nuna göre vekil durumunda olanlar Yüce Divana ka
tılırlar. Yüce Divan gerektiğinde derhal toplanır. 

Yüce Divanda savcılık görevini Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı yürütür. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının kanunî sebeplerle bulunmaması halin
de bu görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekili 
yapar.» 

Turhan Güven Tandoğan TOİKGÖZ 
Mahmut Nedim BtLGÎÇ Mehmet PAİMAK 
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Yüksek Başkanlığa j 
Tasarının 190 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 

fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
«Cumhuriyet Başsavcısı; ilamın kendisine veril

diği tarihten itibaren, otuz gün içinde Yüce Divan 
kararına karşı resen veya aleyhinde hüküm tesis edi
len kimsenin ilamın tebliğinden itibaren onbeş gün 
içinde müracaatı üzerine, bir defaya mahsus olmak 
üzere hükmü veren Yüce Divana karar düzeltilmesi 
isteğinde bulunabilir.» 

Rifat BAYAZTT Fevzi UYGUNER 
BAŞKAN — Birinci önerge Sayın Vardal'ın... 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, ben ıbu önerge

yi, 182 nci maddede vermiş olduğumuz (A) fıkrasının 
değiştirilmesine dair önergeye paralel olarak ver
miştim. O önergem kabul edilmediği için bu önerge
min de artık hikmeti vücudu kalmamıştır; geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güray, buyurunuz efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Yüce Divanın teşkiline dair olan 190 inci madde
de, Yüce Divanın, Yargıtay Birinci Başkanının işti
rakiyle ve ceza işlerine bakan İkinci Başkanın da ka
tılması suretiyle dokuz Ceza Dairasi Başkanından 
müteşekkil olduğu belirtilmiştir. Dokuz Ceza Daire
si Başkanı ile iki Başkan ve Vekili olmak üzere 11 ki- I 
silik heyet oluşturulmuştur; fakat Yüce Divan hazır- I 
tanırken bu Heyetin yedekleri belirlenmemiştir. Ka
naatimizce bu bir eksikliktir. 

Çünkü, üyelerin vasıfları ve görevleri belirtildiğine 1 
göre, bunlardan birisinin raporlu, diğerinin de izin- , 
ti olması halinde Yüce Divan teşekkül edemeyecek 
demektir. 

Bizim getirdiğimiz önerge, Yüce Divanın t>u ça- I 
lışamaz hale gelmesini önlemek için konulmuştur. O 
nedenle, Ceza IDaireleri Başkanlarından sadece yedi
sinin asil olarak Heyete iştirak; kıdem sırasına gö-
göre geride kalan ikisinin de yedek üye sıfatı alma
sı sağlanmıştır. I 

Böylece, Yüce Divanın dokuz kişiyle toplanması 
ilkesi kabul edilmiştir ki, bu Anayasa Mahkemesine 
de paralellik arz eder. 

Bunun yanında, diğer iki üyenin Yüce Divanı iş- I 
tirak etmemesi de diğer görevleri yerine getirmesi için 
onlara bir fırsat bırakır, Yüksek malumları olduğu I 
üzere, Yargıtay üyeleri ve hâkimler asli görevlerin- | 

— 248 

den başka herhangi bir görev alamazlarsa da getiri
len kanunlarla kendilerine birçok yan görev de veril
miştir. Bunların başında seçim görevi gelir, ayrıca 
yine geçen günler belirttiğiniz gibi, derneklerin kong
relerini yönetme görevleri gelir, bunun yanında idarî 
görevleri vardır. Daire Başkanlarının diğer katıldıkla
rı toplantılar vardır. ( 

O nedenle, dokuz Ceza Dairesi Başkanının aynı 
anda Yüce Divana almak, Yargıtaydaki işleri de ak
satabilir. Ayrıca, Yüce Divandaki bu dokuz üyenin 
her an aynı anda Yüce Divana katılmaları da imkân
sızlık arz eder. O ahvalde Yüce Divanın toplanama
ması gibi bir durum hâsıl olmaktansa, diğer yedi üye
nin katılmasıyla toplanması öngörülmüştür. 

Bu suretle Yüce Divan teşkil edildiğinde, 
Birinci Başkan Yüoe Divanın Başkanlık görevini ya
pacaktır, Ceza Daireleri 'İkinci Başkanı ise, Yüce Di
vanın başkanvekilliği veyahut birinci başkanının ol
madığı ahvalde de başkanın yerine görev yapma im
kânına kavuşacaktır. 

Uygulamada tereddüt yaratmaması bakımından 
ve hâkimlerin görevlerini kıdem sırasıyla yerine ge
tirmeleri muvacehesinde Yüce Divan Başkanının ol
madığı zamanda kendisine vekâlet edecek kişi de 
maddede belirtilmiştir. 

Bunun ayrıca diğer bir önemi de şudur; bugün 
ceza daireleri sayısı dokuzdur; fakat yarın ihtiyaca 
göre on, onbir, oniki olabilir ki, bu devamlı artış kay
detmektedir. Eğer Anayasa Tasarısında olduğu gibi, 
daire başkanlarını sayısal olarak sınırlandırmaz isek, 
Yarın daire başkanı oniki olduğunda ik* de başkan 
ve muavini ondört üye ile toplanma imkânı hâsıl 
olur. Yüksek malumları olduğu üzere, ondört üye ile, 
oniki üye ile toplanıldığında oy eşitliği halinde de bir 
çare getirilemez. 

O nedenle, yarın veya daha ileriki zamanlarda 
daire sayısının artması durumunda da bu konuya 
çözüm getirilmiştir. Bizim önerimiz kıdemli yedi dai
re başkanı ile birinci başkan ve ceza işlerine bakan 
ikinci başkandan mürekkep dokuz kişilik bir Yüce 
Divan oluşturulması yönündedir. Yüksek tasvipleri
nize saygıyla arz ederim. (Alkışlar). 

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

üye?.. Buyurun Sayın Azgur aleyhte. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Yargıtay Ceza Dairelerindeki görev usulü ilgili 

kanunda gösterilmiştir. Bir daire başkam ma.zur ol-
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duğu zaman, ıhasta olduğu zaman, izinli olduğu za- | 
man o dairenin nasıl toplanacağı, hangi üyenin daire j 
başkanı yerine görev yapacağı açıkça bellidir. 

O itibarla, önergede ileri sürülmüş olduğu gibi, I 
bir daire başkanının mazeretli olması halinde o dai
rede başkan yerine görev yapan kişi Yüce Divana 
katılma imkânına maliktir; Danıştayda da böyledir. 
Bütün yüksek mahkemelerde, kurul halinde çalışan I 
mahkemelerin başkanlarının mazereti halinde o kuru
lun nasıl toplanacağı kanunda düzelenmiştir. I 

O itibarla, Sayın Güray'ın ileri sürdüğü endişe 
kanaatimce yersizdir, Yüce Divan bütün ceza daire
lerini kapsam içine alacak şekilde kurulmalıdır, bun
da yarar vardır. I 

Saygılar sunarım efendim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 1 
Anayasa Komisyonunun görüşünü rica ediyorum. I 

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

Kıymetli meslektaşım Feridun Güray'ın önerge
sini evvelce incelemiştim. Kendisi yedi ceza dairesi 
başkanının Yüce Divana girmesini, kıdemsiz iki daire I 
başkanının da yedek üye olarak kalmasını önerirler. I 
Kanaatimce bu görüş isabetsizdir. Nedenini arz ede- I 
ceğim: I 

Tesadüfen kıdemsiz bir daire başkanı ola ki, Yü- I 
ce Divana sevk edilen sanığın yargılanacağı suçun il- I 
gili olduğu dairenin başkanı olabilir, bunlar ihtisasa I 
taalluk eden dairelerdir. Böyle bir ayrıcalık gerekti
ğinde Yüce Divanın görevini gereği gibi yapmaması, I 
gibi bir sonuç da doğurabilir. Aslında '1730 sayılı I 
Yargıtay Kanununda bir daire başkanının mazereti I 
bulunması, hatta seçilememesi, münhal olması halin- I 
de yerine en kıdemli üye vekâlet eder ve vekâleten bu I 
görevi yürütür. 1 

Ancak bizim madde düzenlememizde yedek üye- I 
lik zu'hulen gözden kaçmış, düşünülememiştir. Bu I 
durumda yarın daire adedinin artırılması halinde da- I 
hi belirli daire adedine göre Yüce Divan oluşacağı- I 
na göre, bunlardan bir tanesinin görevde bulunma- I 
ması veya mazereti 'halinde o dairedeki en kıdemli I 
üyenin Yüce Divana katılması biçiminde bir düzenle- I 
me de yapılabilir. Biz bu hususu önergeyle birlikte I 
IKomisyon olarak her iki yönüyle inceleyip dikkate I 
almayı daha uygun görüyoruz. Bu hususu arz edi- I 
yorum efendim. I 

Teşekkür ederim. I 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim. | 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, kabule 
mahzar olmadığına göre zaman kaybetmemek bakı
mından önergemi geri alıyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Teşekkür ederim Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, bir 
yanlış anlaşılma oldu, önergemi geri almıyorum. 

BAlŞKAN — Önergenin dikkate alınmasına Sayın 
Anayasa Komisyonu katılıyor, dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum: Kaibul edenler... Etmeyenler.. 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Gökçe buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Yüce Divanın Anayasa Mahkemesinden alınıp 
yeni bir tarzda kuruluşu öngörülmüştür Yüce Ko
misyonumuzca. Bu kamuoyunda oluşan birçok eleş
tirileri dile getirir niteliktedir. Şöyle ki, Anayasa 
Mahkemesinde yargılamayı yapan kişilerin ceza hu
kukunu bilip bilmedikleri hususu tartışılmış ve zihin
lerde oluşan bu fikir Yüce Komisyonumuzu da etki
lemiş ve Yüce Komisyonumuz da Yüce Divanın sa
dece Yargıtay Başkanlarından kurulması biçiminde 
bir madde oluşturmuş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 

1924 Anayasası ve 1945 Anayasasın inceleyecek 
olursak, orada Yüce Divanın 21 üyeden oluştuğu, 
bu 21 üyenin 11 inin Yargıtay, 10 unun da Danıştay 
başkan ve üyeleri arasından seçildiği görülür. 

Yine Fransız sistemine göz atarsak, onların La 
haute cour de justice dedikleri yüce divan Fransız 
asamblesinin, yani Büyük Millet Meclisinin ve Sena
tonun aynı sayıda seçtiği üyelerden terekküp etmek
tedir. ISözü şuna getirmek istiyorum, Yüce Divanın 
yaptığı iş basit bir ceza yargılaması işi değildir. Yüce 
Divanın yaptığı işte, yaptığı yargılamada geniş ölçü
de memur olan ve memur hukukuyla ilgili bulunan 
'konular vardır. Kamu düzeniyle kamu idaresiyle ida
re hukukuyla ilgili durumlar söz konusudur. Bugün 
Danıştaytmızda memurun muhakematı hakkında ka
nunu uygulayan dairelerimiz vardır. Mesela, İkinci 
Daire Memurun IMuhakematı hakkındaki Kanunu 
uygular. Müsteşarlara, elçilere, valilere varıncaya dek 
hepsi hakkında lüzumu muhakeme ya da meni mu
hakeme kararı verir. Memur hukukunu, memurun 
yargılanmasını ki, memurun suçu memurun memu
riyet görevinden ya da memur bulunduğu sıra işle
diği suçlara ilişkindir. İkinci Dairenin verdiği bu ka-
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rar üst derece olarak îdarî İşler Kurulunda da ince
lenmektedir. 

Ayrıca, Danıştay bünyesinde memur işlerine, me
murla ilgili davalara bakan bir Beşinci Daire vardır. 

Şimdi, Yüce Divanı kurarken çoğunluğu memur 
teşkil eden ya da memur hukukuyla, idare ile ilgili iş
ler olan konularda Danıştay! ve Danıştayın Memurin 
Muhakematı Hakkındaki Kanunu uygulayan dairesi, 
onun bağlı olduğu üst daireyi ve Beşinci Daireyi bu 
kompozisyon dışında bırakmak, gerçekten büyük ha
ta olur. Bir yanda Anayasa Mahkemesine verilmesin
de öngörülen hatanın tersi burada söz konusu ola
cak; yani ifratla tefrit arasında. 

Ben fazla birşey demiyorum; yine diyorum ki, 
Yargıtay Ceza Daireleri Başkanları, Yüce Divanı oluş
tursunlar; fakat Danıştayın da memur suçlarıyla il
gili, memur hukuku ile ilgili, idare ile ilgili, kamu ile 
ilgili daireleri var. Bu dairelerin de gördüğü işler var-
Üç Danıştay başkanı buna katılmalıdır. İkinci Daire 
Başkanı, Beşinci Daire Başkanı, ve İdarî İşler Kuru
lu Başkanı, buna katılmalıdır. Aksı halde yapılacak 
iş basit bir ceza yargılaması niteliğinde olacak ve İda
re Hukuku ile Memur Hukuku gözden kaçırılmış ola
cak. 

Elbette ki takdir Yüce Kurulunuzundur, saygılar 
sunarım 

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

üye var mı? 

TURHAN GÜVEN — Aleyhte söz istiyorum 
efendim. 

BAŞ/KAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Tasarının 190 inci maddesi «Yüce Divan» başlı

ğını taşımaktadır. Bu mahkeme, normal bir mahkeme 
kuruluşu değildir. Olağanüstü hallerde, birinci fık
rasında yazılan kişilerin, görevlerinden ötürü işlemiş 
oldukları, suçlara bakacak bir mahkemedir. 

Tanrı, Türkiye'de Yüce Divanlar kurulmasından 
hepimizi korusun, önemli olan şudur: Ancak belirli 
şartlar var ise, bu mahkemenin kurulması söz konu
sudur. Biz burada, bu mahkemenin hiç kurulmaması-
nı temenni, edeceğimiz yerde, kimlerden kurulması 
üzerinde ve nasıl teşekkül edeceği hususu üzerinde 
daha dikkatle duruyoruz. Bizce bu geçerli birşey de
ğildir. Bu memleketin namuslu, milletine ve vatanına 
hizmet etme aşkı içinde olan kişilere ihtiyacı vardır. 

Bunlar Türkiye'de çoğaldıkça, bu kişiler görev başın
da oldukça Türkiye'de Yüce Divanlara zaten gerek 
olmayacaktır. 

Kaldı ki, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar. Yü
ce Divan kaç defa görev ifa etmiştir?.. Bir Yavuz Ha
vuz davasından başlamak üzere, nihayet saysanız saysa-
nız ellerinizin parmaklarını geçmeyecek kadardır. Bu 
nedenle, bu mahkemenin iDanıştayla, Sayıştayla ve
ya Anayasa Mahkemesinden oluşup oluşmayacağı 
hususu önemli bir konu değildir bizce. Kaldı ki, işi 
de bir bilene yaptırmakta da yarar vardır. Evet, ba
sit bir ceza uygulaması değildir, o nedenle ceza usu
lünü çok iyi bilen kişiler tarafından bu mahkemenin 
yürütülmesinde büyük yarar vardır. 

Bir vesile ile Anayasa Mahkemesinin bir duruş
masına gittiğimde gördüm ki, orada Türk Ceza Usul 
Yasası uygulanmamaktadır. Her üye sanığı önüne 
çekip ayrı ayrı sual soruyordu. Burada, yani Yüce 
Divan sıfatı ile yapılan işlemlerde, usûl Ceza Usulü
dür. Ceza Usulünü de Türkiye'de, yüksek müsaade
nize sığınarak söylüyorum ki, Adlî Yargıdan başkası 
kolay kolay bilmez. Onun bütün inceliklerini ve sa
vunmanın kısıtlanmamasını belirli çerçeve içinde yü
rütmesini, muhakkak ceza hâkimlerimiz bizlerden çok 
daha iyi bilmektedirler. 

Bu nedenle Yargıtayda memur suçlarına bakan, 
(Valiler de dahil, biraz evvel Sayın önerge sahibi va
lilerden bahsetti) Dördüncü ve Beşinci Ceza Dairele
ri bulunmaktadır. Önergenin bu şekilde kabulü, da
ha evvel yapılmış olan hataların bir devamını bera
berinde getirir. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Değerli Baışkanıımı, değerli 
arkadaşlarını; 

Krytmetlli adcadlaşıımız Ablhas Gökçe Ib&raız evvel 
okunan önergesinde Yüce Divanım oluşturulması sı
rasında, Danıştay îdarî Kural Baslkanı lifle îlklinci ve 
iBeşincü Daliıre Başkanlarını da Yüce Kuralla dahil 
©ditoıesıi ve Yüce Divanın bu şeklide oiuşfaruimasını 
önerdlilec. 

Komisyon olarak bu görüşe kaıtılalmamalfctaıyız* 
Nedenlerimi sizlere atrz edeceğim: 

iHlhalklikıa, 1924 Anayasasında Yüce Divanın oluş-
ıturalmıası biçimline göre Danıştay ve Yargutaydam 
oluşturulan bir ıbuçjiımde teşekkül eMritoıliş bulunmak-
ıta ve 1961 Anayasası ile Yüce Divani göırevi Ana-
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yasa MaMkemeslime verilmiş bulunmakta ise de, 1961 
Anayasasünıtn Meclisteki tartışmalarıyla ilgili tutamak
ların Imceflemımesdmdem dle anlaşılacağı veçhile, 'bu Ana
yasa tartışması sırasında ıdıa Yüce Divan görevi Ana
yasa M'ahkemesimde yüırıüıtüldiüğii sırada, Yargıtay 
Oeza Daiıreflerii Başkanlarının veya hiç akmazsa bir 
kısanının Yüüe Divana dahi edilmesi o zaman dahi 
düşünülmüş ve ancak ıbu takdirde belMii biır görevin 
(ifası (için Anayasa Mahkemesinin teşekkül tarzımın 
bozuiknlasınıri lisabetsiz olacağı sonucuna varılarak, 
mevcut düzenleme ile yetinlilmiiştir.: 

Değeri arkadaşıimız Abbas Gökçe, bu kıişiler 
hakkında çoğu kez Memurin Muhakeımatı Hakkım
daki Kanonun dıa uygulanacağından söz ettiler. Me
murun Mubakemıatı Hakkındaki Kanun, hazırlık 
aş/amasında davanın açılması ve açılmasından önce
ki aşamada uygulanacak bir Kanundur. Bazı cürüm-
lendeta memurların yargılanması ile ilgili Kanun da 
keza davanın açılması ve ondan önceki aşamada uy
gulanacak; bür Kanundur. 

Yüce Divanda yargılanacak ibişi hakkında esa
sen ıkamu davası açılmııştır. Yargılaman ibişi hakkın
da Ceza Yargılama1 Usul Kanunu uygulanacaikıtır.-
Bu ibişi ıbir suç işlemiştir. İşlediği suçlar bütünü ile 
Türlk Ceza Kanununda bölümleriyle, fasılüanyla ya
zılan suçlardır. Oeza Kanununu uygulayacak olan 
kişiler Yargıtay mensuplarıdır, ilgili dairelerin müte
hassıs başkamlarıdır, senelerden beni hu davaları gö
ren, rülyet eden, hatta İdareden gelen tezi ibişlerin 
hu yofdakli suçlarınıı dahi yargılayan ilğli daire 
başjbanillarıdiır.ı 

(Binaenaleyh, biz, karıma bir Yüce Divan oluş
turulmasına hiç de gerek bulunmadığı kıamaatimde-
yüzH Bu nedenle değerli arkadaşımtzım önergefaine Ika-
tüıamıyoruz. 

Saygılarımla. 

KÂZIM ÖZTÜRJK — (Bir sorum yar Sayın Baş-
kaımnm. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztüric? 

ıKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkarum; Yüce Di
van yargılamalarınım tarihim ışığında önce Anayasa, 
sonra - Kamu Hukuku, sonra Ceza Hukuku, sonra 
da İdare Hukukunum' tatbik edildiği Yüce bir Mah
kemedir. Olaya göre, peik (istisnaî ahvalde görev ya
pıyor, 

(Böylesi ıbiir mahkemenlim oluşumumu, surdta Ceza 
. Hâlbimlerlinden dluşiturimamım ısrarında acaba isabet 
var mıdır; bîr ikincisi, lidlarî Mahkemeden de üye 
almak, hatıta Genel Kurulca reddedildiği için israr 

edemiyoruz; aıraa bu ımıaibJkbftıenliın ıteşjökikülünde Ana
yasanın yakın takipçisi olan Anayasa Mahkemesin
den de üye almak suretiyle bür oluşum düşünülür 
mü? 

Saygılarımla^ 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, benimi 

de bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayım Eroğlu, 

IHAMZA EROGİAJ — Sayın Başkan, 1924 Ana
yasasına göre, (kurulan Yüce Divanın kuruluşu hak
kında biraz önce Sayın Abbas Gökçe ve Sayın Söz
cü arkadaşımız açıklamada bulünlduHar. Bu Anayasa
mın Yüce Divanla liligili olan1 hülkümlieri 19ı60'a ka
dar, 1961 Anayasasının yürüdüğe girmesine kadar 
devam edegelimliştir ve bu madde hakkımda ömemlıi 
bir şikâyet olmamıştır, başarıyla Yüce1 Divan vazi
fesini yapmıştır. Asıl şikâyet, 1961 Anayasası hü-
küırnleriıme göre kurulan Yüce Divandan olmuştur. 

Yüce Divanın üyeleri arasında Danıştay üyeleri
nim bulunmuş olmasinım birçok bakımdan uygulama
da faydalara ıgörülmüştür.; Sayın Sözcü 1961 Anaya
sası sistemlimden bahsedenken, o sistemlin hatalarını 
tileri sürerek onu tenkit konusu yaptı. Acaba 1924 
Anayasasının hükümlerinim uygulandığı dönemde bu 
hususlar dikkate alında mı?..v 

Saygılarımla., 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
(Buyurum Sayın Kavalah. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Erendim, Komiiısyon olarak, 
görülecek davanın mlahiyetine, niteliğime göre bu hu
susu da dikkate alarak Yüce Divanım, Yargıtay Bi
rimci Başkanınım Başkanlığında, ceza işlerini gören 
Birimdi Başjbanvdblinlin ve Ceza Daireleri Başkan
larının oluşturacağı bir kurul sekinde teşekkül etoıe-
sinli benÜmsedlik. Bu nedenle, esasen Anayasa Mah-
kemiesimde ceza üşlerimii tedvirle görevi üye ihtiya
cınla yönelmenin, bliraz evvel 'arz ettiptn glilbi, belik' 
lenımesi muvacehesinde Anayasa Mahkemesimden ve 
davamın nilteliğliıne tgöre Danıştaydan Komisyon ola-
raik üye alimlayı ive kurulun bu şekilde karma olarak 
oluşturulmasını benimseyemedik. 

19160'ıtan sonraki Yüce Divanın oluşmasının sa-
kincalıı gördüğümüz yönlerini biraz evvel' arz etmiş-
tıimV Daha önceki tertip tarzı üzerinde de durulmuş
tur. Ancak Yüce Divanım gerektiğinde derhal oto-
ma'tilbmıanı 'faaliyete geçameyişi, imd-el-hâce kurulma
sı yoluna (tevessül edütoesi ve tertibinde çekilen güç-
lüıkler ve biraz evvel 'arz ettiğim gibî, uygulanacak 
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olanın sadece Türk Ceza Kanununun hükümleri ol
ması muvacehesinde Komisyon olarak, Yüce Diva
nım ibiraız evvel arz ettiğim biçimde teşekkülünü ter-
oilh etmiş bulunmaktayız. 

Saygılarımla efendim, 
BAŞKAN — Bir soru daha Var Sayın KavaMı. 
Sayın Genç, 'buyurun. 
KAMER GENÇ — Saym Başkan, Yüce Divan 

görevinin Anayasa Mahkemesinden alınarak Yargı-
ıtay Ceza Daireleri Başkanlarıma verilmesinin nede
nini acaba Komisyon, mevcut Anayasa Mahkeme-
sftnıin Yüce Diıvanhfc görevini layılkliyle yapmadığı 
limancında mı görmelk*edlir?v.= 

Sonra, Anayasa Mahkemesinin teşekkül tarzını 
değiştirdik; 15 üyeyi Cumhurbaşkanı atayacak. Bu 
durumda, Cumhurbaşkanı ıbu atamla işlemini yapar
ken, elbettelkıi Yüce Divan sıfatını da göz önünde 
tutarak (buna göre 'blir laıtamaya girişecektir. Acaba, 
Komisyon, geçmiş uygulamada hata mı gördü İki, 
yenli bir teşekkül sekine gidilmektedir?.., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kavalaiiv 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALAILI — Efendıim, biraz evvel konuşan' değer-
i arkadaşımız Turhan Güven Bey hu konuyla il
gili görüşlerini laçıklamış, bizim ide beyan etmdkl-
ğimıiz gereken ve katıldığımız görüşünde Yüce Di
vanını Anayasa Mahkemesinde yürütülmesi sırasında 
bazı laiksaklıklıarın olduğunu vurgulamış bulunmakta
dır, Burada, bunları tekrar etmek istemiyorum, Ana
yasa Mahkemesinin oluşma biçimine göre ve yine 
Yargıtaydan, hemen üzülerek arz edeyim, yapılan 
seçimlerde hukuk dairesi adedinin fazlalığı ve hukuk 
dalke üyesinin de adetçe çok olması nedeniyle ve 
seçimlerin gfoü oyla Büyük Genel Kurul tarafından 
yapılması nedenliyle çoğu kez Anayasa Mahkemesine 
hukuk dairelerinden üyelerin seçile gelmesi, yalnız 
Askerî Yargııtaydan ceza üsleriyle uğraşan arkadaş
ların Anayasa Mahkemesine çok sayılı miktarda gi
debilmeleri bizi Yüce Divan görevinin, Yargıtay Ce
za Daireleri Başkanlarının oluşturacağı bir heyet ta
rafından görülmesine itmiş, bu görüşümüz bu neden
le Tasarıyı bu şekilde düzenlememize neden olmuş 
bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Kavalaü. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım, sorum var..? 

BAŞKAN — Soru bitmiştir Sayın Gözübüyük. 
Değerli üyeler; 

Önergeye Anayasa Komisyonu toıfaatnakfodıra 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.;. önergenıin didkaıte alınması 
kabul edilmemiştir,; 

Sayın Kırctah'nm önergesine sına gelmiştir. 
Sayın Kırcali, ıbuyurunuz, önergenizi açıklamak 

üzere. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Bendemiz, bir sorun, eğer Atatürk'ün Cumhur
başkanı, Devlet. Başkanı bulunduğu sürede bir su
retle çözülmüş lise ve ona nazaran zaman içerisinde 
gelişmeler bunu değiştirmeyi 'gerektirecek bir inkişaf 
göstertmemliş lise, ben sorunum, Ulu önder Atatürk' 
ün sağ olduğu devrede nasıl çözümlenmiş ise, o is
tikamette çözümlemeyi d'aıima tercih ediyorum. Çün
kü Türk tarihlini!! en başarılı devrelerinden birisi ola
rak telakki ediyorum, Ulu önderin1 Oımhurbaşkanı 
ve Devlet Başkanı bulunduğu zamanlan. Bu neden
le de, bugünkü Yüce Divan vazifesinin, 1961'de ol
duğu gibi, Anayasa Mahkemesine intikalinden ziya
de, ondan evvel 1924 Anayasasında nasıl yer almış
sa, o sebeple gerçekleştiı^iirnesinin büyük isabet ola
cağına inanıyorum.; 

Bir kere şunu, özelikle belirtmek isterim Udi, 
çok dikkate değer; kuranlar, 1924 Anayasasında 
bunıa bir «Mahkeme» dememişlerdir. Ne «Anayasa 
Mahkemesi» demliş, ne «Yüce Divanı Mahkemesi» 
demiş, «Yüce Divan delmiş. DemekM bunun içeri
sinde, karar vermeden' mahkemenin ötesinde birta-
fcıirrı vazifelerin bulunduğu «Divan» sözünde işaret 
edilmek istenmiştir. 

İkincisi, Sayın Komisyon Sözcümüz çok kesin' 
»bir kanıya varıyorlar.; Biraz evvel Sayın Gökçe açık
ladılar isin zorunluluklarını, Sayın Eroğlu da açık
ladılar; niçin Yüce Divan kurulur diye. Bu, sadece 
bir ceza işli değildir. Sayın SöKriimüz diyorlar ki, 
efendim, suçun zaten Genel Kurulda müzakeresiyle 
soruşturmanın açılmasıyla suçun varlığı esas itibariy
le kabul edilmiştir, ondan sonra artık yapılacak şey, 
buna uygulianacak ceza nedfir, şeklinde yoramluyor-
larH Katiyen öyle değil;. Hatturktaak isterim!; Alah 
rahmet eylesin, Sayın Suat Hayri Ürgüplü dava
sında Meclis, ıtahkilkat yapılmasını lüzumu muhake
me kararı şeklinde bir karara vardığı halde, sonra 
suçsuzluğu meydanla çıkmış ve beraat etmiştir, 

Buna örnekler, çok fazladır. Onun üçte, suç var
dır, i la vardır. Sanki jüri suçu tayin etmiş, ondan 
sonra ceza mahkemesine biz hâkim gibi tevdii edi-

— 252 — 
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yanız, «i lk siz tayin ©dikiz suçu dliyoruz. Öyle de
ğil, suçun varlığı, yokluğu da (burada tayin ediüeoek-
»ttir.. iMahkemfeleıiiın vazifelerinden, yani Yüce Diva
nın vazatfeîlenınden birlisi budur. 

Şimdi bir hususu daha belirtmek istiyorum; bu 
Yüce Divanda kimler muhakeme edilecek? Dikkat 
buyurulursa maddemizde, isabetli olarak demiş ki; 
«Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, As
kerî İdare Mahkemesi, Hâkimler Savcılar Yüksek Ku
rulu üyeleri ve Sayıştay Başkan ve üyeleri.» 

Şimdi, şu kişilerden bugüne kadar muhakeme 
edilmiş olanlar yalnız Bakanlar Kurulu üyeleridir. 
1924'den ,beri Türkiye Cumhuriyetinde kurulmuş olan 
Yüce Divanlarda ve bu vazifeyi gören yerlerde bir 
Danıştay üyesi ye Başkanı, bir Yargıtay üyesi ve Baş
kanı, Savcısı... Hiçbirisi muhakeme edilmemiştir. Bu 
çok önemli bir şey. Diğerleri de, Sayın Güven'in de 
biraz evvel işaret buyurdukları gibi, gerçekten iki elin 
parmaklarını dolduracak miktardan fazla değildir. 

Şimdi, bu durum karşısında Yüce Divanı devam
lı kılmak hiç isabetli değildir. Atatürk'ün getirmiş 
olduğu, kabul etmiş bulunduğu o zamanki Meclisin, 
bakınız Anayasamızda ne diyor : «Divanı Âli azalı-
ğı için 11 'i mahkemei temyiz, 10'u Şûrayı Devlet rüe-
sa ve azası meyanından ve kendi heyeti umumiyeleri 
tarafından ledeliktiza reyi hafi ile 21 zat intihab olu
nur», gerektiğinde 21 kişi seçilecek. Her gün, «Ben 
Cumhurbaşkanını muhakeme edecek adamım, ben 
Başbakanı muhakeme edecek, Danıştay Başkamnı 
muhakeme edecek, Yargıtay Başkanını muhakeme 
edecek adamım» diye ortada kendine birtakım kuv
vetler vermeden kimseler istemiyor. Ne diyor?.. «Da
nıştay, Yargıtay bütünü bu muhakeme yetkisiyle yü
kümlüdür, yetkilidir.» Gerektiğinde bunlardan 10 ki
şi seçilecektir, 11 kişi seçilecektir 21 kişi oluşturacak
tır. Bu husus çok önemlidir arkadaşlar, bunu özel
likle belirtmek istiyorum. 

Bize ,bugün Büyük Millet Meclisinin önüne geçen 
makamlar gibi durumlar yaratan kişilerin oluşması
nı, işte bu ledeliktiza sözü gerektiğinde oluşmaması 
etki etmiştir. 

îkinci olarak, bir de kişilerin bilgisinden yararlan
mak iktiza ediyor. Bu nedir? Yalnız Yargıtay Ceza 
Dairesinden kurulmuş Yüce Divan isabetli değil. Bir 
arkadaşımız, Sayın İğneciler geçenlerde dediler ki; 
«Bunlar, isterse bilirkişi getirebilir.» Beyefendiler, 
yani bir Danıştay üyesinin, bir Yargıtay üyesinin, 
Başkanının bir Anayasa Mahkemesinin, bir Başba-
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kanın, bir Cumhurbaşkanının işlemiş olduğu suçta 
bilirkişi kullanılır mı? Bunlar, kişilerde var olan, he
sap edilmiş olan bilgiler ve tecrübelerle elde edilir. 

tşte Türkiye'de idarenin murakabesine çok yakın 
bulunması sebebiyle işinin icabı olarak bu bilgi en 
fazla Danıştayda temerküz etmiş bulunmaktadır. 
Anayasayı murakabesi sebebiyle bugün için bir konu
da da Anayasa Mahkemesinde bu meselenin oluştu
ğunu söyleyebiliriz. O sebeple, Danıştay üyelerinin 
bulunmadığı bir Yüce Divanın ben yeterli bilgiye sa
hip olduğunu ve isabetli karar verdiğine inanmıyo
rum. Bir bakanın almış olduğu kararının, biz Danış
tayda bulunan arkadaşlarımız bilirler, en aşağı... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı süreniz dolmuştur, 
lütfen. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Tamam to
parlıyorum efendim. 

Şimdi, uzun süre bu müesseselerde tecrübe sahi
bi olmuş olan kişilerin girmesi lazım ki, 1924 Ana
yasası bunu sağlamıştır. 

îşte Anayasa Mahkemesinde bu iki sakınca var
dır. 

1. Ceza işini bilen hâkimler Anayasa Mahkeme
sine seçilmemektedir. Halbuki Yüce Divana üye se
çileceği zaman, ceza konularında hâkim olan daire
ler üyeleri veya başkanlarından seçilecektir. 

2. Anayasa Mahkemesi devamlı olmuştur, bu 
sakıncası vardır. Gerektiğinde kurulacaktır, devamlı
lık fonksiyonunun maniini ortadan kaldıracaktır, mah
zurunu ortadan kaldıracaktır. 

Bu sebeple de ben, teklif ettiğim 1924 Anayasa
sında olduğu gibi, gerektiğinde kurulan 10 Danıştay 
üyesinden, 11 Yargıtay üyesinden oluşan ve gerek
tiğinde kurulan bir Anayasa Mahkemesinin kabulü
nü istirham ederim. İsabetli olacağı kanısındayım, sa
mimî olarak inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kırcalı. 
Sayın Kavalalı, konu hakkında tekrar açıklama 

yapma gereğini duyuyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, küçük bir noktayı ar
kadaşımız getirdiği için arz etmek istiyorum. 

Herhangi bir kurul, ileride büyük bir ödev göre-
cekse, istisnaî olarak, kendisine devamlı olarak bir 
kuvvet evham etmez. Yüce Divanın ödevi, Yüce Di
vanın harekete geçmesi vakıası, o kurulu teşkil eden
lerden bağımsızdır. Onun için, böyle kendilerinde 
bir kuvvet evham ederler sözüne, Sayın Kırcalı dos-
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tumuzun bu zarif mütalaasına bu nedenle katliamı- | 
yoruz. O zaman hangi kurula verirseniz verin, o ku
rul diyecektir ki; ben şunu yaparım, bunu yaparım. I 
Kurullar, ileride yapacaklarına göre değil, geçmişte' 1 
yaptıklarına göre değerlendirirler, insanlar da böyle
dir. Binaenaleyh, buna katılmak imkânı yoktur. 

2. 1924 Anayasasında Yargıtay ve Danıştaydan I 
muhtelif bir Yüce Divan teşkil olunmuştu; ama o za- I 
man Türkiye henüz İstiklal Savaşını yeni bitirmişti. | 
Ceza Dairelerinin adedi 3 veya 4 idi. Bir Yüce Di- I 
van teşkil etmek mümkün değildi. 

Üçüncü bir sebep daha var; Heyetinizin oylarıy
la tekerrür etmiş bir hususa temas etmek istiyorum. I 

Biz, yargı organlarının aralarındaki seçimi ve bu I 
yargı organlarından belirli kontenjanlarla yeni bir 
kurul oluşturulmasını, yeni bir mahkeme oluşturulma
sını; ülkemizdeki kaza hayatının, «bekası» demiyo- I 
rum; ama iyi yürümesi için zorunlu saydık. Bu ne- I 
denle de Anayasa Mahkemesinin teşkilinde dahi, 
kontenjan sistemini kaldırdık. 

Şimdi, Yüce Divan için böyle bir sistemi kabul 
ettiğimizi farz edelim; Yüce Divanın kurulması için 
ihtiyaç da oldu, ne olacak? Yargıtaydan 4 kişi, Da
nıştaydan 5 kişi, Anayasa Mahkemesinden 2 kişi... 
Bütün bu mahkemeler yeni bir seçim problemine 
gireceklerdir. Uzmanları bilir, bir yargı organında bu I 
türlü birkaç kişinin seçimi için ne kadar zaman kay- I 
bedilmektedir? Bu konuda samimî olalım. 

Kaldı ki, bizim düzenlediğimiz tasarı, mantığı 
itibariyle, felsefesi itibariyle doğrudur; biz, bu metin
de musırrız ve önergenin reddini, maddemizin oylan- I 
masinı istirham ediyoruz. I 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Evet. 

AZMÎ ERYILMAZ — Sayın Başkanım, bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, soru için imkân vereceğim. I 
Yalnız önergenin Sayın Gökçe'nin önergesinin aynı 1 
olması ve yine bu konuda Sayın Tutum, Yarkın ve 
Vardal'ın önergelerinin aynı mahiyette bulunması 
dolayısıyla zannediyorum bu 2 önerge sahibi gayet 
tabiî önergelerinin dikkate alınması konusunda Mec
lise sunulmasında ısrar etmeyeceklerdir; yalnız bu 
konuda soru sormak isteyen arkadaşlara soru sorma I 
imkânını veriyorum. 

Daha evvel Genç istedi, sonra Kırcalı ve Sayın 
Eryılmaz. I 

| Eve't, buyurun sorumuzu sorun Sayımı Gönç. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, Sayın 

I Kırcalı'nın önergesi üzerinde söz vermiyor musunuz? 
1 BAŞKAN — Hayır. Daha evvel aynı mahiyetteki 

önerge üzerinde söz verdim, konuşuldu. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, eğer Yüce 
I Divan meselesi, bizim hukuk sistemimiz içinde sade-
J ce bir salt ceza hukukunun uygulanması anlamına 

gelseydi, o zaman bunun Anayasa gibi bir temel ka
nuna girmesine gerek yoktu ve o zaman Yargıtay Ku
ruluş Kanununa bir madde konulurdu, denilirdi ki, 

I «Yüce Divan görevi, Yargıtayda falanca daire ba
kar» denilirdi. 

I Kanaatimize göre, Komisyonun «bu • salt ceza 
I hukuku uygulamasıdır» yolundaki mütalaasına katıl

madığımı belirtmek isterim. 
ikincisi; biraz önce Sayın Anayasa Komisyonu 

I Sözcüsü dedi ki, «Yargıtayda hukuk işleri ile ceza 
işleri seçimi nispetsiz oluyor, daima hukuk işleri ka-

I zanıyor» dedi. Kendisi de Ceza Dairesi Mensubu 
olduğu için orada halletmediği meseleyi Anayasa 
Komisyonumuz burada Anayasa yoluyla bu mesele-

I yi halletmektedir. 
Acaba, mademki bu kadar saf bir ceza hukuku 

meselesi olduğu inancındaysalar niye Anayasaya hü-
I küm koyuyorlar; doğrudan doğruya Yargıtay Teşki-
I lat Kanununa koymak suretiyle bu meseleyi çözüm-

leyebilecekleri inancındalar mı?.. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, lüt
fen sadece sorulara imkân verin. 

BAŞKAN —Evet. 
I Sayın Kırcalı, sorunuz lütfen. 

Sorular sorulsun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş-
I kanım, sayın üyeler; 

Sayın Anayasa Komisyonumuz Sözcüsü Akyol 
dediler ki, «Biz mümkün olduğu kadar kontenjan 
ayırmaktan kaçtık.» Böyle bir kontenjandan Genel 
Kurulumuz da uzaklaştı. Bu, Anayasa Mahkemesi 
için böyle idi. Anayasa Mahkemesinin çalışma tarzı, 
çalışmış olduğu zamanlar bizi bu istikamette karar 
almaya mecbur etmişti ve öyle karar aldık; ama ken
dilerinin Anayasa Tasarısının 196 ncı maddesinde 
«Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu» nun nasıl 
kurulacağı hakkında kararları var, maddeleri var. 
Burada belli kontenjan ayrılıyor. Ona ne buyurula-
cak?.. Bir. 
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İkincisi; eğer gerekirse Genel Kurulumuzun bil
gisine sunmak için, burada 4 Yargıtaydan, 2 Danış-
taydan yedekleriyle beraber üye seçileceği görülmek
tedir ki, bu bizzat Komisyonumuzun almış olduğu 
karardır ve burada madde, olarak yer almaktadır. 

Diğer taraftan, bir Yargıtay üyesi lalettayin bir 
suç işlerse, benim bildiğim kadarıyla, kendisi Ceza 
Daireleri Genel Kurulunda muhakeme edilecektir. 
Ben öyle biliyorum, yanılıyorsam özür dilerim. Yani, 
bu Ceza Daireleri başkanları dahil üyeleriyle bera
ber oluşan Ceza Daireleri Genel Kurulunun muha
keme edilecektir ama bu kişi eğer görevinden ötü
rü bir suç işlerse ve muhakeme edilmesi lazım ge
lirse, bütün üyeler bir tarafa bırakılacak, ondan son
ra yalnız 9 daire başkanı tarafından muhakeme edile
cektir. Sayın Komisyon bunda isabet buluyorlar mı, 
bunda ciddî bir aykırılık görmüyorlar mı?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Eryılmaz. 
AZMÎ ERYILMAZ — Sayın Başkanım; 
Bu getirilen sistem yepyeni bir sistemdir. Geçir

miş olduğumuz tecrübeler şunu göstermiştir ki, ida
rî yargıyla adlî yargı tamamen birbirinden ayrı, ayrı 
özellikleri olan iki sistemdir. 

Yüce Divanın görevlerine bakacak olursak, yal
nız Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununu tatbik 
eden, yalnız ceza hükümlerini veren bir mahkeme 
değildirler. Yüce Divan, her şeyden önce Türk ka
mu hayatında idare hukukuyla yakın ilişkisi bulunan 
bir kurul olacaktır, bunlara yakın vukufiyeti bulu
nan bir kurul olacaktır. Şimdiye kadar esasında bu 
kurulun müşterek kurulduğu da, bundan dolayıdır. 
Şimdi Komisyona bir hususu soruyorum : 

îdarî yargı ile adlî yargının özelliklerine göre bir
birlerinden ayrı olmasına inanıyorlar mı, inanmıyor
lar mı?.. 

ikinci bir hususu daha tevcih edeceğim. 
Şimdi, diyorlar ki, «Biz karma sistemden kaçın

dık. İstikrarlı bir kurul kurmak istiyoruz.» Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunda karma sistemden 
kaçınmayan bir komisyonun buradaki bu sözlerini 
maddenin Genel Kuruldan geçirilmesi için bir sözcü
nün sarf ettiği sözler olarak nitelendiriyorum. Bu 
normal meclislerde görülmüştür. Komisyon sözcüleri 
gerekçeye bağlı kalmadan maddelerin Genel Kurul
dan geçirilmesi için bazı şeyler sarf ederler; ama biz 
Anayasa yapan bir Kurul olarak komisyon sözcüle
rinin de tutarlı ve her şeyden önce gerçekçi olmala
rını istiyoruz. 
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Şimdi tekrar sualimi tevcih ediyorum : İdarî yar
gı ile adlî yargının özellikleri ayrılmış mıdır, ayrılma
mış mıdır?.. Şimdi Yüce Divan kamu hukukunda, si
yaset hukukunda görev yapan kimseleri yargılayacak
lar mıdır, yargılamayacaklar mıdır?.. Bunlara ceza... 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, bu soru olmadı. Ba
kın 5 dakikayı geçti, soru olmadı. Çok rica ediyo
rum. Defaatle soruların çok kısa sorulmasını... Lüt
fen. 

AZMİ ERYILMAZ — Neticeyi galiba Genel 
Kurula ve Komisyona yöneltmiş bulunmaktayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, sorulara cevap lütfeder misiniz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Yüce Divan, ifade edildiği üzere, istisnaen görev 
yapan ve mümkün olduğu kadar da istisnaen görev 
yapması arzu edilen bir istisnaî heyettir. Bu Heyetin 
anaödevi, önüne gelen olaydaki sorumlunun idare
den, siyasetten veya bunlar dışındaki bir alandan gel
mesine bakmaksızın; yani sanığın menşeini araştır-
maksızın fiiline ceza vermektir. 

Şimdi, Yüce Divan olarak toplanan; ödevi, bir 
fiilin işlenip işlenmediğini tespit, işlenmişse ona uy
gulanacak cezayı tayin olan bir Heyetin, sanıkların 
siyasetten, idareden, yargıdan gelmiş olmalarına bakı
larak ceza dışı kişilerle, takviye edilmesi gereğine Ko
misyonumuz inanmamaktadır. 

Özetle ve kısaca, Yüce Divan bir siyaset yargıla
ması yapmaz, bu meclislerin ödevidir. Yüce Divan 
bir ceza hukuku uygulaması yapar. Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulundan, Danıştay'dan ve Yargı
tay'dan üyeler gelmiş olması, kontenjanla mahkeme 
kurulması sistemiyle bağlantısızdır. Oradaki mesele 
şudur : Hem Yargıtayın, hem Danıştayın hâkim ve 
savcılarıyla ilgili işleri çözecek kurulun bu iki He
yetten gelen kişilerle kurulması amaçlanmıştır. Eğer 
soruyu yanlış anlamadımsa veya bu sorunun mantı
ğında şu varsa, onu ayrıca cevaplandırmaya ama
deyim : Eğer deniyorsa ki, «Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu münhasıran adlî yargıdan gelenler
den kurulsun veya münhasıran idarî yargıdan gelen
lerle kurulsun» deniyorsa, bunun cevabı herhalde 
burada değil orada verilmek lazımdır. 

Sayın Eryılmaz'ın tartışmalı olan sorusuna değil, 
tartışmasız olan sorusuna da cevap arz etmek isti
yorum. 
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İdarî yargı ile adlî yargı arasında bir fark göze- | 
tip gözetmediğimize... Komisyonumuz, adlî yargı ile 
idarî yargıyı ülkemizdeki gelişmeleri bakımından bir
birinden ayrı tutmuştur. Eğer Sayın Eryılmaz idarî 
ve adlî yargının bir elden yönetilmesi kanaatinde ise
ler, o zaman mesele bir «Tevhidi kaza» dediğimiz 
kaza birliği meselesi haline gelir. Bu konu Komis
yonumuzda tartışılmıştır. Yalnız Komisyonumuzun 
çoğunluğunun görüşü, ülkemizin tevhidi kazaya (ka- I 
za birliğine) gitmesinin doğru olmadığı yolunda te
celli etmiştir ve o günkü müzakerelerde zannediyo
rum üyelerimizden Sayın Bayazıt'da aramızda bulun
maktaydı. 

Şu halde kaza birliği meselesiyle, uzman bir he
yetin, bir Yüce Divanın teşkili meseleleri de birbi
rinden ayrıdır. 

Arz eder, hepinizi saygılarla selamlarım. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Başka bir önerge var, o münasebetle söz vere

ceğim Sayın Hazer. 
Sayın Kırcalı'nın önergesini, Genel Kurulun de

ğerlendirmesi için imkân bulamıyorum; çünkü Sayın 
Gökçe'nin önergesi ile aynıdır. Yani, Yüce Divanda 
Danıştay üyelerinin de bulunmasıyla ilgili bir tekliftir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, değil efendim... 

BAŞKAN — Bu konuda kararını Genel Kurul 
az önce belirtmiştir. 

Bunu arz ettikten sonra, Sayın Vardal'la Sayın 
Yarkın'ın ve Sayın Tutum'un önergelerinde değişik 
bir konu var : «Anayasa Mahkemesi üyelerinin de, 
Danıştay üyelerinden başka, Divanda bulunmaları» 
istenmektedir. 

Bu konuda Sayın Yarkm'a söz verebilirim ve bu 
önerge üzerinde Sayın Hazer'e de söz verebilirim. 

Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Önergemizde, Yüce Divan görevinin, Anayasa 
Mahkemesinden 5, Yargıtay dan 4 ve Danıştaydan da 
2 üyenin ilgili kuruluşların Genel Kurulları tarafın
dan kendi başkan ve üyeleri arasından gizh' oyla se
çilecek 11 kişiden oluşacak bir kurul tarafından ya
pılmasını istiyoruz. 

Bu 1924 Anayasasının benimsediği espiriden kay
naklanmaktadır. 1924 Anayasası da, «11 Yargıtay, 10 
Danıştay üyesinden kurulacak bir Heyetin Yüce Di
van görevini yapmasını» öngörmektedir ve ayrıca Sa-
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yın Kırcalı'nm açıkladıkları gibi, bu 21 kişi «gerek
tiğinde» seçilerek kurulmaktadır. Biz de aynı şeyi 
önerebiliyoruz. Yani, Yüce Divan önceden belli de
ğildir; zaten fevkalade bir mahkemedir, Y"°anın 190 
inci maddesinde sayılan görevlilerin işledikleri suç
larla ilgilidir. Her zaman Yüce Divan gerekmeyecek
tir. Onun için, bir Yüce Divan Mahkemesinin önce
den belli olarak var olmasında en azından zorunlu
luk yoktur. Dolayısıyla, gerektiğinde kurulmak üze
re bu şekilde bir karma kurul tarafından yapılma
sında bir zorunluluk vardır. 

Ayrıca, yine Yüce Divanda yargılanacak olan 
suçların evvela «görev suçu» olduğu hâkimiyeti var
dır. 1924 Anayasasının benimsediği ilke de aynı şey
den kaynaklanmaktadır; yoksa sadece o zaman Yar-
gıtayın ceza dairelerinin az olduğu noktasından değil, 
işlenen suçların kamu hukukunu, idare hukukunu, 
maliye hukukunu yakından ilgilendiren niteliği bu
lunduğu, bu itibarla bu alanları da ilgilendirdiği için 
Kurulun, daha geniş bir şekilde kamu hukukunu, ida
re hukukunu da bilenlerin de içerisinde yer alacağı 
kişilerden oluşan bir divan tarafından yapılması Ön
görülmüştür. 

Konu üzerinde birçok görüşler ileri sürüldü. Da
nıştaydan katılacaklarla ilgili öneri de kabul görme-
misti. Ancak, bizim önerimizde hem Anayasa Mal^ 
kemesinden, hem Danıştaydan katılacak üyelerle 
Yargıtaydan katılacak üyelerin bir arada görev yap
masının daha uygun olacağını görmekteyiz. Önerimiz 
benimsenirse daha yerinde olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Hazer buyurun efendim. 

MEHMET HAZER — Arkadaşlar; Yüce Divan 
ihtiyaç halinde kurulan, alışılmış manevî hüviyeti 
olan bir kuruluştur. Bu sadece bir kontenjan meselesi 
değil, Türkiye'nin hukuk sistemi meselesidir. Türki
ye'de sadece adlî sistem cari değil; hem adlî, hem 
idarî sistem caridir. 

Adlî sisteme kayma ihtimalini ve münakaşasını 
körükleyecek bir yola girmeyelim; evvela bu nokta 
önemlidir. Sonra, Yüce Divan, malûm bulunduğu 
üzere 1924 Anayasasında ihtiyaç halinde, gerektiğin
de kurulan bir heyetti ve devrinde de çok iyi vazife 
yapmıştır. O zaman Yargıtayda filan dairenin, falan 
dairenin az olması düşünülmemişti. Bu heyete ma
nevî bir hüviyet verme düşünülmüş ve öyle kurul
muştu. 
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Düşünün; bugün siyasî hayatımızda, hukuk haya
tımızda yeri olan bir müesseseyi her işte dışarıda bı
rakırsak; yani bir «Danıştay yoktur» havasına girer
sek Türkiye ne kazanır?.. Sayın Komisyondan ricam 
şu : Bir mesele ele alınırken, mümkün mertebe yeni 
münakaşalara, yeni söylentilere kapı açmamalı. Ma
dem Anayasa Mahkemesinden bu görev alınıyor, 
aslî sahibine vermek lazım ve bu Meclis, 1924 Ana
yasasının özü ve havası içinde çalışan bir Meclistir. 

Atatürkçülük, sadece işine geldiği zaman kabul 
edilen, işine gelmediği zaman bir tarafa bırakılan bir 
konu, bir sistem değildir. Atatürk döneminin başarılı 
bir sistemini sadece o zaman «Yargıtayda şu daire 
azdır, bu daire çoktur» düşüncesiyle bir tarafa bıra
kamayız. Bir kontenjan meselesi de yoktur. O bir hüvi
yettir, o bir manevî değerdir, bir manevî kuvvettir. 
O hüviyetiyle, yani iki büyük yargı organının, iki 
yüksek mahkemenin birlikte bir davaya bakmasının 
manevî bir ağırlığı vardır. Ayrıca o mahkemelerde, 
o müşterek heyette görülecek dava da sadece bir ce
za davası değildir. Orada siyasî hukuku, idare huku
kunu ilgilendiren konular da vardır. Sadece ceza ver
mek için açılan dava ile iktifa etmez oradaki heyet. 
Oradaki heyet aynı zamanda «İdarî hayatta böyle 
bir karar verebilir miydi bu bakan? Böyle bir durum 
karşısında bu bakan başka türlü hareket edebilir 
miydi?» gibi birtakım idarî mülahazaların da yeri 
vardır. 

O bakımdan, madem bu vazife Anayasa Mahke
mesinden almıyor, eski sahibine teslim edilmeli, yeni 
münakaşalara yol açılmamalı ve o takdirde hem Ata
türkçülük yeniden takviye edilmiş olur, hem 1924 
Anayasasının, bu Anayasaya hâkim olan ruhu da 
devam etmiş olur. 

Bu inançla, Sayın Kırcalı'nın getirdiği önergenin 
esasına katılıyorum, kabulünü de Yüce Heyetinizden 
saygılarımla rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Görüşülen önerge Sayın Vardal, Sa

yın Yarkın ve Sayın Tutum'un önergesidir. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Bu önerge, daha önceki önergelerde söz konusu 
edilen hususları kısmen ihtiva etmektedir. Bu bakım
dan daha önce pek çok şey burada söylendi, tartışıldı. 

Bu tartışmalardan çıkardığım bir sonuç oldu. Me
sele iki tonu üzerinde yoğunlaştı. Bunlardan bi
rincisi, deniliyor iki; «Yüce Divan gibi, balkanları ve 
siyasî sorumlu olanları, yüksek seviyedeki yargı or
ganı mensuplarını yargılayacak bir kuruluş, önceden 
belli edememelidir. Önceden belli edilen bir kurula 
tevdi edilmemelidir bu görev.» 1961 Anayasası bunu 
Anayasa Mahkemesine vermişti ve bu 20 sene uygu
lama gördü. Önceden belli edilmiş bir kuruluştu. 
Niçin verildi Anayasa Mahkemesine?.. Bunun bir sa
kıncası olduğunu ben sanmıyorum. 

İkinci mesele; adlî yargı, idarî yargı meselesi or
taya atıldı. Burada, adlî yargı, idarî yargı meselesi
nin tartışılmaması gerekir. Mosele, adlî yargı, idarî 
yargı meselesi ıdeğM; mesele, açılacak davaların uz
man bir kuruluş tarafından, uzman bir kurul tara
fından dıncelenmesi ve karara bağlanmasıdır. 

Danıştayım, Memurin Muhaikemat Kanununun 
hükümleri hakkında, disiplin suç ve cezaları hakkın
da bazı fonksiyonları vardır; fakat Yüce Divanda 
yargılanacaklar için çok özel bir durum vardır. Bu 
özel durum, Yüce Divanda yargılanacaklar için, bil
hassa siyasî sorumlu olan kişilerin yargılanması için, 
önce bir 'Meclis soruşturması açılması lazım. Bu Mec
lis Soruşturmasında suçun tespit edilmesi lazım. Ya
ni, Daımştayda geçecek safhalar, burada Parlamen
toda geçiyor. Meclis içerisinde oluşturuluyor, geliş
tiriliyor ve sonuca bağlanıyor. Meclis Soruşturma 
Komisyonunca, suçun tespit edilmesi lazım ve dava 
açılmasına karar verilmiş olması lazım. Bu safhadan 
sonra mesele, sadece ve sadece ceza uygulamasına 
kalıyor. Çünkü, Meclis suçlu buluyor, Meclis suçu 
tespit ediyor ve dava açılmasına karar veriyor, işte 
bundan sonra iş Yüce Divana intikal ediyor, Yüce 
Divan isnat olunan suçtan dolayı yargılama görevini 
yerine getirmeye başlayacaktır. Bu da tabiî, Ceza Hu
kukunun ve Ceza Muhakemeleri Usulünün uygulan
masını gerektiren bir safhaya intikal edecektir. Bu 
safhada, uzman kişilerin müdahalesine ihtiyaç var
dır ve geçmiş tatbikat bunu göstermiştir. 

İşte, bugün Tasarıda yer alan Yargıtay Ceza Da
ireleri Başkanlarından teşekkül edecek bir Yüce Da
vanın, ceza uygulamasını en iyi bilen kişiler olması 
dolayısıyla, bu davalara, uzman kişiler olarak en iyi 
biçimde bakacağı gayet tabiîdir ve önergeler bu yön
den kabule şayan bulunmamaktadır. 

Yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, mümkünse 

lehte söz rica ediyorum. 
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Bu tartışmalardan çıkardığım bir sonuç oldu. 
Mesele iki konu üzerinde yoğunlaştı : Bunlardan bi-

BAŞKAN — Efendim, lehte ve aleyhte konuşul
muştur rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu kere, değerli arkadaşımız Şerafettin Yadan 
tarafından Verilen önergede, aslında nihaî tahlil iti
bariyle Danıştay ve Anayasa Mahkemesinden de 
Yüce Divana üye alınması istenilmektediir. 

Bizler düzenlememizde Anayasa Mahkemesinden 
Yüce Divana ayrıca üye alınmasına gerek görmedik. 
Zira, Anayasa Mahkemesi üyelerinin pek büyük ço
ğunluğu, aslında Yargıtay ve Danıştay kökenlidirler. 
Esasen biraz evvel benimsenmeyen ve Yüce Kurul 
tarafından reddedilen önergelerde de Danıştaydan 
Yüce Divana üye alınmaması Yüce Meclis taraflın
dan benimsenmiş butunun akta dır. 

'Kaldı İki, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin Yar-
gıtaydan seçilme biçimiyle ilgili biraz evvel gerekli 
sorulara cevap vermiş, seçim tarzı itibariyle de ec
zacılardan Anayasa Mahkemesine gitme olanağının 
azlığını vurgulamıştık. 1924 Anayasasında Yüce Di
vanın oluşmasının, karma bir sistem şeklinde benim
senmesi, o tarihte Yargıtayda ceza dair eler inin sade
ce dörtle sınırlı olmasından ileri geldiği biraz evvel 
arkadaşımız tarafından açıklanmıştır. Yüce Divanın 
karma biçimde oluşturulmasının asıl nedeni budur. 
Bunun Atatürkçülükle bir ilgisi yoktur. 

Yüce Divan, siyaset yargılaması yapacak değil
dir. Yüce Divanda yargılanacak kişi hakkında bir 
kamu davası açılmış bulunmaktadır. Kamu davası 
açıldıktan sonra Yüce Divan bir suç işleyip işlemedi
ğini, açılan davadaki suçun sanık tarafından işlenip 
işlenmediğini yargılayacak, bununla yetinecektir. Bu
nun Danıştayla hiçbir ilgisi yoktur. Danıştayın hiçbir 
ceza dairesi bu yönüyle Türk Ceza Kanununu uy-
layarak ceza hükmü tesis etmez. 

1961 Anayasasında da Yüce Divanın Anayasa 
Mahkemesinde derhal toplanarak görev ifa edeceği 
belirlenmiştir. Bizim düzenlediğimiz 190 inci madde
nin ikinci fıkrasının son cümlesinde de, Yüce Diva
nın gerektiğinde derhal toplanacağı ilke olarak be
lirlenmiştir. Yüce Divan, devamlı kuruluş halinde ve 
faal hailde bulunacak değildir. Yüce Divanda gö
revli saydığımız arkadaşlar, esasen Yargıtay Birinci 
Başkanı, ceza işlerini görmekte olan Birinci Başkan-

vekili ve fiilen ceza dairelerinde görev yapmakta 
olan Yargıtay Ceza Daireleri başkanlarıdır. Bunlar 
aslî görevlerine devam edecekler, herhangi bir lü
zum hâsıl olduğunda, Yüce Divanda bir kişinin yar
gılanması söz konusu olduğunda, sadece bu takdir
de derhal toplanacakları vurgulanmıştır. Bu da te
şekkülünün kolayca meydana gelmesi, teşekkülü için 
bir zaman geçirilmemesi gereğini de ortaya çıkarmak
tadır. 

Biz, bu nedenle değerli arkadaşımız Şerafettin 
Yarkın'ın görüşüne de, önergesine de katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Soru sormak üzere buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, Anayasa 

Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla son yaptığı yar
gılamada görülmüştür ki, yargılanan bakanların ya
nında Devletin muhtelif kademelerindeki memurları
nın da bulunduğu bir gerçektir. 

Türkiye'de uygulanan bir Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun var. Memurların vazifelerinden 
doğan ya da vazifeleri sırasında işi edikleri suçtan 
ötürü, evvelemirde kamu davasının açılması, kendi 
idaresi tarafından yapılan soruşturma sonucunda ve
rilen lüzumu muhakeme kararına bağlıdır. Bu sis
tem getirildiğine ve Danıştaydan da hiçbir üye Yü
ce Divana alınmadığına göre, memurların vazifele-
riyle ilgili işledikleri suçtan ötürü Türkiye'de uygu-
lanagelen sistem, Yüce Divanın bu oluşumuyla ze
dele nmeyecök midir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet «fendim. Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Tarihî gelenekten, 1924 Anayasasından ve 1961 

Anayasasından inhirafla •yenli bir hüküm tesis eder
ken, bu uygulamaların belirli sakıncaları ortaya kon
mamıştır. 

Çeşitli vesilelerle arz ettiğim gibi, Yüce Divan 
sıfatı ile toplanan mahkemenin, önce Anayasa hu
kuku, sonra kamu hukuku, sonra ceza hukuku, son
ra da idare hükulkunu tatbik ettiği gerçeği ortada 
iken, bunların geçerli olmadığı yolunda inandırıcı 
herhangi bir komisyon açıklamasına, rastlayamadık. 
Bütün bunlardan inhiraf etmenin gerçek sebebi ne-
dir?. 

190 ncı maddede, Cumhurbaşkanından başlayıp, 
yüksek mahkeme başsavcılarında biten yargılanacak 
kişileri çerçevesine alır iken, yalnız bir kuruldan 
oluşacak ve eş değerdeki memurları veya devletin 
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yüksek kademesindeki devlet büyüklerini yargılaya
cak bir kuruluşta sadece ceza yeterli midir?. 

Bir başka sorum; memleketin yüce menfaatleri
ni korumakla ve gözetmekle yemirileriyle mükellef 
olan yüce makamları yargılayacak Yüce Mahkeme
nin, memleketin yüce menfaatleri ile kanun karşılaş
tığında kanunu ihmal etmek bazı durumlarda (ki, 
geçen konuşmamda örneğini vermiştim) gerekmekte
dir. Ceza dairesi yalnız fiile ve kanuna bakacağına 
göre, bir sakınca teşkil etmeyecek midir?. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Kavaklı. 

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

Son defa Yüce Divanda yargılanan bazı memur
ların bulundukları bir gerçektir. Bu bir kısım Da
nıştay Daire Başkanlarının veya Danıştaydaın bir 
oranda üyenin Yüce Divana katılması veya Anayasa 
Mahkemesinden belirli oranda üyenin Yüce Divanın 
oluşmasında katılması ve gözetilmesi gerektiğini or
taya koymaz. Zira, Yüce Divanda yargılanacak ki
şiler kanunla sınırlı, belirli kişilerdir, belirli görev sa
hipleridir. Diğer kişiler aslî faillere tab'an, onlara 
bağlantılı olarak Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 
linçi maddeleri hükümleri gereğince Yüce Divanda 
yargılanmaktadırlar. 

Danıştayın ilgili bir dairesinde veyahutta Bida
yet mahkemelerinde yargılanması gereken bir kişinin, 
aslî faile bağlantısı nedeni ile Yüce Divanda birlikte 
yargılanması o kişi iıçin daha büyük bir güvencedir. 
Hiçbir zaman bir nakise tevlit etmez. 

Bu nedenle değerli arkadaşlarımız Abbaıs Gökçe 
ve Kâzım Öztürk'ün görüşlerine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değeri! üyeler, Sayın Vardal, Sa
yın Yankın ve Sayın Tutum'un önergesine Sayın Ana
yasa Komisyonu katılmamaktadır. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Geboloğlulnun önergesi, Buyurun Sayın 
Geboloğlu. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlariim; 

Yüce Divanın teşekkül tarzı üzerimde duracak 
değilim. 

Benden evvel önerge vermiş olan arkadaşlar, bu 
husustaki açıklamaları da yaptıkr ve Sayın Komis

yon da, bunu dikkate alacakları hususunda beyan
da bulundular. 

ıBen sadece Anayasa Tasarısının 190 inci maddesi
nin ikinci fıkrasına aşağıdaki belirtilen şekilde bir 
açıklık getirilmesini temin maksadıyla bu önergeyi 
vermiş bulunuyorum. 190 ncı maddenin ikinci fık
rasının son kısmında, «Yüce Divan gerektiğinde der
hal toplanır» denmektedir. Evet, «Derhal toplanır» 
denmektedir; ama ne şekilde toplanacaktır, hangi ni
sapla toplanacaktır?. Ben, bu maksadı temin için 
önergemde diyorum ki; «Yüce Divan, gerektiğinde 
üye tam sayışımın salt çoğunluğunun katılmasıyla 
derhal toplanır. Yüce Divan, kararlarını oy çoklu
ğu ile verir.» 

Maddede bu hususta herhangi bir açıklık olma
dığı için, bu önergemi vermiş bulunuyorum. Ko
misyonun buna katılmasını arzu eder. Sayın Yüce 
Meclisin de oylarıyla bunu teyit etmesini saygıla
rımla sunuyorum. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Değerli Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Yüce Divanın gerektiğinde üye tamı sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanması düşünülemez. Yüce Diva
nın üye tam sayısı ile toplanması icap eder. Bu ne
denle önergenin bu kısmına katılamıyoruz. Ancak, 
düzenlememizde, madde düzenlemesinde bazı nok
sanlıklarımız var. Değerli arkadaşımız Feridun Gü-
ray'ın önergesi de dikkate alınmış bulunmaktadır. 
Onunla birlikte maddenin hakikaten yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Bu önergeyi de ikinci cüm
lesi nedeniyle; «Yüce Divan kararlarını oy çokluğu 
ile alır» şeklindeki ikinci cümlesi nedeniyle dikkate 
almak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergenin dikkate alınmasını 

Anayasa Komisyonu istemektedir. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Güven ve arkadaşlarının önergesi var. 
Sayın Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
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Yüce Kurulunuz biraz evvelki değerli oylarıyla 
Yüce Divanın oluşmasını aşağı yukarı tespit etmiş 
bulunmaktadır. Ancak, tasarıda inceleme yapıldığın
da baza noksanlıklarım bulunduğu tarafımızdan tes
pit edildiği için, bu noksanlıkların giderilmesi ama
cıyla bir önerge vermiş bulunmaktayız. 

190 inci maddede, Yargıtay Birinci Başkanının ka
nunî sebeplerle bulunmaması halinde kimlim vekâlet 
edeceği hususu, kimin başkanlık edeceği hususunda 
bir açıklık yoktur. Bu nedenle, Yargıtay Birinci Baş
kanının kanunî sebeplerle Yüce Divana katılamaması 
halinde, Ceza İşlerine bakan (ki, Yargıtayda iki tane 
başkaravekili vardır; Yargıtay 'Başkanına niyabeten, 
birisi Hukuk Dairelerine, birisi ceza dairelerine baş
kanlık yapmaktadır.) bu Yargıtay Birinci Baişkan-
vekili olan kişinin; yani Ceza Daireleri Baş'kanveki-
linıin başkanlık yapacağı hususunu önerge ile huzu
runuza getirdik. 

Ayrıca, Ceza Daire Başkanlarının bir kurulu oluş
tururken herhangi bir nedenle bulunmamaları ha
linde, Yaırgıtaıydaki 1730 sayılı Kanuna göre, en kı
demli olan üye başkanlık yapar ve bu kuruluşun ça
lışmasını engellemeyecek biçimde iyece düzenlenmiş
tir. 

Bu nedenle, aynı sistemin Yüce Divana da geti-
rilmesimde yaırar gördük. Yüce Divan, bu daire baş
kanlarından birinin olmaması halinde daire başkan
lığına vekâlet eden kimse, onun görev alması sure
tiyle Yüce Divanın devamlı olarak çalışmasını sağ
layacak bir sistem getirdik. 

Bunun dışında daha evvelki kabul edilen sistem
ler zaten birdir. Yalınız, biz 190 ncı maddenin sa
dece ikinci fıkrası üzerinde asıl değişikliği yaptık. 
Üçüncü fıkrada ise, Yüce Divanda Savcılık görevini 
«Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili yapar»a katılma
mak suretiyle, «Ancak Cumhuriyet Başsavcısının bu
lunmaması halinde vekilinin görev yapması» esasını 
benimsemiş bulunmaktayız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Turhan Güven ve arkadaşları tarafından 
verilen önergenin son fıkrasına katılamıyoruz. Nede
nini arz edeyim : 
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Biz madde, düzenlemesinde üçüncü fıkra olarak, 
«Yüce Divanda savcılık görevinin Cumhuriyet Başsav
cısı veya vekili tarafından yapılacağını» belirlemiştik. 

Ancak, bir Yargıtay Ceza Dairesi Başkanının veya 
Birinci Başkan veya Birinci Başkanvekilinin herhangi 
bir şekilde rahatsızlığı gibi bir nedenle, meşru mazere
ti nedeniyle göreve gelememesi, görevi başında bulu
namaması galinde Yüce Divanın ne şekilde oluşaca
ğını maddede düzenlememiş bulunuyoruz. Maddeyi 
yeniden düzenleyeceğimizi biraz evvel arz etmiştim. Bu 
önergenin de geri alınan diğer önergelerle birlikte 
Komisyona tevdi edilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Anayasa Ko
misyonu bu önergenin dikkate alınmasını istiyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Sayın Bayazıt ve Uyguner'in önergeleri var. Açık
lamada bulunmak üzere Sayın Bayazıt, buyurun efen
dim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Sayın arka
daşlar; 

Yüce Divana ilişkin 190 inci maddenin son fıkrasına 
bir fıkra ilavesini öngördük. Bu mahkemelerde ke
sin olarak verilen kararların bazen hatalı oldukları 

1 tatbikatlarda görülmektedir. Kesin olduğu için bunla
rın kanun yolları kapalıdır. Ancak, Ceza Usulü Mah
kemeleri Kanununun 322 nci maddesinde bir usul var
dır; «Başsavcının tashihi karar yoluna» yani «karar 
düzeltme yoluna gitmesidir. Alakalılarda yine Cum
huriyet Başsavcısına müracaat eder, «Kararda hata 
vardır» der, zabt ve mahiyetinde tatbikatta hatayı gös
terir. Buna göre Başsavcı ilgili mahkemeden karar tas
hihinde bulunabilir. 

Biz bu ilkeden giderek Cumhuriyet Başsavcısı ila
mın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde 
Yüce Divan kararına karşı resen veya aleyhine hüküm 
tesis edilen kimsenin ilamın tebliğinden itibaren 15 
gün içinde müracaatı üzerine bir defaya mahsus ol
mak üzere hükmü veren Yüce Divana karar düzelt
mesi isteğinde bulunabilir. 

Malumâliniz cumartesi günü idi herhalde, Ana
yasa Mahkemesinin kararları üzerinde görüşme yap
tığımızda, «Cumhurbaşkanına da Anayasa Mahkeme
si tarafından verilen kararlara itiraz etme imkânı ver
dik.» Hiç bir kararının itirazsız kalmaması bence doğ
rudur. Çünkü, demin arz ettiğim gibi, bazen hata olu
yor, hükmün zabt ve mahiyetine, kararın ve hükmün 
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zabt ve mahiyetine doğrudan doğruya müessir olmak j 
üzere noksan ve hatalar görülüyor. Bu hataları behe-
mahal gidermek lazım. Bunu gidermek içinde Usul'de 
322 nci maddede böyle bir hal vardır. Bunu buraya 
teşmil edersek, herhalde hatadan salim oluruz ve Yüce 
Divanın kararları gölgesiz olur; gerek tarih huzurun
da, gerekse kendilerinin Teşkilatı huzurunda. 

Takdirlerinize sunar, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önerge üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen Sayın 

üye?... Yok. 
Sayın Kayalalı, Komisyon adına buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMtN 

KAVAL ALI — Sayın Başkanım; biraz evvel arz et
tim, madde düzenlememizde noksanlıklar var. Örne
ğin; Yüce Divan kararlarının kesin olduğu hakkında 
bir hüküm dahi getiremedik. 

Takdir buyurursunuz Komisvonumuz son günlerde 
geceli, gündüzlü çok yoğun bir çalışma içinde idi. 
Bu madde düzenlemesinde noksanlıklarımız var. 

Bu önergenin de dikkate alınmak üzere Komisyo
na tevdiini istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

190 inci maddevi dikkate alman önergelerle bir
likte Komisyona veriyorum. 

191 inci maddeyi okutuyorum : 
'B. Danıştay 
MADDE 191. — Danıştay, kanunların başka idarî i 

yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve 
genel olarak üst derece idare mahkemesidir. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek 
ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarı
larını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek | 
ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay üyelerinin seçimi, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkim teminatı ilkelerine uygun olarak ka
nunla düzenlenir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü adlî ve 
idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanun
da belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tara
fından seçilir. 

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve dai
re başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Ge
nel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla dört yıl süre için seçilirler. | 
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Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, 
idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 7 değişiklik öner
gesi var. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 191 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki... 

«adlî ve» kelimelerinin madde metninden çıkarılmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Sayın Genc'in aynı mahiyette bir 
önergesi var. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkanım, bi
zim de vardı çok önce vermiştim. Aynı mahiyette bir 
önerge. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 191 inci maddesi üçüncü fık

rasındaki «savcıları» sözü yerine «kanun sözcüleri» de
yiminin getirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
önerge sahipleri olmadığı zaman önergeyi okutuyor 
<muyuz efendim?... 

BAŞKAN — Okuyoruzda, yalnız bilahara bulun
mayanları işleme koymuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
İdarî yargı tarafından idarî uyuşmazlıkların kara

ra bağlanmasında, idarevi ve idarenin görev ve yetkile
rini yakından tanımanın ve kamu hukuku ve idarî yar
gı içinde yetişmiş olmanın büyük yeri ve önemi var
dır. 

Esasen, 6.1.1982 tarih ve 2575 savılı Danıştay Ka
nununun, Danıştava üve seçimine dair 9 uncu mad
desinde de, vukarıda arz edilen ilkeve uygun, olarak, 
Damştavda boşalan üveliklerin 3/4'ünün sadece idarî 
yarsı hâkim ve savcılığından seçileceği, vani adlî vargı 
hâk'm ve savcılığından bu üvelikler için seçim yapıl
maması hususu öngörülmüştür. 

Bu nedenlerle, Tasarının Damstav hakkındaki 191 
inci maddesinin, Danıstav üvelerinin seçimine ilişkin 
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden, «adlî ve» keli
melerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Danışma Meclisi Savın Başkanlığına 
Ananasa Tasarısının vargı bölümünün *B. Danıs

tav» basili altında düzenlenmiş bulunan 191 inci mad
desinin üçüncü fıkrasının son satırındaki «görevliler» 
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deyiminin fıkradan çıkarılmasını Yüce Kurulun tak
dirlerine arz ederim. 

Ragıp TARTAN 
Gerekçe : 
idarî yargı rejimini kabul etmiş bulunan ülkeler

de, yüksek idare mahkemesinde, idarede tecrübe sa
hibi olmuş kimselerden de yararlanılması kabul edil
miş bir sistemdir. 

Bu nedenle yalnız aktif hizmette bulunanların se
çilmelerini sağlayacak bir düzen değil, bu kişiler ara
sından emeklilik statüsüne geçmiş olup da, içlerinden 
sağlık ve yaş durumları kendilerinden büyük ölçüde 
yararlanılmasına müsait bulunanların da seçilmelerini 
mümkün kılacak bir kuralın getirilmesi uygun olacak
tır. «Görevliler» deyiminin fıkradan çıkarılmasının 
bunu sağlayacağını, halen yürürlükte bulunan 2575 
sayılı Danıştay Kanununda ve ondan önceki Danıştay 
Kanununda emekliye ayrılmış müsteşarların, general
lerin, amirallerin, valilerin, büyükelçilerin ve genel 
müdürlerin seçilmelerini engelleyen bir hükme yer ve
rilmemiş bulunduğunu esasen geçmiş yıllardaki Ana
yasalarımızda da bu yolda bir hükme rastlanmadığını 
arz ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısı'nın 191 inci maddesinin son fık

rasının aşağıdaki tarzda düzenlenmesini saygı ile arz 
ve teklif ederiz. 

«Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri 
ve Danıştay dava daireleri kararlarına karşı Baş
savcının itiraz ve karar düzeltilmesini isteme yetkisi, 
idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 

Feyzi FEYZlOĞLU Rıfat BAYAZIT 
Halil ERTEM Bekir Sami DAÇE 

M. Fevzi UYGUNER Mahmut Nedim BİLGİÇ 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Gökçe'nin, Sa

yın Genc'in, Sayın Kırcalı'nın ve Sayın Yarkın'ın ver
dikleri ilk dört önerge birbirinin aynıdır ve bu dört 
önergeyi birlikte görüşeceğiz. 

Sayın Gökçe, siz söz istediniz; buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Sözlerime, Devlet Başkanımız Sayın Kenan Ev-

ren'in bir sözüyle, bir konuşmasıyla başlayacağım. 
Danıştayın kuruluşunun 114 üncü yılında söylediği 
sözler bunlar. Sayın Devlet Başkanımız buyuruyor
lar ki : 

«İdarî yargının önüne gelen davalarda idarenin da
valı kişilerin ise davacı durumda oldukları dikkate alı

nırsa, Danıştayın alacağı kararlarda kamu yararı ile 
kişi yararı arasında bir denge kurma zorunluluğunda 
kalacağı aşikârdır. Diğer bir deyimle, Danıştay ne ka
mu yararı için ferdin hakkını çiğnetecek, ne de fer
din menfaatini korumak için kamu yararını, kamu dü
zenini ve hepsinin üstünde millî birlik ve bütünlüğü 
bozduracak ve tehlikeye düşürecektir. Devletin varlığı 
ve otoritesinin her değerin üstünde tutulmasında ve 
korunmasında Danıştayımızın en ağır görevi üstlenece
ği muhakkaktır. Bu mesele bu iki dengenin çok has
sas bir terazi ile tartılabilmesindedir.» 

Danıştay idarî bir yüksek derece mahkemesidir. 
Danıştaya bağlı bölge idare mahkemeleri, idare mah
kemeleri ve vergi mahkemeleri vardır. Ben verdiğim 
önergeyle Danıştay üyelerinin seçilmesiyle ilgili olan 
fıkrada küçük bir değişiklik önermekteyim. 

Düzenlenen fıkrada Danıştaya üye seçilebilmek 
için iki çeşit yol vardır; birisi, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun seçeceği dörtte üç üye, bir de, Cum
hurbaşkanının doğrudan doğruya atayacağı dörtte bir 
üye. 

Tasarıda «Danıştay üyelerinin dörtte üçü adlî ve 
idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri ka
nunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilir» denmektedir. 

Görülüyor ki, burada Danıştaya seçilecek dörtte 
üç üye arasında adlî yargıdan gelenler de kabul edil
miş bulunmaktadır. Oysa kısa bir süre evvel Yüksek 
Konseyimizin kabul ettiği Danıştay Kanununda, Da
nıştaya adlî yargıdan gelebileeck üyelere yer verilme
diği görülmüştür. Bu demek değildir ki, Danıştaya ad
lî yargıdan gelecek kişilerin yolu kapatılmıştır... As
la; bugün Danıştayda çoğunluğu adliyeden gelenler 
teşkil etmektedir ve Danıştaya intisaplarından itiba
ren Hukuk mezunları Danıştay içerisinde yetişmekte 
ve idarî yargıyı büyük bir yetenekle çözmektedir. 

Ne var ki, bugün Danıştayda başkan ve üye sa
yısı kadro itibarıyla 85'tir. Bu 85'in 16 ya da 18'i böl
ge idare mahkemelerine atanmış ve Danıştayda 67-68 
başkan ve üye kadrosu kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir Danıştay düşünelim ki, bu Danıştay yüksek 

idare mahkemesidir, buna bağlı bölge idare mahke
meleri vardır, buna bağlı idare mahkemeleri vardır, 
vergi mahkemeleri vardır ve bunlarda görev yapan 
yüzlerce, belki de ileride binlere varan hâkim sınıfın
dan kişiler vardır. Bütün bunların temayüz edip ye-
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Eşebilecekleri, istikbalde son rütbe olarak bekledik
leri yer Danıştay üyeliğidir. Bu yolu eğer adlî yargı
ya da açarsak, adlî yargıdan da Danıştaya üyeler se
çilecek ve bunda büyük bir isabet olmayacaktır. 

Bana «Sen adlî yargıdansın» denebilir. Doğrudur; 
ben Ünye Tapulama Hâkimi iken Danıştaya müraca
at etmiş ve raportör olarak Danıştaya girmişimdir ve 
Danıştaya girdikten sonra ancak adliye ile Danıştayın, 
başka bir deyimle genel mahkemelerle idari yargının 
çok ayrı şeyler olduğunu anlamışım ve ancak 11 yıl 
Danıştayda raportörlük ve başyardımcılık yaptıktan 
sonra Danıştay üyeliğine getirilebilmişimdir. 

Böyle olunca; Yargıtaya her zaman adliye mah-
kemelerindeki hâkimlerin üye seçilme kapıları açık
tır. Danıştaydan benim formasyonumda olan bir kişi 
bile adlî yargıya dönmek istese, Yargıtay üyeliğine 
talip olsa mümkün değildir. Bugün ben hâkim olarak 
adliyeye müracaat etsem, 1961 yılında bırakmış bu
lunduğum 80 lira aslî maaşla dönme imkânı belki 
mümkündür; aksi halde adliyeye dönme imkânımız 
mevcut değildir. 

Görülüyor ki, idarî hâkimlerde birtakım özellik
ler gereklidir. Bunlar; idarenin karşılaşabileceği du
rumları takdir edebilecek bir formasyona sahip ol
ması, Kamu Hukuku ve idarî yargı içinde yetişmiş bu
lunması, idarî yargının gereği olan teknik bilgiye sa
hip bulunması ve idarî alanda tecrübe edinmiş bu
lunmasıdır; yani arz etmek istediğim, idarî yargı bü
yük tecrübe isteyen bir yerdir. Kaldı ki, Türkiye ge
nelinde 60 civarındaki Danıştay üyeliğinin ancak 45'i 
idarî yargı bünyesinde seçimle gelinebilecek. Bunu da 
adliyeye ayırmış olmak ya da adliyeye bu kapıyı acık 
tutmak, Danıştayda, idarî yargıda çalışanları büsbü
tün ümitsiz bir duruma düşürecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Yarkın lehte, Sayın Uyguner aleyhte söz 

istemişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Anayasa Tasarısının Danıştay hakkındaki 191 in

ci maddesinin üçüncü fıkrası ile Danıştay üyelerinin 
dörtte üçünün adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları 
arasından seçilmesi hükmü getirilmek suretiyle Da
nıştay üyeleri arasında adlî yargı hâkim ve savcıla
rının da yer alması öngörülmüş olmaktadır. 

İlk bakışta adlî yargı hâkim ve savcıları yargı gö
revinin yerine getirilmesinde, uyuşmazlıkların Ana
yasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak çözümlen
mesinde esasen yetişmiş olduklarına göre yüksek 
mahkemelerden olan Danıştay üyeleri arasında da 
yer almalarında ne sakınca olabilir diye düşünülebi
lir ve bu düşüncenin haklı yönleri olabilir. 

Ancak konuya bu açıdan değil, adlî ve idarî yargı
nın özellikleri açısından bakmak, sanıyorum daha 
doğru olacaktır. Yani bu konuya özel Hukuk ku
rallarıyla kamu hizmetine ve Kamu Hukukuna hâ
kim olan ilke ve kuralların ve özellikle İdarî Hukuk 
kurallarının birbirinden farklı ^olduğunu kabul ede
rek yaklaşmakta yarar vardır. 

Gerçekten önergemde de arz ettiğim gibi, idarî 
yargı tarafından idarî uyuşmazlıkların karara bağ
lanmasında idareyi ve idarenin görev ve yetkilerini 
yakından bilmenin ve Kamu Hukuku ve idarî yargı 
içinde yetişmiş olmamn elbette ki, büyük yeri ve öne
mi vardır. Nitekim Danıştay Başkanlık Kurulunca 
Anayasa Tasarısındaki Danıştayı ve idarî yargıyı il
gilendiren maddeler hakkında düzenlenen ve Danış
ma Meclisimizin tüm üyelerine gönderilmiş bulunan 
raporda da idarî yargı hâkimlerinde aranan bir kısım 
özellikler 4 madde halinde (ki, Sayın Gökçe bu özel
liklere değindiler) bunları işaret ettikten sonra idarî 
yargı hâkiminde aranması gereken bu nitelikleri haiz 
olmayanların idarî yargıda görev almalarının bera
berinde büyük sakıncalar getireceği, hele çoğunluğun 
bu kişilerden oluşturulmasının ise bağımsız bir idarî 
yargı kurulmasının dayandığı nedenlere tamamen ay
kırı düşeceği haklı ve yerinde olarak ifade edilmiştir. 

Üçüncü fıkradan, bizim önerdiğimiz «adlî ve» ke
limelerinin çıkarılması halinde hemen şu hususu ifa
de etmek isterim ki, adlî yargı hâkimlerinin Danıştay 
üveliğine seçilme yolu tamamen kapatılmış değildir. 
Önerimiz, bu dörtte üçün içerisinde yer alması ha
linde çoğunluğu sağlayabileceği ve adlî yargıdan ayrı 
bir idarî yargı kurulmasının gerekçesinin ortadan kal
kabileceğidir. Ancak Cumhurbaşkanınca seçilecek 
dörtte bir üye arasında her zaman bu adlî yargı hâ
kim ve savcılarından da üye seçilmesi olanağı vardır. 

Esasen Millî Güvenlik Konseyince kabul edilen 
6.1.1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun, 
Danıştaya üye seçimine dair 9 uncu maddesinde de, 
yukarıda arz edilen esas ve ilkelere uygun olarak Da
nıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçünün sadece 
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idarî yargı hâkim ve savcılığından, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca seçileceği hususu öngörül
müştür. Gerçekten ayrı bir idarî yargının var olma
sının gereği de budur. Esasen bu husus Tasarıda da, 
görüşmekte olduğumuz 191 inci maddenin son fık
rasında Danıştayın kuruluşu ve işleyişi ve yargılama 
usullerinde idarî yargının özelliğinin de esas alına
cağı belirtilmek suretiyle benimsenmiş bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, bir yandan ayrı bir idarî yargı ku
rulmasının dayandığı gerekçelere, diğer yandan ge
rek yeni Danıştay Kanununun 9 uncu maddesine ve 
gerekse görüştüğümüz maddenin son fıkrasında geti
rilen ilkeye uygunluğu sağlanmak üzere 191 inci mad
denin üçüncü fıkrasından «adlî ve» kelimelerinin çı
karılmasını takdirlerinize sunar, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Uyguner, aleyhte söz istediniz, buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bazı değerli arkadaşlarımız Danıştayın kuruluş 

tarzına ilişkin 191 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki 
«adlî ve» kelimelerinin madde metninden çıkarılma
sını önermektedirler. Yani bunun anlamı, adlî hâ
kimler Danıştayda görev akmasınlar, Danıştaya se-
çilemesinler demektir. 

Danıştay bir yüksek yargı organıdır ve yargıla
ma görevi kendisine verilmiştir. Bu görev, şüphesiz 
kutsal olduğu kadar memleketin idaresine de aynı 
zamanda yön veren bir görevdir. Bu görevin ifasın
da bazı idarî bilgilere, bazı teknik bilgilere ihtiyaç 
olduğu içindir ki, Danıştayın terkip tarzında valiler, 
müsteşarlar, genel müdürler gibi bürokrasinin üst 
kademelerinde bulunanlar Danıştaya üye seçilebil
mektedirler. Bu son derece normal ve tabiî bir şey
dir. Ancak, bahsettiğim kimseler, yani bürokrasinin 
üst kademelerinden Danıştaya seçilen kimseler yargı 
melekesinden ve hukuk bilgisinden ve hukuk nosyo
nundan çok zaman mahrum bulunmaktadırlar, işte, 
bunların hiçolmazsa intibaklarının sağlanmasına ka
dar yargı melekesinden, hukuk bilgisinden, hukuk 
nosyonundan ve hukuk uygulamasından bazı şeyler 
öğrenmeleri ve uygulamayı da ona göre yönetmeleri, 
yönlendirmeleri normal bir şeydir. 

İşte adlî mahkemelerden seçilecek yetişkin hâkim
ler bu yargı melekesini getireceklerdir Danıştaya. 
Usulî yargılama usulünü getirecektir Danıştaya ve 
gene hukuk nosyonunu, hukuk bilgisini getirecektir. 

f Şimdi bu noktada yargılama, hukuk tekniğine 
uygun olarak, hukukun gerektirdiği usule uygun ola
rak ve gene yargı melekesiyle daha seri, daha iyi iş
ler bir hale getirilmiş olacaktır. 

İşte bu bakımdan yetişkin hâkimlerin, yüksek 
dereceli hâkimlerin Danıştaya seçilmeleri, Danıştaya 
ancak güç kazandırır. 

Bazı arkadaşlarımız adlî hâkimlerin Danıştaya 
seçilmesiyle idarî mahkemelerdeki hâkimlerin önle
rinin tıkanacağını ileri sürdüler. Yüksek Komisyon
ca kabul edilen Tasarının metni, idarî mahkemeler
den gelecek hâkimlere Danlştaya seçilme yolunu 
kapatmamaktadır; onlar da Danıştaya seçilecekler
dir ve bu haklarıdır da. 

I Buada söz konusu olan şey adama iş değil, işe 
adam bulmak meselesidir. Yani, Danıştay bir yüksek 

I yargı organıdır ve yargı göreviyle görevlendirilmiş 
bir organdır; binaenaleyh, burada yargı melekeleri 
teşekkül etmiş, hukuk bilgisi, hukuk nosyonu mev-

I cut tecrübeli hâkimlerin yer almasında büyük fay-
I dalar vardır. Bu nedenlerle önergeye katılamıyoruz, 

önergenin kabul edilmemesini yüksek takdirlerinize 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Azgur, Sayın Eryılmaz ve Sayın Tutum'un 

soruları var. 
I Sayın Azgur, buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
I Adiî kaza mensuplarının Danıştaya üye seçilme

lerine imkân tanınmaktadır. Bunun manası şudur : 
Her iki yargı arasında herhangi bir fark yoktur. 
Mesele böyle mütalaa edildiğine göre, idarî yargı 
mensupları Anayasamıza göre veya mevzuatımıza gö
re Yargıtaya üye seçilebilir mi? Birinci sorum bu efen
dim. 

İkinci sorum : 191 inci maddede Danıştay üye
lerinin 1/4 ünün Cumhurbaşkanınca seçileceği ön
görülmektedir. Bu 1/4 içerisine adlî yargı mensup
ları dahil midir, değil midir? 

Bir de üçüncü sorum var efendim : Danıştayın 
eski isimleriyle, başyardımcıları ve kanun sözcüleri 
Danıştaya üye seçildikleri takdirde aşağı yukarı 8 
adet kadro inhilal etmektedir. Yani teselsül olmak
ta, Danıştayda çalışanlar intibak edilmek suretiyle 
terfi ve tefeyyüze kavuşmaktadırlar. Dışarıdan, tepe
den inme, Yargıtaya seçilecek bir hâkim, yani birin
ci sınıf hâkim Danıştaya üye olduğu takdirde bu te
selsülün, bu terfi imkânının dondurulması, bunun 
mümkün kılınmaması, randımana, çalışmaya, Danış-

I taydaki verime tesir eder mi, etmez mi efendim? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Savın Ervılmaz, buyurun efendim. 
AZMÎ BRYILMAZ — Sayın Başkanıma, ben Da

nıştayın demir kapılarla kapatirnaısını, buraya Da
nıştay mensuplarından başkasının . seçilmesine karşı 
'0>tan bir insan değilim. Demir kapılarla kapatılıma-
yacalk Danıştay, Damuştaya eni seçilecektir, önce 
bu görüşü beyan etmek isterim. Ancak, Danıştay üye
lerinin seçiminde bir usûl gözetilmiştir, 1/4'ü Reıisıi-
cunıhur tarafından 'seçilmektedir. Sayın Azgur ar
kadaşım burada beyan ettiler, bu 1/4'ün Reisicum
hur tarafından seçilmesinde adlî Mkiımleri kısutia-
yan bir hüküm var mıdır? Hemen oevap vermek is-
terim ve cevap vereceklerdir; yoktur. 

Gelelim 'ikinci sualime: 
Bu mesele buradan çıkarılmadığı takdirde, Hâ-

klim'ler ve Savcılar Kumlunun terekküp tarzıyla 'bu 
mesele ması! 'bağdaştırılacaktır. Hâkıiımıler ve Savcı
lar Kurulunun 7 üyesi Adiyeden gelinmiştir, 2 üyesi 
Danıştaydan gelmiştir ve 3/4 üyesini bu Kurul se
çecektir. Bu balkımdan bu Kurul her şeyden önce 
tarafsız olabilecek midir? Sayın Komisyon Başkanı, 
burada «Türkiye'de tarafsız olan insan yoktur» bu
yurmuşlardır. Bunu zabıtlara burada daima geçir
mişlerdir. Türkiye'de bir meshepçililk varsa, Türki
ye'de bir bölgecilik varsa, Türkiye'de bir mektep-
çilk var mıdır, yok mudur, bunu da öğrenmek isti
yorum? 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 'değerli üye

ler; 
Bu ülkede meslek menfaaitleri söz konusu oldu

ğu zaman nasıl meslek şovenizmi ile hizmet gerek
lerimin 'birbirlerine edebî bir şekilde fcarıştırılıdığına 
tanık olmaktayız? Bunun güzel bir örneğini de şu 
anıda yaşıyoruz. Üzülerek belirtelim iki, değerli Da
nıştay müessesesi geçmiş dönemin ağır suçlamalarına 
muhatap olduktan sonra, bence oldukça olumsuz 
•bir çizgide gelişme istidatı içindedir, adlî yargı, ida
rî yargı ayrımı ilkesi zorlanmış, idarî yargıyı 'adlî 
yargıya yaklaştırmak ve idarî yargıda görev alacak 
yargıçların adlinin otorite ve denetimine bırakılması 
gibi son derece yanlış bir yol ilenmektedir? 

Sorum şudur Sayın Başkanım: 
Son 6 yilda, (1975 - 1980 yıllan arasında) Da

nıştaya 324 bin dava intikali etmiştir. Bu 324 bin da
vanın % 32'si vergi ihtilafıdır, % 30,42'si memur, 
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'% 12'si 'imar işleri, % 11,52'si de öğrenci işlenidir. 
Dördünü topladığında, Danıştaya intikal eden ve 
Danıştayın çözmek zorunda olduğu davaların nevtiî 
•itibariyle, saydığım dört konu % 86,48lini oluştur
maktadır. Bu kompozisyon nasıl bir idarî yargıç, 
hangi niteliklere sahip bir idarî yargıcın Danıştayda 
görev alması gerektiğim apaçık vurgulamakta değil 
midir? Bu sadece adlî hâkimlerin bir başka görev 
alanında daha görev alma imkânını verme dışında, 
hangi hizmet gerekleriyle açlklayabiiırsiniz, Danış
tayın içinde yetişmiş olanları bir tarafa bırakarak 
öbür yolu açmakta? 

Sadece bu noktaya değinerek sorumu soruyor ve 
'bu idarî davaların niteliği göz önünde bulundurul
duğunda ve Danıştayımız çözmek zorunda olduğu 
davaların niteliğine bakıldığında, nasıl böyle bir yo
la, yanli adlî yargıda görev almış olan hâkimlerin ra
hatlıkla burada görev alabileodklerin'in kabul edilme
si gibi bir sonuca nasıl varılabildiğini öğrenmek is
tiyorum? 

Saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Soru biraz uzun oldu, bumdan sonraki sorularda 

rica edeceğim Sayın Tutum, daha kısa olması için. 
Buyurun Sayın Akyal. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarını; 
Gerek önerge sahibi arkadaşlarım, gerekse öner

genin lehinde konuşan arkadaşlarımı bu maddenin, 
hu çözümün Danıştaya karşı bir çözüm olduğunu 
ifade ettilerı.; 

Önce bir yanlış anlamayı önlemek içlin arz ede
yim M, Komisyonumuzdaki bu madde ile ilgili mü
zakereler sırasında Danıştaya karşı herhangi bir çö
züm aranmamıştır, sadece yenli kabul edi
len vergi mahkemeleri idare mahkemeleri 
ve idare bölge mahkemeleri ve Danıştayın 
teşkilatında meydana gelen yenilik sebebiyle, 
tabir caizse, kendilerini personel bakımından takviye 
edecek bir mekanizmaya öncelik verdik, işlerlik ver
dik. Yoksa, ne Danıştayda yükselme sırası bekleyen 
Danıştay üyelerinin terfilerinin önlenmesi, ne Danış
tayın 'adliyeciler tarafından istilası gibi bir 'amaç gü-
dülmemiştir, böyle bir şey yoktur. Yalnız, ülkemiz
de idarî kaza A'dan Z'ye değiştirilmiştir ve bunun 
için çeşitli yerlerden idarî kazanın alt kademesine 
üyeler alınmaktadır, Komisyonumuz adliyeden, de 
hâkim gelmesi yolunu bu ikinci fıkrayla açık 'tut
muştur, mesele bundan ibarettir, anlatılmak istenen 
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ıbu'dur; bunun altoda acaba adiyeyti Danıştaya üstün 
mü getiriyoruz gibi bir düşünce yoktur. Bu açıdan 
değerlenıdiriknesinli Genel Kurulun takdirine arz ©de
riz, saygılar sunarız^ 

Sorulara gelince : Bir kısmına açıklamam sıra
sında cevap arz ettim. Sayın Azgur, «Terfii önle
yecek bir sistem» dedi. 

Hayır, memleketin gerek Danıştay, gerek Yargı
tay bakımından, adliye bakımından görevli olan bir 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu vardır. Bu Ku
rul içinde, Danıştay üyesi de vardır, Yargıtay üyesi 
de vardır. Henüz bu Kurulu konuşmadık. Bu Kurul 
memleketin ihtiyacına göre yetişmiş ve yetişkin insan 
ihtiyacına göre, mevcut kadrolarda bulunanları, açık 
kadrolar bakımından düşünecektir. Bunu söylerken, 
herhangi bir tercih sebebi ortaya konmamıştır. Bu
nu arz etmek istiyorum. 

Sayın Tutum'un verdiği rakamlara göre; hepsini 
topladık, yine 86 civarına eriştik. Galiba, bakiye
sinde hukukçuya da ihtiyaç var. Binaenaleyh, özel
likle «yürütmeyi durdurma» yi Heyetinizin oylarıyla 
eğer, ciddî bir yere getirebilirsek, bu davaların kom
pozisyonu değişebilir. Bir uzman olarak Sayın Tu
tum bilirki, böyle hızlı yürütmeyi durdurma kara
rının alındığı dönemde, dava açmayı biraz teşvik et
miş oluruz. Bu itibarla, bu kompozisyon da değişe
bilir. Bütün bu bilgilerin ışığında Genel Kurulumuz 
gereğini takdir edecektir. Biz önergeye katılamıyoruz 
Komisyon olarak. 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu bu 4 önergeyle teklif edilen 

değişikliğe katılmamaktadırlar. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo

rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var; 3 üncü fık
radaki «savcılar» kelimesi yerine «kanun sözcüleri» 
konmasıyla ilgili. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Ben Danıştayda 10 yıl kanun sözcülüğü yaptım. 
'Bu benim için iftihar edilecek bir şeydir. Yıllarca bu 
söze, Türkiyenin nasıl alıştığını çok iyi biliyorum. 
Fransız Danıştayında da bunun karşılığı; «Commisa-
ire de Gouvernement» olarak hükümet sözcüsüdür. 
Savcı sözü Danıştay ve idarî yargı için kabul edil

memiştir ve bu. söz halka büyük güven vermektedir, 
Danıştaydaki hizmetler sebebiyle. Ben sadece bu ar
zumu ve bunun yıllarca tutulmuş olmasını, savcılık
tan da ayrı bir hizmetin görülmekte bulunduğunu 
işaret sadedinde, savcının yerine eskiden olduğu gibi; 
«kanun sözcüsü» deyiminin kabul edilmesini önerdim. 

Takdir Yüce Kurulun. Kabul edilirse, son derece 
isabetli olacağı inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
ENİS MURATOĞLU — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Muratoğlu buyurun efendim. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Kırcalının önergesi, benim kanaatime göre 
tamamen yerindedir, isabetlidir. Esasen bu «savcı» 
kelimesi daha evvel biliyorsunuz; «müddeiumumi» 
olarak adlî literatüre geçmişti. «Müddeiumumi» umum 
namına iddiada bulunan şahıs demektir ve savcının 
vazifeleri; esas itibariyle amme hukukunu temsil et
mek, kamu haklarını korumaktır. Yani, tekmil am
meye taalluk eden bir suç halinde, savcı Devleti tem-
silen devreye girer. 

Şimdi, Danıştaya bunu teşmil edecek olursak; hiç 
alakası olmadığını görürüz. Şöyle ki; oradaki dava 
ferdin hukukuna taalluk eden bir davadır. Ancak, 
fertle Devlet arasındaki bir davadır. Halbuki, mah
kemelerde bilindiği üzere ceza hukukuna da taalluk 
etse, mesela, bir ceza hukukuyla ilgili bir hakaret ve
saire şahsa aittir, şahıs tarafından dava açılır. Savcı, 
dolayısıyla, Devlet devreye girmez. Ancak, hususî hu
kuka taalluk eden ahvalde mesela, bir alacak-borç da
vasında yine savcılık müessesesi devreye girmez. Bu 
bakımdan tamamen ikisi arasında fark vardır. Danış
tayda, fertle Devlet arasındaki davada devreye giren 
şahsa, gayet tabiîdir ki, «kanun sözcüsü» demek çok 
daha doğrudur, çok daha isabetlidir. Bunun eski ta
biriyle; «müddeiumumi» nin yaptığı işle Danıştay
daki «kanun sözcüsü» nün yaptığı işin hiçbir alakası 
yoktur. O bakımdan müddeiumuminin yerine ikâme 
ettiğimiz savcının fonksiyonu ile Danıştaydaki kanun 
sözcüsünün, yani, savcı denilen süjenin hiçbir alakası 
yoktur. Önerge tamamen doğrudur. «Kanun sözcü
sü» denmesi kanaatimce çok daha isabetlidir. 

Takdir Yüksek Heyetinize aittir. Saygılarımla arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Uyguner buyurun efendim, aleyhte. 
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M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Şimdi, yeni bir mesele ile karşı karşıyayız. Bir 
terim üzerinde tartışma açılmış bulunmaktadır. Da-
nıştaydaki eskiden «kanun sözcüsü» olarak kabul 
edilen, daha sonra, «Danıştay savcısı» olarak değiş 
tirilen ismin, yerinde olup olmadığı meselesi tartışma 
konusu edilmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi, Danıştaya, son çıkardığı 
Danıştay Kanunu ile yeni bir veçhe vermiştir, yön 
vermiştir. Şimdi, değerli arkadaşlarımız bu akışı ter
sine çevirmek istemektedirler. Yani, her şeyi geriye 
irca etmek ve geçmişte olduğu gibi devam etmesini 
arzu etmektedirler. Bu da, bunun parçalarından biri
sidir. 

.Şimdi, «savcı» flalbiri kamu yararımı savunan, ka
mu yararına dava açan bir görevidir. «Kanun söz
cüsü» de yiine kamu yararını savunanı bir görevlli-
dür. Danıştaya açılan davalar, tümüyle Devlet aley
hime açılan davalardır; yanıi Devletle fentlerin rnıü-
masebetieriıni dliizenleyein, anlaşmazlıklarını çözen bir 
yargı merciidir Danıştay. Durum böyle olunca; bir 
tarafta Devlet var, Mır tarafta da davacılar var, fert
ler, şahıslar var. işte, menfaati haleldar olan bu şa
hıslar Devlet aleyhine dava açtığı takdirde; o zaman 
Devletin yararını, kamu yararını savunan Danıştay 
savcıları, işe ilk kademede müdahale etmekte ve gö
rüş bildirmektedirler. 

Bu açıdan, adlî mahkemelerde görev yapmakta 
olan Cumhuriyet Savcıları ile, Danıştayda görev al
ınış olan savcılar arasımda hiçbir fark yoktur, bu
lunmamaktadır. Bu li'tibarla, konunun mevcut dü
zenlemeyi devam ettirir şekıilde götürmesin! ve «Da
nıştay Savcılığı» teriminin Tasarıda muhafaza edil
mesini önermekteyim. 

©u itibarla önergeye katılamıyorum. Yüksek tak-
dMerinize saygı ile arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner.: 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, sorunuz vardı; bu
yurun. 

©ir soru da Sayın Gökçe'nıin vardı. 
AZMÎ ERYILMAZ — Sayın Başkanımı, Danış

ımla Meclisinim saygıdeğer üyeleri; 
'Bir önceki önerge dolayısıyla bazı sualler tevcih 

etmiştim. Onun cevabını tam olarak alamıamanın 
üzüntüsü içerisindeyimı; ama söylesek tesiri yOk, 
sussak gönül razı değil. Yine de biz suallerimizi sor
umaya devam edeceğiz, 

Sualim şudur: 
Adlî yargıdaki savcı ile Danıştaydaki kanun söz

cüsü arasında görev bakımından bir ayrılık var mı
dır, yok mudur? 

Sayın Muraıtoğlu arkadaşımızın gayet güzel bu
rada açıkladıkları gibi, adliyenin ilk derece ve son 
derece mahkemesinde görev alan savcılar kamu adı
na dava açarlar, icabında itiraz ederler, sanık lehine 
itiraz ederler, kamu lehine itiraz ederler; tamamıyla 
ayrı bir prosedür vardır. Burada açıklandı, öyle tah
min ederim M, adliyeden gelen arkadaşlarımız da 
bunu bilirler. Yalnız bilmedikleri bir husus var. Ku
sura bakmasınlar; kanun sözcülüğü müessesesini ad
liyeden gelen arkadaşlarnmız pek tam manasıyla an
lamış gözükmemektedirler. Sualim şudur; Danıştay yar
gı yoluyla denetim yapan 'bir yerdir. Danıştaya da
vayı kimiler açarlar? Savcının Danıştaya dava açma 
hakkı var mıdır? Danıştay, nasıl davada düşüncesini 
•belirti? Danıştayda savcı kanun yollarına müracaat 
eder imi, etmez imi? Etmezse neden etmez, ederse bu
nun (masraflarımı fcim verecek? 

iBu 'bakımdan idarî yargı sistemi ile 22 yıl İz
divaç halinde devamlı surette beraber bulunan bir 
arkadaşınız olarak bunların Özellikleri bilinmeden bu
rada «Savcı mı olsun kanun sözcüsü mü olsun» 
münakaşasının yapılması mümkün değildir. Bu ba
kımdan Danıştaydiam gelen arkadaşların istekleri ga* 
yet iyi değerlendirilmelidir. Bunlar hukukun incelik
leridir. 

Üçüncü bir sualimi daha var; bu Anayasayla, 
evvela buraya 1961 Anayasasıyla çıkmış bulunmak
tayım. 1961 Anayasasının bir maddesinde Millî Bir
lik Komitesi tarafından çıkarılan kanunların Ana
yasaya aykırı olmadığı hüküm altıma alınmıştı, öyle 
tahmin ederim ki; yine aynı şekilde bi'ztim Komisyon 
da buna benzer bir hüküm getirecektir. 

Şimdi geliyorum., bir sual daha: Millî Güvenlik 
Konseyinin çıkartmış olduğu 'bir kanunu, eğer Ana
yasaya konulması sakıncalrysa, Toprak, Tarım ön 
Tedbirler Kanunumun ilgili maddesini ref eder şe
kilde Anayasaya madde konulmasını nasıl karşılar
lar? Saym Fevzi Oyguner'e verilecek cevapta bu da 
saklıdiTj 

Saygılarımla., 

SERDA KURTOĞLU — Saym Başkanım, sual 
sorabilir miyim? 

Sayın Kurtoğlu, sorulacak sorular için yeteri ka
dar sayım üye sıraya girdi ve sayı tamamlandı. 
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Sayın Gökçe, buyurunuz sorunuz. î 
ABBAS GÖKÇE — Saym Başkanım; 
«Savcı» kelimesinin Fransızcası (Procureur» dür. 

Kanun sözcüsünün 'karşılığı «Commissaiıre de go-
uveroemıent»dır. Ben Fransızca Danıştayında bulun
duğum sıralarda Fransızcalar bizim «Kanun sözcü
sü» tabirimize hayran olduklarını defaatle belirtımiş-
Üerdıi. «Bu kadar güzel müessese tarif edilir» demiş
lerdi 

Şimdi, getirip Danıştay içerisine sıavcıyı sokıma-
mız çök tuhaf olmuştur. Savcı oeza hukukuyla ilgili 
olan kişidir. Danıştayda ceza hukuku ne gezer, Da
nıştayda hani oeza hukuku? Savcının itiraz haıkkı 
var. Hani kanun sözcüsünün itiraz hakiki? Savcının 
temyiz hakkı var, hami Danıştay kanun sözcüsünün 
temyiz hakkı? Bunların hiçbirisi yoik. Bu fonksiyon
ların hiçbirisi kendisine verilmiş değil. Bir ceza da
vası görüşülmüyor Danıştayda. Lütfen Yüce Komis
yonumuz bu feryadımızı, bu seslimizi duysun ve bize 
uysunlar. , 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurun ef enditm^ 

CAHÎT TUTUM — Saıvm Başkanım; 
Bu «Savcı» sözcüğü zihinlerde şaşırtma yaratır 

ve son derece sakıncalıdır. Danıştay için kulaınılima-
sı. Her şevden evvel «kanun sözcüsü» dediğimiz Da-
nıştaydaifci bu müessesenin fonksiyonunun ne oldu
ğunu Komisyonu açıklamaya davet •ediyorum; çünkü 
savcılık müessesesiyle nasıl bir benzerlik kurdukla
rını anlamam mümıkün değil. Sayıştay savcısı da var 
ama kimi temsil eder Sayıştay savcısı? Hazineyi, Ma-
livevi. Danıştay savcısı kimi temsil ediyor? Taraf
lardan herhangi birisini temsil etmez. Acaba temsil 
müessesesi dışında başka bir fonksiyon mu vehmet
tiler; bunun üzerinde, bunu kullanmak gereğini duy
dular, bunu açıklamaya davet ediyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

'Buyurun Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Biz, 6 . 1 . 1982 tarih, 2575 sayılı Kamunla yeni
den kurulan ve düzenlenen Danıştayın Kuruluş Ka
nunundaki deyimleri tercih ederek, «Cumhuriyet 
Başsavcısı» deyimini Anayasa maddesinde düzenle
miştik. 
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Cumhuriyet savcılarımın kanun sözcülerinden 
farklı statü içerisinde olduklarını biliyoruz. Sadece 
bu yasal düzenlemeye ayak uydurmak amacıyla bu 
deyimi tercih etmiştik; ancak şurası bir gerçek ki, 
«Kanun sözcüsü» deyimi daha yerindedir. Bu dıeyi-
me aynen katılıyoruz. Değerli arkadaşlarımızın so
rularına bu nedenle ayrıca cevap vermeye de gerek 
görmüyoruz. 

Teşekkür edlerim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergedeki «Kanun sözcüleri» deyimime Ana

yasa Komisyonu katılmaktadır. 
Evvela önergejâ kesin oyluyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın Feyzioğlu, Sayın Bayazıt, Sayın Ertem, Sa

yın Uyguner, Sayın Daçe ve Sayın Bilgiç'in önerge
mi var. 

Kim açıklama yapacak efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Saym Feyzioğlu yoklar, 

bendeniz açıklayayım efendim, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli 

arkadaşlarım; 
«Danıştay» başlıklı 191 inci maddeye bir fıkra 

eklenmesini öngördük. Bu da ilke olarak şuradan ile
ri gelmiştir. Burada Danıştay, kamu ile kişi arasın
daki ihtilafları halleder. Kamunun tasarrufları hak
kında aleyhine karar verilen, aleyhinde tasarrufta bu
lunulan şahis Danıştaya dava açar. Burada kamu hu
kukuyla şahıs hukuku karşılıklı çarpışmaktadır. Şa
hıs, karar aleyhine çıkarsa tashihi karar yoluna gi
der; fakat kamunun aleyhine çıkması halinde Danış
tayda tashihi karar yolu yoktur. «Kanun sözcüsü» 
olarak simidi yüksek reylerinizle kabul ettiğimiz Yar
gıtay başsavcısı böyle bir haktan mahrumdur. Geç
miş günlerde Hazine aleyhine bazı kararlar verilmiş
tir, birçok maliyeci arkadaşlarım ve Danıştayda ça
lışan arkadaşlarım da bilirler, bu kararlar kamu ta
rafından tashihi karar yoluna gidilmediği için, mil
yarlarca pirimler, şunlar bunlar ödenmiştir; şahıs
lar istifade etmiştir. Bu konular bir kere de tashihi 
karar yoluyla incelenmiş olsa idi, aynen Yargıtayda 
ve diğer müesseselerde olduğu gibi, herhalde yarar
lı olurdu. 

Ben bir teminat getirilmesi bakımından, savcıla
ra, burada bir karar tashihi, itiraz hakkının verilme
sini kamu yararı bakımından faydalı görüyorum. 
Tıkdir Yüksek Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. | 
Bu önerge aleyhinde Sayın Eryıimaz söz istedi

ler. 
Buyurun Sayın Eryıimaz. 
AZMt ERYILMAZ — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Şimdi, gerçeikten Anayasa Komisyonunun üslu
bunu da aşan, tertibini de aşan bir hükümle karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Üslubunu aşan diyorum, tertibini aşan diyorum; 
bundan önceki müesseselerde, «Yargılaıma usulüne 
ait hükümler kanunla düzenlenir» dendiği halde, 
Danıştaya nedense yine «Başsavcılık» biraz önce mü
nakaşasını yaptık. Bu sefer Kanun Sözcülüğü mü
essesesini, sırf usule ilişkin bir mesele, münakaşa 
konusu yapılmak istenmekte ve Danıştay Kanun 
Sözcülerine itiraz hakkı veyahut da 'kanun yollarına 
müracaat hakkı tanınması istenmektedir. 

Bir defa, bu usulî meselenin burada yer alması 
mümkün değildir. Bu Usul Kanunlarının meselesi
dir. Burada demişiz «diğer kanunların». 

Yargıtayda usule ilişkin meseleyi burada ileri sür- I 
düler mi, Yargıtay halfckmda usule ilişkin bir mese
leyi Danıştay mensupları ileri sürdüler mi? Ama Da- I 
nıştay maddesi geldiği zaman, bakıyoruz, Yargıtayda 
bir istek var; Danıştayın içerisine Adlî Yargı siste
minin usullerini dahil etmök istiyorlar. Biraz önce 
Enis Muratoğlu arkadaşımız burada izah ettiler, bu 
bakımdan her şeyden önce, iki müesseseyi birbirin
den ayırmak ve iki müessese arasındaki farkı iyice 
belirtmek lazım. I 

Biz bir usulî meseleyi buraya koymamamız la
zım; bunun sıkıntılarını basın takip etmekte, kamu
oyu takip etmektedir. Biz mecbur kaldığımız zaman I 
ve büyük tartışmalara yol açan meseleleri usulî me
sele olarak koyduk. Cheük - off sistemini Yüce Ku
rul kabul etmemiş ise, bunun yegâne sebebi olaraik; I 
partilerin bu işi yapamayacağı kanısına vararak ka- I 
bul etmiştir. 

Benim görüşüm ayrı bir meseledir. Ben burada 
bunun yerinde olduğunu veyahut yerinde olmadığı
nı söylemek istemiyorum; 'ama bir usulî meselenin, I 
bir ıkanunun halledilmesi lazım gelen bir meselenin, j 
buraya sıkıştırılması ne demektir? Bunu, ariz aımik I 
olaraik teklif sahibi bir kanun teklifi yapar, bu ka- I 
nun teklifini (Hükümet temsilcisi de bulunur) bura- I 
da tartışırız; Hükümet temsilcisi bulunur, Danışta- I 
ym görüşü alınır, burada tartışıtor. | 
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Nitekim Danıştay, kurulduğu günden, bilhassa 
1960'dan beri, bu ımünalkaşanın içerisindedir. 

Bu bakımdan istirham ederim bu tasarıyı bun
dan sonra inceleyecek kurumlara müşkülat çıkartma
yalım. Bunun son derece sakıncaları vaırdır. önerge
ye fcatılmayınız, bunun son derece sakıncası olduğu 
'kadar hiçbir yararı da yoktur. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
'Başka söz isteyen arkadaş?.. Yoktur. 
Sayın Kavailalı buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Değerli Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Biraz evvel, 'Cumhuriyet Başsavcısı ile Baş Kanun 
Sözcüsü arasındaki fark, görev farkları, dava 'açıl
ım ası yöntem farkları değerli arkadaşlarımız tarafın
dan detayı ile açıklanmış bulunmaktadır. 

Danıştayda Baş Kanun Sözcüsünün ve yardımcı
larının dava açma haikkı yoktur. Kanun Sözcüsü, da
vanın kamu adına sözcülüğünü yapan kişidir Danış
tayda. 

Bu durumda, verilen kararlar hakkında, karar 
düzeltme ve itiraz yollarına gitme de tarafların hak
kıdır. 

Biz esasen, kanunla düzenlenmesi gereken bir hu
susun, bu nedenle ayrıca Anayasada düzenlenmesine 
tevessül edilmesine gerek görmüyor ve değerli arka
daşlarımızın önergesine katılaımıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Anayasa Ko
misyonu 'katılmamaktadır. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
sdenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tartan'ın bir önergesi var; 'kendileri bulun
madığı için önergeyi işleme koyamıyorum. 

191 inci maddeyi kesin kabul edilen ve dikkate 
alınan önergelerle birlikte, bir tek konuyu da Sayın 
Anayasa Komisyonuna hatırlatarak;, Anayasa Komis
yonuna veriyorum; bu maddenin dördüncü fıkrasın
da «Başsavcı» var. Yukarıdaki «Savcı» lar «Kanun 
Sözcüsü» olaraik düzenlendi; «Başsavcı»?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ-
MtN KAVALALI — «Baş Kanun Sözcüsü» olarak 
efendim. 

BAŞKAN — «Baş Kanun Sözcüsü» olarak, evet. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir hatırlat

mada bulunabilir miyim Sayın Başkanım?.. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim «Baş 

Kanun Sözcüsü» sözünde bir küçük yanlış anlama 
oluyor; (takdiri yine Komisyona bırakıyorum, görüş
sünler) sanki, bir kanun varmış kanunların en başı 
imiş gibi oluyor. «Kanun Baş Sözcüsü olarak da dü
şünülebilir mi acaba? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Maddeyi önergelerle birlikte Anayasa Komisyo

nuna veriyorum, bu konuyu tetkik eder, getirirler. 
192 nci maddeyi okutuyorum. 
C. Sayıştay 

MADDE 192. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli 
dairelerle, sermayesinin yarısı veya daha fazlası bu 
dairelerce verilerek kurulan sabit veya döner serma
yeli ya da fon şeklindeki idarelerin ve kamu iktisadî 
teşebbüslerinin gelir, gider ve mallarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve ka
nunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağ
lama işlerini yapmakla görevli ilk ve son derece he
sap mahkemesidir. 

Sayıştay, denetimini hukukilik, iktisadilik, verim
lilik ve yerindelik ilkelerine göre yapar. 

Mahallî idarelerle, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
Sayıştayca denetim usul ve esasları, bunların yapıları 
ve faaliyet tarzları gözetilmek suretiyle, kanunla dü
zenlenir. 

Sayıştay dairelerince, hesap ve işlemleri sonucu 
ilgilileri hakkında verilen hukukî sorumluluk karar
ları, Sayıştay Temyiz Kurulunca temyizen incelenerek 
kesin ve nihaî hükme bağlanır. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim ve yargıla
ma usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, gö
rev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer 
özlük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı, kanunla 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Genel Kurulun kararıyla ve Başkanlık, Sayın Uy-

guner'le, Daçe'den, maddeler hakkındaki değişiklik 
önergelerinin birleştirilmesi ve sıraya konması ile il
gili bir vazife rica etmişti, iki değerli üyemiz, bu gö
reviniz sona erdi şeklinde bir tezkere ile Başkanlığa 
bir bilgi sunuyorlar. 

Bu münasebetle ben, kendilerine hem başkanlığın 
hem de Genel Kurulun şükranlarını arz etmek isti
yorum. Cidden bizim görevimizi, müzakereleri daha 
süratle yapma işimizi çok kolaylaştırmışlardır. 

Kendilerine, sizin adınıza ve Başkanlık adına tek
rar şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) 

'Bu ımadde ile ilgili değişiklik önergelerini oku-
tayotruım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarlısının 192 nci 

ımıaddesiinde yer aftan «Sayıştay», Devlet gelirleriyle 
giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 'm-
celeyen bir denetini kuruluşu olduğundan, söz ko
nusu Kuruluşun 147 nci maddemin sonunda yer al
masını arz ve teklif ederiz, 
Ahmet Senvar DOĞU M. Fevzi UYGUNER 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 192 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif edeniz. 

Fahri ÖZTÜRK 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Atalay FEKÖZ 

İsa VARDAL 

Erdoğan BAYMC 

ZeM ÖZKAYA 

Nazmi ÖNDER 

Rahmli KARAHASAN-
OĞLU 

Halil EVLİYA 

Osman YAVUZ 

M. Yılmaz ÖZMAN 

Ayhan FIRAT 

A.' Avınıi 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Azmi ERYILMAZ 

Necdet ÖZDOĞAN 

Cemil ÇAKMAKLI 

Yavuz ALTOP 

Recai ıDİNÇER 

Mehmet Velid KORAN 

Talât SARAÇOĞLU 

(Mehmet KANAT 

Salh İNAL 

Zeki YILDIRIM 

Turhan GÜVEN 

ŞAHİN 

Madde 192. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli 
dairelerin gelir ve 'giderleri lüe mallarını. Türkiye Bü
yük Millet Meclisli adına denetlemek ve sorum'M'a-
rın hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 
bağlama işlemleri yapmakla görevlidir. 

Mahallî kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, men
suplarının niıtelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, baş
kan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

Kamu İktisadî teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesi kanunla düzenlenir. 
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Danışma MecM Başkanlığıma) 
Anayasa Tasarısının 192 nd maddesimân aşağıdaki 

şekilde değiştirImıesiınd saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. , 

Nazmü ÖNDER 
Necdet ÖZDOĞAN 

Ayhan FIRAT 
Mustafa YÜCEL 
Doğan GÜRBÜZ 

Yavuz ALTOP 
Brtuğrul Zekâi ÖKTE 

Turhan GÜVEN 
Hail AKAYDIN 
Recai DÎNÇER 
Fuat YILMAZ 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Kâzım ÖZTÜRK 
Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Nihat KUBtLAY 

Muh'siim Zefkâi BAYER 
A. Avnii ŞAHtN 

Mehmet Vetid KORAN 
Paşa SARIOĞLU 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Salih İNAL 

Nermin ÖZTUŞ 

Mehmet KANAT 
Eşref AKINCI 

Abdurrahman YILMAZ 
Necimi ÖZGÜR 
Osman. YAVUZ 

Avnii MÜFTÜOĞLU 
Tandoğan TOKGÖZ 
S. Feridun GÜRAY 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Zeki YILDIRIM 
Mehmet PAMAK 

A. Asım İĞNECİLER 
M. Rahmi KARAHA-

SANOĞLU 
Şadan TUZCU 

Türe TUNÇBAY 
M. Utkan KOCATÜRK 

Azmi ERYILMAZ 
Adili ONMUŞ 

Abbas GÖKÇE 
Ahımet SARP 

AtaTiay PEKÖZ 
Orhan CİVELEK 

Halil İbrahim KARAL 
Erdoğan BAYIK 

Madde 192. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli 
dairelerce, sermayesimiim yarısı veya daha fazlası bu 
dairelerce verilerek kurulan sabit veya döner serma
yeli ya da fon şeklindeki idarelerim gelir, gider ve 
mallarını Türkiye 'Büyük Millet Meclisi adıma de
netlemek, sorumluların hesap ve 'işlemlerimi keşlin 
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
metleme ve hükme bağlama işlerimi yapmakla görevli 
ilk ve son derece hesap mahkemesidir.' 

Sayıştay, denetimlini hukukilik ilkelerime göre ya
par. 

Mahallî idarelerim Sayıştayca denetim usul ve esas
ları, bunlarım yapıları ve faaliyet tarzları gözetilmek 
suretiyle kamumla düzenlenir., 

(Sayıştay dairelerince, hesap ve lişlemleri sonucu 
lilgliıleri hakkında verilen hukukî sorumluluk karar
ları, Sayıştay Temyiz Kurulunca temyizen lincelene1-
ıek kestin nihaî hükme bağlıanır̂  

Sayıştayım kuruluşu, işleyişi, denetim ve yargıla
ma usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, gö
rev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri ve diğer 
özlük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı, kanunla 
düzenlenir. 

GEREKÇE: 

Kuruluşlarından itibaren ısrarla ve bilhassa Sa
yıştay denetimi dışında tutulmuş olan kamu iktisadî 
teşebbüsleri ayrı bir sistemle ve tamamen iktisadî 
yönden denetlenmişlerdir. 

Bu denetim, klasik denetimden çok farklı olarak, 
kuruluşların idarî, malî ve teknik bütün faaliyetleri
nin devamlı incelenmesi suretiyle yapılmış ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinde sonuçlandırılmıştır. 

Anayasa Tasarısının 192 nci maddesinde Sayış-
tayın görev alanı genişletilmekte ve kamu iktisadî te
şebbüsleri de, Cumhuriyetin kuruluşundan beri mev
cut tatbikat hilafına, Sayıştayın denetim alanı içine 
alınmaktadır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 192 nci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Senvar DOĞU M. Fevzi UYGUNER 
Madde 192. — Sayıştay, genel ve katma bütçeli 

dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, 
mensuplarının nitelikleri, atanmaları, sorumlulukları 
ve yetkileri, hakları, yasakları ve yükümlülükleri ve 
diğer özlük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı ka
nunla düzenlenir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 192 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve ta
lep ederiz. 

Remzi BANAZ İbrahim BARANGİL 

Madde 192. — Itflkinci fıkra) 
Sayıştay denetimini hukuka uygunluk ilkesine gö

re yapar. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 192 nci maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarının metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 
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Sayın Başkanlığa I 
Anayasa Tasarısının 192 nci maddesi üçüncü fık

rasındaki «Kamu iktisadî teşebbüslerinin» cümleden 
çıkarılarak, cümlenin: 

«Mahallî idarelerin Sayıştayca denetim..» şeklin
de başlatılmasını arz ve teklif ederiz. 

Lütfullah TOSYALI Fehmi KUZUOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 192 nci caddesinin birinci 

fıkrası, ikinci ve üçüncü satırlarında bulunan «...ve 
kamu iktisadî teşebbüslerinin» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Lütfullah TOSYALI Fehmi KUZUOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu Tasarısının 192 nci madde

sinde tadat edilen Sayıştayın denetleyeceği müessese
ler meyanında gösterilen, «Sermayesinin yarısı veya 
daha fazlası katma bütçeli dairelerce kurulan saibit 
veya döner sermayeli ya da fon şeklindeki idarelerin 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin» bu maddeden çı
karılmasını ve Sayıştay maddesinin 149 uncu madde
den sonraya alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet PAMAK Turgut YEĞENAĞA 
Turhan GÜVEN Orhan BAYSAL 

Tandoğan TOKGÖZ 

GEREKÇE : 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin özel sektör gibi 

rahat ve mevzuatsız çalışması gerektiğinin tespit edil
diği bir dönemde bu teşekkülleri Sayıştay metodları-
na tabi tutmak çok sakıncalıdır. Halen İktisadî Te
şekkülleri kendi yönetim kurulları denetçileri, bağ
lı bulundukları Bakanlık müfettişleri ve Yüksek De
netleme Kurulu tarafından her türlü malî ve teknik 
denetime tabidirler. Bu kurulların nihaî denetlenmesi 
Sayıştay Hesab-ı Katî kanunlarının yapıldığı gibi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmaktadır. Ait 
olduğu bakanlıklarca bilinmeyen hiçbir iktisadî prog
ram uygulayamazlar. Bugünkü denetim kâfi ve hatta 
fazladır. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 192 nci maddesine aşağıdaki I 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. j 
Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Ek fıkra : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenecek 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetim usul ve esas
ları kanunla düzenlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Sayıştayla ilgili hükümleri düzenleyen Anayasa 

Tasarısının 192 nci maddesinde Silahlı Kuvvetler ile 
ilgili bir fıkra olmadığından; dördüncü fıkra olarak 
aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU — Lütfullah TOSYALI 
Ek fıkra : 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan Devlet 

mallarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlenmesi usulleri, millî savunma hizmetlerinin ge
rektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla dü
zenlenir. 

BAŞKAN — İlk önerge Sayınl Doğu ve Sayın 
Uyguner'in; 192 nci maddenin 147 nci maddeden 
sonra yer alması konusundadır. 

Esasen bu konularla ilgiyli düzenleme istekleri 
daima Anayasa Komisyonuna sunuluyor. Anayasa 
Komisyonu bu düzenlemeyi bilahare yapmak suretiy
le, imkân 'bulduğu takdirde getireceğini defaatle be
yan etmiştir. 

Evet, Sayın Akyol?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞfENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, tabiî olarak sözleriniz 
haklıdır. Yalnız burada Sayıştayın 147'de düzenlen
mesiyle 192'de düzenlenmesi arasında; burada halle
dilmesi lazım gelen bir önemli nitelik farkı doğurur. 

147 nci maddede düzenlenirse 1961 Anayasasında 
olduğu gibi, «İdarenin» sonunda düzenlenmesi ve 
Meclis adına denetim yapması anlamına gelir. 

192 nci maddede düzenleyince yüksek mahkemeler
den biri olarak düzenlenmiş olur. 

Buradaki meselenin bu önemi nedeniyle Genel 
Kurulumuzca tartışılmasında ve bir karara varılma
sında ihtiyaç görmekteyiz. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım önergenin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, tamam. 
M. FEVZİ UYGUNER — önergemiz üzerinde 

açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayıştay, biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsü 

Akyol arkadaşımızın da beyan ettikleri gibi, 1961 Ana
yasasında «İdare Bölümü» nün sonlarında yer almış
tı; burada yüksek yargı organları arasında mütalaa 
edilmek istenmektedir. 

— 272 — 
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Sayıştayın Fonksiyonları madde metninde açıkça 
belirtilmektedir. Madde metninde yer alan bu fonksi
yonlara göre, Sayıştayın esas vasfı, Devletin gelir ve 
giderleriyle Devlet mallarının denetlenmesidir. Bu de
netlenmeyi kimin adına yapacaktır?.. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına yapacaktır. Demek ki, Sa
yıştayın ilk ve esas görevi, bu denetim görevini yap
maktır. Bunun yanında, şayet denetimler sırasında 
usulsüz bir harcama yapılmışsa ve diğer tabiriyle bir 
görevliye zimmet çıkarılması icap ediyorsa bu konu
yu da yakalayıp ona bu zimmetin tazmini cihetine 
gidilmesinin sağlanmasıdır. İkinci görevi de bu olu
yor. İşte burada yargılama veya denetim meselesinin 
tartışması ortaya çıkıyor. 

Şimdi burada, Sayıştayın incelediği bir konuda 
bir usulsüzlük, veya kanunsuz bir ödeme 'bulunmasını 
tespit etmesi denetim görevinin bir icabıdır ve bu
nun sonucunda da usulsüz ödemeyi yapan veya ka
nuna uymayan ödemeyi yapan şahsa zimmet çıkarma
sı da gene bu denetim görevinin sonucudur. Ancak, 
bu sonuca ulaşmak için kendi arasında bir muhasebe 
yapmakta, tartışmakta ve konuyu bir hesap mahke
mesi sıfatı ile ortaya koymakta ve karara varmakta
dır. Bu karar taraflara tebliğ edilmekte ve ona temyiz 
diyorlar, haddizatında kanaatimize göre temyiz değil
dir, aslında kararın bir defa daha gözden geçirilme
sidir. Bir defa daha gözden geçirilmesi istenmekte ve 
ona göre nihai karar verilmektedir. 

Şimdi, bir mahkemenin yüksek yargı organı sıfatı
nı alabilmesi için bir teşkilatı olması lazım. Mesela 
bugün Danıştay, idare mahkemelerinin temyiz mer
ciidir; Yargıtay adlî mahkemelerin temyiz merciidir. 
İlk derece mahkemelerinin kararları, bu organlarda 
incelenir ve karara bağlanır. Keza Askerî Yargıtay, 
askerî mahkemelerin temyiz merciidir. Askerî mahke
melerde verilen kararlar temyiz edildiği takdirde, 
Askerî Yargıtayda incelenir ve nihai karara bağla
nır. Sayıştayda böyle bir durum yoktur. Sayıştay, sa
dece hesapları incelemek ve sonucuna göre zimmet çı
karmak veya zimmetten beri kılmak göreviyle görev
lendirilmiştir ve bu arada, şayet bir tereddüt varsa, 
o zaman usulsüz işlem yapanın savunması alınmak
ta ve ona göre de bir karar verilmektedir. Bu kara
rın yanlış olduğu iddia edilirse, o zaman ikinci defa 
incelemek görevi vardır. 

Bu haliyle Sayıştayın yüksek mahkeme sıfatının 
bulunduğunu biz kabul edemiyoruz. Sadece Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisi adına hesapları denetlemeye 
yetkili bir kuruluştur ve bir ölçüde de ilk derece he

sap mahkemesi durumundadır. Bunun dışında yük
sek mahkeme sıfatını alması için bir sebep ve gerek
çe 'bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Sayıştayın 147 
nci maddeden sonraya alınması uygun düşecektir. 

Yüksek Kurulunuzun takdirlerine arz eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Narlıoğlu, önergenin aleyhinde.. Buyuru

nuz efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Cevap vermek bana düşmez; ama sayın arkadaşı
mın değindiği husus biraz tutarsız gibi geldi bana. 
Şöyle: Danıştayın eski şekliyle alt mahkemeleri yok
tu, yeni oldu. Anayasa Mahkemesinin de öyle bir alt 
mahkemesi yok. 

Şimdi, bunlar bir müessesenin yüksek mahkeme 
olmasını veya olmamasını gerektiren hususlar değil
dir. Müessesenin durumu önemlidir. Kurulurken za
ten ma'hkeme-i kübrâ olarak kurulmuş ve 120 nci 
yılını bu yıl kutladı ve nerede olursa olsun, Sayıştay 
yargı usullerini kullanır, (ki, Sayın Uyguner, bunun 
bir mahkeme olduğunu, yargılama yaptığını ve yargı
lama sonuçlarının da elbetteki bir ilama bağlı olaca
ğını kabul ettiler). 

Bu önerge hakkındaki görüşüm şu: Bu önerge 
hakkında konuşabilmek için Sayışcayın durumunu 
bir dakikalık bir süre ile ortaya koymak istiyorum. 
Şöyle: Sayıştayda 500 denetçi var. Bu denetçiler sor
gu hâkimi gibi çalışır. Denetlemeleri yaparlar, sorgu
larını sorarlar, cevaplarını alırlar, raporlarını yazar
lar ve zimmet ya da beraat şeklinde bu rapora so
nuçlandırırlar ve bu sonuçlanan raporu getirirler sav
cıya verirler. Savcılık vardır; savcılık Hazineyi tem
sil eder. Savcılık bu dosya üzerinde tetkikini yapar; 
fikrini altına bildirir ve dosyayı daireye verir. Dai
re bir başkan, iki üyeden kurulu bir mahkemedir. 
Orada dosya üzerinde inceleme yapılır. Gerekirse, il
gililer de çağırılıp bilgi alınabilir, hatta gerekirse bi
lirkişi de kullanılabilir. Bu şekilde verilen dosyalar, 
aşağı yukarı 10 ilâ 300 sayfa arasında değişir. Mah
keme kararını verdikten sonra ilama bağlar. İlam ke-
sinleşir, ancak temyiz süresi içinda, temyiz edilirse 
eğer, maddede görülecek, gene Sayıştay İçerisinde 
21 üyeden kurulu bir Teyimz Kurulu vardır. Bu Tem
yiz ıKurulunda incelenir. İşte bunun yüksek mahkeme 
olmasının en büyük bariz sebeplerinden bir tanesi 
de budur. Kendi içerisinde iki trilyonluk bütçenin ve 
trilyonları bulan Devlet varlığının denetimini yürü-
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ten bir organ elbetteki yüksek mahkeme olma nite
liğini haiz ve yeri de mahkemeler arasıdır. 

Şimdi, ben hatırlıyorum, zaten öbür önergelerde 
değineceğim. 832 sayılı IKanunu inceleyecek olursak 
bu daha bariz görülecek; buraya girmek istemiyorum. 
1961 Anayasasına niye o bütçeden sonra girdiği hu
susunu 'ben hatırlıyorum. Aynı şekilde münakaşalar 
oldu orada; fakat orada bu maddeleri düzenleme şe
yi yok idi. Oralarda bir madde açılınca, «Oraya mı 
konsun, yüksek mahkeme mi olsun, olmasın mı?..» 
derken geldi orada bir açık madde vardı o maddeye 
yerleşti bu. Sadece bunun için orada kaldı, yoksa 
hiçbir zaman yüksek mahkeme olmadığı öne sürül
medi. 

Bu, Danıştay Kanununda da belirdi. Danıştay Ka
nununa bir madde getirildi. Denildi ki: «Sayıştay, 
Danıştayın alt mahkemesi gibi olsun; onun kararları 
Danıştaya gelsin; Danıştay da incelensin.» Yüksek 
'Konsey bunu kabul etmedi ve o maddeyi çıkardı. 
Hatta İdarî Yargı Usul (Kanununa bir geçici madde 
koymak suretiyle, «Anayasa çıkana kadar Sayıştaym 
kararlarına kimse dokunamaz» dedi. Bu görüş ışığı 
altında önergeye katılmıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Doğu, lehte buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Uyguner'le birlikte vermiş olduğumuz öner

genin lehinde konuşmak üzere huzudunuza geldim. 
Sayıştayı Yüksek Mahkemeler arasında görelim 

mi, görmeyelim mi? Konu bu. 
Efendim, Sayıştayın 1961 Anayasasında almış ol

duğu yer hepinizin malumudur; biraz önce Sayın Nar
lıoğlu arkadaşımız da dile getirdiler. Oradaki yeri, 
yani dispozisyonu, yerleştirilmiş hali hiçbir şekliyle 
Yüksek Yargı mercileri arasında değildir. Sayıştay, 
bizde tamamen Fransız tatbikatından benimsenerek 
mevzuatımıza girmiş bir müessesedir ve her şeyden 
önce Fransız tatbikatında şunu hatırlarım: Sayıştay 
kişileri değil, mutlaka hesapları yargılar. Hesapların 
yargılandığı bir yerde bunu Yüce Mahkeme olarak 
düşünmek bence büyük hatadır değerli arkadaşlarım. 

Sonra, başka bir konu; şunu da şöyle düşünelim: 
Hem Meclis adına iş göreceksiniz, Yasama 'Meclisi 
adına, hem de Yüksek Mahkeme olacaksınız. Bunun 
ikisini bağdaştırmak ne derece zordur. Buradaki bir 
tezat ikilemi vardır. İkilem tabiri, kusura bakmayın 
sevmediğim bir laf; ama oturdu burada, kullanmak 

zorunda kaldım. Burada bir tezat var. Şimdi, bu te-
zatı dikkate alınca, ister istemez insanın aklına şu ge
liyor: Peki, madem Yüce Mahkeme olacaksınız; bu
yurun sizi Yüce' Mahkeme yapalım; ama Yasama 
Meclisiyle ilişkinizi keselim. O zam m acaba, Sayışta
yın Sayıştaylık vasfı kalır mı değerli arkadaşlarım? 

Demekki, önce unsuru muharrik, bunun en dik
kati çeken unsuru Yasama Meclisi adına iş görmesi
dir. Sayıştaydan, Yasama Meclisi adına iş görme 
fonksiyonunu aldığımız zaman Sayıştaym zaten Sa
yıştaylık vasfı kalmaz. O zaman buna neden bir 
daha Yüksek Mahkeme sıfatını, pozisyonunu ilave 
edelim. Hiç gerek yoktur; kaldı ki, bunda kamu ya
rarı da yoktur. O zaman eskiden olduğu gibi, Yasa
ma Meclisinin yanında bütçelerden hemen sonra, 
bütçeye mütealik hükümlerden hemen sonra Sayışta-
ya yer verilmesinde son derece büyük faydalar var
dır. Önergemiz Yüce takdirlerinize mazhar olursa, sa
nırım daha doğru bir davranış içinde olacağımız ka
nısındayım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, mesele

yi açıklığa kavuşturmak için Anayasa Komisyonu
muzdan bir iki küçük sualim olacak. 

Verilen önergeyle ilgili olarak, lehinde konuşan 
arkadaşlarımız Sayıştayın alt mahkemesi olmadığını 
söylediler. Düne kadar Danıştayın da alt mahkeme
si yoktu; Anayasa Mahkemesinin de alt mahkemesi 
yok; fakat Yüksek Mahkeme. 

Bir arkadaşımız da, Sayıştayın hesapları yargıla
dığını söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, hesaplar nasıl yargılanır, 
muhasipler olmadan. Demekki, Sayıştay hesap yargı
sını kişileri önüne çekerek yapıyor. Şu halde, Sayış
tayın yaptığı, bir hesap mahkemesi görevidir; bu he
sap dolayısıyla da kişileri yargılamaktadır gayet ta
biî. Bu nedenle, kısaca ifade etmek lazım gelirse; 
Anayasa Komisyonumuzdan da sormak istediğim şu
dur: Mademki Anayasa Mahkemesinin de alt mahke
mesi yoktur; mademki düne kadar Danıştayın da alt 
mahkemeleri yoktu, şu halde Sayıştayı Yüksek Mah
keme saymamak için başka neden var mı? 

Önerge lehinde konuşan iki arkadaşım, Sayıştaym 
hesap mahkemesi olduğunda müttefikler. Şu halde 
hesap mahkemesi olan Sayıştayı Yüksek Mahkeme 
sayıp saymamak için ileri sürdükleri görüşe acaba 
Anayasa Komisyonumuz da katılırlar mı? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA İEROĞDU — Sayın Başkanım; 
Bu meselenin uzun bir doktirinel V2 uygulamada 

münakaşalı yönü vardır. Bu yönünü ortaya koymak 
lazım meseleye çözüm tarzı bulmak için. Sorum bu
nunla ilgili olacak. 

Sayıştayın kararlarını Danıştay inceleyip, sonuca 
varabilir mi? Anayasa, Sayıştaya kesin hüküm veren 
'bir organ ve bir yargı görevi gören bir organ olarak 
bakmıştır. 

Çeşitli münakaşa konusu olan ve müteaddit de
fa Anayasa Komisyonunda, Anayasa Mahkemesinde 
reddedilen Sayıştayın bir üst mahkeme niteliğinin, 
en son Anayasa Mahkemesinin kararında bir Yüksek 
'Mahkeme olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Me
seleyi bu yönüyle ele alıp ortaya koymak lazım. 

Sorum şu: Acaba bizim Anayasa Komisyonumuz, 
Anayasa Mahkemesinin daha önce vermiş olduğu ka
rarı dikkate alarak, Sayıştayı Yüksek Mahkeme ola
rak görmekte mi veyahutta bu kararın etkisi altında 
kalarak mı böyle bir sonuca varmıştır? 

Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂit BAYER.— Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Birinci sualimi Sayın Eroğlu daha veciz ve açık 
şekilde sordular, onun için onu tekrar etmiyorum. 
Aynı suali soracaktım. Yani, Danıştıyla Sayıştay ara
sındaki sürtüşmenin ve Anayasa Mahkemesinin ka
rarını. 

tkinci konu ise, gerekçesinde, Sayıştay, niteliği ve 
görevi itibariyle ilk ve son karar veren bir müessese 
bir mahkeme diye kabul ediyoruz. 

O halde, hesap muhakemesi yapılırken imza eden 
tahakkuk memuru ve ita amirlerinin yazılı müdafaası 
alınıyor ve ondan sonra Sayıştay Genel Kurulunda 
karar veriliyor. 

Bu durum bir Yüksek Mahkemeyi icap ettirmez 
mi, ettirir mi? Sayın Komisyondan öğrenmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HAMDİ AÇAN — Sayın Başkanım, bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Açan, üç soru oldu, sorular 
tamamlandı efendim. 

Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Önergenin mahiyeti, Sayıştayın bir Yüksek Mah
keme sayılıp sayılmamasına yöneliktir. 

Önergeler için konuşan arkadaşlarımızla, soru 
soran arkadaşlarımızın merak ettikleri bir hususa ce
vap vermek istiyorum. 

Biz, (Komisyon olarak, Sayıştayı Yüksek Mahke
meler arasında saymak için fevkalade tereddüt et
tik. Mesele şurada toplanıyordu. 1939 tarihli bir 
Danıışltıay içtihada BMiaşIt'irme kaıraırı, Sayıştay ka
rarlarının artık temyiz edilmemesi ve üzerine gidil
memesi, itiraz edilmemesi yolundaydı. 

Bilim namusuyla söylemek lazım gelirse, Sayışta
yın bir taraftan bir Meclis adına davranması, yani 
millet adına değil, Meclis adına davranması ve aynı 
zamanıda lincöleme, deneitıim' ve yatrgılaıma görevleri
nin hepsini bünyesinde bulundurması bu kurulu bir 
Yüksek (Mahkeme olarak kabul etme yolundaki fik
ri zayıflatmaktadır; ama doğrusu Ankara'daki Yük
sek Mahkemeler arasındaki, üyelerimiz söylediği için 
iktibasında sakınca görmüyorum, bu devam edegelen, 
müzminleşen sürtüşmelerin giderilmesi de amaç
lanmıştır. 

Şimdi, Komisyonumuzun tutumu nedir? İçtenlik
le arz ediyorum ki, biz yeni bir Yüksek Mahkeme 
yaratmak kararından yola çıkmadık. Bizim istediği
miz anamesele, öngördüğümüz anaproblem şudur: 
Sayıştayın kararları kesin olsun. Bu konuda kararı
nın kesin olması için bir heyetin mahkeme vasfını ta
şıması gerekli midir sorusu sorulabilir. Buna da He
yetiniz, Yüksek Seçim Kuruluna karar verirken bir 
çözüm getirmiştir, demiştir ki, «Yüksek Seçim Ku
rulu kararlarına başka bir mercide itiraz edilemez.» 
İşte, Heyetiniz önünde bu meselenin her iki yanını 
da açıklıkla arz etmiş 'bulunuyorum.ı 

Biz bir yüksek mahkeme daha ilave etmek kara
rından değil, bu Heyetin vereceği, Sayıştayın karar
larının Danıştayda bir defa daha incelenmesine ma
ni olmak istedik. 

Hareket noktamızda, ikinci fıkrada iktisadilik, ve
rimlilik, yerindelik denetimi vardı. Bunun daha son
ra eleştirildiğini de gördük ve bu eleştirilerde, bu 
eleştirilerin hayata geçişindeki »sakıncaları da zaman 
içinde görerek, bu noktayı da Heyetiniz önünde iç
tenlikle düşünmek ve karara bağlamak durumunda
yız. 
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Esasen Heyetiniz, 140 inci maddeler civarında 
Kamu İktisadî Teşebbüslerini Sayıştayın denetimi 
dışına almıştır ve burada da düzeltme yapılacaktır. 

Bu durumda Komisyonumuz, Genel Kurulumu
zun kararını beklemektedir, direktifini beklemektedir. 
Komisyonumuz, böyle yüce bir yeni mahkeme kur
maya kendisini esasen yetkili saymamaktadır. Bura
dan çıkacak karara göre, buradan verilecek direktife 
göre durumu değerlendirecektir. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar). 

B:AlŞKAN — Sayın Akyol, bu maddenin yerinin 
değiştirilmesiyle ilgili bir önerge daha var önergeler 
arasında; Sayın Yeğenağa, Sayın Pamak, Sayın Gü
ven, ISayın Baysal ve Sayın Tokgöz'ün. Onlar da bu 
maddenin 149 uncu madde olarak.. O önergeyi de 
alıyorum buraya. 

Sayın Akyol, konuyu Genel Kurulun takdirine... 
ANAYASA (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Efendim, bu konuda sayın Genel Kuru
lumuzu, muhterem üyelerimizi tamamen zannediyo
rum bize direktif vermek üzere serbest bırakırız. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim; usul denince 
her şey duruyor, evet buyurunuz. 

AHÎMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, Sa
yın Sözcümüzün biraz önceki ifadelerine göre, madem 
ki takdir Yüce Kurula bırakıldı. Şu anda bu Kurulun 
yapacağı, üzerinde düşüneceği, karar vereceği hu
sus sadece önergelerden ibaret olacaktır. O zaman bu 
önergelerle ilgili önergelerdeki bir iki boşluğun da 
doldurulması istenecektir. 

Şunu teklif etmek isterim. Acaba Komisyon bu 
maddeyi geri alsa da bilrikte bazı görüşmelerimizde 
bunu daha güzel izhar etmek mümkün müdür değil 
midir? Bunu sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Soralım Komisyondan efendim. 
Sayın Akyol buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayıştayın düzenlenme yeri Komisyonumuz ta
rafından önemle beklenmektedir. Bunun tayini çok 
Önemlidir. Bu belirlendikten sonra, Komisyonumuz 
diğer önergeler hakkındaki görüşünü belirleyecektir. 
Eğer mahkeme olursa düşünce tarzı başka olacaktır, 
eğer idarenin altında, 147 nci maddede düzenlenirse 
görüşü başka olacaktır. 

' Arz eder, saygılar sunarım. 

NECMiETTİN NARLIOĞLU — Bir sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, soru bitti efen
dim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan müsaade 
eder misiniz usul hakkında? 

BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilirim. 
(MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, ben 

tam ve kesin olarak aydınlanamadım. Şöyle ki, Sa
yın Sözcü burada açıklama yaparken, «Biz Sayışta
yın verdiği kararların kesin olmasını arzu ettiğimiz 
için buraya, yüksek mahkemeler arasına koyduk» de
diler. Yüksek mahkemeler arasından çıkardıkları tak
dirde, başka yere yerleştirdikleri takdirde, bu kesin 
hüküm verme yetkisi kalkacak mıdır bu durumda? 
Bunu öğrenmek lazımdır, aksi takdirde rey vermek
te tereddüt edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Usul hakkında 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlarım; 
Sayıştay maddesi Komisyonda görüşülürken ben 

de oradaydım. Bu konular tek tek oya konuldu ve 
menfi oy görmedim. Oysa şimdi Komisyon Genel 
Kuruldan medet ummaktadır. Bunun sebebini anla
yamadım. Bunu bir usul meselesi olarak ortaya atı
yorum; kusura bakmayın. 

Teşekkür ederim. 
B AÇİK AN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Komisyon bu önergeyi Genel Kurulun takdirine 

'bırakıyor. İki önerge var bu konuda; Genel (Kurulun 
takdirine bırakıyor. Bu itibarla önergenin dikkate alı
nıp alınmamasını... 

A. AVNt IŞAIHİN — Sayın Akkılıç'ın sorusuna 
cevap verilmedi Sayın Başkan. 

AHMET SENVAR DOĞU — Bir ilke kararını 
oylamanız lazım evvela Sayın Başkan; dikkate alın
ması halinde Komisyona gidecek zaten. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Doğu. 
Usullerimizi benim kadar artık hepiniz biliyorsunuz. 
Komisyon reddetmiyor; Genel IKurulun takdirine bı
rakıyor. Kabul etmiyor ki kesin oylayayım. Bu iti
barla dikkate alınmak üzere oylatmak zorundayım. 

Yalnız Sayın Şahin bir konuya temas ettiler; Sa
yın Akkılıç'ın, Genel Kurulun oyunu kullanması yö
nünde sorusuna bir cevap verirseniz Sayın Akyol, 
mevzu aydınlığa kavuşmuş olacak. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

Sayıştay 147 nci maddede düzenlense bile, ka-
, rarlarına başka bir mercide itiraz edilemeyeceği hük
münü ilave edersek durum aydınlanmış olur. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
HAMZA EROĞLU — O zaman yüksek mahke

me olur. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli _üy eler; 
önergelerin dikkate alınıp alınmamasını oyları

nıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Görüşülme sırasında Sayın Fahri Öztürk ve arka
daşlarının önergesi vardır. Sayın Öztürk siz mi açık
lama yapacaksınız?.. Buyurunuz efendim. 

FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Önergemizle, Sayıştayın 1961 Anayasasının 127 
nci maddesinde ifadesini bulan yerini ve statüsünü 
muhafaza etmesini amaçlamış bulunuyoruz. Zira Ya
sama Organı üzerinde Anayasa Mahkemesinin, yü
rütme organı üzerinde Danıştayın vesayetine son ve
ren Anayasa Tasarısı, bu kez de Yasama ve yürütme 
üzerinde Sayıştayın vesayetine yol açmıştır 

Tasarının 192 nci maddesinin ikinci fıkrasını ay
nen okuyorum: «Sayıştay, denetimini hukukilik, ik-
tisadilik, verimlilik ve yerindelik ilkelerine göre ya
par.» 

Tasarıda yer alan bu hüküm aynen kabul edildi
ği takdirde Sayıştay, idarelerin malî işlemlerini yerin
delik bakımından da denetleyecek. Yerinde bulmadı
ğı kanunî ve nizamî bir malî işlemi bir bakan, bir 
'başbakan ya da cumhurbaşkanı ve hatta denetleme 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yerinde ve isabetli bul
sa bile, Sayıştay o kanunî ve nizamî işlemi yerinde 
bulmazsa, zaten çoktan o işlemin sorumlusuna zim
met çıkarmış, sarfedilen parayı ona ödettirme kararı
nı kimsenin bozamayacağı kesin bir hüküm olarak 
tesis etmiş bulunacaktır. 

Bu denli yetkiyle Sayıştay Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yerine geçmiş olmayacak mıdır? 

Tasarının 192 nci maddesiyle Sayıştay, yalnız Da
nıştayın denetiminden çıkmakla kalmıyor, bütün ida
re birimlerinin yerindelik bakımındın da denetimle
rini üstlenerek hiyerarşik murakabe mercilerinin en 
üstüne yerleşmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, 

Sayıştay yeni statüsü ile hükümetin idare üzerindeki 
denetimini de aşarak, üstelik bu denetimi kesin hü
küm tesis edebilecek yetkilerle eline almaktadır. 

Maddede öngörülen iktisadîlik, verimlilik ve yerin
delik gibi, bir denetim usulüyle idarenin doruğunda 
bulunan, idareden sorumlu olan hükümetin idare üze
rinde hiçbir hiyerarşik hâkimiyeti kalmayacaktır. Ta
sarı aynen kabul edildiği takdirde, idarr cihazını ar
tık hükümet, başbakan, bakanlar ieğil, aleyhine hiç 
bir yargı merciine başvurulması mümkün olmayan, 
yargısal kararlarla, kesin hükümlerle teçhiz edilmiş 
Sayıştay denetleyecektir. 

Belirtilen ilkeler ve yetkiler doğrultusunda yapı
lan bir denetim sonucu idarede takdir yetkisinin zer
resi kalmayacaktır. Böylesine yargısal bir denetim gi
derek çözülmesi güç sorunlar doğurabilir. Bu neden
le, önergemin kabulünü ve Sayıştay'ın eski Anayasa
nın 127 nci maddesinde ifadesini bulan yerini ve sta
tüsünü aynen muhafaza etmesini arz ve teklif edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Sayın Anayasa Komisyonunun görüşü
nü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Öztürk'ün önergesine katılıyoruz. Sayın Ge
nel Kurulun vaktini almamak için, katıldığımız di
ğer hususlarla eğer Sayın Başkanım emrederseniz ye
ni birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hiç olmazsa bi
rinci ve ikinci fıkraları yeniden okumak istiyorum: 

Verilen diğer önergelerin de konuşulmasını önle
mek üzere birinci fıkra şu şekli almaktadır; «Sayış
tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve 
giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemleri
ni kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen in
celeme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir.» Bundan sonra bir cümle ilave et
mek gerekmektedir; «Savıştay kararlarına karşı baş
ka bir mercie de itiraz edilemez.» 

tkinci fıkra şu hale gelmektedir; «Sayıştay, dene
timini hukukîlik ilkesine göre yapar.» Zannediyo
rum bunda mutabıkız. Önergeler bu yoldadır ve be
nimsiyoruz efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet Sayın, Narlıoğlu. Sayın Gök-
tepe, Sayın Sabuncu; üç Sayın arkadaş soru soracak
lar. 
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Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

yanlış anlamadıysam döner sermayelerle, fonları çı
karmış görünüyorlar; herhalde gözden kaçmış ola
cak. Bunun çıkarılmaması lazım, sonra ortada kalır. 

ikincisi, bu 2 nci fıkradaki iktisadîlik, verimlilik, 
yerindelik denetimi çıktığına göre, o fıkraya lüzum 
olmadığı kanaatindeyiz ne derler, bunların tamamı 
çıkabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Göktepe. 

ÎBRAHİiM GÖKTEPE — Sayın Başkan, 1961 
Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen bir değişik
likle, Silahlı Kuvvetlerde bulunan Devlet mallarının 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi tarafından denetlen
mesi ayrı usule tabi tutulmuştu. Böyle bir düzenle
me göremedim. Aca'ba, 148'8 sayılı Kanunun öncesi
ne mi dönülmüştür onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Sabuncu buyurun. 

HÎLMt SABUNCU — Sayın Başkanım, Sayın 
Komisyon açıklamalarında Sayıştayın nihaî yargı 
mercii olacağı veya teşkilat olacağı düşüncesindeler. 
Yalnız, 4 üncü fıkranın ikincisi satırının son kısmın
da; «Sayıştay Temyiz Kurulunca temyizen incele
nerek kesin ve nihaî hükme bağlanır.» diyor. Bun
dan sonra Savın Komisyon nihaî mercidir demek lü
zumunu tekrar hissediyor? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, 

Birinci fıkrayı geriye alıyoruz, yani burada be
nimsenen önergeler muvacehesinde geriye alıyoruz. 

İkinci fıkranın düzenlenip düzenlenmemesine ih
tiyaç olmayacağı da bu inceleme sırasında esasen 
belirlenecektir. 

1488 sayılı Yasayla ilişkin usulün gerisine 
dönmüyoruz, biz bu konuyu düzenlemeyecek-
tik; fakat İktisadî Devlet Teşekkülleri, Sayışta
yın denetiminden alınınca, şimdi onlarla ilgili 1961 
Anayasasında olduğu gibi, Silahlı Kuvvetlerin harca
ma ve mallarıyla ilgili olan o Anayasadaki hükme 
benzer bir hükmü beraberce tedvin etme hazırlığı 
içindeyiz esasen, Sayıştay maddesi kesinlik kesbedin-
ce, Sayıştay maddesiyle beraber onu da birlikte Ge
nel Kurulun tensibine arz edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Sabuncu'nun söylediği husus, Yüksek Se
çim Kurulu için yapılan tartışmalarda belirlenmişti, 
kesin karar verilince, kesin karar yetmiyor denildi, 
bu nedenle biz maddeyi alınca bu meseleyi genel bir 
redaksiyon bakımından da elden geçireceğiz. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru bitti Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Maddenin düzenlenmesi hak

kında. Efendim, maddeyi biraz evvel okudular, «hu
kukîlik» deyimini kullandı. Bu çok geniş kapsamlı 
bir anlam ifade etmektedir, bunun içinde örf ve adet
lerin yanında, daha bir çok şeyi kapsar, kanuna uy
gunluk bakımından denetlemeyi yapması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, kanunilik. 
Buyurun, usul hakkında. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Sayıştay 
maddesiyle ilgili 10'a yakın önerge var, bizim öner
gelerimiz de vardı. Anlaşılıyor ki, Komisyon henüz 
maddenin bir, iki, üç, dört ve beşinci fıkraları ara
sında katî bir karar vermiş durumda değildir. O hal
de, vakit kaybetmemize gerek yoktur, önergelerle 
birlikte lütfen maddeyi geri alsınlar, yeniden tedvin 
edip getirsinler, ondan sonra görüşelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Aynı konuyu ben 
teklif edecektim, Sayın Fırat öncelik aldılar. 

Sayın Sabuncu usulle ilgili buyurun. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım, Sayın 
Komisyon Sözcüsü birinci ve ikinci fıkraların kesin 
şeklini okuyacağını buyurduktan sonra, Sayın Nar-
hoğlu'nun döner sermaye ve fonları ortaya koyma
sından sonra tekrar geri alma yoluna gittiler, iktisadî 
Devlet Teşekkülleri veya Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
var. Bu konuda, aslında Sayın Genel Kurulun, Ko
misyon bu şekildeki önergelere katılmıyorsa, müza
kerelerinde fayda mülahaza ediyorum. 

BAŞKAN — Bu usul konuşmalarına Sayın Akyol 
bir cevap verirseniz durum biraz daha açıklığa kavu
şacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, 

iktisadî Devlet Teşekkülleriyle ilgili Genel Kurul
da alınmış prensip kararını uygulayacağımızı söyle
dim; ama kesin değil, tabiatiyle bunlar çıkınca mad
denin dengesi bozulabilir. Onun için toptan inceleye
ceğimi arz ettim. Burada bizi düşündüren; bu metoda 
katılıyoruz efendim; fakat Sayın Nazmi önder ar
kadaşımızla 46 arkadaşının bir önergesi var. Bu öner
ge incelense ve bu konuda biz Genel Kurulun tali-
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matını alsak iyi olur gibi geliyor; ama takdir Sayın 
Başkanımızındır. 

Eğer uygun görüyorsanız, Genel Kurul da uygun 
görüyorsa, biz önergelerle bu maddeyi alalım, yeni 
şekliyle beraber getirelim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; evvela Sayın Öztürk ve arkadaş

larının önergelerinin, tabiî bir kısmına, Komisyon 
katılıyor. Bu itibarla, o önergeyi dikkate alınmak 
üzere oylatalım. Hiç olmazsa, Komisyona diğer öner
gelerle birlikte sunulunca, bir dikkate alınan önerge 
ile birlikte göndermiş olalım. 

Sayın öztürk'ün önergesinin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 
benim önergem daha aykırı idi, önce onun oylanması 
gerekirdi. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergenin, bu 
maddenin birinci fıkrasında, Kamu İktisadî Teşeb
büsleriyle ilgili konuda Genel Kurulun kesin bir gö
rüşünün belirlenmesi bakımından, Sayın Akyol'un 
ifadelerine göre, 46 imzalı Sayın önder'e ait öner
genin de, bilahara Sayın Doğu'nun önergesinin de gö
rüşülmesinde fayda görüyorum. 

Bu itibarla Sayın önder, önergeniz hakkında kısa 
bir açıklama yaparsanız faydalı olur. 

, Buyurun efendim. 

NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

192 nci maddede bulunan Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin, Sayıştay'ın denetiminden çıkarılmasıyla ilgili 
olarak, geçen hafta görüştüğümüz 142, 143, ve 145 in
ci maddelerde, bu konuda Yüksek Kurulunuza bilgi 
arz etmiştik ve Yüksek Kurulunuzun takdirine maz-
har olarak, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Sayıştay 
denetiminden çıkarılması ve 147 nci maddeden sonra 
ayrı bir maddede Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan (Eskiden olduğu şekli ile) denetlemenin yapılma
sı kabul edilmiş ve önergelerimiz Sayın Anayasa Ko
misyonumuza verilmiş idi. 

Halen, Kamu İktisadî Teşebbüslerini tam bir vu
kufla iktisadî denetimi altında bulunduran bir kadro 
ve bu kadroyu çalıştıran bir kuruluş mevcuttur. Yük
sek Denetleme Kurulunun 45 senede geliştirdiği çalış
ma düzeni, yetişkin personeli ve denetim sistemini, 
değişik tipte denetlemeler yapacak Sayıştayda oluş
turmak mümkün olamayacaktır. Sayıları ve hacimleri 
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bugünküne nazaran çok küçük olduğu 45 yıl önce
sinde dahi klasik denetimin mümkün olamayacağı 
görülerek, iktisadî denetime tabi tutulan Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin, Sayıştayın denetim sistemine 
girmeleri, bu kuruluşları büyük bir çıkmaza sokaca
ğı, hatta çalışamaz hale getireceği için, Tasarıdaki 192 
nci madde hükmünün değiştirilmesi ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin Sayıştay denetiminden çıkarılması 
zarurî bulunmaktadır. 

Anayasa Komisyonumuz tarafından geri alınan 
önergelerimiz ve 147 nci maddeden sonra bir madde 
oluşturulması sonucunda, bu denetlemenin tekrar 
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılacağı ve 
kesin sonuçların Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
ibra edileceği şeklindedir. 

Şunu, özellikle belirtmek istiyorum; 468 sayılı Ka
nunda, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yıl sonu dene
timleri Türkiye Büyük Millet Meclisine gelir ve yılı 
içerisinde murakabesi yapılır; ama geçtiğimiz dönem
lerde bu yılı içerisinde yapılmadı. Yılı içerisinde ya
pılmayınca, uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kalışı, Yüksek Denetleme Kurulunun kaba
hati olmasa gerek. 

Bunu, özellikle belirtir, 468 sayılı Kanun muva
cehesinde yılı içerisinde murakabesinin bitirilmesi, 
bundan böyle gelecek ve çalışacak olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görev alanı içerisinde oluyor. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
AYHAN FIRAT — Lehinde söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayırj Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bilindiği üzere, Sayıştay tarafından yapılan kla

sik Devlet murakabesi, masrafçı idare ve müessese
ler sarfiyatının Bütçe Kanunu tarifi içinde yapılmış 
olup olmadığına nezaret ve yapılan masrafın, mev
cut ve serbest bir tahsisattan yapılmış olmasının 
kontrolüdür. 

Halbuki, ekonomik denetimde esas; verimliliği ve 
iktisadiliği ön plana almaktır. İktisadi murakabe, tek
nik, ekonomik, malî, idarî ve sosyal sahalarda ol
mak üzere, KİT'lerin bütün faaliyetlerine şâmil ola
rak yapılır. 

Netice olarak, fazla vakit almamak için, şunları 
arz etmek istiyorum: 

KİT'ler kendi özel kanunlarının çizdiği çerçeve 
içerisinde malî ve idarî özerkliğe sahiptirler. Kamu 
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hizmeti icaplarıyla kâr ve verimlilik gayesini bağdaş
tırmak, kendi öz kaynaklarını yaratmak mecburiye
tindedirler. Bu prensiplerin ve karma 6konomi kural
larını tespit eden Kalkınma Planının hassasiyetle uy
gulanması için; Kamu İktisadi Teşebbüslerinde bü
rokrasi zihniyetinin tamamiyle terk edilmesi gerek
mektedir. Ekonomik kararların alınmasında, serbest 
piyasada meydana gelecek fiyatların esas olması, ay
nı istihsal kolunda KİT'ler ve özel sektör müessesele
rinin fırsat eşitliğinin sağlanmasını gerektirir ve şart
tır. 

Sayıştayın denetim şeklini KİT'lere uygulamak, 
teşebbüslerin bünyeleri icabı, gayeleri olan bütün 
muamelelerindeki sürat, kolaylık ve hareket serbest
liğini tamamen önler. Sayıştayın şekli denetimine tabi 
tutulacak KİT'lerin tüm fonksiyonlarını yitirecek
leri, idarecilerinin bu denetimin sonuçlarını gözö-
nünde tutarak, başında bulundukları kuruluşların 
hizmetlerini aksatmadan yürütmesi ve gayelerine var
ması için almaları gereken kararları süratle alamaya
cakları, bunun da hizmet ve mal arzının durmasına 
yol açacak vahim sonuçlar doğuracağı açık bir ger
çektir. ( 

Bu itibarla, 1925 yılından beri kesin surette ve 
özellikle Sayıştay murakabesi dışında bırakılmış olan 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, murakabesi en uy
gun şekilde yapılmaktadır ve mevcut sistemin değiş
tirilmesini gerektirecek de herhangi bir önemli ko
nu ve mevzu yoktur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu; aleyhte söz istemiştiniz, buyu

run efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

152 nci madde görüşülürken İktisadî Devlet Te
şekküllerinin durumu belli olmuştu. Tasarı, bu «İk
tisadî Devlet Teşekkülleri» ibarelerini çıkarmış bu
radan. Bu bakımdan, Tasarının bu maddesinin bü
tün fıkraları, aşağı yukarı, önergede aynen gelmiş. 

Alevhinde olduğum sadece ikinci fıkra. İkinci fık
rada «İktisadilik» «Verimlilik» ve «Yerindelik» ke
limeleri kalktığına göre «Hukukilik» kelimesine de 
lüzum kalmamıştır. O bakımdan, o fıkranın çıkma
sını eğer arkadaşlarım benimser ve kabul ederlerse 
madde aynen oylanabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Sabuncu ve Sayın Civelek'in soruları var. 

I Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
I Sayın Komisyon, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 

Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ilgili bu konunun mü-
I zakeresini hakikaten isabetli bir şekilde kabul ettiler. 
I Benim kendilerinden, getirdikleri metinle ilgili olarak 
I bir-iki sorum var. 
I Birincisi; 440 sayılı Kanun, Kamu İktisadî Te-
I şebbüslerini basiretli bir tüccar gibi davranmaya itti-
I ğine, serbest rekabet düzeninde iktisadî olmakla bir-
I likte, basiretli bir tüccarın göstermesi gerekli olan ça

bukluk içerisinde karar vermeye mecbur tuttuğuna 
I göre, Sayıştay denetimi bu çabukluğu yavaşlatmaya

cak mıdır, yani hizmetlerde sürati düşürmeyecek 
midir?. 

İkincisi; şu anda Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
alt kademeleri, zaten Genel Müdürlüğe bağlı olan 
müfettişler tarafından ciddî bir şekilde denetime ta
bi tutulmaktadır. Yönetim Kurulunun kendi denetimi 

I veya üst yönetimin denetimi ise: 
1. Ait olduğu, bağlı olduğu Bakan ve özellikle 

Teftiş Kurulu olmak üzere bu Bakanlık, 

2. Bu Bakanlıktan, ilgili olduğu Bakanlıktan ve 
Maliye Bakanlığından tayin edilen Yönetim Kuru-

r luna katılan birer üye, Ayrıca, yine Bakanlık tara-
| fından tayin edilen, tensip edilen murakıplar, 

daha sonra, Yüksek Denetleme Kurulu. Bu arada, 
I her Bakanlığın faaliyetine giren konularda, mesela 
j bankacılık konusunda hesap uzmanları, Maliye mü

fettişleri, bankalar yeminli murakıpları gibi, bir hayli 
denetim görevlisi var. Hele hele Yüksek Denetleme 
Kurulu gerçekten başarılı şekilde denetimini sürdürü
yor. 

Bütün bunlara rağmen, bu şekilde Sayıştay de
netimine tabi tutmanın ne yararı olacak mahzurla
rının ötesinde?.. Onu öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Sayın Civelek, buyurun efendim. 
ORHAN CİVELEK — Efendim, ben de 440 sa

yılı Kanunla Sayıştay denetiminin nasıl bağdaşaca-
j ğını soracaktım; sayın arkadaşımız aynı şeyi sorduk

ları için ben vaz geçiyorum. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

I Sayın Akyol, Önder'in önergesinin müzakeresin-
, de fayda gördüğümüz için, hem Sayın önder'e açık
lama yaptırdık, hem de sorular, lehte, aleyhte konuş-

J malar oldu, hepsine birden cevap rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, önergenin dikkate alın
masını kabul ediyoruz. Sayın Sabuncu ve Civelek 
arkadaşlarımızın sorularını Genel Kurul cevaplandır
dı : «Basiretli tacir Sayıştay denetimine tabi olmaz» 
diye emretti esasen. Mesele yoktur. Biz de maddeyi 
geriye aldığımıza göre, gereğini yapacağımızı zanne
diyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın önder'in önergesinin dikkate alınmasını 

Sayın Anayasa Komisyonu kabul ediyorlar. Dikkate 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler; 
Bu maddeyi, dikkate alınan diğer önergelerle bir

likte Anayasa Komisyonuna veriyorum. 
193 üncü maddeye geçmiyoruz; çünkü beş daki

kamız var, öğleden sonra 193 üncü maddeyi görüşü
rüz. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere oturuma ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

»>-•« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 150 nci Birleşimimi
zin ikinci Oturumunu açıyorum. 

193 üncü maddede kalmıştık. 193 üncü maddeyi 
okutuyorum : 

D. Askerî Yargıtay 
MADDE 193, — Askerî Yargıtay, askerî mahke

melerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen 
belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleri birinci sınıf askerî hâkim
ler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli 
olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanın
ca seçilir. 

Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı 
ve Daire Başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasın
dan rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usul
leri, mahkemelerin balımsızlığı, hâkimlik teminatı ve 
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla dü
zenlenir. 

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

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasının bi

rinci satırındaki «Askerî Yargıtay Üyeleri» kelimele
rinden sonra «en az yarbay rütbesinde» kelimelerinin 
ilavesini ve son fıkrasının da aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Son fıkra : 

Askerî Yargıtayın Kuruluşu, işleyişi, yargılama 
usulleri ve üyeleri hakkındaki disiplin ve özlük işleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, asker
lik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 
Halil ERTEM Alâeddin AKSOY 
Adnan OREL Halü GELENDOST 

BAŞKAN — önerge sahibi hangi sayın üye açık
lama yapacak?... Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım;, kıymetli 
arkadaşlarım; 

193 üncü maddenin birinci fıkrasında «En az yar
bay rütbesinde» kelimelerinin konulmasındaki mak
sat, üçüncü fıkrada rütbe esası alındığı içindir. Zaten 
birinci sınıfa ayrılan askerî hâkimler yarbaylardan iti-
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j BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Gökçe, soru; buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
Yargıtay'da da, yani sivil Yargıtay'da da birinci 

I sınıfa ayrılma keyfiyeti behemehal Yargıtay üyeliğine 
I seçilme hakkı vermez. Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, 

son kabul ettiğimiz Yargıtay Kanununda 3 yıllık bir 
süreyi öngördük. Şimdi, böyle olunca hemen Askerî 
Yargıtay'a yarbay rütbesinde olan ve henüz yeni bi
rinci sınıfa ayrılan bir kişinin seçilmesi, daha evvel 
albay rütbesinde olanlara tekaddüm etmeyecek mi-

I dir; bunun sakıncaları olmayacak mı?... Bu hususu 
Yüksek Komisyon açıklarsa memnun olacağım. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
I Buyurun efendim. 

baren ayrılıyor. O bakımdan, o fıkranın o kısmına o 
kelimelerin konulmasını biraz zorunlu gördük. 

Son fıkradaki değişikliğe gelince; «Üyeleri hak
kında disiplin ve özlük işleri» kısmının ilavesi gere
kiyor. Diğer kısımlar Tasarıda aynen mevcuttur : 

«Askerî Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, yargılama 
usulleri ve üyeleri hakkında disiplin ve özlük işleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, asker
lik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.» 

Bu kısmı ilave ettirmek istedik. Takdir Yüce Ku
rulundur. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Kavalalı, Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

1961 Anayasasının 141 inci maddesinde düzenle
nen «Askerî Yargıtay» maddesinin ikinci fıkrasında, 
Askerî Yargıtay üyelerinin en az albay rütbesinde ol
ması esası benimsenmişti. Bilahara 11.12.1981 tarih, 
2563 sayılı Kanunla Anayasanın bu hükmü değiştiril
miş, duyulan gereksinme de gözetilerek, birinci sınıf 
askerî hâkimlerden en az yarbay rütbesinde olanların 
Askerî Yargıtay'a üye seçilebilecekleri ilke olarak 
benimsenmiştir. Bu nedenle, Anayasa hükmüne Aske
rî Yargıtay'a seçilecek hâkimlerin en az yarbay rütbe
sinde olması ilke olarak getirilebilir; ancak zaman sü
reci içinde bu hususun da değişmesi mümkündür ve 
muhtemeldir. Biz bu nedenle, birinci sınıf esasını be
nimsemekle yetindik. Rütbe esasını getirmedik. Yüce 
Kurul rütbe esasının da konulmasını benimsediği tak
dirde tabiatıyla dikkate alınacaktır. Biz bu an için bu
na bir gerek görmüyoruz. 

Diğer taraftan, disiplin işleri askerî yargı göreviy
le bağlantılı ve ilgili değildir. Içhizmet Yasasında dü
zenlenecek bir husustur. 

Bunun dışında önerilen bir husus dava var : Son 
fıkraya, «Mahkemelerin bağımsızlığı» deyiminden ön
ce «Özlük işleri» deyimi girebilir. Buna Komisyon 
olarak katılıyoruz, benimsiyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Yargılama usulleri» deyiminden 
sonra. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Evet efendim, «özlük işleri» girebi
lir, ayrı bir statüsü vardır. Bu dikkate alınabilir. Mad
denin bu şekilde oylanması da mümkündür efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Değerli Başkanım; 

Genel Kurulca da kabul edilen 188 inci maddede, 
vani Yargıtay'la ilgili düzenlemede de sadece birinci 
sınıf esası benimsenmiştir. Birinci sınıfa ayrılan hâ
kimlerden kaç sene sonra Yargıtay üyeliğine seçilebile
cekleri hususu Hâkimler Kanununda belirlenen bir hu
sustur. Burada da Askerî Yargıtay'la ilgili maddede 
değil, mahsus kanunda düzenlenmesini daha isabetli 
bulduk. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru mu Sayın Kantarcıoğlu?... Buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Sayın 
Komisyon Üyesi Arkadaşımız, özlük haklarının da 
kanunla düzenlenmesi konusunda görüş bildirdiler. 

Daha önce sağlık hizmetlerinde çalışan doktorları
mızın tam gün çalışma ile Genelkurmay Başkanından 
fazla aylık almasını gerektirdiği ve bunun da Orduda 
büyük huzursuzluk yarattığı dikkate alındı mı, alın
madı mı?... özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi ko
nusundaki bu vermiş oldukları bilgiden dolayı bunu 
öğrenmek istivorum kendilerinden. 

Savgılar sunarım. 
BAŞKAN — Hay hay, teşekkür ederim. 
Sayın Ayan, buyurun efendim, 

ETHEM AYAN — Efendim, ben de aynı şeyi so
racaktım. Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununda askerî 
personelin maaş ve özlük hakları gösterilmektedir. Ay
rıca bununla Askerî Yargıtay'daki hâkimlere ayrı bir 
statü mü getirilmek isteniyor?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN j 
KAVALALI — Sayın Başkanım; 

Kesinlikle böyle bir şey düşünmedik. Sadece as
kerî hâkimlerin maaşları dışında belirli bir ödenekleri 
vardır. Bu ödenekleri sivil yargıdaki hâkimlerin öde-
neMemiyde de bir aramda bağlantılıdır. Sadece buna 
işaret etmek istedik. Bunun dışında herhangi bir şey 
düşünmüş değiliz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge sahibi Sayın Bayıazııt'tan sormalk istiyo

rum : 
«Birinci sınıf hâkimler arasından» deniyor, siz «En 

az yarbay rütbesinde» olmasını teklif ediyorsunuz. 

RIFAT BAYAZIT — Efendim, 1961 Anayasası 
değişikliğinde yarbay sınıfı dahil edilmiş de biz buna 
paralel olmak için... Üçüncü fıkrada Askerî yargıtay-
da rütbe esas alınmıştır. O halde, rütbe esas olunca 
yarbaydan başlamıştır. O bakımdan. 

BAŞKAN — Evet. O halde sunayım efendim. Bel
ki görüşünüzden vaz geçtiyseniz diye, o bakımdan 
sormuştum. 

Değerli üyeler; 
Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının iki teklifi var. Bi

rincisinde, Askerî Yargıtaya tayinlerin en az yarbay | 
rütbesinden başlanması teklif ediliyor. Buna Komis
yon katılmıyor. 

Bu konunun dikkate alınmasını oylarınıza sunu- | 
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner- I 
genin bu kısmının dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Bayazıt, önergenizin ikinci kısmında özlük 
işlerinin maddeye konmasını teklif ediyorsunuz. Bu 
özlük işlerini ithal etmemiz suretiyle önergeyi artık 
oya sunmak gerekir mi?... 

RIFAT BAYAZIT — Kâfi efendim. 
BAŞKAN — Kâfidir. Evet. 
Değerli üyeler; 
Önergedeki «Özlük işleri» kelimelerinin «Yargıla

ma usulleri» deyiminden sonra en son fıkraya girmesi 
konusunu kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle, kesin oylarınıza sundu
ğum toısmıyllia maddemin tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 193 üncü 
madde kabul edilmiştir. 1 
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194 üncü maddeyi okutuyorum. 
E. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
MADDE 194. — Asker kişileri ilgilendiren, askerî 

hizmetle ilişkin idarî işlem ve eylemlerin yargısal de
netimi Askerî Yüksek İdare Mahkemesince yapılır. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, asker kişileri il
gilendiren askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylem
lerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahke
mesidir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş, işle
yişi, yargılama usulleri, Başkan ve üyelerinin, Başsav
cısının nitelikleri, hâkimlik teminatı ve askerlik hiz
metinin gereklerine göre, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir değişiklik öner
gesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 194 üncü maddesine ikinci fıkradan son

ra üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkranın ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saıygıılaırımızilla. 
Rıfat BAYAZIT M. Fevzıi UYGUNER 

Halil ERTEM Alâeddin AKSOY 
Adnan OREL Halil GELENDOST 

«Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâ
kim sınıfından olan üyeler, bu sınıftan olan başkan ve 
üyeler tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 
gösterilecek üç aday arasından, hâkim sınıfından ol
mayan asker üyeler için, Genelkurmay Başkanlığınca 
her boş yer için gösterilecek üç aday arasından Cum
hurbaşkanınca seçilir ve atanır.» 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, önergeyi açıklamak 
üzere buyurun. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli 
arkadaşlarım; 

194 üncü maddede Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinin üyelerinin nereden seçileceğine dair bir açık
lık yok. Bu bakımdan üçüncü fıkraya şöyle bir hü
küm getirdik : 

«Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâ
kim sınıfından olan üyeler, bu sınıftan olan başkan ve 
üyeler tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 
ıgösıtenileoefc üç aday arasııındaın, hâkıkn sınıfından ol
mayan asker üyeler için, Genelkurmay Başkanlığınca 
her boş yer için gösterilecek üç aday arasından Cum
hurbaşkanınca seçilir ve atanır.» 

Çünkü, maddede bir açıklık yok. Bu sarahati ge
tirmek için bu hükmü getirmiş oluyoruz. Takdir Yü
ce Kurulundur. 



Danışma Meclisi B : 150 13 . 9 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önerge üzerinde söz isteyen başka üye var mı?... 

ıByyuruın Sayın Gdbollioğlu. 
NECDET GEBOLOÖLU — önergem yoılc Sa

yın Başkanım, yalnız Sayın Komisyon birinci fıkra 
ile ikinci fıkranın değiştirilmesine lüzum görürler mi?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yer değiştirme?... 
NECDET GBBOLOGLU — Evet efendıan. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, Danıştay 

görüşülürken, «Danıştay Başsavcısı»nı, «Başkanun Söz
cüsü» olarak düzelttik. Burada da «Başsavcı» sözü ge
çiyor. Bunun da düzeltilmesi gerekmez mi?... 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, üçüncü soruyu siz istemiştiniz. Bu

yurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, şunu sormak 

istiyorum : Bu mahkemenin üyelikleri hakkında ra-
ıkaım JıtJbaıri'yiIle biçibir şey yok. «Özel kanon koyacailc» 
diyorsunuz; ama aslında üye sayısı bakımından da 
bir rakam koymakta fayda yokmuydu?... Çünkü, 
daireler yarın özel kanunla azalır, çoğalır, şu olur, bu 
olur; aslında burada «Şu kadar kişilik olarak kurul
muştur» demekte zannediyorum fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular bitmiştir. Hem önerge üzerindeki görüşünü

zü rica edeyim, hem de sorulara cevap lütfetmenizi. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 1961 Anayasa
sında Dattıştayla ilgili maddeye eklenen son bir fıkra 
halinde düzenlenmiş bulunmakta idi. Biz, bu kere yeni 
Anayasa Taslağını hazırlarken Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinin de yüksek mahkemeler arasında bağım
sız bir mahkeme olarak düzenlenmesini benimsedik, 
bu maddeyi bu nedenle düzenlemiş bulunmaktayız. 

Ancak, madde düzenlemesinde Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi Kanununun sık sık değişmekte bulun
ması, daire adedi, seçim usulü, seçileceklerin nitelik
leri halklkıınıdalki değişilkllikllarin tıeaalii edıegelmesıi, en son 
25.12.1981 tarih 2568 sayılı Kanunla getirilen düzen
lemenin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde kuruluş bi
çimi, üyelerinin seçim yöntemi, aday gösterileceklerin 
adedi ve neticede Cumhurbaşkanı tarafından seçile
ceği detaylı biçimde düzenlenmiş bulunduğu için, bu

nu ayrıca Anayasanın 194 üncü maddesi metninde dü
zenlemeye gerek görmemiştik. Kısa sürede belki yeni
den değişebilir düşüncesindeydik. Yüce Kurul buna ge
rek görürse, pekâlâ bu madde içerisinde de yeni bir 
düzenleme ile açıklık getirilebilir. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin de görevi, 
Damştayın görevine benzer bulunmasına göre, bura
daki «Cumıhudyeıt Başsavcısı!» deyimi de «Başlkanıun 
Sözcüsü» olarak değiştirilebilir, benimsenebilir. Zira 
gördüğü görev aynıdır; askerlere taalluk etmesi hase
biyle ayrı bir mahkeme halinde yürütülmesi düşünül
müş, benimsenmiştir. 

Birinci ve ikinci fıkralar arasında bir değişiklik 
yapmaya biz gerek görmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, Komisyona bu 

madde ile ilgili bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, maddenin düzenlenme

si üzerinde veyahut yanlış kuruluşu ile ilgili ise hay 
hay; ama sorular tamamlanmıştı. 

CAHİT TUTUM — Önerge üzerinde değil Sayın 
Başkan, madde üzerinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir yanlışlık varsa, 
buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; Askerî Yük
sek İdare Mahkemesini tedvin eden 194 üncü madde
nin bir ve ikinci fıkraları aslında son derece kötü ya
zılmış. Şöyic bir cümle ile sorun çözülebilirdi : «As
kerî Yüksek İdare Mahkemesi, asker kişileri ilgilendi
ren askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden 
doğan idarî davaları ilk ve son derece mahkemesi ola
rak karara bağlar.» İki cümle bu şekilde bitirilebilir-
di; fakat asıl bence önemli olan, bana eksik gözüken 
nokta son fıkradır efendim; «Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesinin kuruluş, işleyişi, yargılama usulleri, 
Başkan ve üyelerinin, Başsavcının nitelikleri...» denil
miş, sonra «hâkimlik teminatı» diye devam ediyor. 
«Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ve 
askerlik hizmetinin gereklerine göre, kanunla düzenle
nir» denilmesi gerekmez miydi?... 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 

KAVALALI — Efendim, değerli arkadaşımızın öner
diği biçimdeki bir düzenleme kuşkusuz daha isabetli 
olabilir. Biz böyle düşünmüştük, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu önergeyi Genel Kurulun takdiri
ne bıraktınız, öyle anladım. 
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Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının önergelerini Ge
nel Kurulun takdirine bıraktınız. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAV ALALI — Evet efendim, Genel Kurulun takdi
rine bıraktık. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önerge Komisyonca 
Genel Kurulun takdirine bırakılmıştır. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul eednler.. Etmeyenler... önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi, dikkate alınan önerge ile birlikte Ko
misyona veriyorum. 

Yalnız, Sayın Kavalalı yine buradaki «Başsav
cı» sözcüğü üzerinde durulmasını hatırlatmış oluyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Tabiatıyla efendim. 

BAŞKAN — 195 inci maddeyi okutuyorum : 
F. Uyuşmazlık Mahkemesi 
MADDE 195. — Uyuşmazlık Mahkemesi adlî, 

idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hü
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yet
kilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu ve işleyişi ka
nunla düzenlenir. Bu Mahkemenin Başkanlığını ve Baş-
kanvekilliğini, Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri 
arasından görevlendirilen üyeler yapar. 

Diğer mahkemelerle, Anayasa mahkemesi arasın
daki görev uvuşmazlıklarmda, Anayasa Mahkemesinin 
kararı esas alınır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 195 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 195. — ...«Bu mahkemenin başkanı ile 
başkanvekili kendi üyeleri arasından üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.» 

Rufla» BAYAZIT Fevzi UYGUNER 
Bekir Sami DAÇE 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, açıklama yapmak 
üzere buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Uyuşmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile kabul edilen; adlî, idarî, askerî mer
ciler arasında hüküm uyuşmazlığını kesin olarak 
çözümlemek üzere kurulmuş, Anayasanın öngördü-
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ğü bir yüksek mahkemedir ve bir yüksek mahkeme 
olduğunu da Yüksek Komisyon yine maddede vur
gulamıştır. 

Yüksek Mahkeme olarak vurguladığı bu Uyuş
mazlık Mahkemesinin Başkan ve başkanvekiHerinin 
seçiminin, diğer bir yüksek Anayasa kuruluşu ola
rak kabul edilen Anayasa Mahkemesine verilmesi, 
biraz garipsenir gibi oldu. Çünkü, Anayasa Komis
yonu Sayın Başkanı, yüksek mahkemelerin birbirle
rine karşı üstünlüğü olmadığını burada açıkça izah 
etmişlerdi. O halde, madem üstünlüğü yok, bu mah
keme de kendi başkanını, başkanvekilini üyeleri ara
sından seçmesi lazımdır. Bunların üyeleri, önce 2247 
sayılı Kanun, daha sonra çıkan 2591 sayılı Kanuna 
göre 12 asıl, 12 yedek üyeden meydana gelir. Bu 
üyelerden bir kısmı Danıştaydan, bir kısmı Yargı-
taydan, bir kısmı Askerî yargıtaydaîn bir kısmı da As
keri Yüksek İdare Mahkemesinden alınmak suretiyle 
mahkeme kuruluyor ve Askerî Yüksek İdare Mahke
mesinden ve Askerî Yargıtaydan 3 aday gösterilmek 
suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor Yargıtay 
ve Danıştaydan seçilenleri ise, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, Genel Kurullarının göstermiş olduğu 
adaylar arasında seçiyor. Bu 24 kişiden ibarettir. İki 
kurul halinde çalışıyor; hukuk kısmı, ceza kısmı. Bir 
genel kurulları var. Bu Genel Kurulun bu başkan 
ile bu başkanvekilini seçmesi daha uygun olur ka
nısındayım. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
ABBAS GÖKÇE — Lehinde söz istiyorum efen

dim. 
FUAT AZGUR — Aleyhte söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe, lehinde. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî 
yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuş
mazlıklarını çözümleyen bir mahkemedir. Uyuşmaz
lık Mahkemesinde, Anayasa Mahkemesi ile diğer 
yargı mercileri arasında doğacak bir ihtilafı düşü
nemiyorum. Maddenin son fıkrası «Diğer mahke
melerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuş
mazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas 
alınır.» diyor. Oysa, ilk fıkrada görevi açık seçik 
belirlenmiştir. Görev; adlî, idarî ve askerî yargı ara
sındaki görev ve hüküm uyuşmazlığını çözmektir. 

Böyle olunca, Anayasa Mahkemesi içerisinden 
buna başkan ve üye aramanın bir haklı nedeni bu-
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Ummamaktadır. Bundan evvel böyle uygulama ol
muştur; fakat uygulamalar göstermiştir ki, gerçek
ten muhterem meslekdaşım ve ağabeyimiz Rıfat 
Bayazıt'ın ve arkadaşlarının belirttiği gibi, bu mah
keme kendi başkan ve başkan vekilini kendi üyeleri 
arasında seçmesi çok daha isabetli, çok daha pra
tik ve çok daha verimli olacaktır. 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Azgur, aleyhte. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, yüksek ma

lûmları olduğu üzere, seçim giren yere mutlaka hi
zip girmektedir. Eğer bir kurulda bir başkan veya 
başkanvekili seçimle gelecekse, o kurulda mutlaka 
bir bölünme, birtakım hizipleşmeler oluyor. 

Şimdi bakıyoruz Uyuşmazlık Mahkemesinin te
rekküp tarzına; askerlerden ayrı üyeler geliyor, ida
rî yargıdan ayrı üyeler geliyor, Yargıtaydan ayrı 
üyeler geliyor. Bunların her birisi kendi mensupla
rının başkan olmasını isteyecekler. Bundan hiç kuş
ku yok. O itibarla ya seçimler çok uzayacak, bir 
başkan seçemeyecekler veya seçilen başkan, gelmiş 
olduğu kaza merciinin içtihadı istikametinde karar 
vermek temayülünü gösterecektir. Nitekim daha ev
vel Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı eğer Yargı
tay üyesi ise, genellikle bu mahkemenin kararlan 
adlî kaza istikametinde tecelli ederdi. Eğer bu mah
kemenin başkanı idarî yargıdan gelmiş ise o zaman 
da daha çok idarî yargının görevli olduğu yolunda 
kararlar verilir, adlî kazanın görevli olduğu yolun
daki kararlar kaldırılırdı. 

Bütün bunları önlemek içia, mesele tarafsız bir 
yargı organına bırakıldı; «Bu mahkemenin başkanı 
Anayasa Mahkemesi tarafından seçilen bir üye ol
sun» dendi. Şimdi buraya bir de Anayasa Mahke
mesi tarafından başkanvekili de seçiliyor, bu isabet
lidir; başkanın mazereti olduğu zamanlarda, baş
kanvekili kurulu yönetecektir. O itibarla düzenleme
nin hizmet gereklerine uygun olduğu görüşündeyim. 

Saygılar1 sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
ENlS MURATOĞLU — Sorum var Sayın Baş-

k&ru 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Muratoğlu. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

195 inci maddenin son fıkrası aynen şöyle; «'Di
ğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki 
görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin ka

rarı esas alınır.» deniyor. Şiımdıi, Anayasa Mahkeme
sinden Yüce Divan görevi alınmış olmasına göre ve 
Anayasa Mahkemesinin görevi münhasıran kanunla
rın Anayasaya aykırı olup olmadığını incelemek ol
masına ve buna bakabilecek başkaca hiçbir yüksek 
dereceli mahkeme veya bidayet mahkemesi bulunma
masına göre, nıasıl olur da Anayasa Mahkemıesıiyle 
bir başka mahkeme arasında görev uyuşmazlığı çı
kar?.. Bu filesas mümkün değildir, kesim olarak 
mümkün değildir. O sebeple bu fıkramın maddeden 
çıkarılması gerekmez mi?.. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Cevaplamak üzere buyurun Sayın Yazar. Hem 

önergeye ve hem de sorulara cevap vermenizi rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkan, yalnız bu son so
ruya cevap vereceğim. 

Sayın Başkanım, sayın 'arkadaşlarım; 
Sayın Muraıtoğlu'nun ileri sürdüğü beyan, ilik gö

rünüşte çok haklı gibi görülmektedir; ancak Anayasa 
Mahkemesindeki tatbikatı arz edersem, getirilen öner
genin, tahmin ediyorum ki, haklı olduğu kabul bu-
yurulacalktır. Zira, Anayasa Maihkemesıi, görev hu
susunu 'ilki bakımdan iınceler. Birisi, mahallî mahke
mede bir davaya bakılırken, o mahkemenin o davaya 
bakmaya görevli olup olmadığını araştırmakla mü
kelleftir. Bunun dışında, bir de kend'isıinin bu davaya 
bakması gerekip gerekmediği bakımından görev ci
hetini aramakla mükelleftir. Mahallî mahkeme de 
kendi görevi hususunda karar verme yetkisini haiz
dir. Bu 'itibarla, iki karar arasında görev uyuşmazlığı 
çıkabilir. Bu sebepledir ki, Anayasaya bu hüküm ge
tirilmiş, Anayasa Mahkemesince verilen kararın üs
tün tutulması kabul edilmiştir. Sebep budur. 

Bu itibarla, Sayım Muratoğlu'num fikrine katıl
mak pek mümkün değildir. 

Arz ederim. 
ENİS MURATOĞLU — Böyle değidir Sayın 

Başkanım; özür dileyerek söylüyorum, durum böyle 
değildir. Arz etmek benden, karar Yüce Kurulundur 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Teşekkür ederim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sorum var Sayın Baş

kan* 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; 

Uyuşmazlık Mahkemesi yargılama yapan bir yer de-
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ğiidir. Esasen teknik olarak mahkeme addedilemez. 
Bunun görevi, merci tayinidir, Uyuşmazlıktaki ihti
lafları belirlemektir. 

Bu nedenle ve biraz evvel de Sayın Sözcü, Ana
yasa Mahkemesinin, merci bakımından üstünlüğü ka
bul •edildiğine göre ve Yüce Divan görevi de Anaya
sa Maihlkemesimden alındığına göre, Anayasa Mahke
mesine bu görevi veremezler miydi? Uyuşmazlık 
Mahkemesi görevini Anayasa Mahkemesi yapamaz 
mıydı, bunu düşündüler mi acaba? 

Arz 'edlerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVAL ALI — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarımı; 

Verilen önergeyle ilgili olarak: şu hususları arz 
etmek isterim. 

Uyuşmazlı'k Mahkemesi, daha önceki düzenlame-
lere göre, bir sene süre dile Yargıtaydan seçilen üye-
'ler arasından seçilen bir başkan marifetiyle ve taıkip 
eden bir sene süreyle de Danıştaydan seçilen üyeler 
arasından seçilen bir başkan marifetiyle • yönetilmek
te ve yürütülmekte idi. Ancaik bu bir yıllıik süreler 
içerisinde mahkeme başkanının, biraz 'kendi dairesi
ni, yüksek 'kuruluşunu daha ziyade siyanet eder ma
hiyette kararlar verebilir olması, mahkemeyi etkisi 
altında bırakabilmesi, sonuçta, 2247 sayılı Kanunla 
yapılan düzenlemeye neden olmuş bulunmaktadır. 
Buna göre, Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı Ana
yasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilen kişi tara
fından yapılacaktır. 

Bu kere, 2592 sayılı Kanunla Uyuşmazlık Mah
kemesinin teşekkül tarzı, üyelerinin seçim tarzı, Mil
lî Güvenlik Konseyince yeniden düzenlenmiş bulun
maktadır. 

Buna göre, 2247 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin sadece üye seçimleriyle ilgili 6 ve 7 nci fıkraları 
değiştirilmiş, bununla yetinilmiştir. 

Şu hale göre, Uyuşmazlık Mahkemesinin Başka
nı, yine Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından Ana
yasa Mahkemesince seçilecek ve onun başkanlığında 
mahkeme yürütülecektir. Bugünkü fiilî yasal düzen
leme bu biçimdedir. 

Biz bu nedenle, madde düzenlemesinde gerek 
Yüksek Konseyin çıkarttığı bu kanunda beşinci fıkra 
ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmemesi, düzenle
menin mütemadiyen değişir olması nedeniyle mah
kemenin teşekkül tarzını Anayasada ayrıca belirle-
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meye gerek görmedik, mahkemenin başkanının seçil
me yöntemini de getirmedik, düzenlemedik; bu ne
denle önergeye katılmamaktayız. 

Diğer taraftan, değerli arkadaşım Feridun Gü-
ray'ın sorusuna gelince : Hakikaten Uyuşmazlık 
Mahkemesinin görevi cümlesinden olan uyuşmazlık
ların çözümünü Anayasa Mahkemesine tevdi etme
yi düşündük. Ancak Resmî Gazetelerin incelenme
sinden de anlaşılacağı üzere, Uyuşmazlık Mahkeme
sinin çözümlediği, kesin son olarak sonuçlandırdığı 
üst düzeydeki uyuşmazlıkların, adet olarak sayıca 
pek fazla olmaları, ayda bir seksenlere varan sayıda 
kararlar verebilmesi, esasen bu mahkemeye seçilen 
üyelerin aslî görevlerininde Yargıtayda ve Danıştay'
da devam etmekte olmaları nedeniyle, Uyuşmazlık 
Mahkemesinin belirli günlerde seçilen bu üyeler ma
rifetiyle yürütülmekte olması nedeniyle bu düzen
lemeyi tercih ettik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Buyurun Sayın Bayazıt, soru. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan; Anayasa 
Mahkemesi yüksek mahkemeler arasında sayıldı, 
kabul edildi, Yargıtay yüksek mahkemeler arasında 
sayıldı, kabul edildi, Danıştay yüksek mahkemeler 
arasında sayıldı, 'kabul edildi, Askerî Yargıtay yüksek 
mahkemeler arasında sayıldı, kabul edildi ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi yüksek mahkemeler ara
sında sayıldı, kabul ©dildi ve bunu da Yüksek Komis
yon, yüksek mahkemeler arasında saymaktadır. Di
ğerlerinin başkan ve baışkanvekilleri kendi büyük ge
nel kurullarından seçildiği halde, bunun başkan ve 
üyelerinin genel kurullarından seçilimeyip de Anaya
sa Mahkemesinden seçilmesini, vesayet altına alın
mış bir yüksek maıhkeme olarak kabul ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı? Bu ciheti öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, soru bitmiştir. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, be

nim arzım son fıkra ile ilgilidir. 
BAŞKAN — Son fıkranın yazılışında bir şey mi 

var, bir uyumsuzluk mu var? 
ŞERAFETTİN YARKIN — Yazılışında değil de 

efendim; son fıkra ile ilgili olarak... 
«Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi ara

sındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahke
mesinin kararı esas alınır.» deniyor. «Anayasa Mah
kemesinin, kanunların Anayasaya uygunluğunu de-
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netlerriekten başka bir görevinin kalmadığı, bu se
beple nasıl bir görev uyuşmazlığı olur?» şeklinde so
rular oldu ve Sayın Sözcü de bu konuya bir cevap 
vermediler. 

Ben Anayasa Mahkemesi siyasî partilerin temel
li kapatılması davalarına baktığına göre, diğer mah
kemelerle ilgili görev uyuşmazlıkları olabilir ve bu 
nedenle konduğunu tahmin ediyordum. Acaba öyle 
mi, değil mi onu anlamak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaş
larım; 

Sayın Yarkın'ın dediği de varittir, o da doğru
dur, o da yerindedir Yalnız o sebep değil; demin 
arz ettiğim de, bu da, belki daha şu anda hatırımı
za gelmeyen sebepler de olabilir. 

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

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım; 
Biz, getirdiğimiz madde düzenlemesinde, mah

keme başkanlığı ile ilgili bir düzenleme getirmiş de
ğiliz. Vesayet, bizim düzenlememizde, tanzim ettiği
miz maddeye göre söz konusu değildir. Kanun bu 
şekilde düzenlenmiştir, mütemadiyen değişmektedir; 
bu nedenle biz, ayrı bir düzenlemeye gitmedik. Bu
nun zamanla değişeceği inancındayız. Buna tevessül 
etmedik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bitmiştir efendim. 
Değerli üyeler; bu önergeye Anayasa Komisyonu 

'kaitılimaımaıktadır. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Değerli üyeler; 195 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 195 inci 
madde kabul edilmiştir. 

196 ncı maddeyi okutuyorum. 
III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Kurula Ba
kanlık adına, Bakan ve Müsteşardan başkası katıla
maz. Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili kurulun ta
biî üyesidir. 

Kurulun, dört asıl ve dört yedek üyesi Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından ve 
iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulu
nun kendi üyeleri arasından, herbir üyelik için gös
terecekleri üçer kat aday arasından, Cumhurbaşka
nınca, dört yıl için seçilir. 

Kurul üyeleri, görevleri süresince başka görev ala
mazlar. 

Kurulun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma 
usulleri kanunla düzenlenir. 

Kurul kararlarına karşı, kazaî mercie başvuru
lamaz; itirazların Kurul bünyesinde incelenme usu
lü, kanunda gösterilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 13 değişiklik 
önergesi var, önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 196 ncı maddesinin aşağıda

ki şekilde düzenlenmesini saygı ile arz ederim. 
Fuat AZGUR 

III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahke
mesi üyelerinin seçimi ile Yargıtay ve Danıştay üye
leri dışında kalan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı
larının özlük işlerini, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarını gözönünde tutarak yü
rütür. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargıtaya 
üye seçimi ve adlî yargı mensuplarının özlük işleri 
ile ilgili olarak Yargıtay Başkanı, yargıtayın iki Baş
kanvekili ve yargıtay genel sekreterinden oluşan Adlî 
yargı yüksek kurulu; Danıştay üyelerinin seçimi ve 
idarî yargı mensuplarının özlük işleri ile ilgili ola
rak Danıştay Başkanı, Danıştaym iki başkanvekili 
ve Danıştay genel sekreterinden oluşan idarî yargı 
yüksek kurulundan meydana gelir. 

Kurulların kararlarına itiraz, her iki kuruldan 
oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ka
rara bağlanır. İtiraz edilen kararda imzaları bulu
nanların toplantıda azınlıkta olmasına dikkat edi
lir. 

Kurullara Adalet Bakanı başkanlık eder. 
Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulların tabiî üye

sidir. Ancak, yargıtay ve Danıştâya üye seçimine iliş
kin toplantılara katılamaz. 

Adlî ve idarî yargı savcılarının özlük işlerinin 
görüşülmesinde ilgisine göre, yargıtay veya Danış
tay Başsavcıları da kurullara katılırlar. 
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Kurullar salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit
liği halinde Başkanın oyuna göre sonuç tespit edi
lir. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararla

rı yargısal niteliktedir. Bu kararlara karşı başkaca 
bir mercie başvurulamaz. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuru
luşu, görev ve yetkileri itirazların incelenme ve ka
rara bağlanma usulleri kanunla düzenlenir. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 196 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik temi
natı esaslarına göre kanunla kurulur. 

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Kurula Ba
kanlık adına Bakan ve müsteşardan başkası katıla
maz. Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı 
kurulun tabiî üyeleridir. 

Kurulun, beş asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay, beş 
asıl ve üç yedek üyesi de Danıştay Genel kurulları
nın kendi başkan ve üyeleri arasından, her bir üye
lik için gösterecekleri üçer kat aday içinden dört yıl 
için Cumhurbaşkanınca seçilir. Seçilen üyelerden en 
az altı yıllık üyelik kıdemi aranır. 

Kurul, adlî yargı ile ilgili işlerde Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Yargıtaydan seçilmiş üyelerin; İdarî 
yargı ile ilgili işlerde de Danıştay Başsavcısı ve Da-
nıştaydan seçilmiş üyelerin katılmaları ile toplanır. 

Kurul kararlarına karşı, kanunda öngörülen esas
lara göre kurul üyelerinin tamamının katıldığı bü
yük kurula itiraz edilebilir İtiraz üzerine verilen 
kararlar kesindir. 

Kurul üyeleri görevleri süresince başka görev 
alamazlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ilişkin 

196 ncı maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Azmi ER YILMAZ 

MADDE 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı esaslarına göre adlî ve idarî yargının özel
likleri gözönüne alınmak üzere ve ayrı ayrı birer 

bölüm oluşturulacak şekilde hâkimlik teminatı esas
larına göre kanunla kurulur. 

Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. 
Kurulun kuruluşu, işleyişi görev ve yetkileri ça

lışma usulleriyle adlî ve idarî yargı ve savcılarının 
mesleğe alınmaları, atanmaları, meslekte ilerlemeleri 
görevlerinin ve görev yerlerinin geçici ve sürekli ola
rak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturulması 
aç-lması, disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı soruşturma yapılmasına ve yargı
lanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmala
rı, meslek içi eğitimleri, diğer özlük işleri mahke
melerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı esaslarına 
göre kanunla düzenlenir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 196 ncı maddesinin ekte 

gösterildiği gibi değiştirilmesini öneririz 
Saygılarımızla 
S. Sırrı KIRCALI Ragıp TARTAN 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
MADDE 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun Başkanı Adalet Bakanıdır. 
Kurula Bakanlık adına 3akan ve Müsteşardan 

başkası katılamaz. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, ayrıca, 
12 asıl ve 6 yedek üye bulunur. 6 asıl ve 3 yedek 
üye Yargıtay büyük Genel Kurulunca, 6 asıl ve 3 
yedek üye Danıştay Genel Kurulunca kendi başkan
ları veya başkanlığa seçilme niteliğini taşıyan üye
leri içinden seçilecek 3 katı aday arasından 4 yıl için 
Cumhurbaşkanınca atanır. 

Yargıtay üyeleri ile Yargıtaydan ' Uyuşmazlık 
Mahkemesine katılacak üyelerin seçimi ve adlî yar
gı hâkim ve savcılarının özlük işlerine ilişkin konu
larda Kurul, Yargıtaydan seçilen üyelerle, Danıştay 
üyeleriyle Uyuşmazlık Mahkemesine Danıştaydan 
katılacak üyelerin seçimi ve idarî yargı hâkim ve 
savcılarının özlük işlerine ilişkin konularda Danış
taydan seçilen üyelerle toplanır. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuru
luşuna, görevlerinin yerine getirilmesine, çalışma 
usullerine ilişkin hususlar mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir. 

Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvu-
vurulamaz; İtirazların Kurul bünyesinde inceleme 
usulü, kanunda gösterilir. 

289 — 



Danışma Meclisi B : 150 13 . 9 . 1982 O : 2 

G E R E K Ç E 

Anayasa tasarısının 196 ncı maddesinin düzenle
niş biçimi ile adlî ve idarî yargı iç içe sokulmakta 
ve biribirine müdahale eder hale getirilmektedir Ku
ruluşun terekküp tarzından da görülüyor ki, birbiri
ne yabancı olan ve birbirinden tamamiyle ayrı bu
lunan Yüksek Yargı Organlarından gelen kişiler ad
lî yargı ile idarî yargı hâkim ve savcılarının bütün 
özlük işlerini yürütmekle görevli kılınmıştır Danış
tay'dan kurul üyeliğine seçilenin adlî yargı hakim ve 
savcılarını tanımayacağı gibi, Yargıtay'dan seçilenle
rin de yabancısı oldukları idarî yargı ve hâkimlerini 
tanıyamayacakları ve ayrı ayrı ölçülere göre hareket 
edecekleri tabiîdir. 

Diğer taraftan, hukukun genel ilkelerine ve dev
leti teşkil eden kuvvetlerin dayandığı temel hukuk 
felsefesine uygun olarak Türkiye'de bu güne kadar 
üçlü yargı manzumesi esası kabul edilmiş, bu ilke 
Anayasa Tasarısında da yer almıştır. Bu üç yargı 
manzumesi de kendi özelliklerine göre teşkilatlan
mışlardır. Bu nedenle, nasıl Yargıtay; adlî mahke
melerle, Askerî Yargıtay; askeri mahkemelerle bir 
mütalaa edilerek birbirinden bağımsız olarak teşki
latlanmış iseler, Danıştay'ın da alt derece idare mah
kemeleri ile birlikte diğer yargı manzumelerinden 
ayrı ve bağımsız olarak teşkilatlandırılmaları gere
kir. 

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunla
rın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözüm
lemekle görevli olan adlî yargı ile kişilerle yürütme 
ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunların 
uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözümle
mekle görevli olan idarî yargı birbirinden tamamiy
le farklı fonksiyonları ifa etmekte ve ayrı hukuk 
kurallarını uygulamaktadır. 

Bu husus gözönüne alındığı takdirde, her iki yar
gıya mensup kişilerin seçim ve özlük işlerine de ka
rar verecek olan Kurulun, aynı yapı içinde olmak 
şartıyla birbirinden ayrı mütalaa edilmesi gerekmek
tedir. Adlî ve idarî yargının yapısına ve özellikleri
ne uygun böyle bir sistemin yeni Anayasa'da yer al
masında, hukuk düzenimiz yönünden büyük yarar 
vardır. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gene 
Adalet Bakanının Başkanlığında, Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarının, kendi daire başkanı ve
ya daire başkanlığına seçilme niteliğini taşıyan üye
leri arasından göstereceği adaylardan Cumhurbaş-
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kanınca seçilen altışar asıl ve üçer yedek üyeden te
şekkül etmesi biçimindeki bu sistemle, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri de
vam edecek, fakat her iki yargının da amaçlarına 
uygun işlemesine elverişli, hatasız ve daha verimli 
bir şekilde görev yapmasını sağlayacak önlemler 
alınmış olacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmefcıte olan Anayasa Tasarısımın 196 ncı 

maddesinde ele alınan Hâkimler ve Savcı
lar Yüıkseik Kurulu hakkındaki düzenlemenin 177 
nci «maddeden sonraya alınmasını ve söz konusu mad
de metnimin asağıdaıki şekilde düzenlenmesini arz ve 
tekiM ederiz,, 

B. Saımli DAÇE (M. Ned!inı BİLGİÇ 
ıM. Fevzi UYGUNER 

IH - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : 
MADDE 196. — A) Kuruluşu Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Balkanının başkan
lığında Yargıtay ve Danıştay Genel Kurularının 
kemdi daire başkan ve üyeleri 'arasından göstereceği 
adaylardan, Cumhurbaşkanınca seçilen ikişer taşıl,. 
ikişer yedelk üye ile Adalet Bakanlığı müsteşarı ve 
özlülk İşleri Genıel Müdüründen (kurulur. 

Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları, her asıl 
ve yedek üye içlin üçer ıkaıt aday gösterirler, seçilen 
asıl ve yedek üyelerin 'kuruldaki görev süreleri 4 yıl
dır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. 

Kurul, seçimle gelen üyeleri arasından ıbiir baş-
kanvekillli seçer. 

Kurulun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma 
usulleri kanunla düzenlenin, 

Kurul kararlarına karşı kazaî merciye başvurula
maz; itirazların kurul 'bünyesinde inceleme usulü ka
nunda gösterilir./ 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 196 ncı maddesiınin aşağıdaki şekilde 

tanzimini arz ve teklif ederim. 
Fikri DEVRİMSEL 

MADDE 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkknik temi
natı esasına göre kanunla düzenlenir.' 

Cumhurbaşkanı kurulun tabiî başkanıdır. 
Adalet Bakanı, müsteşarı ve teftiş kurulu başkanı 

kurulun tabiî üyesidirler. 
'Kurulun 6 asıl ve 3 yedek üyesi Yargıtay büyük 

genel kurulunun kendi üyeleri arasımdan ve 4 'asıl 2 
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yedek üyesi Danıştay genel kurulunun kendi üyeleri 
larasınıdan 4 yıl 'için seçdlıiry 

Kurulun kuruluş, görev ve yetkileri, çalışana usul
leri mahkeme bağımsızlığı ve hâkimlıik teminatı esas
larına göre kanunla düzenlenir. 

Kurul 'kararlarına karşı yargı mercilerine başvu
rulamaz. İtirazların1 'kurul bünyesinde inceltenime usu
lü (kanunda gösterilir. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 196 ncı maddesinin aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmesi saygıyla 'arz olunur. 
Feridun GÜRAY 

MADDE 196. — («Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma usul-
fleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 

Cumhurbaşkanı, (kurulun 'başkanıdır. Omun katıl-
anadığı zamanlarda Adalet Bakanı Kurula başkanlık 
eder. 

Adalet 'Bakanı dışındaki kurullun, 4 lasıl ve 3 ye
dek üyesi Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi 
üyeleri arasından ve 2 asıl ve 2 yedek üyesi Danış
tay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından her 
bir üyelik için gösterecekleri üçer kat aday arasından, 
l-tunhurbaşlkianmca, dört yıl için ®eçillirH 

Bakanlık özlük İşleri Genel Müdürü, Kurulan 
Genel Sekreterliğimi yürütür. 

Kurul kararlarına karşı, kazaî mercie başvurula
maz; itirazların Kurul bünyesinde (inceleme usulü, 
kanunda gösterilir.» 

BAŞKAN — Sayın Güıray'ın diğer önergesini ofcu-
tuyorumı: 

IS. FERİDUN GÜRAY — O önergemi geri alı
yorum Sayın Başkan., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Diğer önergeleri okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlığını 

taşıyan 196 ncı maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
sekide değiştirilmesi arz ve talep olunur. 

Fıkra 2 v 
Kurula, Bakanlık adına Adalet 'Bakanı ve Müs

teşardan başkası katılamaz. Cumhuriyet Başsavcısı 
veya vekili Kurulun tabiî üyesidir. 

İsa VARDAL 
Danışma Meclisli Başkanlığına 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlığını 
taşıyan 196 ncı maddesine dördüncü fıkra olarak 
aşağıdaki fıkranın eklenmesi arz ve talep olunur. 

Fıkra 4 !' 
H^kıknler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, üye 

tam dayısının salt çoğunluğu ile ve gizi oyla kendi 
başkan ve başkan vekillini dört yıl için seçer. 

1 İsa VARDAL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlığını 

taşıyan 196 ncı maddeye beşinci fıkra olarak aşağı̂  
dalki fıkranın eklenmesli arz ve talep olunur. 

Fıkra 5 : 
Adalet Babanı, gerekli gördüğü hallerde Hâkim

ler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantılarına başkan
lık eder. 

İsa VARDAL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlığını 

taşıyan 196 ncı maddenin son fıkrasının tasarı met
ninden çıkarılması arz ve talep olunur. 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa tasarısının 196 ncı 

maddes'iınin son fıkrasının aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini arz ederiimı,; 

Kamer GENÇ 
Fıkra :, 

Kurul kararlarına karşı ancak Danıştaya başvu
rulabilir. Bu davaları, İdarî Dava Daireleri Genel 
Kurulu çözümler., 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, usul 
hakkında kısa bir maruzatım var; kolaylık da sağ
laması bakımından bu sözü işitiyorum?.. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Yanılmıyorsam Sa

yın Devrimsel ile benim önergem en aykırı olan 
önergelerdir. Çünkü biz 'bir prensip değişikliği öne
riyoruz. Eğer bu kabul edilmezse >biz de diğer öner
gelere iltihak ederiz zaten. Cumhurbaşkanının kuru
lun başkanı olmasını teklif ediyoruz; diğerlerinde bu 
yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Bu görü

şe göre, daha önce bu iki sayım üyenin önergeleri
ni işleme koyalım^ 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanının Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun başkanı olması lazım geldiği yolundaki 
bu önergelere katılamıyoruz. 
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Arz ©der, saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim* 
Sayın Güray, bu konuda bir cevabınız olacaksa 

buyurun «fendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, çok 

kısa olacaik ve yormayacağım, zaman kaybettiırımeye-
ceğim. italya'da ve Fransa'da böyle idi; ancak bu 
Anayasanın esprisine de uyuyor diye bu önergeyi 
vermiş lidlük; fakat bu sefer kabul edilmedi, hay hay, 
memnun'iyetlie karşılıyor ve zaımıam kaybım önlemek 
ilçlin önergemü geri alıyoruımı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan... 
IBAŞKAN — Buyurunuz efendimi. 

ÖZER GÜRBÜZ — Önergeler okunduğunda an
laşılıyor ki, önergelerin bazıları maddenin tümünü 
kapsıyor bazıları ise Başkanlığın daha önce kararını 
ibildlirıdiği gibi fıikra fıikra düzenlenmıiş. Acaba fılk-
ıta fıkra görüşsek mümlkün ölür mu? Çünkü şöyle 
ıbliır ısalkınca olacaik: Tümünü kapsayan önergeler 
önce incelendiğinde, sonraki önergeler hiç görüşül
meden Genel Kurulun oyu beirienmiş olacak. Bu 
konu dikkate alınabilir mıi? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Tabiî önergele

rin 'döğil de maddenin fıkra fıkra görüşülmesi konu
sunu teklif ediyorsunuz? 

ÖZER GÜRBÜZ — Evet efendim^ 
'BAŞKAN — Bunun 79 uncu maddemizde ayrı 

bir teklif yolu var; bu kadarını arz edeyim. Sayın 
Gürbüz, lütfen, Tüzükteki o maddeyi bir tetkik bu
yurun; ben 'birinci önergeden o tetkike kadar baş-
ülayayım., 

Sayım Azgur, ilk ön'erge sizindir, buyurunuz efen
dim.; 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanını, muhterem 
arkadaştanım!; 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hepinizin 
malumu olduğu gibi Yüksek Hâkimler Kuruluyla 
Yüksök Savcılar Kurulunun birleştirilmesi suretiyle 
meydana getirilen yeni bir kurulun adıdır. Daha 
evvel bu görev savcılar ftçİın ayrı bir kurul, hâkim
ler için ayrı bir kurul tarafından yerine gatürilımek-
ıteydi. Bu kurullar «Hâkimler ve 'Savcıliar Yüksek 
Kurulu» iısmi altında - bMeştirilmiş ve Adalet Baka
nınım başkanlığı altında görev yapmaya başlamış
tır. 

Kurulun görevli adlî ve idari yargı yerlerindeki 
'bütün hakim ve savcıların özlük işlerimi, disiplin 

cezalarını, tayinlerini, Yargıtaya, Damışjtaya, Uyuş
mazlık Mahkemesine üye seçimini ihtiva etmekte
dir. Bu haliyle son derece şümullü, geniş, mülkün 
temelini doğrudan doğruya ilgilendiren görev yap
maktadırlar. 

Halen yürürlükte bulunan 2461 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Yüksök .Kurulu Kanununa göre Kurul 
şöyle teşekkül etmektedir: Yargııtaydan iki asıl ye
dek üye, Danıştaydan iki asıl iki yedek üye. Asıl 
üyeler Balkanın, Müsteşarın vö Adalet Bakanlığı Zat-
işiieri Genel Müdürünün katılmasıyla Kurulu meyda
na getirmökteler ve bunlar asıl olarak bütün işleri 
yürütmektedirler. Bu Kurulun (Ki, hepsi yedi kişi 
etmektedir) vermiş olduğu kararlara karşı itiraz bahis 
konusu olduğumda da, bu yedi kişiye dört kişilik ye
dek üyeler katılmakta, böylece onbir kişi ile İtiraz
ları İnceleme Kurulu meydana getirilmektedir.. 

Aslında İtirazları İnceleme Kurulu benim naçiz 
kanaatime göre göstermelik bir kuruldur. Çünkü, 
daha evvel itiraz edilen kararda yedi imza bulun
maktadır. Bu yedi imza zaten İtirazları İnceleme 
Kurulunu teşkil eden onbir kişilik kurulda çoğunlu
ğu elde etmişlerdir; yani yedi kişinin artık görüşü
nü değiştirmesi ve sonradan bu kurula katılan dört 
yedek üyenin sözlerini dinlemesi, ona göre kararı 
değiştirmesi muhaldir. O itibarla, her şeyden evvel, 
mademki bu Yüksek Kurulun kararlarına karşı yar
gı yolu kapatılmıştır, Danıştaya başvurma imkânı 
yoktur, şu halde İtirazları İnceleme Kurulunun dü
zenli bir şekilde, tatmin edici bir şekilde, verdiği ka
rarların adlî olduğu yolunda kanaat uyandırıcı bir 
şekilde teşkili gerekir. Onun için biz düzenlememiz
de yeni bir yola girdik. 

Bu Kurulda altı ay kadar görev yapmış bir naçiz 
arkadaşınızım. Şuna şahit oldum bu altı aylık süre 
içerisinde : Ne Yargıtaydan gelen arkadaşlar idarî 
yargıyla ünsiyetleri olmadığı için idarî yargı konu
sunda faydalı olabiliyorlar ne de Danıştaydan ge
len arkadaşlar adlî kazayla ilgili bir mesele görü
şülürken faydalı olabiliyorlar. Tamamen birbirine 
yabancı iki ayrı kurul birleştirilmiş ve bu iki ayrı 
kurul mensuplarının özlük işleri bu birbirine yaban
cı elan kişilerden meydana gelen Kurulda görüşül
meye başlanmış. 

Biz daha yararlı olacağına inandığımız için, yine 
Adalet Bakanının başkanlığında, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun iki kurul halinde toplan
masını yerinde mütalaa ettik. Bunlardan birisi, Adlî 
Yargı Yüksek Kurulu, diğeri İdarî Yargı Yüksek 
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Kuruludur. Adlî Yargı Yüksek Kurulu yine «Ada
let Bakanının Başkanlığında, Müsteşar, Yargıtay 
Başkanı, 2 Yargıtay 'Başkanvekili ve Yargıtay Genel 
Sekreterinden oluşur» dedik. Yeni bir seçime gerek 
olmadığı kanısındayız. 

İdarî Yargı Yüksek Kurulu da Danıştay Başkanı, 
2 Danıştay Başkanyardımcısı ve Danıştay Genel 
Sekreterinden oluşacak ve Başkanlığını yine Adalet 
Bakanı yapacak; Müsteşar da yine bu Kurulun tabiî 
üyesi olacak. 

Bundan gözettiğimiz amaç şu idi : Aslında Da-
nıştaydaki hiyerarşik düzeni muhafaza etmek iste
miştik. Danıştay Başkanı, Danıştay Başkan yardım
cıları ve Genel Sekreteri esasen o müessesede idarî 
yargıda düzeni, disiplini sağlamakla sorumlu kişiler
dir. Bu müessesede çalışan idarî yargı meslek men
suplarının disiplin işleri, özlük işleri görüşülürken bu 
hiyerarşik düzenin varlığını korumasında büyük ya
rar mütalaa ettik. 

Bunun yanında kurul kararlarına itiraz bahis ko
nusu olduğu zaman, bu iki kurulun bir arada top-

. lanmasını ve her bir kurulun ayrı ayrı vermiş oldu
ğu kararların bu iki kurulda incelenip sonuca bağ
lanmasını düşündük ve bir fıkra ile de bu büyük 
kurula katılan üyelerin, itiraz edilen kararda eğer 
imzaları varsa ki, mutlaka olması lazım, bunların 
azınlıkta olmasını yeğledik. Yani bu iki kurul bir 
araya geldiği zaman, itiraz edilen kararı görüşürken, 
itiraz edilen kararda imzaları bulunanlar hiçbir za
man çoğunluğu sağlamamalıdır diye mütalaa ettik. 
Bu, verilen kararın tatmin edici ve adil olmasını sağ
layıcı amaca yönelik bir düşüncedir. 

Bunun yanında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun verdiği kararlara yargısal bir nitelik ka
zandırmak lüzumunu hissettik. Bunun iki sebebi 
var : Bunlardan birisi, bu kararların yeni baştan ida
rî yargıda bir denetime tabi tutulmamasını temin 
etmek; ikincisi de, yine bu kararlar aleyhine Bü
yük Millet Meclisinin Dilekçe Komisyonuna müra
caatı önlemektir. 

Yüksek malumunuz olduğu üzere, yargısal ka
rarlar aleyhine Dilekçe Komisyonuna başvurmak ve 
bu Komisyondan bu kararlar aleyhine herhangi bir 
karar istihsal etmek mümkün değildir. Eğer bu Yük
sek Kurulun kararlarına yargısal mahiyet verilmez, 
idarî bir nitelik verilirse, bu kararlar kesin olmakla 
beraber yine de Dilekçe Komisyonuna meseleyi in
tikal ettirmek ve oradan bir karar alarak bu ka
rarın infazını istemek mümkündür düşüncesindeyiz. 
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Bunun dışında, son fıkra olarak da yine Tasa
rıda olduğu gibi, bu konuda kurulan kuruluşun, gö
rev ve yetkileri, itirazların incelenme ve karara bağ
lanma usullerinin özel bir kanunla düzenlenmesini 
öngördük. Yüksek Meclisin iltifatına mazhar olur
sa yararlı olur inancındayız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Önerge üzerinde lehte, alyehte söz isteyen sayın 

üye?.. 
Sayın Uyguner, aleyhte, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Hepimizin de hatırlayacağı gibi, bundan birkaç 
ay evvel Adalet Bakanlığı ile Millî Güvenlik Kon
seyi Danıştay üzerinde, tabiri caizse, bir operasyon 
vaptılar ve Danıştayı yeniden düzenlediler. Yeni bir 
Danıştay Kanunu ortaya çıktı ve bu yeni Danıştay 
Kanununun ortaya çıkmasında da Danıştay üyeleri
nin seçimi yapıldı, idarî mahkemeler kuruldu, idarî 
mahkemeler hâkimlerinin atanmaları, yer değiştir
meleri ve diğer özlük işleri bir düzene bağlandı. 

Keza bir şikayet konusu daha vardı : Bu da 1961 
Anayasasıyla kurulmuş olan Yüksek Hâkimler Ku
rulu. Fonksiyonunu iyi bir şekilde yerine getireme
mişti, birçok şikâyetler vardı, birçok huzursuzluk
lar, tedirginlikler vardı; bunların hepsinin halledil
mesi için Yüksek Hâkimler Kuruluyla Yüksek Sav
cılar Kurulu birleştirildi ve son yasama çalışmaları
na göre de idare mahkemelerinin hâkimlerinin tayin, 
terfi ve diğer özlük işleri için bu Kurula görev ve
rildi. Yani Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu teş
kil edildi ve idarî mahkemelerle Danıştayın bir kı
sım personelinin işleri bu Kurula verildiği için o za
man terkip tarzı da değiştirildi. Yani Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun terkip tarzı da değişti
rildi. Daha önce sadece Yargıtay üyelerinden seçil
mekte iken son düzenlemede bu 2 Yargıtay üyesi 2 
Danıştay üyesi, Adalet Bakanının Başkanlığı altında; 
keza Adalet Bakanlığı Müsteşarının ve özlük İşleri 
Genel Müdürünün iştirakiyle 7 kişilik bir kurul te
şekkül ettirildi ve bu Kurul halen görev başındadır. 

Bu, 5 - 6 ay önceki bir düzenlemenin sonucu
dur. Şimdi bu Kurul hangi işlere bakıyor?.. Adli 
mahkeme hâkimleri, idarî mahkeme hâkimleri, Cum
huriyet savcıları ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcı
ları, Danıştay savcıları ve Danıştayın üyeler dışında
ki hâkim kadrosunun bütün özlük işlerine bakmak
tadır. 
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Saym Azgur buradaki beyanlarında dediler ki, 
Danıştaydan gelenler adlî yargının problemlerini bil
mez, gene Yargıtaydan gelenler de idarî yargının 
problemlerini bilmez. Bu bir dereceye kadar doğru
dur; fakat bunların hepsi Bakanlık Özlük İşlerinde 
toplandığı için, ta hâkim olmak için müracaatların
dan başlayarak, yer değiştirmek için müracaatları. 
izin almak için müracaatları, diğer sicilleri konusun
daki işlemler, hepsi Adalet Bakanlığına bir fikir ve
recektir. Yani Adalet Bakanlığı, özellikle Bakanlığın 
özlük İşleri zamanla yeni kurulmuş olan idare mah
kemesi hâkimlerinin bütün özelliklerini öğrenmiş ola
caktır, bilecektir. Keza müsteşar vâkıf olacaktır ve 
düzenleme bu vukufiyet içerisinde yapılmış olacak
tır. 

Danıştaydan gelen üyelerle Yargıtaydan gelen 
üyeler bunları yegân yegân tanımaktan ziyade, ki 
bu imkânsızdır, hukukî veçhe verecektir. Yani istek
lere hukukî veçhe verecektir, hukuk içerisinde yü
rümesini sağlayacaklardır. 

Sayın Azgur burada, yargıda hiyerarşinin bozu
lacağından bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yargıda hiyerarşi diye bir şey yoktur. Her yar
gı organı, yani en ufak sulh mahkemesinden başla
yarak sorgu hâkimliği, asliye mahkemeleri, idare 
mahkemeleri; her mahkeme görev alanına giren işte 
bağımsızdır; hiçbir hiyerarşi tanımaz. Ancak mah
kemelerin görevleri vardır. Bazı kararlara karşı üst 
mahkeme nezdinde itiraz mümkündür. Yine o da 
kendi bağımsızlık ilkesi içerisinde itirazı inceler; fa
kat bu itirazın incelenmesi alt kademedeki mahke
menin bağımsızlığını hiç bir surette haleldar etmez. 
B,u itibarla hiç bir mahkemenin hiyerarşisi bugünkü 
düzenlemeyle bozulmuş değildir. Böyle bir bozulma 
görülmemiştir ve kurulan sistem başarı ile uygulan
maktadır, bu sebeple aynı kurul içerisinde Danış
tay personeliyle, idare mahkeme hâkimleri için ayrı 
bir kurul olsun, gene adlî mahkeme hâkimleri 
için ayrı bir kurul teşekkül etsin; buna fiilen imkân 
yoktur ve işlemez böyle bir teşkilat. Bütünlüğün mu
hafaza edilmesi lazımdır, bu bir karar organıdır, 
yüksek yargıçlardan teşekkül etmektedir. Bu sebeple 
önergenin reddine karar verilmesini Yüce Heyetin 
takdirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

AZMİ ER YILMAZ — Lehinde söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde mi efendim. 

î AZMİ ER YILMAZ — Benim ayrı önergem ol-
I masına rağmen, önergelerimizde müşterek nokta bu-
I lunduğu için lehinde konuşacağım. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim . 
I AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 
I Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
I Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bulu-
I nan Sayın arkadaşımız burada hadiseleri bütün çıp-
I laikliği ile zabıtlara tescil etmiş bulunmaktadır, bu 
I tarihe tescil olunmuştur. Bu bakımdan kendileri ya-
I kımen görmüşlerdir oradaki çalışma usullerini. Eğer 
I burada bazı hususliarı söylememişierse, bu, arkadaşı-
I mızın nezaketinden dolayıdır. Bu arkadaşım, bu yük-
I sek müesseselerin nasıl1 çalıştığını örnek vermek su-
I retiyle de 'burada gösterirdi. Göstermemişlerdir, bu 
I yüksek müesseselere saygıları olduğundan dolayı bu-
I rada göstermemişlerdir. Kurulun, Yüksek Hâkimler 
I Kurulunun, Yargıtayın ekseriyetimde toplanması, 
I Yargıtayın diğer idare mahkemesini vesayet altına 
I almasından başka bir şey değildir. Niçin vesayet al-
I tına alıyor, niçin vesayet altına almak ister? Damış-
I tay, öyle bir Danıştay !ki, bu Danışmayın incelediği 
I meseleler yalnız vergi meseleleri, yalnız meımur me-
I seleleri değildir. Danıştay kambiyo meselelerini in-
I çeler, Danıştay Türk Parasının Kıymetini Koruma 
I Kanunlarımdan doğan ihtilafları inceler, Danıştay 
I imar planlarını 'inceler, Danıştay Türkiye'de idareyi 
I inceler, Türkiye'deki bütün faaliyetleri inceler. Her 
I kurul, bu Yüksek Mahkemeye etkisini göstermek is-
I ter. Burada gerçekleri bütün çıplaklığıyla konuşma-
I mız lazım. Bu bakımdan eğer Danıştayım ileride da-
I ha keyfi hareketlere yol açmasını önlemek istiyor-
I sak, muhalklkak idarî ve 'adlî yargı yerimin ayrı ayn 
I bölümler halimde çalışmışımda sayılamayacak kadar 
I yararlar vardır. 

I Danıştayın vaktiyle a'Imış olduğu bazı keyfi ıka-
I rarları üzerimde faturası Danıştaya kesilmiştir. Da-
I nıştayın bugünkü yönetimi, tamamıyla bugünkü ida-
I renin işbaşına getirdiği kimselerdir. Balkın bugünkü 
I yönetimin işbaşına getirdiği kimseler bize vermiş ol-
I duğu raporda melerden bahsediyorlar : 

I «Çünkü seçim yapacak ve idarî yargı hâk'imleri-
I ne atama, nakil, yükselme gibi işlemlerini tesis ede-
I cek organın, idarî yargıda esas olan ilkelere uygun 
I bir değerlendirme yapabilecek biçimde oluştunılma-
I sı gerekir. Bu nedenledir ki, idarî yargı sisteminin ka

bul edildiği ülkelerde, adlî yargı hâkim ve savcıla-
I nyla, idarî yargı hâkimlerimin menşe ve 'niteliklerini 
| belirleyen hükümlerin farklılığı yanında seçimlerini 
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ve özlük işlerimi düzenleyen hükümler ve organlar 
behemehal birbirinden ayrılmıştır. Oysa Anayasa Ta
sarısının 196 ncı maddesinde Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulumun 9 üyesinden 7 sinin adlî yargıdan 
gelmekte oluşu, idarî yargı sisteminin bu konuda 
bütün ülkelerde benimsenmiş ilkelerine uygun düş
memektedir.» 

Bugün bunu, bugünkü yönetimin iişbaşma getir
miş olduğu Danıştay Başkanı ve Başkanları söylüyor. 
Bunun bir nedeni vardır, bunun bir hikmeti vardır. 

Arkadaşlar, beni fazla zorlamayın. Biraz önceki 
arkadaşımın açıklamak 'istemediği hususları ben de 
açıiklamayayım. Bu yargı organları kurulurken yara 
almasın. 

Saygılarımla arz ederim. Önergenin desteklenme
sini bütün kalbimle dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
MEHMET HAZER — Soru sormak istiyorum Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sıkıntı bir hukuk inhirafından doğmaktadır. Hu

kuken idarî yargı alanına giren bir konunun onun 
elinden alınmasından doğuyor. Bu bir zaruret haline 
gelmiştir; fakat böyle olunca da bir gerçeği göz 
önünde bulundurarak bir yeni düzenleme yapmak la
zımdır. 

Evvela bu Heyetin kuruluşumda Yargıtay ve Da-
nıştaydan seçilecek üç misli üyeler arasımda Heyetin 
doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından seçil
mesi bir orta yol, bir iyi düzenleme olacağı kanısın
dayım. Komisyon bu hususa acaba katılır mı? 

Bir başka nokta da, itiraz hallinde kazaî mercile
re gitme yolu kapandığıma göre, aynı Heyete müra
caat etmek yeterli bir çözüm değildir. Müracaat sa
hibini, haksızlığa duçar olduğuma karni olan bir hâ
kimi hiç olmazsa deşarj olmak için, hiç olmazsa bir 
hak arayacak yemi bir heyetle karşı karşıya bırakmak 
lazımdır. O da kanaatimce asıl ve yedek üyeleriyle 
birlikte toplanacak heyetin 2/3 karar vermesiyle bel
ki bir dereceye kadaır tatmin edici bir yol olur. Ko
misyon bu orta yolu kabul ederse, zannediyorum 
(münakaşaların büyük bir kısmı da azalır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Doğrusu her biri birer beşerî kâmil olan Sayın 
Azgur'la Sayın Uyguner'in arasında Komisyon söz
cüsü de olsa insan biraz zorluk çeker. Onun için, bi
zim bu meseleye bakış açımızı içtenlikle açıklamak 
istiyoruz. 

Heyetiniz önünde çeşitli vesilelerle Yargıtay 
menşeli dostlarımızla, Danıştay menşeli dostlarımı

zın aralarındaki yüksek seviyeli dostluğu pekiştir
mek için, biz onların aynı heyette hiç olmazsa yeni 
yetişecek ve yeni görev alacak insanların, meslektaş
larının ortak kararlarla görev almalarını sağlamak 
istedik. Aksi takdirde, manzur olmaktadır ki, hem 
kâmil, hem vakur iki dostumuz ellerinde iki ayrı 
önergeyle ve birbirine zıt iki önerge ile karşılaşmak
ta ve zannediyorum bundan da, bu iki yüksek, vaz
geçilmez, hizmet ve şereflerine çok şey borçlu ol
duğumuz müesseseler zarar görmektedir. 

Sanıyorum, Danışma Meclisinin Genel Kurulu 
bu meselede ne Danıştaycı dostlarımızı yüzde yüz 
destekleyen, ne de Yargıtaydan gelen arkdaşlarımızı 
yüzde yüz tatmin eden; ama her iki tarafı da aynı 
mesafeden tutan, elele verdirmeye ve barıştırmaya 
matuf olmak üzere ve biraz da eldeki mevcut yapı
lacak işin miktarını dikkate alarak bir düzenleme 
getirmiştir. 

Bütün dostlarımızı içtenlikle temin etmek istiyo
rum ki, ne Yargıtayın vesayeti, ne bir başka düşün
ce Komisyonumuza hâkim olmamıştır. Amacımız 
bu türlü düşünceleri tamamen bertaraf etmektir. 
Her yeni düzenleme, ilk dönemlerinde bazı problem
leri ve sancıları beraberinde getirir Bakınız, Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunu bir defa Danıştay-
cılarla toplasak, bir defa Yargıtaycılarla toplasak, 
hemen arkasından gelecek olan düşünceyi söyleye
yim; «Bir defa savcılar için de toplansın, bir defa 
Danıştaydakı üyeler dışında da toplansın» gibi, çe
şitli problemler doğabilir. 

Komisyon olarak Genel Kuruldan istirhamımız 
şudur: Biz bu meseleyi gerçekten enine boyuna, 
gerçekten ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verir tarz
da, gerçekten; «Hâkimler aldı başını gidiyor» den
mesin diye, bu şekilde düzenledik. Bu nedenle dost
luğuna doyulmaz, aziz insan, büyük hukukçu, yaz
dıkları bize yol göstermiş olan Sayın Üyemiz Az-
gur'un bu önergesine bütün iyi niyetimizle ve fakat 
katılmıyoruz. 

Takdir ederler ki, bu bir prensip meselesidir. 
Takdir ederler ki, yargının gücünü, yargının etkinli
ğini eğer, yükseltmek istiyorsak, bazı prensiplerin, 
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bazı acı reçetelerin alınmasında yarar vardır. Bizi 
hoş göreceklerine, kabul edeceklerine ve Heyetini
zin bu önergeyi reddedeceğine inanmak istiyoruz. 

Saygılarımızı sunuyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, önergeye Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Birbirine çok yakın oldukları için Sayın Birleş
tirme ve Düzenleme Heyetinin bir araya getirdiği üç 
önerge var; Sayın Gökçe'nin, Sayın Eryılmaz'ın, Sa
yın Kırcalı ve Sayın Tartan'ın. 

Evet Sayın Gökçe buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Biraz evvel çok kıymetli Hocamız burada, ken
di açısından çok güzel ve herkese inşirah verici bir 
izah yaptı; fakat gerçek bu değil. Muhterem hâkim 
arkadaşlarım, Danıştaydan gelenler ve Danışma 
Meclisinin yüksek üyeleri; gelin eğri oturup, doğru 
konuşalım, kazın ayağı hiç öyle değil. Gerçeği söy
leyelim, gerçeği kabul edelim. 

Şimdi bugünkü sistemde, halihazırda nedir? Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanı, 
Müsteşar, özlük İşleri Genel Müdürü, Yargıtaydan 
dört üye, Danıştaydan iki üye şimdi, bunlar ikişer 
asıl üye olarak; Yargıtaydan ve Danıştaydan Ku
rula katılmaktalar. Kurulun toplanma nisabı 7; Ada
let Bakanın cebinde üç tane peşin oyu var. Üç oy, 
bir oyu da nasıl olsa Yargıtay ya da Danıştay cani
binden alıyor, ediyor 4 oy ve Adalet Bakanı istedi
ği şekilde tasarrufta bulunabiliyor, 

Bugünkü, Adalet Bakanımızı şükranla yad edi
yorum burada. Bugünkü yönetim içerisinde müm
taz yeri vardır. Gerçekten hiçbir hata yapılmıyor 
ve iyi tasarrufta bulunuluyor. Fakat, insaf edelim 
arkadaşlar, devir değişiyor, ileride siyasi iktidarlar 
gelecek, siyasi iktidarın gelen Adalet Bakanı fellik 
fellik atacak; böyle tasarrufta bulunmayacak. Böyle 
hâkim ve savcı teminatını (son zamanda kabul et
tiğimiz savcı teminatını) bu şekilde kullanmayacak 
ve durumu değiştirecektir. 

Yüce Komisyonumuz ne yapmış yapa yapa? Ge
tirmiş ikişer tane, her yargı merciinden; Danıştay
dan iki, Yargıtaydan iki, ondan sonra müsteşar da 
katılabilir, daha başkası katılamaz. Yine inisiyatif 
Adalet Bakanlığının ve Müsteşarlığın elinde; çünkü, 
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defterler, kalemler, siciller hepsi onların elinde. Bun
ların vereceği karara bunların tasarruflarına hukuk 
önünde bitaraf denilebilir mi? 

Muhterem arkadaşlar, ben Yargıtayla, Danışta-
yın görevlerinin ayrı ayrı olduğunu burada tekrar 
etmeyeceğim. Arkadaşlar o kadar güzel izah ettiler 
ki, bana sıra kalmadı. Yargıtay, gerçekten Danışta-
yın içini, idarî mahkemelerin işleyiş tarzını ve te
ferruatını bilmez. Danıştay da adliyenin bilmez. Bu 
nedenle ben bu naçiz arkadaşınız, şöyle bir öneriy
le geliyorum; Kurul yine kurulsun: «Kurulun Baş
kanı, Adalet Bakanıdır. Kurula Bakanlık adına Müs
teşardan başkası katılamaz. Cumhuriyet Başsavcısı 
ve Danıştay Başsavcısı, Kurulun tabiî üyeleridir.» 
Ne olacak? Adalet Bakanı, Danıştay Başsavcısı, (ki 
ona Baş Kanun Sözcüsü dedik) ve Cumhuriyet Baş
savcısı, Kurulun değişmez üyeleri. Bunun dışında; 
«Kurulun beş asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay, beş 
asıl üç yedek üyesi de Danıştay Genel Kurullarının, 
kendi Başkan ve üyeleri arasından, her bir üyelik 
için gösterecekleri üç kat aday içinden 4 yıl için 
Cumhurbaşkanınca seçilir.» Her birinden 4 asıl, 2 
yedek. «Seçilen üyeler de en az 6 yıllık üyelik kı
demi aranır.» Bu altı yılı getirmemin nedeni de, he
men yeni seçilen üyelerin kıdemli diğer üyeler üze
rinde, rahatça bir tasarrufta bulunmalarını kontrol 
altına almaktır. Çünkü, başkan olabilmek için 6 yıllık 
üyelik kıdemi aranıyor. 

«Kurul adlî yargıyla ilgili işlerde, Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Yargıtaydan seçilmiş üyelerin, idarî 
yargı ile ilgili işlerde de Danıştay Başsavcısı ve Da
nıştaydan seçilmiş üyelerin katılmalarıyla toplanır. 
Kurul kararlarına karşı, kanunda öngörülen esasla
ra göre, Kurul üyelerinin tamamının katıldığı büyük 
Kurula itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar
lar kesindir.» Ben ne getiriyorum; benim getirdiğim; 
Danıştaydan dört üye, Yargıtaydan dört üye, Danış
tay Başsavcısı yahut Cumhuriyet Başsavcısı -f Ada
let Bakanı. 

İdarî yargıyla ilgili işlerde; Adalet Bakanı, Da
nıştay Başsavcısı ve Danıştaydan gelen dört üye. 
Adliye ile ilgili işlerde Adalet Bakanı, Cumhuriyet 
Başsavcısı, Yargıtaydan gelen dört üye; bunlar ka
rar verecekler. Fakat, bu kararlara razı olmayan iti
raz edebilecek: itiraz Büyük Kurulda incelenecek. Bü
yük Kurul Danıştay ve Yargıtaydan gelen tüm üye
lerin katıldığı Kuruldur ve böylece kendi içerisinde 
bir otokontrol ve bir denetleme kurulu da kurulmuş 
olacaktır. 
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Saygı ile selamlarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Bu önerge üzerinde lehte konuşmak üzere Sayın 

Gürbüz, buyurunuz. 
KAMER GENÇ — Lehte konuşmak istiyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bize sıra gel

meyecek mi? 
BAŞKAN — Efendim, gelecek tabiî. 
TURHAN GÜVEN — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güven, siz aleyhte söz istiyor

sunuz. 
Buyurunuz Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Asıl olan Anayasa Tasarımızda belirttiğimiz gibi, 
9 uncu maddede belirtilen, millet adına bağımsız mah- I 
kemelerce kullanılan yargı yetkisinin gerçekten ba
ğımsız kullanılabilmesini sağlamaktır. Bunun en gü- I 
zel uygulaması hâkimler ve savcıların ayrı ayrı kurul
larını oluşturan, Hâkimler Kurulu ayrı, Savcılar Ku
rulu ayrı olan uygulamadır; ancak son uygulamalar- I 
la, bu uygulamalardan memnun olunmaması netice- I 
siyle vazgeçildiğini anlamaktayız. Bu yönüyle, bu ba- I 
ğımsız uygulamaya en yakın olan önergelere yakla- I 
şım duymaktayım. Bu yönüyle Sayın Komisyonumu
zun hazırladığı Tasarıdaki maddede bağımsızlığa ya
kın olan uygulamalardan biridir. Sayın Gökçe'nin ha- I 
zırladığı madde de bağımsızlığa yakın olan uygulama
lardan biridir. I 

Şöyle yakın olanlardan oluyor; Sayın Gökçe be
lirttiler; önceki uygulamada savcılar için bir kurul 
vardı. ' Bu Adalet Bakanının başkanlığında Savcılar 
Yüksek Kuruluydu. Buna Bakanlığın Özlük İşleri I 
Genel Müdürü katılmakta, Cumhuriyet Başsavcısı ve I 
Yargıtay üyeleri katılmaktaydı. Oy nisabı dört oyla 
karar verilebiliyordu. Bakanlığın, Bakan, Müsteşar ve I 
özlük İşleri Genel Müdürüyle üç oyu vardı. Yanına I 
bir oy daha alabildiği zaman Bakanlık istediği savcıyı I 
bir yerden alabiliyor, istemediği savcıyı istediği yere I 
tayin edebiliyordu ve istediğini de istediği yere geti
rebiliyordu. Teminat yoktu bunda. Ben yaşadım. Tüm 
iktidarlar dahil sayın bakanlar istediklerini alıp iste
dikleri yere verebiliyorlardı. Şimdi hâkimleri de bu 
Kurula bağladık; müşterek bir Kurul yaptık. Endi
şem; yarın birçok kararlarda, seçim dahil, diğer öz- I 
lük temel hak ve özgürlüklerimiz üzerinde karar vere- I 
cek olan hâkimlerimizin de teminattan yoksun kal- I 
masından endişe etmekteyim. I 

Demin, Sayın değerli sözcümüz bir söz ettiler. I 
«Hâkimler aldı başını gidiyor demekten kurtaralım» I 
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diye; ben bu söze de katılamıyorum. Bu sözü de bi
raz ağır buluyorum. 

Yine bu söze, Komisyonumuzun değerli üyesi Sa
yın Feyzioğlu'nun burada belirttiği bir deyişle cevap 
vermek istiyorum. Tümüyle katılıyorum ve şöyle 
denmişti; «Hâkimi güvenceden ve bağımsızlıktan yok
sun kılmak, güvenceyi zedeleyecek, bağımsızlığı gi
derecek hükümler getirmek, güvenceyi ve bağımsızlığı 
kötüye kullanan tek tük hâkimin varlığına katlan
maktan çok daha tehlikeli ve sakıncalıdır.» Asıl olan 
budur değerli arkadaşlarım. 

önemli olan, temel hak ve özgürlüklerimizi bir 
yerde hâkim güvencesine bıraktık, «hâkim söyleye
cek» dedik. Dernek kapanacak; kim söyleyecek? 
Hâkim. Kamu kurumunda, meslek kuruluşları kapa
nacak ya da görevden alınacak. Kim son sözü söyle
yecek? Hâkim. Basında bir gazete toplanıyor; son 
sözü kim söyleyecek? Hâkim, önemli olan bu hâki
min güvencesi, teminatı var mıdır, yok mudur; üze
rinde durduğum nokta budur. «Hâkime telkinde bu
lunamaz, tavsiyede bulunamaz» deniyor. Bunu sırf 
maddede yazmak yetmiyor. İdarenin hoşuna gitme
yen bir kararı veren hâkim ertesi gün yerinde kalabi
lecek midir? Hâkim teminatından anladığım budur. 
Bu teminata yaklaşabildikçe önergelere katılmaktayım. 
Sayın Gökçe buna yaklaşabilmektedir. Getirdiği deği
şiklikle Danıştay ve Yargıtaydan ayrı kurumlar oluş
turuyor. Bu esasda doğrudur. Yargıtaydan gelecekler 
adlî yargının hâkim ve savcılarını çok iyi tanırlar, on
ların güvencesidirler. İdarî yargıdan gelecekleri Da-
nıştaydaki Kuruldan gelecekler çok iyi tanır; bu do
ğaldır. Aynı bölümde çalışmaktadırlar. Bunlardan be
şer asil alıyor ve Bakanlıktan Bakan ve Müsteşarlığı 
katıyor, Cumhuriyet Başsavcısını yargı kararları için; 
Danıştay kararları için de Danıştay Başsavcısını ya 
da Baş Kanun Sözcüsünü katıyor; altı oy ve iki oy. 
Hükümetten gelecek, Bakanlıktan gelecek temsilcile
re iki oy veriyor, yargıdan gelecek temsilcilere altı 
oy veriyor. Bu bakımdan önergeyi çok olumlu bul
dum, teminata daha yakın buldum. 

Önemli olan, vatandaşımızın güvenilebilir hâkimin 
olduğuna inammasıdır; çünkü hakkını o hâkimden is
teyecektir. Bu hâkime inanmazsa, bu hâkimin bağım
sızlığı yok diye inanırsa mahkemelere dava açmaz. 
Sonra, ihkakı hakka gider diye korkarım. 

Geçenki konuşmamda, «Danıştaya bir yılda 17 
bin memur iptal davası açıyor» demiştim. Damştayın 
beğenmediğimiz kararları olabilir, yer yer vardır. 
Damştayın yanlış kararlara katılan üyeleri olabilir; 
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ama cezalandırmak istediğimiz, tepki duymak istediği
miz Danıştaydaki o üyeler midir, yoksa bu hakkını 
almaktan yarın yoksun bırakacağımız 17 bin memur 
mudur? Kimi suçlandırmak istiyorsak, kimi suçluyor-
sak buna kabahat bulalım. 

Bağımsızlıktan ayrılırsak; 'benim endişem, hâkim 
ve Danıştay üyelerini cezalandırmıyoruz, bağımsız 
yargıdan karar almak isteyen binlerce vatandaşımızı 
cezalandırırız diye korkuyorum. Bu yönden önerge 
bağımsızlığa daha çok yaklaştığı için katılıyorum. 

Tüm Kurulun takdirlerine bırakır, saygılar su
narım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Güven, aleyhte konuşmak üzere buyuru

nuz. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sanki Yüce Meclisimiz bundan iki gün evvel yar
gının bağımsızlığıyla ilgili maddeleri görüşmedi, yar
gıya gerekli olan teminatı vermedi ve meslekî faali
yetlerini engelleyen birtakım maddeler getirmişcesine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu adı altında top
lanan bir Kurul üzerinde yargı teminatı tekrar hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar, biraz evvel Yüce Genel Kurulu
nuzun mevcut temayülüne göre, iki ayrı grup ha
linde bu Kurulun çalışması uygun görülmemiştir. Bu
nun çeşitli nedenleri vardır : 

Bir kere Kurulun her iki kurulda da bulunması 
lazım gelen üyelerinim, başka görevleri de olduğu 
gibi, haftanın 4 - 5 gününü yalnız bu Kurul çalışma
larına ayırmaları adalet camiasının icra etmesi lazım 
gelen fonksiyonunun yerine getirilmeyişini gerektire
cektir. Bu bakımdan iki ayrı kurul toplanması demek, 
Adalet Bakanlığında bütün işlerin teker teker felce 
uğraması demektir. 

Bir başka görüşe göre de; bu, 12 Eylülden sonra, 
2461 sayılı Kanunla kurulan Kurul fevkalade berbat 
bir çalışma göstermiştir. Yani, 12 Eylül 1980 tari
hinden sonra bu kurulan Kurulun yaptığı bütün işler 
yanlıştır. Seçimler bir ölçüde iyi değerlendirilememiş
tir. Yapılan işler, götürülen görevler Türk Milletine 
layık biçimde değerlendirilememiştir; ama aynı seçen
ler bir başka yüksek yargı organına da fevkalade gü
zel haller getirmişlerdir. Bu çelişkiyi izah etmek müm
kün değildir sayın üyeler. Seçenler aynı kişilerdir, ay
nı titizliği göstermişlerdir ve bu titizlik içinde; ama 
Hâkimler Yüksek Kuruluna, ama Danıştaya yapılan 
seçimlerin çok isabetli olduğuna inanıyorum, çünkü 

içinde çok saygı duyduğum Sayım Azgur da bulun
maktadır. Bunu bu noktadan ele aldığınız takdirde 
işin kötüye gittiğini kimse iddia ©demez; ama gelin 
görün ki, Komisyonumuz da aynı görüşü paylaşma-
maktadır. Bu Anayasa Tasarısında, çok enteresan
dır, bir sisteme bağlandığı söylenen Anayasa iki ka
pıya gelince, birdenbire 12 Eylül o kapılara girme
miştir: Birisi YÖK'tür, her nedense üniversite ka
pısına girdiğimiz zaman kapilar yüzümüze kapandı; 
sanki orada hiç 12 Eylül öncesi geçmemiş gibi. İkin
cisi de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur. 

12 Eylül'den sonra, bu memleketin gerçeklerine 
en yakın biçimde kanunlar düzenleme gayreti içine 
geçilmiştir; bunlardan birisi üniversiteler için yapıl
mıştır, birisi de yargı için yapılmıştır, yargının arıza
ları giderilmeye çalışılmıştır ve bu nedenle, gerek Hâ
kimler Kanununda, gerek 2461 sayılı Kanunla Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu 
feshedilerek yerine yeni bir kurul oluşturulmuştur. 
Bunlar daha evvelki arızaların ortaya getirdiği bir 
zorunluluktur. Bu zorunluluğu göz önünde tutmak 
mecburiyetindesiniz. Böyle bir zorunluluk olmasaydı 
Yüksek Hâkimler Kurulu niye feshedilecekti? Yerine 
yeni bir kurulun getirilmesi demek; orada bir san
cının olduğunun en güzel belirtisidir. Hatta sancıdan 
da öte, bir operasyonun gerekli olmasından kaynak
lanmıştır, doğmuştur. 

Bunun yanında, Sayın Komisyon Sözcüsü «İleride 
bu şekildeki komisyonları, daha doğrusu çalışma-grup
larını artırırsanız, yarın savcılar da ayağa kalkar, hâ
kimlere ayrı savcılara ayrı yapalım derler» dedi; çok 
haklıdırlar. 

Aslımda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu adı 
altında, savcı unvanını taşıyan sadece bir kişi var
dır; en son Hâkimler Kanununda yapılan tadille, 
Adalet Bakanlığında genel müdür olarak çalışan ki
şiler birinci sınıf Cumhuriyet Savcısı sayılmıştır ve 
Özlük İşleri Genel Müdürü de bu nedenle savcı tem
silcisi olarak oraya girmiştir. Diğerleri hâkimdir. Oysa 
en son Hâkimler Kanunu tadiline göre, hâkimlerin 
yanında birinci sınıf hâkim, birinci sınıf savcı unva
nını taşıyan kişi olarak genel müdürler bulunmakta
dır. 

Bu nedenle, 2461 sayılı Kanun bunu yaparken, el
bette bir amacı vardı ve o amaç istikametinde dü
zenlemiştir diye düşünmekte yarar görürüm. 

Kaldı ki, meseleyi kemiyet olarak düşünmemek 
de şarttır; keyfiyeti evvela göz önüne getirelim. 
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Siz dört tane asıl üyenlin, ikisi Danıştay ikisi Yar-
gıtaydan geleceğini düşünüyorsunuz ve dörde üç bir 
balans göz önüne getiriliyor da, dört tane namuslu, 
haysiyetli üyenin orada görev yapacağını niçin, bir an 
için, hemencecik, hatırdan çıkarma gayretli içine gi
riyorsunuz? Bu sayı meselesi değil, o zaman sayıyı 
artıralım; eğer böyle temayülü değişik kişiler, göre
vini ihmal etme kapasitesi olan kişiler varsa, bu altı 
da olsa olacaktır, dokuz da olsa olacaktır, onbir de 
olsa olacaktır. Mesele kemiyet meselesi değildir; key
fiyet meselesidir. 

O bakımdan yapılan balansın önemi çok daha 
ileride, en iyi şekilde, anlaşılacaktır. 

Bu nedenle çok sevdiğim, kendisine sonsuz saygı 
duyduğum Sayın Gökçe'nin önergesine katılmam 
mümkün olmamıştır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
FUAT AZGUR — Soru Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Türkiye'de 
hak dağıtan, adalet tevzi eden kimselerin özlük hak
larıyla ilgili, son derece önemli bir maddeyi görüşü
yoruz. 

Şimdi, Sayın Komisyondan soruyorum; elimde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Kanunu 
var, bunun 12 inci maddesi itiraz ve itiraz merciini 
düzenliyor. Hakkın ne olduğunu bilen insanların, 
haksızlığa uğradığı zaman duydukları ıstırabı hiç 
kimse duyamaz. 

Düşününüz ki, bir hâkimi, bir savcıyı görevden 
atıyorsunuz, azlediyorsunuz, tardediyorsunuz; bu hâ
kim veya savcıya yargı yolu kapalıdır, Danıştaya 
başvuramıyor bu hâkim. Başvurduğu yegâne yer, 
bu kararı veren merciin bizzat kendisidir. 

Bunu tasvip ediyorlar mı? 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 

AKÎF ERGÎNAY — Bir soru soracağım Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkanım, 196 ncı 

maddenin üç fıkrasında, aynı kurulun; yani Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu için, üç yerde «kanunla 
düzenlenir» ibaresi vardır; birinci fıkrada var, son
dan iki fıkrada var. Aynı bir konuyu üç kanunla mı 
acaba düzenleyecekler; yoksa bunların hepsi «tek bir 
kanunla düzenlenir» şeklinde nazara alınamaz mı? 

Aksi takdirde kanun tekniğine de uymuyor; o da ka
nunla düzenlenir, bu da kanunla düzenlenir, anlaşı
lıyor ama üç fıkrada ayrı ayrı bir kısım konuları ih
tiva etse dahi, tek bir fıkrada toplamak zannediyorum 
daha doğru olur. 

Bu sualimin cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Evet, Sayın Anayasa Komisyonundan görüş rica 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben sadece Sayın Gürbüz ve bir de Sayın Gü-
ven'in bir iddiasını cevaplandırmaya çalışacağım; di
ğer sorulara cevabı arkadaşım Şener Akyol verecek. 

Sayın Gürbüz arkadaşımız, sözünün sonlarına doğ
ru (Kendisini her zaman olduğu gibi dikkatle dinle
dim) Danıştay'ın hatalı kararlar verdiğini ve belki 
de bundan dolayı Danıştayın cezalandırılmak yoluna 
gidildiğini lima eden sözler söyledi. 

Anayasa Komisyonumuz bu gibi düşüncelerin dı
şındadır, hiçbir zaman böyle düşünmemiştir ve ge
rek tümünü sunuş konuşmamda ve gerekse arada yap
tığım müdahalelerde Danıştaya, Danıştayın hukuk 
devleti içerisindeki yerine ve Danııştaystz bir hukuk 
devleti olamayacağı inancıma dair çeşitli açıklamalar
da bulundum. 

Bunun içindir ki, ayrıca hâkimlere karşı duyduğum 
saygıyı da belirttim. 

Bunun içindir ki, biz Danıştayı cezalandırma gibi 
bir sorun üzerine eğilmedik; sadece kendi anlayışı
mıza göre bir düzen meydana getirdik. Bu düzenin 
hatalı yanları olabilir, onları hep beraber düzeltiriz. 
Fakat bize bu şekilde, sübjektif birtakım değerlen
dirmeler atfedlilmesıini üzüntü ile karşıladık Sayın 
Başkanım. 

Sayın Turhan Güven de, Danıştay, Yüksek Hâ
kimler ve Savcılar Kanunu ile birlikte YÖK Tasarı
sının bir türlü Anayasaya giremediğini söyledi, bun
dan dolayı serzenişte bulundu. 

Bu husustaki savunmamızı da yaptık ve gerekirse 
tekrar yapacağız. Bu da, bazı arkadaşların ileri sürdü
ğü gibi, Komisyonda sekiz yahut dokuz öğretim üye
sinin bulunmasından değil, üniversite özerkliği hak
kında özel bir inancımız olduğundan, bu özel inan
cın uygar alemin inancıyla eş olduğundan ve düzen
lenen sistemin de geçici bir düzen olduğuna olan 
inancımızdan, YÖK'ün bugünkü düzen içerisinde bir 
fonksiyonu olduğundan; fakat zamanla ortadan kay-

— 299 — 



Danışma Meclisi B : 150 13 . 9 . 1982 O : 2 

bolmaya mahkûm bir müessese olduğu inancına da
yanmaktadır. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Tekrardan kaçınmak üzere, hemen arz edeyim ki, 
iki ayrı kurul kurulması ve iki ayrı kurulun verdiği 
kararlara daha sonra bu kurulların birleştiği yerde 
itiraz edilmesi, son tahlilde işin yine bir tek kurulda 
biteceğine dair bir göstergedir. 

Arkadaşlarımız da sonuçta diyorlar ki, «İki ayrı 
kurul olsun; ama itiraz olunca birleşsinler» 

Onları birleştirmek temayülü bir defa açılınca, be
raber çalışmaya başlarlar, tşte biz ve tasarının ge
tirdiği çözüm; bu birleşmeyi baştan itibaren bir mües
sese devamlılığına kavuşturmaktır. 

Bir ıdefa daha, yargı denilen sanatın ve ilmlin âşıkı 
olarak söyleyeyim ki, ülkemizde önce yargıçlarımız el 
ele vermesini ve barış ortamı yaratmasını bilecekler
dir. Biz, buradaki küçük fikir ayrılıklarınım temel ay
rılığı olmadığını, bu işin dışındakiler daha iyi anla
maktayız. 

Sayın Özer Gürbüz'ün nâklim bağımsızlığı ve gü
vencesinin azaldığı yolundaki fikirlerine ise, katılamı
yorum. Özellikle ve heyecanla bu müzakereleri ta
kip eden hâkim ve savcılar için ve gelecektekiler iti
bariyle de zabıtlar bakımından açıklamak istiyorum 
kü, Komisyonumuzun ana, endişelerinden biri hâkim 
güvencesini sağlamak ve savcılarımızın vazifelerini 
tam olarak yapabilmelerine imkân ve fırsat vermek
tir. Ola ki, arkadaşımızın bu iyi niyetli ve bizim şu
radaki müzakeremiz içlin açıkladığı bu fikirler, ileride 
bu Anayasa Tasarısı hâkim teminatına ve bağımsızlığı
na gölge düşürüyor intibaı doğmasın diye bunların 
altımı çiziyorum. 

Şimdi açıklayayım; altı meslekten gelme hâkim ve 
bir de savcı yedi. Yedi meslekten gelme insan kar* 
şısında bir Adalet Bakanı, müsteşarıyla eğer onları; 
hâkim teminatı ve hâkim bağımsızlığını bertaraf ede-
oek şekilde karara zorluyorsa, içtenlikle söylüyorum, 
o zaman artık hâkim bağımsızlığını ve teminatını sağ
lamaya imkân kalmamıştır. Bu bir insan sorunudur, 
en seçkim hâkim, yedisi birden iki tane ki, müsteşar 
da meslekten; eğer bir siyasî önünde karar değişti-
recekse; nerede ise, dilime gelen «Olmasın hâkim ba
ğımsızlığı» gibi geliyor. Dilime gelen diyorum; bu 
ihtimal mevhum bir ihtimaldir, mümkün değildir. 

Böyle bir baskı karşısında mutlaka birleşeceklerdir 
ve mutlaka hâkim bağımsızlığını ve hâkim güvence
sini teminat altına alacaklardır, buna inanmak zo
rundayız. 

itiraz meselesine gelince ki, Sayın Gökçe'ndn öner
gesinde itiraz bakımından bir mesele var. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Aşağı yukarı, dünyanın her yerinde kararlarına 

itiraz edilemeyen birtakım başvuru komisyonları, bir 
tür kamu denetçileri vardır. Eğer bazı yüksek ko
misyonların, kurulların içinde yüksek yargıdan üye
ler varsa, genellikle bunların kararlarının kesin oldu
ğu kabul edilir; bizde de var, Heyetinizin kararlarıy
la -kabul edilen Yüksek Seçim Kurulu kararı. Yük
sek Seçim Kurulu kararı için nereye itiraz edeceksi
niz?.. Yani Yargıtaydan ve Danıştaydan seçtiğiniz yar
gıçlar heyetine güvenmiyorsunuz da hangi bir başka 
heyete güvenebilirsiniz?.. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları da 
böyle; ama kanunu mahsusu diyelim bir yenilik de 
getirmiştir, bir başka teminat da getirmiştir. 

İtirazları inceleme Kurulu asıl ve yedek sadece 
seçilmiş ve sadece hâkimlerden kuruludur; yani orada 
artık bakanın etkisi tamamen inmektedir. 

Şahsî kanaatimi ide ilave etmek istiyorum. «Hâ
kimler başını aldı gidiyor» derken, bu konuda ya
pılmış eleştirilere dikkatinizi çekmek istemiştim. Va
kıa şudur: Eğer görünüş olarak medenî alemin ölçü
leri dışında hâkimleri tamamen icranın dışına iterse
niz, bunun hangi sonuçları doğuracğı Türkiye'de ya
şanmıştır, o yaşadığımız yerlere dönmüyoruz. Yalnız 
bir devlet, hukuk devleti olduğu zaman mübecceldir; 
bir devlet hâkim devleti olmamalıdır. Her erk birbiriy
le bağlantılı çalışmalıdır, el ele çalışmalıdır. Hâkim 
icra ile. icra Yasama ile Yasama hepsiyle mutlaka, ke
sinlikle devamlı sürtüşme halinde değil; ama işbir
liği halinde çalışmalıdır. Bizim getirdiğimiz sistem 
de 12 Eylül'den sonra gelen sistemin bir teyididir, 
küçük bir rötuşlusudur. Amacımız şudur: Hâkimle
rimizi icranın tamamen dışında düşünemiyoruz. Çünkü 
hâkimler, Türk Milleti adına karar veriyorlar; ege
menliği kullanan diğer kuvvetlerle de işbirliğini ve 
beraberliklerini öngörmüş bulunuyoruz. 

Bu nedenle, önergeleri ister kabul edilsin (Ki, ka
bul edilenleri vardır) ister reddedilsin, önergeleriyle 
Komisyonumuza ve konuşmalarıyla da Genel Ku
rulumuza gerçekten yardim etmiş olan, ışık tutmuş 
olan hele ilk konuşmasında, bu Meclis önündeki ilk 
konuşmasında «Türkiye'ye Pierre Cardın'dan değil, 
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ama Türk terzisinden gömlek istiyoruz» diye bayrak 
açan yiğit arkadaşımız Gökçe'nin, tatmin olması için-
söylüyorum ki, Komisyonun diktiği bu gömlek yerli 
gömlektir, 12 EylüPden sonra dikilen gömlek de yerli 
gömlektir. Bunların arasında bir... 

AHMET SENVAR DOĞU — Prova bozukluğu 
var efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Prova düzgünlüğü ile inşallah bu me
seleyi de Heyetinizin yardımlarıyla en iyi şekle ge-
tireoeğiz.-

Bu nedenlerle Sayın Gökçe'nin önergesine katıla
mıyoruz. Böylece metalimizde ısrar ediyoruz ve he
pinizi ayrı ayrı saygılarla selamlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamakta

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

ABBAS GÖKÇE — Oylama sıhhatli olmadı Sa
yın Başkanım; sayılmadı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe çok rica ederim. Her 
zaman tekrar ettiğim gibi, bütün üyelere olduğu gibi, 
size ve önergenize saygımız büyüktür. O itibarla kaç 
el kalktı, onu biz gayet iyi bir şekilde tespit ediyoruz. 

Sayın Eryılmaz, siz demin önergenizi bir öner
geye katılmak suretiyle... 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım, yalnız 
bir husus var, onu aydınlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Daha önce öyle tahmin ederim ki, bazı mesele

leri Yüce Kurula bütün açıklığı ile izah edememiş 
bulunmaktayım. 

1961 Anayasası kendi içerisinde bir sistem getir
mişti. Bu sistem şu idi : 

Danıştay üyelerini Anayasa Mahkemesi seçer, 
Anayasa Mahkemesi üyelerimi de Danıştay, Yargı
tay seçer, Yüksek Hakimler Kurulu üyeleri Yargıtayı 
seçer. 12 Marttan sanıra yapılan değişiklikle Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerimi Yargıtay seçer£ Yani bu 
Anayasa, Ikendli içerisinde folk denge kurmuştu, kendi 
içerisinde 'dengeli li'd'i. Ancak, pek iyi bilirler ki, Sa
yın Profesörler de pdk iyi btlider (ku, müesseselerin 
içeriğime seçim girmekle müesseseleri yıpratmıştır.; 
Yüksek Hâkimler Kurulu yıpranmıştır, Anayasa 
Mahkemesi yıpranmıştır. Anayasa Mahkemesine üye 

olabilmek (için Yargıtay kapısından ıgeçmıek lazımdı. 
Şimdi getirilen sistem nedir?.,. Getirilen sistemde 

Yargıtay kapısı zorlanacak; Yargıtay kapısı, seçim 
için yol haine gelecek. Zannediyorlar mı ki bu
günkü yönetim, bugünkü sistemden memnundur? 
Farkında mıdırlar acaba bu durumun? Evet, bu
günkü yönetimin getirdiği sistemli aynen almış; ama 
Yargıtaydan seçilen üye sayısı yediye çıkarmıştır. 
Danıştaydam iki kalmıştır. IBu yüksek mahkeme üye
leri seçilebilmek için devamlı Adalet Bakaniığıının 
veyahut da Yargıtayın önünde sıraya ımı girecekler
dir? Üniversite profesörlerinin, asistanlarım nasıl 
seçldiğinıi elbetteki bu Kurul üyeleri gayet iyi bilir
ler. Benim endişelerim ileridedir. Benim endişelerim 
ileride..^ Danıştay yanlış kararlar alırsa, bu karar
ların vebali bunu kaibul edenlerde olacaktır. 

\0 bakımdan, hâdiseleri bilerek söylüyorum: Ana
yasa Mahkemesine gittiğimiz zaman, her üyenin ce
lbinde sayısız dosya numaraları vardı. Acaba yedli 
üye Danıştay dışından bulunan bir Yargıtaydan se
çim yapılabilmek için objektif kıstasların uygulana
cağını Türk Milletinin, Türk 'insanınım 'tabiatlım bil
meden nasıl karar verebiliriz? Bu bakımdan, dikkat
le bu işi ele almak ve Kurulun 'ilki ayrı bölüm halin
de oluşmasını ben önergemde belirttim. Burada sayı 
hesabı yoktur, sayı hesabı kanun koyucuya bırakıl
mıştır.; Kanun koyucu sayısını tespit edecektir. 

Geçirdiğimiz tecrübelerden 'ders alimıamız lazım. 
Yüksek Hâkimler Kurulunda ayrı ayrı bölümler var
dır. Niçin burada bölümler olmasın? Yüksek Hâkim
ler Kurulu avrı avrı bölümler olmasından dolayı mı 
zarar gördü? Yüksek Hâkimler Kurulu, eğer zarar gör
müşse, bunun nedenlerini başka noktalarda aramak 
lazım gelir. Bu bakımdan, bu hüküm konsa da kon-
masa da değişeoelk; amıa biz her beş senede, her on 
senede ıbir müdahale oilmafc suretiyle 'değişmesini ar
zu etmiyoruz^ 

Bu bakımdan, ıbenıden açıklaması, tarihe ve zabıt
lara tescilidir. Bunun vebali de, sevabı da rey veren 
parmaklarda olacaktır. 

Saygılarımla^ 

IBAŞKAN — Teşekkür ederüm Sayın Eryılmaz. 
Sayın Eryılımaz, önergeniz daha evvel Sayın Az-

gur'un ve Sayın Gökçe'nin önergeleri oylanıp dikka
te alınmadığı için oylama yapmıyorum. 

Bilginize arz ederim.; 
AZMİ ERYILMAZ — Ben sadece açıklama bakı-

mından arz ettim. 
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BAŞKAN — Açıklamanızdan Genel Kurul ve 
Başkanlık memnum otonuştur.; 

Teşekkür ederimi, 
Değeri üyeler; 
Sayın Tartan ve KırcaHı'nun önergeleri var. 
Sayım Kırcalı, sizlin önergeniz de daha evvel su

nulan önergelerden pek farklı değil; ama 'küçük bir 
fark görüyor ve bir açıklama yapmak iıstiyorsanız 
«imkân veririm tabii 

Buyurumuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayımı üyeler; 
Efendim, önoe getirilmiş, bulumıan Tasarıdaiki hük

mün, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulumdaki mis-
pafiler'i göstermediğimi belirtmek isıteriını. Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunda liıkii Danıştay üyesi, 
dibi Yargıtay üyösıi asil olarak bulunuyordu. Bir de 
Adalet Bakanlığınım başkanlığımda toplanıyor; Ada
let Bakanlığının müsteşarı ve Zatişleri Genel Müdürü 
var idi. 

Şimdiki Tasarıda ZaJt İşleri Genel Müdürü çı
karılmış gözlük İşleri Genel Müdürü). Ayrıca, Da
nıştaydan ilki üye bırakılmış ve Yargııtaydam da dört 
üye olmuş. Böylece aralarımda bir 'nispetsizlikler mey
dana gelmiş bulumuyor. Tabiî savumımada deniyor 
(biı: «Efendim, Yargrtaya tabi olan kişiler ço'k faz
la; o sebeple dört ibişi aldık.» Ben biır şey söyle-
mdk isterim, burada böyle 'balsa bile bunda bile 
hata var; çünıkü Danıştaydan gelenler Personel Hu
kukunu çdk iyi bilirler. İtiraz edilip bunlar başka 
Danıştayda dava mevzu olmayacağıma göre, bunum 
üzerinde Danıştayım Personel Hukukunu bilen üye
lerinim iburada yeteni Ibadar bulunmasını da temim et-
tnıelerimıde çdk fayda bulduğumu düşündüğümü, 
özelikle belirtmek isterim. 

Şimdi efendim, 'biz Anayasa Mahkemesi seçiım-
terimii yapariken ıstirabımız çdk 'büyüktü. Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilımıiş 'bir arkadaşın, Danıştay 
(kapışma girerken ben şöyle dediğimi biliyorum, (Yar-
gıtaydan seçilmişti) «İlik defa Danıştay kapışımdan 
adımımı atıyorum.» Düşününüz Ikıı bu ibişi, yıllarca 
Danıştay üyelerindi seçecek bir kişi olarak geliyordu. 
Danıştay ve idarî yargı hakkında nerede ise hiç 
bilgisi yoktu ve Türkiye'nin idarî konuları hakkım
da. 

Diğer taraftan, Sayım Akyol da, bu seçimlerim 
ıstıraplarımı bilmiyor, bugünkü ve dünküleri Onlar, 
ancak üniversitede geçenleri biliyorlar. Biz çektik 
bunların ıstırabımı. Anayasa Mahkemesinde neler 
çektiğimizi, bizi tanımadığı içim, ben bilidmü 

Bir gün Anayasa Mahkemesi Başkanıma: Eğer 
bir güm elime yetki geçerse ilki şey yapacağım: Bir, 
bölge idare mahkemeleri kuracağım, dedim; «Çok 
güzel» dedi, sevindi. 

Bir de Danııştayım seçimimi Anayasa Mahkeme
sinden alacağım dedim; «Niçin oraya?» dedi. Sor
dum kendilerime, dedim kJii: Eğer Anayasa Mahke
mesinde, Danıştaydan gelmemiş üyelerden bir tanesi, 
ikli Danıştay kanun sözcüsünün, ilki başyardımcısının 
ismimi bana söylerse, ben bu fikrimden vazgeçece
ğim. 

»Şimdi soruyorum, eğer şurada bulunan, Yargıtay- ^ 
dan, Adalet Bakanlığımdan, hâkimlikten gelmiş olan 
arlkadaşlarımız dört Danıştay 'başyardımcısının, dört 
kanun sözcüsünün ismini baına söyleyebilirierse bu 
fikrimden vazgeçeceğim. Ben, Ankara'da dört ha
kimlin lismdınli söyleyemenı, dört savcının ismini söyle
yemem, dört tane Yargıtay başsavcı yardıtmcısımım 
ismini söyleyemem; ama Türkiye'de 20 valinin is
mini, 40 tane vali muavininim ismimi, 30 tane itiraz 
komisyonu üye ve başkanınım ismimi, temyiz komis
yonu üyelerimin ismimi, müsteşarlarım ismimi sayabi
lirim; çünıkü ben idarî yargı hâkimliyimi, onlar da 
adlî yargı hâkimi. Onun İçim, beni eğer bu seçime 
götüreeler, kurula götürseler, orada ben ıstırap çe
kerim. Lice Savcısını 'ben bilmem; 'ama Lice Kay
makamımı bilıiyorum; Diyarbakır Başsavcısını bil
mem; ama Diyarbakır Valisin! biliyorum. Omlar da 
Diyarbakır Vallisimii, Lice Kaymakamımı bilmiyorlar, 
İzmir İtiraz Komisyonu Başkanımı bilmiyorlar, Sam- . 
sum İtiraz Komisyonu Başkanımı bilmiyorlar, Eski
şehir İtiraz Komisyonu Başkanımı bilmiyorlar. Nasıl 
oylarımı kullanacaklar aklım ermiyor. Yani gaye, 'bir 
ayırım yapmak değil. İşim icabı, biz dosyaları ince
lerken büyoruz, onlar dosyaları inceledikleri içim 
biliyorlar. Bu zaman içerisinde gelişen bir meseledir. 
Bir günde,, 'iki günde elde edilecek bir kültür de
ğildir. Kültür zaten günlük değildir. Belki bilgileri 
olabilir; ama biz, idarî yargı hakkımda kararlarımızı 
verirken kültürümüzle ©dimdiğimiz... Ben 27 senedir 
Danıştayda çalışıyorum. Arkadaşlarıım kaç senedir 
Yargutayda çalışıyorlar. Omlarım bilgilerime hürmet 
ediyorum, onlar da bizilm (bilgilerimize hürmet et
sinler ve Adalet Bakamınım bumun başımda bulumma-
sıma katiyen iıtiraz etmiyorum. Çdk isabetlidir diyo-
rumu Daima idarenin murakabesinde birtakım yargı 
kuruluşlarımın olimasımı istiyorum. Bu idareler ve kuv
vetler 'arasımda bir bütünlük yaratır; ama bu şekilde 
bilmeyenlere vazife verdiğiniz takdirde,... 
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Simidi beyefendler, hıanıımıefendiiılsir̂  
Şunu özelikle beirtmek listerüırrt: Bugün Danıştay 

bölge idare mahkemelerine arlkadaşlar göndermiştir. 
Biliniyor mu 'ki Danıştay bugün boş kaılmıştır.: Çün
kü, başka dışarıdakileri tanımıyorlar, Danışfcayda ça
lışan arkadaşlar Yüksek Yargı organını Hâkimler ve 
Savcılar Kuruluna gönderen arkadaşlarıımız bile, ad
lî yargıdan gelenlerdendir, İki arkadaşıım birlisi An-
Ikara eski savcısıdır, birisi Yüksek Hakimler Kuru
lu eslkli üyesi Süleyman beydir; (iki kişi gitmiştir. Bun
lar da adlî yargıya gitmişlerdir ve yapıl'an tayinler 
bütün tiyi niyete, ^katiyen art niyet falan düşünmü
yorum) İsabeti otaamıştır. Arkadaşlarımızın ıstırap 
çekmemesini istiyorsak, lütfen bugün Danıştay ıstı
rap içerisindedir^ Lütfen 'bu iki 'kurulu tayinler se
bebiyle ayıralım. Danıştaydan seçilmiş arkadaşlar, 
Danıştayı bildiği için onlar Adalet Baklanının baş
kanlığında bu işi yapsınlar. Yargıtaydan seçilen ar
kadaşlarımız adlî yargıyı bildikleri için taynı şeyi yap
sınlar. 

Soruyorum; Sayın Uıyguner, Sayın Güven ve 
muhalifler buyursunlar, dört Danıştay Kanun Söz
cüsünün, dört raportörünü saysınlar; ama ben 60 
odacısının lisminâ sayarım, değil Kanun Sözcüsünün, 
raportörün. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı, 
Sayın Kırcall sizin önerinizdeki konular daha 

evvelki önergelerle Genel Kurula sunup karar alın
dığı için tekrar oylayamıyorum, özür dilerim. 

Değerli üyeler, Sayın Daçe, Sayın Uyguner, Sa
yın Bilgiçsin önergeleri var. Biılmiyorum, bu öner
gelerde belirtilen konular daha evvellki önergderle 
farMı taraflar var mı Sayın Uyguner?.., 

M.: FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, ufak 
bir açıklama yapabilir miyiım? 

BAŞKAN — Hay, hay, buyurun Sayın Uy-
gunerH 

M. FEVZİ UYGONOR — Sayın Başkanını, 
değeri arkadaşlarım; 

iBizim önergemiz Komisyon meıtnine çok yakın
dır. Sadece ufak bir likfi fark var; onu açılklayacağım, 

Bizim önergemizde beirtilen Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek (Kurulun terlkıip tarzı, ilki üye Danıştaydan, 
ilM üye Yargıtaydan kendi üyderı 'arasından1 seçile
cek ve tabiî üyder olarak da Adalet Bakanı, Adalet 
Balkanlığı Müsteşarı ve özlük İşleri Gend Müdürü 
girecek^ 

Komisyonun terâp tarzında özlük işleri Genel 
Müdürü konulmamıştır. Biz bunun konulmasını 'is
tiyoruz. Sebebi de Özlük İşleri Gend Müdürü, bü
tün müracaatlara muhatap olan, bütün müracaatla
rı değerlendiren ve üzerlerine işlem yapan, bu vesi
leyle teşkilatı en iyi tanıyan şahusdır. Biraz evvel Sa
yın Güven arkadaşımın buyurdukl'arı gibi, kendisi 
savcılık sınıfındanıdır ve savcıları 'temsil eden tek şa
hıstır kurul içerisinde önergemize göre, tek şahıs 
olacaktır, onun için özlük İşleri Gend Müdürünün 
de orada yer almasını temenni' ediyoruz, önergemi
zi bu maksatla verdik. 

Yüksek Kurulun takdirlerine 'arz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Uyguner. 
RIFAT BAYAZIT — Lehte konuşmak işitiyo

rum Sayın Başıkanım. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhte konuşmak istiyo

rum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın1 Bayazıt lıebtıe, Sayın Gürbüz 

. aleyhte. 
Lehte buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, 'kıymetli 

arkadaşlarımı;! 

40 işemeye yakın 'bu meslekte, hâkimlikte, kürsü 
hâk'kniği ve Yargıtayda çalışmak suretiyle görev 
yaptım.; Bu görevim sırasında, tek parti devri ve de
mokrasiye geçiş, çok partili devir, 27 Mayıstan son
ra ve 12 M'arttan sonra vazife basındaydım. Hiçbir 
gün, hâkim vazifesine bağlı olduğu müddetçe, benim 
kanıma göre, böyle bir teminata ihtiyacı yoktur; fa
kat teminatın verilmesi de gerekir. 

Arkadaşlarım, siyasî partilerin Adalet BakanÜa-
rı, zaman zaman >gelmıişler muhtelif hâkimler üze
rinde tasarrufta bulunmuşlardır. 

27 Mayıstan sonra yeni Anayasa düzenine göre, 
bir Hâkimler Kurulu kurulmuştur; fakat hâkimler 
1973'e kadar 'denetimsiz kalmışlardır. Hâkimler Ku
rulu, yalinız tayinlerle ilgilenmiş, 'bunların gizli si-
dlleri ve denetimleri yapılmamıştır. Savcılar Yüksek 
Kurulu kunılmuştur; savcılar denetime tabi tutul
muştur. Bakanlık Savcılar Kuruluna hâkim 'bir va
ziyette kalmıştır; fakat Yüksek Hâkimler Kurulu ay
rı bir teşekkül hainde, tayrı bir kutup hainde çalış
mıştır. Bu üki kuruluş arasındaki zıddiyet hâkimlerle 
savcılian birbirinden tamamen ayırmıştır. Halbuki, 
Osmanlı İmparatorluğu devrinden itibaren Cumhuri-
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yetin bütün devlerinde 27 Mayıs sonrasına 1961 
Anayasasına kadar hâkimler ve savcılar aynı çatı al
tımda aynı idare altımda çalışmışlardır. Bir gün ol
muştur savcılıktan hâlkiımlliğe selahiyet verilmiştir, hir 
gün olmuştur savcılıkta ihtiyaç olmuştur hâkimlik- | 
iten savcılığa selahiyet verilmiş veyahut oraya nakil ı 
yapılmış. Bu şekilde kardeş glihi, vazife görmüşileır- | 
dür; falkat 27 Mayıstan sonra 1961 Anayasası bun- I 
Harı ayırınca ayrı 'bir kutup halline gelirmiş, ve ilkti ta
raf müfettişlerini tanımlamış, 'bakanlığı tanımamış, 
icabında Yüksek Hâkimler Kurulunu tanımamış. 
'Halkilbaten ıbir ibocalama devri geçiırmiştir. Nitekim, 
12 Marttan sonra ilik yapılan hareketlerden birisi 
Yüksek Hakimliler Kurulunun tasarruflarına nihayet 
veriip, aynı çatı altında hâkimleri ve savcıları birleş
tirip anıları bir teminat altında idare etmek olmuş
tur Yüksek Komisyon hu kanunda, bu uygulamadan 
ilham alarak tasarıdaki mıaddeyi getirmiştir, kendi
lerine sonsuz şükranlarımızı sunarım. 

'Ben şahsen hâkimlerle, savcıların hiçbirimden ay
rılmasını nasıl İki, et tırnaktan ayrılmazsa, onların 
da ayrılmamasına 40 senelik meslek hayatımın so
nunda tamamen kaniim. Ayrıldıkları gün yeni bir 
uçuruma doğru güderler. 

Şimdi öyle bir durum olmuştur ki, idare mahke
meleri, vergi mahkemeleri, yüksek idare mahkemele
ri hâkimleri ıbirl'öşmiştlir. 

Gönlüm onu istiyor ki, bunlar da birbirlerinden 
ayrılmasınlar, aynı çatı altında kaynaşsınlar. 

Yüksek Danıştayın çok görevleri vardır, Yüksek 
Danıştay memleketin temel taşıdır; onların da ben 
aynı kalple çarptığına kaniim, onlar da Yargıtay gibi 
kardeş müessesedir, birbirlerini tamamlarlar bütün 
tasarruflarında ve aynı kurul içerisinde oradan da 
üye vardır, Yargıtaydan da üye vardır, bakanlıktan 
da vardır. 

Ben kaniim ki, bu üyelerin müşterek tasarrufla
rıyla bu idare daha iyi bir hale gelecektir. 

Adedini fazlalaştırmamız çok tehlikelidir, yarın 
18, 20 aza koyacak olursak, ben korkarım ki, 18 tane 
adliye vekili 18 tane zatişleri umum müdürü olur. 
Ben, personel dairesi müdürlüğü, yani zatişleri umum 
müdürünün bütün hâkimlerin sicillerine vakıf oldu
ğundan, hatta yeni tayin edilen îdare Mahkemeleri 
hâkimlerine, savcılarına, hatta vergi mahkemeleri I 
hâkimlerinin sicillerine de hâkim olacağından. Bunun I 
da bu kurulun içerisinde yer almasını, seçtiği bir he- ] 
yeti uyarmasını daha faydalı görürüm. Geçmiş gün- j 
lerde, Adalet Bakanının en partizanına dahi, zatişleri I 
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umum müdürü, icabında «işte efendim, bizim hâki
mimizin sicili bu» demiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt süreniz dolmuştur. 
RİFAT BAYAZIT — Tamam efendim. 
En partizan bakan, hâkimin o temiz sicili kar

şısında tasarrufta bulunamamıştır. 
Ben zatişleri umum müdürünün icabında kurulu 

frenleyeceğine kaniim. Önergenin lehindeyim. 
Takdir Yüce Kurulundur, sonsuz şükranlarımı su

narım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Gürbüz, aleyhte, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bağımsız hâkime Tasarıda biraz daha yaklaş

maktayız. Anayasa Tasarısının tümü hakkında yap
tığım konuşmada da belirtmiştim; değerli Anayasa 
Komisyonumuz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
ruluna, Cumhuriyet Başsavcısını da dahil etmişlerdir. 
Önergede Cumhuriyet Başsavcısı çıkartılmıştır. Bu 
dahil edişte büyük yararlar görmekteyim. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcılığı, teşkilatı en 
iyi tanıyan kurumlardan bir tanesidir. Bütün ceza 
davaları bunlardan geçer. Başsavcılığa bağlı 60 kadar 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı vardır. Bu bakımdan, 
Cumhuriyet Başsavcısının Kurulda bulunmasını yine 
hâkim teminatına daha yakın bir olgu olarak gör
mekteyim. 

Yine belirtmiştim, hâkim teminatına daha yakın 
olgu olarak Yargıtaydan seçilen üye adedi ikiden 
dörde çıkarılmıştır. Böylece, yüksek mahkemelerden 
gelen üye sayısı artırılmıştır. Bunu da teminata yakın 
olarak görmekteyim. Bu yönetimden ve bugünkü gö
revli Sayın Adalet Bakanından hiçbir endişemiz yok
tur. Bugünkü uygulama için şikâyetlerimiz yoktur. 
Endişelerimiz, yarın siyasal dönemlere geçtiğimizde 
yapılacak uygulamalar içindir. Daha önceki bir ko
nuşmamda da belirtmiştim, vatandaşımız hakkı ile 
menfaatini yer yer karıştırır; bunu dağıtan hâkim
den çoğu zaman şikâyetçi olur. 

Siyasal bir bakanın ve bakanlığın, ağırlığı, oyu
nun büyük kısmı olan, büyük kısmıyla oy kullana
bilen bir kurul, eğer hâkimi tayin edebiliyorsa, bura
da bağımsızlığın azaldığından endişe etmekteyim. 
Yarın uygulamalarda tamamen kalkabileceğinden, sa
yın Adalet Bakanlarının insafına kalabileceğinden en
dişe etmekteyim. 

Bu bakımdan, önergede değil, Tasarıdaki madde
de bu bağımsızlığa daha çok yaklaşıldığını görmek
teyim. 
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Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız, demin 
kullandığım Danıştay cezalandırılıyor mu deyiminden 
alınmış olacaklar ki, açıklamada bulundular. Çok de
ğerli Hocam, değerli Başkanımın, hâkimlere her za
man gösterdiği güzel sözlerle hâkimlerin yerlerini be
lirli bir şekilde her zaman açıklamaları malumum-
dur. Ben şunu kastetmek istemiştim. 

Daha önce Danıştay yasası incelenirken, Danış-
taydan tehiri icra kararını aldık, bu yetkiyi aldık. 
Bu yetkiyi alırken de daha önceki uygulamalarda iyi 
kullanılmadı diye aldık. Buna duyulan bir tepki ya 
da güvensizlik olarak belirtmek istemiştim. Cezalan
dırma tabiri fazla gelmişse, aynen düzeltir, Sayın Ho
cam ve Komisyona saygılarımı tekrarlarım. 

Yine Komisyonumuzun Değerli Sözcüsü Sayın 
Akyol, «Bu Tasanda Özer Gürbüz neden teminatı 
bulamadı?» demişlerdi. Bunu da daha önceki Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Savcılar Hâkimler Yüksek 
Kurulu, iki ayrı uygulamada hâkimler, Yüksek Hâ
kimler Kurulunca tayin edildiği için, bağımsızlığı 
bulduğum için bunda daha az bağımsızlık buldum 
ya da bulamadım demiştim. 

Bunu da her zaman öğrencileri olmaktan onur 
duyduğum Değerli Hocam Profesör Orhan Aldıkaç-
tı'nın sözlerinden, kitaplarından aldığım ilhamla söy
lediğimi vurgulamak istiyorum ve Değerli Hocamın 
anayasa hukukumuzun gelişmesi ve 1961 Anayasası 
hakkındaki ders notlarının, benim de ilham aldığım, 
feyiz aldığım görüşlerinin bir bölümünü okumak is
tiyorum. «Yüksek Hâkimler Kurulunun yetkileri ve 
kuruluşu, hâkimler üstünde, meslekleri açısından her 
türlü baskıyı önleyecek mahiyettedir. Anayasamız, 
müesseseyi kurmakla, fert hak ve hürriyetlerini, hâ
kim teminatı altına konmasının gayesini büyük öl
çüde gerçekleştirmiş olmaktadır.» Bu sözlerden, bü
tün samimiyetimle inandığım bu fikirlerden aldığımı fe
yizle söylemiştim. 

Yine hâkim teminatının Yüksek Hâkimler Kuru
lu elinde dalha iyi gerçekleşeceğine inanıyorum; an
cak Tasarıdaki madde bu teminata daha çok yak
laştığı için önergeye katılamıyorum. 

Yüksek talkdirlerinıize saygılarınla arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Akkılıç, bir sorunuz vardı, buyurunuz efen

dim, 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan.! 

Efendim, bazı üye arkadaşlarımız sayının azlığın
dan dolayı ileride gelecek siyasî iktidarlarda balkan, 
müsteşar ve özlük işleri müdürünün gelmesiyle di
ğer taraftan bir üye de yanlarına aldıkları takdirde 
bu kurulda ekseriyeti alıp, siyasî iktidarın paralelin
de hâkim tayin edeceklerinden endişelidirler. 

Diğer önerge verenler de iki ayrı kurulun oluş
turulmasını önermektedirler. Halbuki böyle olacağı
na, ilerideki siyasî 'iktidarın oyunun dörde çıkması 
tehlikesini önlemek için acaba Komisyon Yargıtayla 
Danıştay dan 4 - 2 yerine, 6 - 4 şeklinde yapıp da yi
ne gerçekten Sayın Uyguner'itv ileri sürdükleri gibi, 
gerçekten hâkimleri ve savcıları tanıyan, Bakanlık 
özlük işleridir, onları da işe katmak suretiyle; ama 
ekseriyete hâkim olamayacak şekilde düzenlemezler 
mi acaba? Bu konuda ne düşünürler? Yani 4 - 2 ye
rine 6 - 4 ve üçü de onlar olarak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Daçe buyurunuz sorunuzu efendim. 

BEKİR SAM t DAÇE — Sayın Başkanım, Sayın 
Komisyondan üç hususun aydınlatılmasını istirham 
ediyorum. 

Maddemin birinci fıkrası, «Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir» 
demektedir. Kurulun nasıl oluşacağı maddenin bün
yesinde beliırtitaiştir. Böyle olduğuna göre, kanunla 
hangi hususlar düzenlenecektir? 

İkinci husus; «Cumhuriyet Başsavcısı veya veki
li Kurulun tabiî üyesidir.» Cumhuriyet Başsavcısına 
Anayasa ve kanunlarla çok büyük görevler verilmiş
tir. Bu görev de Cumhuriyet Başsavcısına yüklendiği 
takdirde, Cumhuriyet Başsavcısının bunun dışındaki 
görevlerinde zaaf meydana gelmeyecek midir? 

Üçüncü sualim, «Kurul üyeleri görevleri süresin
ce başka görev allamazlar» şeklindeki hükümle ilgi
lidir. Bu, sanıyorum ki, seçimle gelen üyelere inhisar 
etmektedir. Aksi halde, sanıyorum ki, müsteşarın ve
ya Cumhuriyet Başsavcısının sair görevlerini yürü-
temeyecekleri anlamını buradan çıkairmak mümkün 
değildir. Bu şekilde mi anlıyorlar? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven sorunuz için buyurunuz. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Sayın Da

çe birinci soruda Cumhuriyet Başsavcısına (Yeni 
adıyla, Yargıtay çıkarıldı yüksek malumları olduğu 
üzere) çok görev verildiğinden bahsettiler. Türkiye' 
de savcılık mekanizmasının bağlı olduğu yer Adalet 
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Bakanlığı olduğuna göre, burada 2556 sayılı Kanu
na göre de, genel müdürler birinci sınıf Cumhuri
yet Savcısı sayıldığına göre, Yargıtay ve şiımdi Cum
huriyet Başsavcısı olan kişinin, diğer savcılarla olan 
ilişkisi var mıdır? Bu birinci sorum. 

İkincisi, «Bakan ve müsteşarlardan başkası ka
tılamaz» demekle ne kastediliyor? Bu kişiler katıl
madıkları takdirde bu Kurul toplanma arnikanı bula
cak mıdır? 

Üçüncüsü, başka bir görev atmama konusudur. 
Ne şekilde düşünülmektedir? Kurulun tabiî üyeleri 
olduğu söylenen (kişiler bu şekilde görevlerini aksa* 
tıp da gelemedikleri sürece bu Kurulun normal bir 
çalışma yapacağı düşünülebilir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Önergeye karşı söz alan arkadaşımız, doğrusu 
Komisyonumuz için ve belki de Heyetimiz için çok 
yararlı bilgiler vermiştir. Demişlerdir 'M, Yargıtayda-
ki ilgililer Danıştaydan dört kişinin veya dört görev
linin adını bilmezler, Danıştaydaki görevliler de Yar-
gıtaydaki dört görevlinin adını bilmezler. 

Ben, Sayın Kırcalı arkadaşımızın doğrusu tah
min dahi edemediğimiz bu bilgiyi vermesinden dola
yı kendisine teşekkürler sunuyorum. Eğer Hacı Bay
ram Veli'nin bu dualı topraklarındaki bu iki kuru
luş bu kadar birbirine yabancılaşmışsa, ortak bir ku
rulda hiç olmazsa beraber ve ortak meselelere eğil
melerini yüce oylarınızla sağlayalım iki, aralarında 
300 metre mesafe bulunan, ana 'amaçlan yargı de
nilen kutsal vazifeyi yapmak olan bu İlki kuruluş 
bir birleriyle biraz daha fazla ilgilensinler ve kay
naşsınlar. 

Bir memleketin Yargıtayı ile Danıştayı birer dişli 
kadar birbirine bağlı olmalı, hareketlerinde birbirini 
etkilemelidir. Yoksa, o memleketteki kanun hâkimi
yeti ağır yaralar alır. Binaenaleyh, Sayın Kırçalı'nın 
getirdiği bu munzam delil «'için hem Komisyonumu
zun hazırladığı 196 ncı madde, hem de önerge içlim 
bir destekleyici delil çıkmıştır. 

Hemen arz etmek istiyorum ki, hâkimlik mesleği 
sadece salt hukuk bilgisinden ibaret değildir. Belki 
herhangi bir valinin veya kaymakamın veya itiraz 
komisyonunun kimler olduğunu bilemeyebilirler; 
ama hâkimlik mesleği bakımından verecekleri karaır-
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lar, gerek Danıştay üyelerinin adlî yargıyla ilgili, ge
rek Yargıtay üyelerinin idarî yargı hakkındaki ka
rarları zannediyorum biz meselenin dışında kalanlar 
itibariyle bütün Millet itibariyle daima saygıdeğer ol
muştur ve bırakalım Milletimiz indindeki bu saygıyı 
burada biz meseleyi biraz daha yakından * bilenler 
bölmeyelim. 

Bizim Millet geleneğimizde, hâkimler için bulu
nan geçerli sıfatlar şunlardır; hâkim hâkim olmalı
dır, fehîm olmalıdır, müstakim olmalıdır, yani da
yanıklı olmalıdır, her türlü tesire karşı dayanıklı ol
malıdır, icraî kaza ederken dayanıklı olmalıdır, 
meslekdaşlarının akıbetleri konusunda karar verirken 
de müstakim olmalıdır. Metîn olmalıdır, kendinden 
emin olmalıdır ve nihayet mekîn olmalıdır. Hâkim 
bizim indimizde, Milletin indinde böyledir. Biz onla
rın neyi bilip, neyi bilmediği ile değil, verdikleri ka
rarın adil olmasıyla ve özellikle kendi meslekdaşlan 
hakkında icraî kazanın daha iyi icra edilebilmesi için, 
görev alacakların belirlenmesi için verdikleri karar
da adil olduklarını biliriz, aklımıza başka 'ihtimal' gel-
meZi 

Bir Anayasa da Milletin inançlarına göre yapılır. 
Bizim inancımız; hâkim bağımsızlığının ve hâkim 
güvencesinin, teminatının bu Tasarıyla korunduğu 
yolundadır. 

Arkadaşlarımızın verdiği önergeyle Tasarı arasın
daki küçük fark şuradadır; Özlük İşleri Müdürü bu
gün görevlidir. Bu arkadaşımızın savcı sınıfından ol
ma ihtimali vardır, bu hâkim sınıfından da bir kü
çük kanun değişikliği ile olabilir; ancak bizim için 
madem ki Özlük İşleri Müdürü her şeyi biliyor üye 
olmadan da yardımcı olabilir. Buradaki esas 'altı hâ
kim, iki de icradan temsilcidir. 

Altı hâkim, icradan iki temsilci, yani bakan ve 
müsteşar karşısında hiçbir şekilde inanamıyorum ki, 
hâkim bağımsızlığına ve hâkim teminatına aykırı ka
rar versinler. Biz Özlük İşleri Müdürünü alınca bir 
denge bozulmasın diye oraya bir hâkim ilave ettik. 
Bu hâkimi ilave ederken gördük ki, iki grup arasın
da bir denge farkı vardır. Nihayet Yargıtaydan ge
lenler adlî hâkimlerin dosyalarını inceleyeceklerdir, 
sayıları 6 881 bugün, 7 000'e yakın diğer taraf ta 800 
ilâ 1 000 arasında dediler; dedik ki, bunu Yargıtay
dan getirelim. 

Yanlı akla gelmesin ki, Komisyon bir tarafı ter
cih etti. Hayır etmedi. İşte bu sayı farkı çok önemli
dir, pek tabiî olarak 7 000 dosyayı inceleyecek dört 
kişi, 1 000 dosyayı inceleyecek, hiç olmazsa gözden 
geçirecek diyelim iki üye. 
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Sayın ''Başkanım, değerli arkadaşlarımı; 
Adalet mülkün temelidir, hâkimlerimizi bir baş-

tacı biliriz. Tıpkı hocalar, yani biz kendimizi kat
mayalım, ilkokul hocaları, öğretmenleri ve hâkim
ler Millet indinde biraz mübarek, biraz mübeccel ve 
daha çok müberrâdırlar. Bu nedenle, hâkim, fehîm, 
müstakim, metin, emin, mekîn olan bu insanları bu 
Anayasa teminat altında 'tutmaktadır, önerge sahibi 
arkadaşlarımızın, büyük ustalarımızın adalet hizme
tinin bu değerli ve liyakatli temsilcilerinin de müsa
adesiyle metnimizde ısrar ediyoruz. Önergenin red
dini heyetinizden talep ediyoruz. Bu bir prensip me
selesidir; Komisyonumuz çok düşünmüş, tartışmış
tır, hâkimlere verilecek teminatın ve bağımsızlığın 
en iyi şeklinin bu olacağına kanaat getirdik. Bugün
kü rejim zannediyorum fonksiyonunu görmüştür, 
yeni ve kalıcı hüküm Tasarının maddesi olmalıdır. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyel. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, sorula

rımıza cevap alamadık, lütfedip cevap versinler Sa
yın Sözcü. 

KAMER GENÇ — Müsaade eder misiniz, Sa
yın Komisyon Sözcüsü Türkçe kelimelerle konuşsun 
anlamıyoruz. 

BAŞKAN — Yeniden soru yok. 
Müsaade eder misiniz diyorsunuz söz vermedim 

Sayın Genç rica edeyim. 
Buyurun Sayın Akyöl, rica edeyim kısa cevap lüt

fedin. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Akkılıç Hocamızın sorduğu soruya daha 

önce cevap arz etmiştim. Dört, ilki tarzındaki bu se
çimimizin gerekçesini arz ettim. Adalet Bakanlığı 
Özlük îşferi Genel Müdürünü bu kuruldan ataca, 
onun yerine olan ilaveyi iki ilave ile Yargıtaydan ge
tirdik. Sebebi, her iki branşdaki hâkim ve savcı sa
yısının bire yedi oranında olması yüzündendir. 

Sayın Daçe «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunun kuruluş ve işleyişinin kanunla düzenleneceği, 
birinci fıkrada söylendikten sonra, kuruluşuna da 
yer verilmiştir. Niçin, hem kuruluşu yazıyorsunuz, 
hem de kanunla düzenlenecek diyorsunuz?» yolun
da bir soru tevcih ettiler. Kendileri meslekten bir 
arkadaşımız olarak bilinmektedirler ki, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kuruluş ve işleyişiyle il
gili pek detaylı hükümler, özel kanununda yer al
mıştır. Anayasa, bu işin ilkesini, prensibini çözmüş
tür. 

Doğrusu, Sayın Daçe'nin Cumhuriyet Savcısı ve
ya vekilinin niçin girdiğine dair sorusu haklıdır. Sav
cıların, savcılarla ilgili meselelerin konuşulmasında 
çağrılabilir, tabiî bir üye olarak zikredilmesinde ya
rar umduk ve bu itibarla da üyelerin başka iş yap
mamaları yolundaki hüküm, üçüncü sorularının ce
vabıdır. Sadece üyelerle ilgilidir; fakat tabiî üyelerle 
pek tabiî olarak ilgili değildir, bu itibarla onlar ödev
lerini yapacaklardır. 

Sayın Güvenen soruları «Bakanlık teşkilatındaki 
genel müdürlerin savcı sıfatını da taşımaları sebebiy
le acaba bu kurula irtibatlandırılacağı yolunda mı
dır?» Biz, burada genel olarak, bu meselenin bizim 
bakımımızdan önem taşıyan mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlerin teminatı noktasından olan mese
lelerini çözdük. Bunun dışındaki çözülmemiş mese
leler, bu temel ilke çerçevesinde Sayın Güvenen di
ğer sorularının da cevabı olarak arz ediyorum, ka
nunla çözülüp, düzenlenebilir hususlardır. 

Saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu önergeye... 
CAHİT TUTUM — Usul ile ilgili Sayın Baş

kanım; müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT,TUTUM — Sayın Başkanım; soru sor

makta çok büyük güçlük çekiyoruz, önergeler üze
rinde üç kişiye soru sorma hakkı veriyorsunuz. Şim
di..-

BAŞKAN — Genel Kurulun kararını uyguluyo
ruz... 

CAHİT TUTUM — TabM onu kabul ediyorum; 
fakat maddenin aslına ilişkin sorularımız var. Mut
laka önerge mi verelim. Sunî bir şekilde bizi' bu yola 
bu usul sürükledi... 

BAŞKAN — Efendim, artık bundan sonra böyle 
bir yola başvurmaya lüzum yok; çünkü bitiriyoruz 
zaten. 

CAHİT TUTUM — Müzakerelerin sonuna gel
diğimiz şu sırada hiç olmazsa maddenin aslına iliş
kin, oylamadan önce soru varsa bir, 'ilki veya üç ki
şiye bir soru sorma hakkı tanıyın lütfen Sayın Baş
kanım, 

BAŞKAN — Usul hakkındaki maruzatınız bu 
mudur efendim? 

CAHİT TUTUM — Evet, budur. Maddenin as
lına ilişkin soru soralım diyorum. 

BAŞKAN — Konuyu, tekrar Genel Kurul ola
rak görüşürüz. 

Değerli üyeler; önergeye Anayasa Komisyonu 
katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması 'kabul edilmemiştir. 

Sırada Sayın Devrimsel'in önergesi var. 
Açıklama yapmak üzere Sayın Devrimsel, buyu

run efendim. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de

ğerli üye arkadaşlarım; 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili 

çok değerli arkadaşlarımız ayrıntılı görüşlerini açık
ladılar; fakat mahkeme bağımsızlığı ve hâkimlik te
minatı ile ilgili çok önemli bir kurul olduğu için da
ha önceden hazırladığımı önerge nedeniyle bir açık
lama yapma zaruretini hissediyorum. 

Önemli olan, benim üzüldüğüm taraf; burada yar
gının, İdarî Vargı ile Adlî Yargı arasında bu 'kuru
lun bir çekişme konusu haline getirilmesidir. Bana 
göre, bu doğru olmamıştır. Mesele, sonuç olarak yar
gı üzerinde durmaktayız, yargı bağımsızlığı, Hâkim
lik teminatında bir hâkimin özlük hakları önemlidir. 
Özlük hakları dendiğinde, burada oluşturulan, Tasa
rıda getirilen hükümler, bana öyle geliyor ki yargıyı 
yürütmenrJn bir ölçüde etkisinde bırakıyor. Tasarı
nın bu maddesi, bağımsız yargıyı ve hâkim temina
tını bana göre zedeler niteliktedir; çünkü herşeyden 
önce her boşluk için gösterilecek üç misli aday ara
sından Cumhurbaşkanınca Kurul üyelerinin seçimi 
öngörülüyor. 

Şimdi, çok değerli arkadaşlar; bir ölçüde yürüt
menin başı (Bir ölçüde, esasen, Devletin başı) olan 
Cumhurbaşkanına üç misli aday içinden Yüksek Hâ
kimler ve Savcılar Kuruluna üye seçme yetkisini ta
nımanın fiilî sonucu bakımından ben çok önemli ol
duğu kanısında değilim. Ayrıca, sonuç olarak* bu ko
nunun önemli olmadığı gibi, genel kanı da yargıyı 
yürütmenin etikisiıne' vermişiz gibi bir hava oluşuyor. 
Çünkü, şimdi Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Da
nıştay Genel Kurulu, kendi içinden her boşluk için 
seçeceği üç aday arasından ki, bu genel kurulun se
çeceği üç kişi, aşağı yukarı zihniyet bakımından, ye
tenek bakımından mutlaka birbirlerine benzer kişi
lerdir. Bunların, üçünün içinden bir kişinin seçimini 
Cumhurbaşkanına bırakmayı, sanki çok önemli bir iş 
yaptığımız kanısında değilim. 

Eskiden, 1961 Anayasasında Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulurken, her boşluk için bir misli 
adayı Bakanlar Kurulu gösterir idi, o zamanki Ana
yasa hükmüne göre. Şimdi, Bakanlar Kurulu o za
manki duruma göre, tabiî bir parti iktidar olup hü
kümeti kuruyordu, yani bir partiden oluşan bir hü

kümet, kendi zihniyetine uygun bir boşluk için iki 
aday gösteriyordu. Diyelim Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesi Başsavcılığına iki tane aday gösteri
yordu bir parti, Savcılar kuruluna diyordu ki beğen 
beğendiğini al. Bir parti kendi düşüncesine uygun iki 
adam göstermiş, sen hangisini alırsan al diyor. 

Bu, seçim şekline göre sonuca etkili olmuyor. Bu 
nedenle Cumhurbaşkanına üç misli aday içinden se
çim hakkı tanımak, fiili sonucu bakımrnıdan önem
li değil; çünkü ikisinde de büyük genel kurullar se
çiyor, kişiler birbirine benzer aşağı yukarı; fakat gö
rünürde hukuk literatürümüzde, Anayasa çatımızın 
oluşmasında yargı yürütmenin etkisinde bırakılmıştır 
izleniminden bu durumda kurtaramayacağız. Birinci 
maruzatım bu. 

İkincisi, Sayın Daçe arkadaşımız söylediler «Cum
huriyet Başsavcısının bu Kurulda bulunması; acaba 
Danıştay Başkanunsözcüsünün de bulunmasını ge
rektirir mi?» gibi bir düşüncenin en azından tartış
masını açar. Buna gerek yok, Cumhuriyet Başsav
cısının bulunmasına gerek yok. Çünkü, bugün yü
rürlükteki yasaklarımıza göre, Cumhuriyet Başsavcı
sı, savcılar üzerinde nezaret hakkı yok, hiyeraırşik bir 
durum da yok cumhuriyet savcıları üzerimde veya 
hâkimler üzerinde. Cumhuriyet Başsavcısı tamamen 
Yargıtayla ilgili, kendine verilen Yüce Divanın Baş
savcılığını yapacak ve partilerin program ve faaliyet
lerini yeni Anayasamıza göre izleme görevi ile yü
kümlü; başka hiçbir yetkisi yok. Bir de tabiî iki Yar
gıtay içindeki yargı yetkisini kullanması saklı kal
mak üzere. 

Şimdi, asıl önemli olan, benim önergemde teklif 
ettiğim, Adalet Bakanı, Müsteşardan başka ben bir 
de Teftiş Kurulu Başkanını teklif ediyorum. Şimdi, 
bir yandan yürütmenin etkisinden yargıyı kurtarmak 
istiyorsun, bir yandan da Bakan, Müsteşardan son
ra bir de Teftiş Kurulu Başkanını ekliıyorsun dene
bilir; fakat esas olan, bu kişileri iyi tanıyan kişiyi 
koymak lazım. Teftiş Kurulu Başkanı hakikaten iyi 
kurulmuş bir teftiş heyetinin başında bulunan kişi 
bütün idarî yargı, adlî yargı, malî yargı teşkilatıyla 
tümünü atama ve nakil, tüm özlük işlerini yapacak 
olan bir teşkilat teftiş kurulunun başında bulunan 
kişi çok önemlidir bana göre. Bu kişi, Teftiş Kurulu 
Başkanı bu heyette mutlaka bulunması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz dolmuş
tur, rica ediyorum. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bitiriyorum Sayın Baş
kanım. 
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Buna karşın tabiî ki, ben, Yargıtaydan altı üye
nin, Danıştaydan dört üyenin seçimiyle on kişilik 
bir kurul; Bakan, Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, 
üç kişi de onlar, onüç kişiden oluşan bir kurulun 
(Başsavcının çıkarılması kaydıyla) oluşmasını öne
riyorum. özlük İşleri Genel Müdürünün girmesine 
ben şahsen taraftar değilim. Zaten görevi itibariyle 
Kurulun Genel Sekreterliğini yapar. 

Efendim, bu sözlerime şu cümlemi müsaadeniz
le ilave edeyim: Hâkim teminatı ve mahkeme ba
ğımsızlığının tam sağlanabilmesi için (Şu anda Ta
sarıda henüz yok; fakat herhalde ilave edilir sanı
yorum) mutlaka Teftiş Kuruluna atanacak müfet
tişlerin Hâkimleri ve Savcılar Yüksek Kurulu tara
fından tayin edilmesi lazım. Bakan tarafından ke
sinlikle tayin edilmemesi lazım, Çünkü geçmişte acı 
örneklerini gördük. Bir yıllık Cumhuriyet Savcısı
nın adliye müfettişi yapıldığına tanık olduk. Onun 
için, kesinlikle Teftiş Kurulunun bağımsız olmadığı 
bir müessesede o teşkilatın bağımsızlığından kesin 
olarak söz edilmez. 

önergemi bu yönleriyle değerlendirmenize arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 

KAMER GENÇ — önergenin lehinde Sayın 
Başkan. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ben de aley
hinde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Evvela ben, Sayın Komisyon Sözcümüzün bura

da bir-iki teşhisinin yerinde olmadığını belirtmek iste
rim. Sayın Akyol arkadaşımız, sanki bu madde Da-
nıştayla Yargıtayın bir çatışmasıymış, Danıştay ve 
Yargıtay mensupları aralarında birtakım zıt menfaat
ler varmış da, bu maddede onun müdaafasını yapmak 
istiyorlar izlenimini yarattılar. Biraz da konuşmaların
da çok Arapça kelime kullandılar. Bizler tabiî Cum
huriyet torunu olduğumuz için, böyle Arapça keli
meden anlamıyoruz. Eğer konuşmalarına, bu kullan
dıkları kelimeler nedeniyle yanlış bir teşhis koyu
yorsak, onun için de özür dileriz. 

Değerli arkadaşlar; 
Bizim istediğimiz hâkim güvencesi, toplumun 

güvencesidir. Eğer bir memlekette hâkim güvence 
altında değilse, o devletin, hukuk devleti olmasının 
bir anlamı yoktur. Nitekim geçenlerde, Sayın Fey-

zioğlu arkadaşımızın da burada dile getirdiği gibi, 
adlî yılın açılış konuşması dolayısiyle Yargıtay Bi
rinci Başkanının bir cümlesi vardı: «Hâkimin gü
vencesi tayiniyle başlar. Eğer bir hâkim tayininde 
güvence altında değilse, o memlekette hâkim güven
cesi yoktur.» 

Bakın, yine Yargıtay Başkanımızın, son yargı 
düzenlemeleriyle ilgili olarak adlî yılda yaptığı ko
nuşmanın bir parçasını arzediyorum: 

«Bu kanunların ve tasarıların bazı hükümleri hâ
kim bağımsızlığı ve güvencesi ilkesiyle bağdaşma
maktadır. Bu hükümler, hâkimlerin bir ölçüde yü
rütme erkine bağlı olarak çalışacakları anlamını ta
şımakta ve siyasal iktidarlara, yargının kararlarını 
etki altına alma olanağını sağlamaktadır. Bunun ne 
büyük sakıncalar doğuracağını açıklamaya gerek 
yoktur.» 

Şimdi, idare hâkimiyle adlî hâkimin bir ayrılığı 
vardır... 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz Sayın Devrim-
sel'in önergesinin lehinde; çok geniş bir giriş oldu, 
girelim önergeye lütfen... 

KAMER GENÇ — Efendim, o açıklamayı ba
na bırakın da, konuya gireyim... 

BAŞKAN — Lütfen, zaten süreniz bitiyor, lüt
fen. 

KAMER GENÇ — Şimdi, idare hâkiminin ba
ğımsız bir organ tarafından seçilmesinin, hâkim gü
vencesi yönünden sayılamayacak kadar faydaları 
vardır, tdare hâkimi gidecek, Adalet Bakanının yap
tığı bir tayin işlemini, bir terfi işlemini, bir nakil iş
lemini kontrol edecek ve Adalet Bakanı da, o kendi 
tayin işlemini nakil işlemini bozan, iptal eden bir 
hâkimi tayin edecek... Burada ikilem, birbirine zıt 
kutuplar ortaya çıkıyor. Bizim istediğimiz, idare hâ
kimlerini, özellikle bölge idare ve vergi mahkemele
rinde görev yapan hâkim arkadaşları, idarenin etkisi 
dışına çıkarmak lazımdır. 

Şimdi Fikri Devrimsel arkadaşımızın verdiği 
önerge bize göre bu güvenceyi sağlamaktadır. Eğer 
Bu arkadaşımızın önerdiği bu yolla Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu teşekkül ettirilirse, o zaman 
idarenin etkisinden hâkimler ve savcılar kurtulmuş 
olur ve bağımsız görev yapar. 

Şimdi arkadaşlar; 
Biz bu Anayasa Taslağının başından sonuna ka

dar, benim kanaatime göre yanlış, teşhis koyduk ve 
yanlış bir yola gittik. Şimdi, 12 Eylül'e bizi getiren 
olaylarda bizzatihi kuvvet kullanan, yürütmeden so-
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rumlu olan, daha doğrusu egemenliği kullanan, ege
menliği bizzatihi kullanan iktidarların hatalarını ge
tirdik yargıda aradık. E bu tasanda da, yani bu 
maddede de bunu görmek mümkündür Biz ba-
ğılmısız fcliır hâkıİm getirtmezsek, yarını hâMlm toir ka
rar verdiği zaman, acaba ben bu kararı verdiğimde 
Bakan beni buradan alıp da başka yere verecek mi, 
idüşülnciesii içlinde olursa, burada ıhâkıim güvenceslin-
den bahsedilebilir mi?.. E, biz şimdi hâkim güvence
sini kaldırıyoruz, ıhlâlklime güvemmiyaruz, siyasi iikıtıi-
dara güveniyoruz. Azmi Eryılmaz arkadaşımız be
lirttiler; yarın Adalet Bakanı, her gün kendi partili-
ılerk'nıin;, yaindaşlarıaiMi Daimştayda, BöHge idare Mah-
melerinde davalarını takip edecek bir memur duru
muma gelecekti^ Bunu ileride göreceğiz arkadaşlar. 
Çünkü bunun geçmişte de uygulamaları vardır. Yük
sek Hâlkliımlbr Kurutanın da bu öraefcierıi görülmüş
tür. 

Bizim kanaatimize göre, eğer hâkim güvencesine 
d'miaiiMiyorsıalk, idareniio SışHietmüietniaı'i kontrol eden ihâlkıi-
min muhakkakki idare dışındaki bir organ kanalıy
la tayini zorunludur. Bunu yapmadığınız takdirde 
d ımiemlekeltıte hâkliım güvencesinfin Variığundaın söz 
edilemez. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kantarcıoğlu, aleyhte buyurunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Devrimsel'in vermiş olduğu önergede iki 
hatalı yön görmekteyim. Birincisi, Teftiş Kurulu 
Başkanının bu komisyonda üye olmasıdır. Teftiş Ku
rulu Başkanını böyle bir komisyona sokmak en bü
yük hatadır. Zira, yapılan araştırmalara göre, te-
muinıatı zedeleyeni tem önemi' öge olarak gösterilmiş
tir. Teftiş Kurulu Başkanları ve müfettişler. Hatta 
şöyle söylenmektedir: Teftiş Kurulu Başkanı iste
diği müfettişi istediği yere gönderecek ve istediği 
eleman hakkında istediği şekilde rapor düzenlete
cek, bilahara da bunu belli bir kurulda savunacak... 
Bu bakımdan büyük bir hatadır, teftiş müessesesine 
böyle bir gölgenin düşürülmemesi gerekir. 

İkincisi; Zatişleri Genel Müdürünün veya Özlük 
İşleri Genel Müdürünün burada bulunmaması da 
tam tersine büyük bir noksanlıktır. Çünkü bunun 
raportörlüğünü özlük işleri yapar, bütün mucipleri, 
her türlü işlemi o yapar, hatta en çok bu komis
yonda personeli tanıyan, hakimi tanıyan, savcıyı ta
nıyan Özlük İşleri Genel Müdürüdür; tahkikatiyle, 

başarısıyla, dava sayısıyla, yüzde nisbetiyle herşe-
yiyle. Bu bakımdan, iki yönüyle de bu konuda öner
gesine katılmıyorum. 

Ancak, Sayın Komisyonun da bu maddesinin iş-
taeyeoeğkni ide laırz etmudk istiyorum ibu arada, O da 
şöyle, efendim: 

Dördüncü fıkra bulunduğu müddetçe, yani «Ku
rul üyeleri, görevleri süresince başka görev alamaz
lar.» dendiğine göre, hiç bir müsteşar bu kurula ka
tılamaz; çünkü istifa etmesi lazımdır. Bu bakımdan, 
«Kurulun seçilmiş üyeleri» yani oraya bir «seçilmiş» 
kelimesi koyarsak çok büyük bir rahatlık olmuş 
olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Komisyonun cevabını rica edeyim Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Devrimsel arkadaşımızın önergesine katı

lamıyoruz. Çünkü, bizim tasarımıza en yakın olan 
önergelere dahi katılmadık. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun müşahadesi doğrudur, 
pekçok arkadaşımız da bize başvurmuşlardır. Dör
düncü fıkranın «Kurulun seçimle gelen üyeleri, gö
revleri süresince başka görev alamazlar» tarzında 
düzelmesinde mantıkî; ama yine de açıklık gelmesi 
bakımından fayda vardır. «Kurulun seçimle gelen 
üyeleri, görevleri süresince başka görev alamazlar.» 

Bu yapıcı eleştirisi için Kantarcıoğlu hocamıza 
ayrıca teşekkür eder, saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasa Komisyo
nu bu önergeye katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Önergemi geri alıyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Devrimsel. 
Sayın Vardal'ın 4 önergesi var. Çok kısa önerge

lerdir. Sayın Vardal'dan rica edeceğim, açıklamala
rını her 4 önerge üzerinde yaparlarsa, biraz daha mü
zakereleri kısaltmış oluruz. 

Buyurun. 
İSA VA'RiDAL — Sayın Balkanım, ilk 3 önerge

mi Genel Kurulun beliren temayülüne göre geri alı
yorum. Sadece son fıkra ile ilgili önergem üzerinde 
görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun Sayın 
Vardal. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 
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Görüşmekte olduğumuz 196 ncı maddenin son 
fıkrasında «(Kurul kararlarına karşı, kazaî mercie 
başvurulamaz; itirazların Kurul bünyesinde incele
me usulü, kanununda gösterilir.» ' denilmektedir. 

Bu fıkraya gerekçe gösterilmemiştir. Bu fıkra hük
mü 13.5.1981 gün ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu Kanununda da vardır. Bu hük
mün ayrıca Anayasaya konulmasının amacı, ileride 
Kanun hükmünün değiştirilmesini önlemektir. 

1961 tarihli Anayasada bu hüküm başlangıçta 
yoktu; ancak 2!2.9.<1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun
la yapılan değişiklikle Anayasanın 144 üncü madde
sinde, «Yüksek Hâkimler Kurulu Adliye Mahkeme
leri hâkimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar 
verir. Bu kararlar aleyhine başka mercilere başvuru
lamaz.» 'hükmünü getirmiş ve bu hüküm, 1978 yılın
da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

Her ne kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu üyeleri Yüksek Mahkeme üyeleri arasından seçile
cek hâkimlerden oluşmakta ve bunlar tarafından ve
rilecek kararların isabetli olacağı düşünülmekte ise de, 
Kurulun vereceği kararlar, en nihayet bir tahkikat 
neticesine dayanmaktadır. Tahkikatın layıkı veçhile 
yapılmaması neticesi, verilecek kararlarda da isabet
li olmayacaktır. Genel Kurula yapılacak itirazlar ise, 
yine dosya üzerinden olacaktır. O nedenle, verilecek 
kararın en isabetli olacağı düşüncesine katılmak müm
kün değildir. Verilen karar isabetli olsa bile, yine de 
idarî bir karardır, idarî kararlara karşı yargı yolu
nun kapatılması, hâkini teminatıyla bağdaşmaz. 

Başlangıçta da Sayın Azgur, halihazırda teşkil 
edilen Hâkimljar ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye 
adatleri göz öcünde tutulduğunda, bu kurul tarafın
dan verilecek Olan kararların itiraz mercii Genel Ku
rulu olacaktır. 

Başlangıçta bir hâkim veya savcı hakkında veri
lecek karar en nihayet 6 kişilik bir kurul tarafından 
verilecektir, itiraz halinde Adalet Bakanlığından ge
len üyelerle birlikte en nihayet 9 kişilik bir kurula 
intikal edecektir ki, başlangıçta verilen karar nisabı 
Genel Kurulda: yine ekseriyeti geçeceği için bir netice 
alınamayacaktı^-. O bakımdan, ya bu fıkranın,, öner
gemizde belirttiğimiz veçhile, tamamen çıkarılması 
veyahut da itjiraz yolunun hâkim teminatıyla bağ
daşır şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Zira bu 
fıkra, hâkim teminatı ilkesine aykırı düşmektedir. 

O nedenle bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Gürbüz lehte mi? 
ÖZER GÜRBÜZ — Lehte Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önerge hakkında lehte söz almıştım, görüşlerimi 

kısaca bildirmek istiyorum. 

Tasarının son fıkrası, «Kurul kararlarına karşı, 
kazaî mercie başvurulamaz» demek suretiyle, hukuk 
devletinin vazgeçilmez bir unsuru olan Anayasa Ta
sarımızın 153 üncü maddesinde belirtilen «idarenin 
eylem ve işlemleri hakkında yargı yolu açıktır.» hük
müne ters düşmektedir. Çünkü, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun vereceği kararlar idarî nite
likteki kararlardır. Hâkim ve savcıların özlük işleriyle 
ilgilidir; atama işleri, disiplin kovuşturmalarını so
nuçlandırır. Bu bakımdan idarî yolun açık olması, 
idarî kazaya hâkim ve savcıların başvurabilmesi hâ
kim teminatının bir devamıdır. Bunun önlenmesi hâ
kim teminatına da gölge düşürmektedir. Çünkü adlî 
kaza, idarî kaza olarak kaza organları ikiye ayrılır ve 
vergi mahkemeleri de vardır. Nasıl vergi işlerini ad
lî organa çözdüremiyorsak, idarî kazanın konularını 
adlî kazaya çözdüremiyorsak ve /ine adlî kazanın 
işlerini idarî kazaya vermiyorsak, bu idarî nitelikteki 
eylemleri de yargı içerisindeki Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna nihai şekilde çözdürmemeliyiz. Bu
na idarî yargının yolunu açmalıyız. Şayet açabilirsek, 
hâkim teminatı daha kalıcı bir nitelikte yerine gele
cektir. 

Bu nedenle önergenin aleyhinde olduğumu bildi
riyor, Yüksek Kurulun takdirine saygılarımla arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Gürbüz. 
Sayın Akyol, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; Sayın Vardal'ın görü
şüne ve önergesine katılmıyoruz. Çünkü kesin oyla
dığımız 158 inci maddenin son fıkrası, hâkimler hak
kında özel bir hüküm sevketmiştir. Bu hükmün tabiî 
sonucu da, şimdi görüşmekte olduğumuz maddede 
kararlaştırılmıştır. Kaldı ki, halihazır sistemde, her
halde dikkatlerinden kaçmış olacaktır; 2461 sayılı 
Kanunun 112 nci maddesinde (4 + 2) hâkimin verdi
ği ve iki de idareden gelen 8 kişinin verdiği karara 
karşı, idareden gelen 2 kişi çıkmakta; 6 hâkime 6 da 
yedeğe eklenerek 12 kişilik bir büyük kurul teşkil edil
mekte ve karar burada incelenip sonuca bağlanmak
tadır. 
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Şu halde, herhangi bir hâkim güvencesini ve te- 1 
minatını zedeleyen durum yoktur. ! 

Bu açıklamadan sonra önergeye katılamamakta-
yız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Güven soru, buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım; kurulun 
bünyesinde yeniden inceleme yapılacağı 'hususu, 12 
Eylülden sonra çıkartılan 'bir kanunla, biraz evvel arz 
etmiştim, Müsteşar ve Bakan dışında (ki, Bakan Baş
kandır) özlük İşleri Genel Müdürü dışında yedek 
üyeleri bulunmaktadır. Bunun ıbir kere daha incelen
mesinde yarar vardır. Ancak, yine ısrarla Yüce Ko
misyondan öğrenmek istediğim husus şudur: Uygula
mada seçimle giden üyelerin devamlı olarak çalışma
larında, Yüksek Hâkimler Kurulu döneminde büyük 
tehlikeler görülmüştür. Yani, bir Yargıtay üyesi dai
re başkanı iken, kendi dairesini bırakıp Yüksek Hâ
kimler Kuruluna gitmek istememiştir. Bu zaruretin 
gereği olarak da, 12 Eylül'den sonra çıkartılan ka
nunda daire başkanı seçilse bile kendi görevini bı
rakmamaktadır. Acaba Yüce Komisyon ileride bu 
tehlikeyi nasıl bertaraf edeceğini düşünüyor mu?.. 
Çünkü, eskiden olduğu gibi çok yaşlı Yargıtay üye
leri 'bu işe talip olacaktır, görevin bilinci içinde olan 
kişiler gitmeyeceklerdir, fou göreve talip olmayacak
lardır. Sonunda bu /Kurul Yüksek Hâkimler Kurulu
nun akibetine uğrayacak mıdır?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Kavalalı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ

MİN KAVALALI — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Evvelce Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilen bir 
Yargıtay üyesinin asli görevle ilgisi kesiliyor ve 4 
yıllık süresini doldurduktan sonra yeniden seçileme
diği takdirde Yargıtay'daki görevine dönüyordu. Bu 
suıratflie, aslî göırevti ite ilgisi (kesildiği (içini doğrudan1 

hâkimlerin özlük işleriyle ilgili çalışmaları bizzat ku
rulda yürütmekteydi. 

Bu defa getirilen yeni düzenlemede, Millî Gü
venlik Konseyi tarafından çıkartılan Kanunda, as
lî görevleriyle irtibatları kesilmemiştir; hatta iki gö- , 
revi birlikte yürütecekleri için kendilerine 400 ödenek 
kanunla tahsis edilmiş, katsayı ile çarpılacağı belirtil
miştir. 

Biz, bu düzenlemenin isabetli olmadığı kanaatiy
le aslî görevleriyle irtibatlarının kesilmesi gereğine 
değindik, yöneldik. Sebebi şudur: 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eskisi gibi 
tamamen bağımsız olarak hareket edemeyecek, Ba
kanlık bünyesinde oluşan ve başkanı Adalet Bakanı 
olan bir kurulda özlük işleri tedvin edilecektir. Tabia-
tiyle bütün bu sicil dosyalarının incelenmesi, tetkiki 
yerinde isabetli tasarruflarda bulunma için zaman 
istemektedir. Oysaki, Yargıtay'ın işi zaten başından 
aşmış durumdadır. Akşama, hatta saat 6'ya 7'ye ka
dar her gün müzakereler devam etmektedir. Bu iki 
işin birlikte yürütülmesine maddeten imkân yoktur. 
Bu durumda, Bakanlığın düzenlediği kararnameler 
kısa bir incelemeden sonra Kuruldan geçebilecektir. 
Biz 'bunu önlemek için aslî görevleriyle ilgilerinin 
kesilmesini benimsedik, bu nedenle maddeyi bu şe
kilde düzenledik. 

Değerli arkadaşımız, bu suretle Yargıtay'daki ve 
Danıştay'daki aslî görevlerinden ayrılmak istemeye
cekler olacağını, bunun da daha aktif çalışmak iste
yen arkadaşların seçilmek istememesi gibi bir sonuç 
doğuracağını beyan • ettiler. Biz her şeyden önce de
ğerli meslektaşlarımıza bu maddeyi düzenlerken her 
bakımdan güvence getirmek istedik. İstedik ki, yarın 
çok partili dönemde Adalet bakanlarının etkisiyle 
mensupları daha yanlı tasarruflarda bulunabilirler, 
Kurulun seçimle gelen üyeleri de bu yanlı tasarruf-
rufları yeterince inceleyemezler ve bunun sonucu da 
hâkimlik teminatı zedelenebilir, bu kadaı cüzi bir be
del için iki görevi birlikte yürütme zahmetine kat
lanmamış da olurlar, daha isabetli tasarrufta bulu
nurlar demek istedik.. 

Tabiatiyle bu durumda yüksek mahkemeler, Yar
gıtay ve Danıştay'ın da bu kutsi kuruluşun gayesine 
uygun tasarrufta 'bulunabilmesi için bundan sonra, 
geçmiş acı tecrübeleri de görerek, daha müteyakkız 
davranarak daha vakur, dürüst, çalışan arkadaşları, 
hakkıyla bu işe yönelecek arkadaşları seçmelerini 
bilmeleri lazımdır. Bunu arz da yarar görüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka-

ibuH ödienler.Tı Kabul etoneyemler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Bu maddeyle ilgili son önerge Saym Geç'in. 
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Sayın Genç, geniş bir giriş yapmadan.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz, bunun takdirini bana bırakırsanız memnun olu
rum. 

BAŞKAN — O takdiri bırakırım da Genel Kuru
lun sabrını da tüketmemek için ricada bulunuyorum. 

Buyurun. 
IKAMER GENÇ — Peki, hay hay. 
Sayın Başkanım; 

Burada toir fevkalâde hal yasası yapmıyoruz, ana
yasa yapıyoruz. Bundan önceki arkadaşımız bir so
ru sordular, Sayın Komisyon Sözcüsü dediler ki, 
«Biz 158 inci maddede zaten bunu halletmiştik.» 158 
inci maddede, «Disiplin kararları yargı denetimi dı
şında bırakılamaz, hâkimler ve asker kişiler bundan 
istisna.» denilmişti. Benim burada bir önergem var
dı. Sayın Komisyon Sözcüsü Gölcüklü Hocamız iyi 
hatırlarlar. Ona cevap verdikleri zaman dediler ki, 
«Biz hâkimlere daha geniş güvence getirdik» dediler 
ve o nedenle o önergemiz reddedildi. Zabıtlar bura
da, çıkarıp bakabiliriz. 

«Temel hak ve özgürlükler» bölümündeki 35 in
ci maddede deniyor ki, «Herkes, meşru vasıta ve yol
lardan faydalanmak suretiyle yargı meıçileri önünde 
davacı ve davalı olarak iddia, savunma ve adil yar
gılama hakkına sahiptir.» diyor. 

Şimdi, nasıl oluyor da hak dağıtan hâkimin hak 
arama özgürlüğünü elinden alıyoruz beyler?.. Her
kesin elinde meşru yollarla hak arayacağı bir merci 
olması lazım veya imkânı olması lazım. Eğer kişile
rin meşru ibir zemin içinde hak arama özgürlüğünü 
kısarsak, o kişiler hiçbir yerde muvaffak olamaz. 
Özellikle bu bir hâkim olursa, adalet duygusu zayıf
lar, hâkim arkadaşlarımız güvence içinde çalışmaz
lar. 

'Denilebilir ki, «Hâkimler ve Savcılar Yüksek (Ku
rulunun teşkiline ilişkin Kanunda zaten bu, Kurulun 
kendi içinde itirazları inceleme kurulu vardır. Bu iti
razları inceleme kurulu mevcut getirilen sistemle 13 
kişidir. Bu 13 kişinin 7 kişisi zaten bu Kurulda ka
rar veren kişidir..» Yani, bir kişi hem davalı, hem 
hâkim olamaz herhalde. Yani, karar veren organ ola
maz. Burada Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
hem davalı bir merci oluyor, hem de karar veren bir 
merci oluyor. Ayrıca, davacının burada kendisini 
müdafaa etme hakkı yok. 

Benim verdiğim önerge şu: Diyorum ki, «Ma
demki bu Anayasamızın felsefesinde hukuk devleti 

ilkesi benimsenmiştir. Hukuk devleti ilkesinin önem
li unsurlarından 'birisi de idarî işleme karşı yargı 
yolunun açık olmasıdır. O halde, bu Kurulun verdi
ği kararların hiç olmazsa tarafsız bir yargı organının 
süzgecinden geçmesidir.» 

Yani, bunun ne zararı vardır ki, Komisyon de
vamlı getirdiği madde için «İlle benim dediğim mad
de, ille benim dediğim madde» diyor, başka bir şey 
de demiyor. Gerçi şimdiye kadar zaten hiçbir önerge
miz de kabul edilmedi; ama biz bunları birtakım ger
çekleri dile getirmek için söylüyoruz. Tabiî takdir 
Genel Kurulundur; ama eğer karar veren hâkim hak 
arama özgürlüğüne sahip değilse, orada artık hâkim 
güvencesinden, hâkim teminatından, hukuk devleti
nin varlığından 'bahsetmek bence mümkün değildir. 
Bizim öğrendiğimiz ve şimdiye kadar kafamızda te
şekkül eden hukuk mantığı budur; ama başkaları
nın hukuk mantığı bizim hukuk mantığımızla tersse 
elbetteki gelecekteki uygulamalar bunu gösterecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. 

Yok. 
Sayın Kavalalı'dan rica ediyorum. 
AKtF ERGİNAY — Bir soru var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, soru mu var?.. Buyurun 
efendim. 

AKİF ERÖÎNAY — Sayın Başkanım; 
Daha önceki bir soruma cevap verilmediği için 

tekrar etmek mecburiyetinde kalıyorum. Bu madde
nin 3 fıkrasında aynı şekilde «Kanunla düzenlenir» 
hükmü bakımından, acaba Redaksiyon Komisyonu 
lütfedip buna bakacak mı?.. 

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

MİN fKAVALALI — Değerli Başkanım; 

Sayın Erginay'ın beyan ettikleri husus redaksiyon
da dikkate alınacaktır. Esasen aynı kanun söz ko
nusudur. 

Değerli Arkadaşımız Kamer Genc'in önergesine 
gelince : 

Efendim, bu düzenleme tamamen geçmiş (Üzüle
rek arz edeyim) acı tecrübeler de göz önünde tutu
larak bu şekilde yapılmış bulunmiktadır. Vaktiyle 
Yüksek Hâkimler Kurulu ile Danıştay arasında bu 
konu uzun seneler sürtüşme konusu olmuştur. Bun
ları değerli arkadaşlarımız, halen Danışma Meclisin-
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de bulunan birçok arkadaşımız da bilmektedirler. Di
le getirmekte ve zabıtlara geçirmekte yarar görmü
yorum. 

Kurul bünyesi içerisinde bakanlığa mensup olan
ların dışında kurula seçimle gelen aslî ve yedek üye
lerin katılmasıyla, sorunun kurul bünyesinde çözüm
lenmesinin hâkimler ve savcılara daha geniş bir gü
vence getireceği ve daha isabetli kararlar alınacağı 
inancıyla bu düzenleme yapılmıştır. 

Bu nedenle önergeye katılamıyoruz, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Ana
yasa Komisyonu katılmamaktadır. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Anayasa Komisyonundan şunu öğrenmek istiyo
rum: Bu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. Maddeyi, demin fıkraya ilave edilen kısımla bir

likte kesin oylayacağım. Yalnız, redaksiyon için geri 
alınması... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜ
MİN KAVALALI — Redaksiyon için Komisyona 
verebilir efendim. Kesin oylamadan sonra redaksi
yon yapıp tekrar getirebiliriz. 

BAŞKAN — Hayır, kesin oylaması yapıldıktan 
sonra, maddede redaksiyon bakımından cümle de
ğişiklikleri olursa, bu defa Genel Kurulun kararına 
ters düşer. 

Şöyle rica edeyim: Esasen şimdi Birleşime ara 
vereceğiz. Bu arada bu redaksiyon konusunda küçük 
bir çalışma yapabilirseniz, verilen aradan sonra mad
deyi kesin oya sunabilirim. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum; maddenin 
oylamasını bilahara yapacağız. 

Kapanma Saati : 17.30 

» > • • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefık KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 150 nci Birleşimi
mizin Üçüncü oturumunu açıyorum. 

Sayın Komisyon, 196 ncı maddeyi hazırladınız 
mı?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ FEY-
ZİOĞLU — Sayın Başkan, müsaade ederseniz ben
deniz okuyayım: 

«III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Madde 196. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik temina
tı esaslarına göre oluşur ve görev ifa eder. 

İKurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Kurula Ba
kanlık adına, Bakan ve Müsteşardan başkası katıla
maz. Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili kurulun ta
biî üyesidir. 

Kurulun, dört asıl ve dört yedek üyesi Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek- üyesi 

Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından 
her bir üyelik için gösterecekleri üçer kat aday için
den Cumhurbaşkanınca dört yıl için seçilir. 

Kurulun seçimle gelen üyeleri, görevleri süresin
ce başka görev alamazlar. 

Kurul kararlarına karşı kazaî mercie başvurula
maz. 

Kurulun, kuruluşu, görev ve yetkileri, çalışma 
usulleri ve Kurul kararlarına karşı, Kurul bünyesin
de yapılabilecek itirazların incelenme usulü, kanunla 
gösterilir.» 

Bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Bir soru var, Sayın Çakmakçı'nın. 
Buyurun. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Hooam, «..olu
şur ve görev ifa eder.» diye kaleme almışlar. Acaba, 
«Görev yapar» diye olursa bir sakıncası var mı? 
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hepsi iade edildi. Bir cümle için, bir kelime için ia
de edildi, biz de onları düzenlemeye çalışıyoruz. Ge
ne bir cümle ile bir fıkra ile iadeler kolay; fakat bir 
de 10 önerge ile beraber iade edilen maddeler var, 
her önerge bir sayfalık madde. Bunu incelemek la
zım, eğer ciddiyetle inanırsak. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Olabilir efendim. 

«...Esaslarına göre oluşur ve görev yapar.» şek
linde olabilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; maddeyi bu tarzda, 
Sayın Anayasa Komisyonu düzenlemiştir. Bu şekil
de oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. 1% ncı madde kabul edilmiştir. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızdan bir 
konuyu sormam gerekiyor. 46 maddenin 22'si Ana
yasa Komisyonundan Genel Kurulumuza gelmiştir. 
6 daha evvel, 16 da bugün, 22 madde. 24 madde var 
Anayasa Komisyonunda. 

Sayın Komisyon Başkanı Aldıkaçtı, yarının bü
tün gün kendilerine çalışmak üzere verilmesini isti
yorlar. Ben, az evvel kendilerine bir haber gönder
mek suretiyle, yarın, hiç olmazsa yarım günü Genel 
(Kumlumuza bırakmalarını rica ettim. Bunun müm
kün olmadığını söyleyerek, «Bize bir gün yetmez.» 
dediler. Şöyle ilave edeyim; meselâ, arzu ederlerse 
bugün nasıl olsa bundan sonraki maddeleri inşallah 
müzakere edip neticelendireceğiz. Hatta bir kısım, 
Komisyondan gelen maddeler üzerinde görüşmemiz, 
saat sekize kadar belki mümkün olabilecek. Bu ge
ce ile yarın saat 09.00'dan 14.00'e kadar olan zama
nı Sayın Anayasa Komisyonuna bıraksak, yarın öğ
leden sonra 14.00'den itibaren gene çalışmaya devam 
etsek buna ne derler Sayın Aldıkaçtı? Sorayım, ala
cağımız cevaba göre bir karar alacağız tabiî. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Gece çalışmaları hiç yararlı olmuyor. Yani çok 
ağır gidiyor, hatta bir buçuk, iki saatle ancak bir 
madde ele alınıp incelenebiliyor ve şunu da arz et
mek isterim ki, iade edilen .maddeleri düzenlemek, 
yeni bir madde yazmaktan çok daha zor. Çünkü, 
karşılaştırmak gerekiyor ve iade edilen maddeler de, 
arkadaşlarımızın önergeleri de," aşağı yukarı tüm bir 
madde halinde olduğu için, aslıyla diğerini karşılaş
tırmak gerekiyor ve bu da zaman alıyor. 

Bundan dolayıdır ki, ben, sizden yarın akşama 
kadar rica ettim, ama «Bu süreyi verin» demiyorum 
size, yarın akşama hepsi bitecek diye bir vaatte de 
bulunmuyorum. Elimizden geleni yapacağız. 

AHMET SENVAR DOÖU — Sürecek mi yani?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sürebilir efendim, gayet tabiî sü
rebilir. Bütün maddeler iade edildi, devamlı surette 

Sayın Başkanım; biz, arkadaşlarımızın önergele
rine ve kendilerine olan saygımızın ölçüsünde değer 
veriyoruz; yani arkadaşlarımız çalışmışlar, bir eser 
meydana getirmişler ve bu, neticede hepimizin Ana
yasası olacak, hepimizin hazırladığı Anayasa olacak, 
bunun, mümkün olduğu kadar kusursuz olmasına ça
lışmamız lazım. Diyoruz ki, bir emekleri var, bunu 
incelememiz gerekir ve inceliyoruz da efendim. Onun 
için bir şey söyleyemem zatıâlinize; ne zaman biter 
diye. 

Eğer Sayın Başkanım, siz bu akşam çalışmak is
tiyorsanız, aşağı yukarı yirmi madde var sizde, on
lar üzerinde çalışıp, değerlendirebiliriz bu akşam. 

BAŞKAN — Hayır, biz bu akşam, siz kabul et
mediğiniz takdirde gayet tabiî çalışacağız. Ayın 17'sin-
de biliyorsunuz, öyle bir program yapmıştık, 17'sin-
ide bliltıiırecekıtilk. 18,19,20'aıûi üç günı ara v«rane(k suıre-
töiyfe 72 saatli 'geçuıreödktöilk. Dahıa levvd (bMınmıeik Müm
kün olursa, 17, 18, 19'u üç günlük, 72 saatlik ara 
olarak verip, 20 Eylül Pazartesi günü maddeler üze
rinde ikinci görüşmeyi yapmamız imkânı olurdu ve 
bir gün önümüzdeki haftadan kazanmış olurduk;, Pa
zartesi günü ikinci görüşmeye başlamak maksadıy
la. Böyle bir soru sordum Sayın Aldıkaçtı'ya; fakat 
mademki mutlaka yarın sabahtan akşama kadar ça
lışma ihtiyaçları vardır, bu takdirde yarın bu im
kânı kendilerine vermek, tabiî mümkün olacaktır. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
197 nci maddeyi okutuyorum: 
İnkılâp kanunlarının korunması 
MADDE 197. — Bu Anayasanın hiçbir hükmü, 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişme
si ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koru
ma amacını güden aşağıda gösterilen inkılâp kanun
larının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği ta
rihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya 
aykırı olduğu şeklinde anlaşılmaz ve yorumlana
maz : 

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

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şap
ka İktisası hakkında (Kanun; 

— 315 — 



Danışma Meclisi B : 150 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli 've 677 sayılı Tek- I 
ke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedar
lıklar ile Bir Takım Unvanların »Men ve İlgasına dair 
Kanun; 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Ka
nunu Medeniyesiyle kabul edilen, evlenme akdinin 
evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair . 

medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu mad
desi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynel
milel Erkanım Kabulü hakkında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 
Harflerinin kabul ve Tatfbiki hakkında Kanun; 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efen
di, Bey, Paşa gibi lakap ve Unvanların Kaldırıldığına 
dair Kanun; 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Ba
zı Kisvelerin Giyilemiyeceğine dair Kanun. 

BAŞKAN — ıDeğerli üyeler, elimde bulunan di
ğer bir önerge var. 'Bu önergenin şimdi okunan 197 
nci madde ile ilgili olduğunu zannediyordum; fakat 
bu 197 ile 196 ncı maddeler arasına konulması iste
nen yeni bir maddedir. 

Siz de yok mu Sayın Aldıfcaçtı? Olması lazım, 
altında «Komisyona fotokopisi verildi» diye bir not 
var. 

Sayın Tosyalı'nın, Sayın Kuzuoğlu'nun, Sayın 
Sarp'ın önergesi. 

Evet şimdi, müsaade buyurursanız evvela oku
duğumuz bu maddeyi müzakere edelim. Bilahara 
öbür maddeyi görüşme imkânımız vardır. 

Okunan madde ile ilgili bir değişiklik önergesi 
var. Önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa Tasarısının 197 nci maddesinin 4 numaralı ben
dinin aşağıdaki biçimde yazılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla 
Serda KURTOĞLU 

'MADDE 197. — 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sa
yılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, evlenme 
akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına 
dair medenî evlenme esası ile aynı kanunun 110 un
cu maddesi hükmü. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu bir açıklama yapa
cak mısınız? 

SERDA KURTOĞLU — Küçük bir açıklama 
yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SERDA KURTOÖLU — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlar; 
«İnkılap Kanunlarının korunması» başlığını taşı

yan 197 nci madde, 1961 Anayasasından aynen alın
mıştır. Ancak, maddenin ifadesinde kanun metnini, 
kanunun ismini yazan kışıma dokunmak kabil değil
dir. Çünkü, bu kanunlar resmiyet iktisap etmiştir. An
cak, kanunun ismine ilaveten 1961 Kanun vazıının 
ibaresini aynen almak mecburiyetimiz yoktu. 

Bu girişten sonra, değişikliğin ehemmiyetini gös
termek istiyeceğim size. 

Evlenme muamelesinin mahiyeti, doktrinde tar
tışmalara neden olmuştur; evlenme muamelesi hangi 
anda biter, hangi anda tamamlanır, resmiyet iktisap 
eder. Evlenme muamelesinin resmî memur önünde 
taraflar arasında yapılan bir muamele olduğu görüşü 
baskın çıkmıştır. Bu (baskın görüşün ifadesi olarak, 
madde ifadesinde yer alan «Evlendirme memuru ta
rafından» yerine, «Evlendirme memuru önünde» de
ğişikliğini getiriyoruz önerge ile. 

Bir de, birçok kanunlarda, Cumhuriyetle yapılan 
kanunlarda «Nikâh» tabiri kullanılmıştır, nikâh şer'i 
bir muameledir. (Oysa ki, «Nikâh» ile kanun vazıının 
söylemek istediği şey medenî evlenme muamelesidir. 
Binaenaleyh, hele 'burada olduğu gibi,, «Medenî ni
kâh» tabiri hiç doğru değildir. Nikâhın medenisi ol
maz, nikâh, bizzatihi şer'i bir muameledir. «Medenî 
evlenme» olur. 

O itibarla, bu tabir yanlıştır, yanıltıcıdır, paradok
saldır; ama maalesef Ceza Kanıumıımıuzdıa dahi «Ni
kâh» tabiri kullanılıyor. 

Mühim olan, hatayı yerleştirmek değil, ihatayı 
tespit ve ısrar etmek değil, hatayı düzeltmektir. Ana
yasada «Medenî nikâh» tabirinin geçmesine bendeniz 
taraftar olmadığım için, «Medenî evlenme» ile «Me
denî nikâh» tabirinin değiştirilmesini teklif ettim. 

Tasviplerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kurtoğlu. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım aleyhte 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sayın üye
ler; 

Önergenin öngördüğü şey, kanunda değişiklik 
yapmaktır. Biz Anayasa yapıyoruz; size 1961 Anaya
sası ile güvenceye bağlanan ve yeni hazırladığımız ka
nunlarla Anayasa güvencesine bağlayan İnkılap Ka
nunlarından birkaç pasajı arz etmek istiyorum. 
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677 sayılı Kanun: «Bilumum tarikatlar, şenlik, 
devrişlik, müritlik, dedelik, seyyidilik, çelebilik, ba
balık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, 
üfürükçülük ve gaipten haber vermek ve murada ka
vuşturmak maksadıyla muskacılık gibi unvan ve sı
fatların istimali, bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa 
ve kisve dktisası memnudur.» 

Aynı Kanunun Dahiliye Encümeni Mazbatasın
dan bir pasa}: 

«Filhakika Türk Milletinin teceddüt, terakki ve 
ümran yolunda büyük hailler teşkil edeiı ve birtakım 
masum halkın dimağında öldürücü hurafeler yaşatan 
ve ferdi sainin önüne geçerek atalet ve meskenet ami
li olan bu müesseselerin birer cehalet ve irtica mer
kezli loiatfalk ilka ettlilMeri mıazanriaıt raamahdut ve bu 
hâl tarihen de halen de müspet ve riiütehakkik bulun
makla, teklifi mezkûr ve Adliye Encümenince tespit 
edilen mevad Encümenimizce de muvafık görülmüş
tür.» 

Türk Harflerinin Kabulüne Dair Kanun: 
«1928 senesi Kanunuevvel'inin iptidasından itiba-

flöa Tüıttdçe hususu veya resimî levha, talbela1 ilan rek
lam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, 
resmî bilcümle mevkut, gayrî mevkut gazete risale ve 
mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması 
mecburidir.» 

«2590 sayılı unvanların kullanılmasına dair Ka
nun.» 

«Madde 1. — Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, 
Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanımefendi ve Haz
retleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek 
ve kadınlar, kadın vatandaşlar, kanunun karşısında 
ve resmî belgelerde yalnız adlarıyla anılacaklardır. 

BAŞKAN — Bu kadar örnek yetmez mi Sayın 
öztürk? 

KAZIM ÖZTÜRİK — Şapka Devrimine Dair Ka
nundan bir pasaj: 

«Adalı Rumlarını takliden serpuş olmak üzere ka
bul edilmiş olan fesin bir serpuşu millî mahiyetinde 
bulunmadığı nazarı itibara alınmak ekseri Şark ve 
Müslüman milletleri öteden beri bir serpuş olarak ta
şırlardı...» diye devam eder. 

Sayın Başkanım, bunlarla sizi yormamdaki kastım 
şudur: 

1961 Anayasası ile teminata bağlanan İnkılap 
Kanunlarının zaman zaman nasıl ihlal edildiğine ta
nık olduk. 

Bendeniz burada Parlamentoya şapkadan başka 
örtülerle gelenleri gördüm. Burada isimleri geçen ve 
teyiden 1961 Anayasasından sonra Anayasa temina
tına bağlanan İnkılap Kanunlarının zaman zaman çiğ
nendiğine tanık olduk. Yeniden teminata aldığımız 
bu Kanunlara harfiyen uyulması yolunda bir temen
nimin zapta geçmesini arzuladım, bu nedenle huzu
runuzu işgal ettim. 

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

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

sayın üyeler; 
1961 Anayasasında da aynı şeyi görüyoruz ve 

şimdi 1982 yılındaki Anayasamızda da aynı cümle 
var, ben bu cümleyi biraz noksan bulmaktayım. Bu 
Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş 
uygarlık seviyesine erişmesi, diyor. Çağdaş uygarlık 
seviyesine erişme... Atatürk, «W uncu Yıl Nutku» 
nda dahi «muasır medeniyet seviyesinin üstüne» de
miştir. 

Bu bakımdan, toplumun çağdaş uygarlık seviye
sinin üstüne çıkarılması» ibaresini koymayı; bu şe
kilde o seviyeye erişmek için, aşağılık kompleksi 
içinde bir nesil değil, onun üzerine çıkacak bir nesil 
yetiştirme, bir hedef verme bakımından faydalı gör
mekteyim. Sayın Komisyonumuz buna ne buyurur
lar? («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk, buyurunuz efendim; sorunuzu 

sorunuz. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, benim 
Anayasa Komisyonundan öğrenmek istediğim şudur: 
Bu 197 nci madde inkilap kanunlarını Anayasal te
minat altına almaktadır. Yalnız, malumaliniz Ata
türk aleyhine işlenen suçlar hakkında 1951 yılında; 
yani burada sayılan inkılap kanunlarından daha son
ra çıkmış bir Kanun söz konusudur ve bu Kanunun 
gerekçesinde aynen şu cümleler yer almaktadır : «Ata
türk, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin ve inkılapların 
sembolü olması dolayısıyla, Atatürk'e vaki her teca
vüz inkılaplara yapılmış tecavüz sayılmaktadır.» Do
layısıyla, bu maddenin içerisinde, asıl inkılapları ko
ruyucu maddeler arasında geçmesi gereken kanun, 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun-
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dur. Nitekim, son çeyrek yüzyıl içinde Türkiye'de bu 
Kanunu ihlal eden, politik maksatlara kadar uzanan 
hadiseler görülmüştür. Bu bakımdan, Anayasa Ko
misyonu, bu zikrettiğim esas Kanunu da bunlar ara
sına ithal etmek düşüncesinde midir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anayasa Komisyonunun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın Selçuk Kantarcıoğlunun teklif ettiği «Çağ
daş uygarlık seviyesine» tabirinin yerine «Çağdaş uy
garlık seviyesinin üstüne» tabirini, gayet tabiî koya
biliriz efendim. 

Yalnız, 197 nci maddenin tedvininden amaç, ikin
ci satırında gayet açık bir şekilde söylenmektedir : 
«Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma 
amacını güden aşağıda gösterilen inkılâp kanunları...» 
denmiştir. Bu madde, sadece «laiklik» ilkesini koru
mak için konmuştur; başka bir iddiası yoktur. Bun
dan dolayıdır ki, Atatürk'ün bütün inkılaplarını ve-
yahutta bütün düşüncelerini Anayasanın içine alıp 
koymak düşünülebilirse de, bu maddenin hedefi bu 
değildir. Bu madde, 1961 yılında düzenlenirken tek 
amaç, lâiklik niteliğini korumaktır. Esasen 27 Mayıs'i 
doğuran sebeplerden birisi de «laiklik» ilkesine yö
neltilmiş olan tecavüzlerdir ve iktidar tarafından 
yapılan ihlallerdir. Bundan dolayıdır ki, bu maddenin 
konmasına lüzum görülmüştür ve konmuştur. Biz de 
bu maddeyi aldık. Onun içindir ki, Sayın Utkan Ko-
catürk'ün söylediği gibi, Atatürk'ü koruyan Ve 1951 
yılında çıkartılan Kanunun kanaatimize göre burada 
yeri yoktur. Sayın Kantarcıoğlu arkadaşımızın dediği 
değişikliği gayet tabiî memnuniyetle yaparız; hiçbir 
problem yoktur. 

Arz ederiz efendim; saygılarımızla. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Kurtoğlu'nun 
önergesini unutmayalım; o konudaki görüşünüzü de 
alayım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Serda Kurtoğlu ar
kadaşımızın yaptığı teklifte «Evlenme akdinin evlen
dirme memuru önünde yapılacağına dair medenî ev
lenme» denmiştir. Buradaki «Medenî evlenme» tabi
rine katılmıyoruz, Tasarıdaki gibi «Medenî nikâh» 
şeklinde kalması lazım; fakat «Memuru tarafından» 
yerine teklif edilen «Memuru önünde» tabirini kul
lanabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünay da soru sormak istemişlerdir; böy

lece üçüncü soru oluyor ve soru hakkı da biliyor. Bu
yurunuz Sayın Tünay. 

BEKİR TÜNAY — 197 nci maddenin gerekçesi
ni aynen okuyorum: 

«İnkılap kanunlarının korunması : 

Atatürk inkılaplarının Atatürk'ün amaç olarak 
gösterdiği Batı uygarlık düzeyine varıştaki önemleri 
tartışılmayacak kadar açıktır. Türk Milleti bu inkılâp
ların bilincine varmış ve onlarla ilgili değerlendirme
lerini etrafında topladığı fikirler nüvesine katmıştır. 

Ancak zaman zaman Atatürk inkılâplarının anla
mını kavrayamayanların belirdikleri görüldüğünden, 
inkılâpları Anayasanın himayesine alan 1961 Anaya
sasındaki hükmün yeni Anayasada korunması yerinde 
görülmüştür.» 

Burada «Laiklik» kelimesi dahi geçmiyor. «Sadece 
laiklik için konmuştur» diyorlar; hayır, Atatürk inkı
lâpları bu gerekçeye göre bütün olarak konmuştur ve 
bütün olarak korunma hedef tutulmuştur. Sayın Al
dıkaçtı buna ne buyurur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydıkaçtı, buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 197 nci maddenin ikinci satırındaki 
cümle gayet açıktır efendim; «Türkiye Cumhuriyeti
nin laiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda 
gösterilen inkılap kanunları» denmiştir. 

Atatürk, lâikliği Cumhuriyetin temeli kabul etmiş
tir. Bütün Cumhuriyeti ve diğer inkılapları lâiklik 
temeli üstüne oturtmuştur. O kadar oturtmuştur ki, 
1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurul
ması sırasında arkadaşı Fethi Beye, «Mademki lâik
lik esası üzerinde anlaşıyoruz; sen de biliyorsun ki 
benim amacım, lâiklik esasına dayanan çeşitli siyasî 
partilerin bulunduğu bir demokrasi kurmaktır; sen 
de bu esası kabul ettiğine göre, partini kur ve faali
yete geç» diyerek bir mektup yazmıştır. 

Bu «lâiklik» ilkesi, diğer inkılaplara analık etmek
tedir. Atatürk'ün görüşünde «lâiklik» ilkesi, diğer bü
tün inkılapların temeli olmaktadır. Bakın, «lâiklik» 
ilkesinin korunmasını 1930'da ele almakta; fakat di
ğer inkılaplardan bahsetmemektedir. Lâiklik, onun için 
temeldir ve bu temel etrafında bütün inkılaplarını 
gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin muasır medeniyet se
viyesine erişip geçmesini hedef olarak göstermiştir. 
Esasen biz bunu, sadece tarihi bir gerçek olarak ka-
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bul ettik ve 1961 Anayasasındaki metni aynen aldık, ı 
koruduk. I 

Sanıyorum ki, aradan geçen süre içerisinde Atatürk 
devrimleri yahut inkılapları memleketimizde eskisin- I 
den çok daha köklü olarak yerleşmiştir, Atatürk inkı- I 
laplarına bağlı yeni bir kuşak yetişmiştir ve bu yeni I 
kuşak da Atatürk inkılaplarını koruyacak güçtedir ve I 
güçte olduğunu da bilfiil 12 Eylül'de göstermiştir efen- I 
dim. Onun için fazla endişeye lüzum yoktur. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, soru sor
mak istiyorum. I 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın 
Kocatürk'e bir cevap hakkı, açıklama hakkı veriyo
rum; buyurunuz Sayın Kocatürk. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, sorunun 
sahibi olmam dolayısıyla, birkaç cümle sarfetmeme I 
müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın bu mad- I 
de ile ilgili olarak getirdiği yorum, tamamen yanlış 
bir yorumdur. Zira, 1961 Anayasasının bu maddeyle I 
ilgili gerekçesinde, kendilerinin zikrettiği gibi bir yo- I 
ram sözkonusu değildir. Elbette Atatürk inkılapla- I 
nnın bir niteliği lâikliktir. Ancak, bu madde Atatürk 
inkılaplarının lâikliğini tebarüz ettirmek üzere değil, 
Atatürk inkılaplarının devamlılığını, korunması ge
rektiğini göstermek üzere Anayasaya getirilmiş bir I 
maddedir. Bu bakımdan, 1961 Anayasasının gerekçe
sinde aynen, «Millete mal olmuş Atatürk inkılapları
na zaman zaman çeşitli maksatlarla geriletici telkin, I 
propaganda, hatta hakaretlere girişildiği görülmüş hu
susuyla son yıllarda bu gibi zararlı hareketlere rast
lanılmıştır» denilmektedir. Madde ve yorum bu ka- I 
dar açık iken, burada Atatürk aleyhine işlenen suç- I 
ların bu Kanuna girmemesi kanaatimce büyük bir I 
hata olur; maddenin aynen ruhuna uygundur ve gir
memesi tarihi bir hata olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım ve değerli arka
daşlarım; 

Elbette ki, her düşünürün kendisine göre bir yorum 
gücü vardır ve herkes bu yorum gücü ölçüsünde olay
ları değerlendirir. 

1961 yılında Anayasa yapılırken, Sayın arkadaşı
mızın bahsettiği, Atatürk'e tecavüzler vuku bulmuş
tu ve bu hususta ıkıatruu'n da çıkartılmıştı : Atatürk 
heykellerine tecavüzler oluyordu, hakkında kötü sözler 
söyleniyordu, yazılar yazılıyordu; Saidi Nursi Ata- J 
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türk'e «Mavi gözlü cellat» vesaire diye yazıyordu. 
Bütün onlara rağmen, o tür hükümler bu maddeye kon
mamıştır. Kendisiyle biz, Atatürk devrimleri hakkında 
tamamen ayrı görüşteyiz, ©iz, Atatürk devrimlerinin 
temelinde laiklik olduğuna inanıyoruz ve lâikliğin 
korunması gereğine inanıyoruz. Madde de, yazılış şek
li 1961 Anayasasından alınmıştır ve aynıdır. Maddenin 
yazılışında da laiklik ilkesini koruyan İnkılap Kanun
larının Anayasaya aykırı olduğu şeklinde yorumlana-
maıyacağı hükmü vardır. Yoksa Atatürk'ün diğer in
kılaplarının bu maddede yeri yoktur, sadece laikliğin 
korunması amaç edinilmiştir ve biz de bu amaca uy
gun olarak bu maddeyi buraya getirmiş bulunuyo
ruz. Yoksa, taınihî halta vesaire 'bahis konusu değildür 
ve hiiıraz etvVdİ! ,de ısöyfedıiğim gibi, gkıişıte, kendilerimin 
de belirttikleri gibi, Atatürk'ü korumak için bir Ka
nun vardır, o Kanun o zaman mevcuttu, 1961 Anaya
sasının Kurucu Meclisi o Kanunu, Anayasayı yapar
ken o Anayasaya koymamıştır; bunun bir amacı 
vardır; ama Yüce Meclis isterse konur. Fakat Ana
yasaya böyle bir hükmün konması, Atatürk'ü ne 
kadar korur, ne kadar yükseltir; o da ayn bir konu
dur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, usulle ilgi

li. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak

kında. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Önıenge vedldıi mıadde üzerinde; iki sayın üye söz 

aldı, konuştular. Üç sayın üyeye soru sorma hakkı 
veriyorduk; Sayın Tünay sordular, ondan sonra Sayın 
Hazer işaret etti, üçüncü olarak da Sayın Devrimsel 
işaret buyurdular. Soru soran sayın üyelere söz ver
meden evvel, ki söz hakkınız mahfuz, usul üzerinde 
söz isteyen Sayın Eroğlu'ya ve Sayın öztürk'e söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, sorduğu

nuz zaman lütfen bu tarafa da bakınız. Burada da 
soru sormak isteyenler var. Yalnız o tarafa bakarak 
soru soranları tespit ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, devamlı suçlamaları
nız bütün değerli üyelerin dikkatini çekiyor, iki Di
van Üyemiz var, değerli iki arkadaşımız var, onlar da 
bana hatırlatıyorlar, vazifelerini yapıyorlar. Devamlı 
suçlamadan lütfen biraz vaz geçiniz. 

Bııvurun Sayın Eroğlu. 
DÜNDAR SOYER — Rica ederim, ne zaman 

suçladım sizi?... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROÖLU — Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 
Sizlere şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 

Şunun için sunuyorum: Fevkalade hassas bir konu
da tarihî vazife gören Meclisimiz, büyük bir duyar
lılıkla konu üzerine eğilmiştir. Onun için sizlere şük
ranlarımı sunuyorum. 

Mesele şu: İnkılap Kanunları diye anılan, 1961 
Anayasasında mevcut bir hükmün bu Anayasada 
hassasiyetle, duyarlıkla ve Atatürk esprisine bağlı
lıkla yer alması isteniliyor, onun için Meclisimiz bü
yük bir canlılıkla meseleyi ele alıyor Bu bakımdan 
size şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan; 
Usulle ilgili meselelere büyük saygı duyuyoruz, 

siz de büyük titizlik gösteriyorsunuz. Ancak, bizim 
buraya davetimizin, toplanmamızın esasını teşkil 
eden Atatürk fikir ve ideali etrafında Anayasayı 
yapma çabası içerisinde bulunduğumuzu da hatırla
tarak, lütfen, sizden rica ediyorum. Yüce Meclis
ten rica ediyorum, bu konuyu etraflı bir şekilde, dar 
usul meselelerinin dışına çıkarak, konuşalım, içimi
zi boşaltalım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Madde, son derece hassas bir maddedir. Üzerin

de değişiklik önergesi varsa, bizim de söz hakkımız 
doğacak, söyleme imkânımız olacaktır, öyle zanne
diyorum ki, bu son bir maddenin ilavesi hususun
da önergemiz yoktur. Şifahi taleple de böylesine, 
Atatürk Kanununun Anayasa teminatına alınması 
eğer tartışılacaksa, böyle bir meseleyi getiriyorşanız, 
o zaman hepimizin sözü olacaktır, önerge olmadı
ğına göre bunun tartışılmasına gerek olmadığı kanı
sındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, lütfen sorunuzu sorar mısınız? 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan; 

Evvela, Atatürk inkılaplarının daraltılmasına ta
raftar değilim; hiçbir arkadaşımın da buna razı 
olacağını sanmıyorum. Atatürk inkılaplarının eğer 
başı menşei aranırsa, Cumhuriyettir. Cumhuriyet, 
laiklikten evvel Atatürk'ün kafasında şekillenmiş ve 
millete öyle ilan edilmiştir. Laiklik, ondan sonra ele 
alınmış bir konudur. Laiklik de, milliyetçilik de, 

Cumhuriyet de birbiri gibi, Atatürk inkılaplarının 
temellerindendir. Atatürk inkılapları bunların üze
rine oturur; laikliği küçültmek manasına gelmez; 
ama Atatürk inkılaplarını da sadece laikliğe inhisar 
ettirmek, Atatürk inkılaplarını izaha yetmez. 

Bir başka nokta: Nikâh akdinin evlendirme me
muru önünde olmasını kabul etmek yanlıştır. Evlen
dirme memurunun önünde değil, evlendirme memu
ru tarafından tescil edilen bir muameledir. Evvelce 
malum bulunduğu üzere, hocalar, mollalar tarafın
dan bu nikâh tescil edilirdi; Hıristiyanlarda da ki
liselerde gene papazlar tarafından. Bu, bir tescil 
muamelesidir; bir yapma, bir icra işidir; bir seyirci
lik işi değildir. Onun önünde olmuş, seyretmiş hal
den memuru kurtarmalıyız. Bu, bir tescil muame
lesidir, onu kamuya ilan etmek meselesidir. O ba
kımdan da, «nikah muamelesi memur önünde ya
pılır» kaydını kabul etmek doğru değildir; tarafın
dan tescil ediliyor, önünde yapılmıyor. 

Teşekkür Ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, sorunuzu sorun lütfen. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı* «1961 Ana

yasasında bu inkılap kanunlarının korunmasıyla il-
liği madde nasılsa, aynen aldık. O zaman doğru ol
saydı, Atatürkün'ün hatırası aleyhine işlenen suç
larla ilgili yasaya alınması doğru olsaydı, o da alın
mış olurdu tabiî Biz orada olmadığımız için alma
dık.» dediler. 

1961 Anayasası doğru olsaydı, zaten biz yeni 
Anayasa yapmak durumunda bulunmadık ki bu
rada. Kocatürk arkadaşımız diyor ki; orada nok
sanlık var; o inkılap kanunlarının korunması mad
delerinde bir noksanlık var, o nedenle yeni olarak 
bu Yasanın da korunma kapsamına alınmasını is
tiyoruz. 

M. UTKAN KOCATÜRK — önerge de verdik. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Önerge de verilmiş. 

Şimdi, «efendim 1960'dan önce Atatürk hatırası 
aleyhine, inkılap kanunları aleyhine, Atatürk aley
hine, Atatürk aleyhine suç işlenmiş de onun için bu 
kanun çıkmış. Şimdi mesele de endişe edecek bir 
durum yok, onun için buna lüzum yok. Gençlik 
var, şu var, bu var, ve saire diyorlar. Efendim, her 
şey var da, 12 Eylül öncesi, önce 50 mebus, sonra 
25 mebusla Cumhuriyeti batıl ilan eden bir partinin 
iktidar koltuğuna geldiğini ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramına iştirak etmemek için, Anıtkabir'e gitme-
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mek için Of'da bir imam öldü diyor ve iştirak et
miyor... (alkışlar) 

Atatürk ilkelerinin laiklikten ibaret olduğu, bun
dan gayrilerinin önemsenmeyeceği gibi bir anlam 
çıktı bana göre, yanlış anlamış olabilirim... 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Tamamen 
yanlış. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Ama şunu unutmamız 
lazım ki, Yüce Meclis olarak, Büyük Atatürk, uzun 
askeri tecrübesinden sonra, uzun devlet idaresi tec
rübelerinden de sonra, ölümünden bir sene önce 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerini, 
kurduğu partiye de pek güvenmeyerek istikbalde ne 
olur diye, bu Devletin temel nitelikleri olarak laik
lik ve diğer umdeleriyle beraber Anayasanın 3 üncü 
maddesine koymuştur. Atatürkçülüğe dönüş hare
kâtı olan 12 Eylül Harekâtından sonra yapılan bu 
Anayasaya mutlak «laiklik» ve diğer ilkelerin de 
girmesi ve de kanuna karşı hile yolunu kullanıp da 
Atatürk'ün Anayasa ile güvence altına alınan İnkı
lap Kanunlarına saldıramayanların, Atatürk'ün şah
sını hedef alarak ve hatırasını tahkirle meşgul olduk
larını biraz önce verdiğim örneklerde herhalde da
da iyi anlatmaz mı, diye Sayın Komisyon Başka
nımızdan soruyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, sorulara lütfen cevap verelim. 

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

1961 Anayasasının getirdiği düzene rağmen, 
Türkiye'de iki defa «laiklik» ilkesine aykırı bir si
yasi parti kurulduğu vakıası doğrudur. Bunun bi
rincisi kapatılmış, ikincisi de büyük ustalık yaptığı
nı sanan bazı kişilerin yardımıyla kurulmuş ve ge
lişmiştir. 

Bunlara karşı tedbir alınmamışsa, bu, memle
ketimizdeki mevzuatın eksikliğinden değildir. Mem
leketimizdeki mevzuat, 1961 Anayasası yeter dere
cede açıktı ve bu siyasi partinin de kapatılmasını 
emrediyordu; fakat bu siyasi parti kapatılmamış, 
üstelik Atatürk'ün kurduğu partinin lideri tarafın
dan ilk önce koalisyona alınarak iktidara getirilmiş
tir. 

Bunları şimdi unutur görünerek, 197 nci madde 
dolayısıyla yapılan tartışmaya, bütün Türk Mille
tinin geçmişini, tarihini koymak istemek ve Ata
türk'ün ismini, Atatürk'ü koruyan bir kanunu bu
raya koymak çabasının, Atatürk'e hiç bir şey ka

zandırmayacağı kanısındayım. Atatürk, yeter dere
cede uludur ve yeter derecede kendisine karşı çık
mak isteyen güçleri alt edecek kuşaklar yetiştirmiş
tir. Böyle bir siyasi parti olmuştur; fakat işte bu si
yasi partinin akıbeti meydandadır. 12 Eylül olmuş
tur; 12 Eylül kendiliğinden olmamıştır. 27 Mayıs 
kendiliğinden olmamıştır, 27 Mayıstan önce bir 
Saidi Nursi olayı olmuştur. 

1961 Anayasasının eksiklikleri olduğu gerekçe
siyle değiştirdiğimiz bir vakıadır, onun tartışmasını 
yapıyoruz ve biz 1961 Anayasasına, Atatürk'ü ko
rumak için 1951 veyahut 1952 yıllarında çıkartılan 
Kanunun konmamasını da, bir kusur bir eksiklik 
olarak görmüyoruz. O zamanki Kurucu Meclisin 
tutumunu saygıyla karşılıyoruz ve doğru olduğuna 
inanıyoruz. Çünkü, bir milleti kuran, bir millete ha
yatiyet veren, bir milleti Batı uygarlık seviyesine 
eriştirmek, onu hedef gösterip, onu geçmek için yol
lar gösteren liderin; o millet tarafından eğer benim
senmezse, ne inkılaplarının ne de yolunun geçerli 
olacağı akla gelmez. 

Biz, bundan dolayıdır ki, arkadaşlarımızın gö
rüşlerine katılmayarak, Atatürk'ü bir Anayasa te
minatına almak çabasını yerinde görmüyoruz ve 
197 nci madde hakkında da arkadaşlarımın, özellik
le karşı görüşte olan arkadaşlarımın dikkatlerini 
çekmek isterim; 197 nci madde bütün Atatürk İn
kılaplarını korumayı hedef alan bir madde değil
dir 197 nci madde, sadece Türkiye Cumhuriyetinin 
laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda 
gösterilen İnkılap kanunlarını korumak amacını gü
den bir maddedir. «Laiklik» ilkesi hakkında görüş
ler çeşitli olabilir. «Laiklik» ilkesi, Sayın Fikri Dev
rimsel arkadaşımın anladığı gibi, ben hiç bir zaman 
«laiklik» ilkesinin tek Atatürk Devrimi olduğunu 
söylemedim; ama Atatürk Devrimleri içerisinde 
özel bir yeri olduğunu, lütfen Serbest Cumhuriyet 
Fırkasının kurulması sırasında Arkadaşı Fethi Beye 
yazdığı mektubu okursanız, gayet açık surette gö
rürsünüz. «Tek tartışma konusu laikliktir. Laiklik 
üzerinde anlaştıktan sonra istediğin partiyi kurabi
lirsin, istediğin görüşü savunabilirsin» demiştir. Ata
türk. Bu da, Atatürk'ün «laiklik» ilkesine verdiği 
önemi gösterir ve Batı uygarlık düzeyine erişmemiz
de bize en büyük engelin laikliğe aykırı cereyanlar
dan geleceğini görmüş ve bunu, bu millete duyurmak 
istemiştir. Onun için 1961 Anayasası, sadece «laik
lik» ilkesini koruyan inkılap kanunlarını teminat altı
na almak istemiştir. Sorun bundan ibarettir. Sorunu, 

— 321 



Danışma Meclisi B : 150 13 . 9 . 1982 O : 3 

daha öteye getirmeye çalışmak, Atatürk'ü Anayasa
nın dört bir tarafına sermek; (esasen Atatürk'ü baş
langıç kısmına koyacağız, Atatürk ilkelerine bağlı ol
duğumuzu 2 nci maddede tespit ettik) ondan sonra 
bir de Atatürk'ün Türk vicdanı içerisinde, kendisini 
sevenlerin, kendisini kuvvetle korumak isteyenlerin 
içerisinde bir de onu korumak için Anayasaya ihti
yacı olduğunu, Anayasa teminatı altına alınmak ol
duğunu biz düşünmenin mümkün olmadığı inancın
dayız. (Alkışlar) Bunun içindir ki, Atatürk'ü Ana
yasaya bu şekilde koymak aklımızdan dahi geçme
miştir. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Kocatürk bir 
önerge gönderdiler. Çok üzülerek arz edeyim, öner
geyi işleme koyamayacağım, Sayın Eroğlu ile Sayın 
Bayazıt ikinci bir önerge gönderdiler; onlar da Ata
türk konusunda geniş bir müzakere açıilmasını isti
yorlar. Onu da maalesef koyamayacağım. 

Şunu bilhassa arz etmek isterim, : Biz, yalnız bir 
madde ile değil, bütün bu Anayasa ile yaptığımız 
bütün bu Yasa ile Atatürk İlkelerini ve Atatürk İnkı
laplarını korumada kararlıyız ve bu yasayı bu mak
satla çıkarıyoruz. (Alkışlar) 

Değerli üyeler, Sayın Kurtoğlü'nıın «Medenî ev
lenme esası» teklifine Sayın Anayasa Komisyonu ka
tılmamıştır, «Medenî nikâh esası kalacaktır, katılmı
yoruz» dediler. Ayrıca, bilahara soru sorulurken bir 
açıklama yapıldı, Sayın Hazer, «Evlendirme memu-
ru önünde olmaz, evlendirme memuru tarafından 
olur» dedi. Bu konuya Sayın Aldıkaçtı, ne dersiniz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Müsaade buyurursanız efendim, 
Komisyon adına arkadaşım Feyzioğlu cevap vere
cek. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Feyzioğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, aziz arkadaş
lar; 

Medenî Kanunun getirmiş olduğu evlenme siste
mini değişik tarzda yorumlayan arkadaşlarımız ol-
!duDar,3 Bendbtiliz, bunıum< dolktirlinde de gerçekten de
ğişik görüşleri ihtiva eden bir sorun olduğunu be
lirttikten sonra, şunu açıklamak isterim : 

Medenî Kanunumuza göre, evlenme akti, evlen
dirme memurunun huzurunda, tarafların ikisinin 
olumlu olarak verecekleri cevapla tekemmül eder. 
İkinci «Evet» ile evlenme akti tamam olmuştur. 

Hatta biz imtihanlarda bazen zeka durumunu ölç
mek için, öğrencilerimize : «Pekâlâ ikinci evet'i söy
lemiş, heyecandan, evet'ten sonra ölmüş. Evlendir
me memuru hıemüiz bunlıarjinı evMlMerliınıi Uesöi ettirme
miş, likrozalan laffimaımış. ÖBu vaziyet fcamşısınida öJeniiın 
mirasını laciaba öbür eş laülalbliffiır tmiı?» diye soraonıZi 
Tabtiî zeki öğrendi, «Affiahilür» cevabımı <veıliır®e, doğ-
ru cevabı da vermilş olur. 

Şimdi bu, işin biraz da fantazisi; fakat Kanun
da da hüküm var sayın arkadaşlar. Bakınız sadece 
bir maddeyi okuyacağım, o madde de şekil noksanı 
sebebiyle, evliliklerin geçerli olup olmayacağını dü
zenleyen 123 üncü madde : «Belediye Reisi veya 
vekili veya köylerde ihtiyar heyeti huzurunda akde
dilmiş olan evlenme, kanunî şekillere riayet edilme
miş olması sebebiyle fesholunamaz» diyor. Evlen
dirme memurunun iştiraki muhakkak ki var. Fakat 
bu iştirak, oluşan, doğan evliliğin tespitinden, teyi
dinden ve tescilinden ibarettir. Bu, ihdasi bir nitelik 
taşımamaktadır, sadece ihzaridir. O itibarla «evlen
dirme memuru önünde» ifadesi, kanun hükümlerine 
göre yanlış bir ifade olmamaktadır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, evvela Sayın Kurtoğlu, önerge

sinde «önünde» kelıiımesiıni, «taraflından» kelimesi1 ye
rine teklif ©derler. Ve bu, kesin olarak Anayasa Ko
misyonunca kabul edilmiştir. Kesin oylarınıza sunu
yorum. «Önünde» kelimesini, Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca, maddenin 1 inci fıkrasının, 1 inci cüm
lesinde; «çağdaş uygarlık seviyesine erişme» idi, bu
nu «seviyesinin üstüne çıkarma» şeklinde Sayın Kan-
tarcıoğlu teklif etti ve Anayasa Komisyonumuz ka
bul ettiler. 

Bu teklifi de keşlin oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle birlikte 197 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenller... 
197 nci madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, bu maddeden evvel teklif edilen 
197 nci maddeyle liılgili, Sayın Tosyalı, Sayın Kuzu-
oğlu, Sayın Sarp'ın önergeleri var. Bir de daha ön
ceden Sayın Öztürk ve 56 sayın üyenin imzasıyla 
Anayasa Komisyonuna 110 uncu maddeyle birlikte 
gönderilen önerge var. Bu iki önerge mevzuatın dü-
zenlenmesiyılıe ilgilidir. İki önergeyi birlikte görüşe
rek, buraya, 196 (ile 197 nci madde arasına yeni bir 
madde konulup konulmaması hususunda görüşmeye 
başlıyoruz. 
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Önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Devlet vatandaş 'ilişkilerinde 'kırtasiyecilik diye 

ad'la'ndırılan bürokratik işlemlerin fazlalığından ve 
mevcut mevzuatın dağınıklık ve çokluğundan şikâ
yet etmeyen hemen hemen yok gibidir. Hükümet ta
raf mdam başlatılan «mevzuat reformu» diyebileceği
miz bu önemli konuya Anayasada yer verilmesi çok 
yararlı olacaktır. Bu amaçla, aşağıdaki madde met
ninin Tasarıya yeni madde olarak dahil edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lütfullah TOSYALI Fehmi KUZUOĞLU 
Ahmet SARP 

Mevzuatın Düzenlenmesi, Hizmet ve İş Akımı
nın Hızlandırılması. 

MADDE 197.. — A. Devlet, vatandaşların yü
rütme organı ve idare ımakamlarındaiki her türlü iş 
ve 'işlemlerimin kısa zamanda sonuçlandırılması, bü
rokratik işlemlerini azaltılması, hizmetlerin en az 
giderle yerine getirilmesi bakımından her türlü tedbi
ri alır. Bu maksatla mevcut mevzuatın arındırıla
rak, kullanılan dille yazılması ve kanurilaırın tekniği
ne uygun olarak hazırlanması için gerekli kanunî 
düzenlemeleri yapar. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasalarından zaman zaman yararlandığımız 

demokratik parlamenter rejimlerle yönetilen ülkele
rin hemen tamamında var olan örneklerine uygun 
olarak parlamentoya yardımcı teknik bir kurulun 
oluşturulması, giderek artan mevzuat kargaşası kar
şısında kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu amaçla, Ko
misyonca geri alınan Tasarının 196 ncı maddesinden 
sonra aşağıdaki metnin 197 nci madde olarak Ana
yasaya eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kanun Düzenleme Kurulu: 

MADDE 197. — Mevzuatın arındırılması, kanun
ların dili, tertibi, tasnifi ve yayımının teknik bütünlük 
içinde ve bilimsel yöntemlere uygun olarak hazırlan
masını sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bağlı Kanun Düzenleme Kurulu kurulur. 

Kurulun teşkilat, çalışma, usul ve esasları ile öz
lük işleri kanunla düzenlenir. 

Kâzım ÖZTÜRK 
Güngör ÇAKMAKÇI 
Talât SARAÇOĞLU 
ibrahim GÖKTEPE 

Abdurrahman YILMAZ 
Bahtiyar UZUNOĞLU 
Nurettin ÂYANOĞLU 

ismail Hakkı DEMIREL 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

E. Zekai ÖKTE 
R. KARAHASANOĞLU 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Cevdet KARSLI 

Şerafettin YARKIN 
Turhan GÜVEN 

Ali DİKMEN 
Ayhan FIRAT 
Hidayet UĞUR 
Nermin ÖZTUŞ 

Turgut KUNTER 
Lâmi SÜNGÜ 

Tandoğan TOKGÖZ 
Mehmet KANAT 
Aydemir AŞKIN 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Hamdi AÇAN 

Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 
Şadan TUZCU 

Akif ERG1NAY 
H. ibrahim KARAL 

A. Asım İĞNECİLER 
Abbas GÖKÇE 

Paşa SARIOĞLU 
Recai BATURALP 
Fevzi UYGUNER 
Fahri ÖZTÜRK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Remzi BANAZ 
Adnan ÖREL 

Zeki YILDIRIM 
A. Senvar DOĞU 

Özer GÜRBÜZ 
Erdoğan BAYIK 
Orhan CİVELEK 
Yılmaz ÖZMAN 
B. Sami DAÇE 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
İbrahim ŞENOCAK 

ismail ŞENGÜN 
Salih İNAL 

Avni ŞAHIN 
Ethem AYAN 

H. Erdoğan GÜREL 
Kamer GENÇ 

Aydın TUĞ 
Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa-

y n arkadaşlar; 
«Atatürk» konusundan, kırtasiyecilik gibi bir basit 

konuya döndüğümüz için, talihsiz bir sıralamadayız; 
fakat bert basit üç dört örnek vererek, bu mevzuun 
önemini dile getirmek istiyorum. 

Bir mesken yapımı için 38 çeşit vergi yatırılması 
gerekmektedir. 38 çeşit işlem demektir bu. Vatandaş 
bu işlemlerden bıkmaktadır, bezmektedir, ya kaçak 
inşaata yönelmektedir, ya da yapıyı yapmaktan vaz
geçmektedir. Sahil kenarında ve yol kenarında bir 
tuğla fabrikası için şu işlemler yapılması gerekiyor : 
Özel idareden ruhsat alınması, Sağlık Müdürlüğün-
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den gayri sıhhî müessese müsaadesi alınması, Bölge ı 
Çalışma Müdürlüğünden iş izni alınması, Karayolla
rı Bölge Müdürlüğünden ruhsat alınması, imar is
kân Bakanlığından önizin alınması, harita tasdiki, plan 
tasdiki, îmar Müdürlüğünden müsaade alınması, idare 
Kurulundan karar alınması gibi. I 

Bu formalitelerin çokluğu, işi geciktirmekte, ma
liyetleri artırmakta ve teşebbüs sahibini bu teşebbü
sünden caydırmaktadır. Bu formaliteleri azaltmak için, 
birtakım kanunlarda düzenlemeler yapılması gerek
mektedir. 

Sayın Öztürk'ün önergesinde, yeni bir Yasa Dü
zenleme Kurulu teklif edilmekte idi. Mahiyeti itiba
riyle önergemiz birdir, müştereken nazarı itibara alı- | 
nırsa yerinde olacaktır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın öztürk buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Daraıışma Mecdlisıitmliz ilk çalışmiaya başladığı za

man, ilk teklif olarak huzurlarınıza gelen ve uzun 
uzun tartışılan, bilahara Komisyon Raporunun red
diyle, Hükümetimizin hazırlıklarına fırsat vermek üze
re, Komisyona iade edilen teklif nedeniyle mesele 
dile gelmişti. 

Hükümetimizin hazrlıklarını bekliyorduk, içtü
zükteki hakkımızı kullanmak üzere. Ancak, Anayasa 
Tasarısının görüşülmesi sırasında, bana ve arkadaş
larıma cesaret veren bir kısım gelişmeler oluştu. Ad
lî yılının açılış nedeniyle Sayın Devlet Başkanımızın 
ifadeleriyle konuya girmek istiyorum. «Kanunların 
ayıklanması mevzuuna gelince; hakikaten çok büyük 
bir yaraya temas ettiler. Bugün mevcut kanunlarımı
zın içinden çıkmak mümkün değildir. Değil hukukla 
uğraşmayan kişilerin, hukukla uğraşanların dahi bu 
kadar kanunun altından kalkması mümkün değildir 
ve hele o imparatorluk devresinden kalma birçok 
kanunlar var ki, bugün emeklilik yaşına gelmiş bir 
albay arkadaşım karşıma, geldi o kanunun madde
sini okudu; Komutanım, ben bunu anlayamıyorum. 
Ne olur bir heyet teşekkül etse de, şu kanunları gü
nün kullanmakta olduğumuz lisanına çevirse de, biz 
de anlasak, dedi. Birçoklarını ben de anlayamadım. 
O halde görülüyor ki, bu gibi çok eski devirden kal
ma kanunlarımızın da elden geçirilerek yeniden ya
zılması lüzumu ortaya çıkmaktadır.» 

Teklifimin tartılmasından sonra, köşe yazarları
mız kıymetli yazarlara eldeki dokümanları göndererek 
konunun bir de basın yoluyla açıklanması yolundaki 

taleplerime bir değerli yazarımız, Sayın Özyörük (ki, 
babasıyla çalışma mutluluğuna ermiş bir naçiz arka
daşınızım) o da aynı biçimde böyle bir tasarının Ana
yasa nedeniyle ele alınmasındaki isabeti belirtmekte
dir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Zamanın darlığı içinde sadece satırbaşlarıyla de

ğineceğim. 

Türkiye'de 11 bini aşkın kanun vardır. Teklif ne
deniyle dile getirdiğim için arz etmiyorum, impara
torluk döneminden dilini ve dinini anlamadığımız ka
nunlardan tutunuz da, birbirini nakzeden 11 bin ka
nunun bugün ortalama bir rakamla ancak bin tanesi 
yürürlüktedir. Bunları diliyle hükümleriyle ayıklama
nın gerekliliği ortadadır. Hukukçu olmak; Sayın Dev
let Başlkainjrnıızını beinttigjı güıbli, raıeseteyte uğraşan ben, 
naçiz arkadaşınız olarak, ömrünü veren bir arkadaş 
olarak, bana bir kanunun yaşayıp yaşamadığını sor
duğunuz zaman, arşivime sahip olmak kaydıyla size 
ancak yarım saatte cevap verebilir durumdayım. 

1. Mevzuat yekdiğerinin içine karışmıştır; yönet
melik, tüzük, kanunun hangi sahalarda düzenleneceği 
belli değildir. 

2. Parlamentomuza demokratik düzende gelen par
lamenterlerin kanun uzmanı olmasını beklemek hak
kına sahip değiliz. Teknik bir ikmal, kanunların tek
nik mükemmeliyet içinde olması kaçınılmazdır. Batıda 
bizzat gördüğüm ve birçoklarınızın müşahede etti
ği gibi, yasa referans servisleri vardır. Parlamenter 
gelir, siyasî tercihini bildirir. Siyasî tercihi içinde ilmî 
raporu teknik elemanlarca yazılır, üyeye arz olunur. 
Üye bu raporu okuduğunda, gerçekte bir boşluğun 
var olup olmadığına kani olursa, emrini verir. Bu 
hususta kanun teklifini hazırla der ve üyenin işi ora
da biter. Kanun hazırlanır; sadece imzasını atar. 

Ya biz, öyle miyiz? Bir seneye yaklaşan bir zaman
dan beri hepiniz çalıştığınız için sözlerimi daha iyi 
anlatma imkânına kavuşacağını düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz dolmuştur. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bitiriyorum Sayın Başka

nım. 
Bir kanun teklifi hazırlamaya başladığımız za

man, elinizde imkân yoktur, gerekli bilgi yoktur. Bu
nun için özel bir gayret sarfetmeye mecbursunuz. 
Buradan kaynaklanan kanunî bozukluklarımız bu nok
tada kaynaklanır ve devam eder. 

1960 yılına gelinceye kadar komisyonlarda en faz
la 1/3 değişme olduğu için, komisyon üyeleri yıllar 
içinde uzman hale geliyordu. 1960'tan sonra değişim 
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% 60'ın üstünde, % 75'te cereyan edince çıkan ka
nunlar da diliyle, tertibiyle, düzenlediği sırayla bo
zuk hale gelmiştir. Anayasayı düzenlemeye koyul
duğumuz şu anda bu konunun ayıklanması Türkiye' 
de pek çok problemi kendiliğinden çözecektir. 

Dar zamanda, Sayın Başkanımın ihtarı karşısında 
başka bir şey söyleme fırsatım yoktur. Konu, saat
lerce konuşulabilecek durumdadır. Anayasada bir mad
deyle konunun güvence altına alınmasında Devlet 
olarak büyük yararlar vardır. 

Saygı ile arz ederim. 
, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Aleyh

te söz istiyorum. 
AKİF ERG1NAY — Lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük'le Sayın Erginay 

söz aldılar. Say n Gözübüyük daha evvel söz istedi
ler. 

Sayın Erginay, siz lehte söz istiyorsunuz. 

Sayın Gözübüyük, aleyhte konuşmak üzere buyu
runuz. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 
Muhterem Başkan, pek değerli arkadaşlar; 

Çok iyi takdir buyuracağınız gibi, Anayasa tefer
ruatı ihtiva etmez, her şey Anayasaya girmez ve Ana
yasadaki hükümler birer müessesedir, kurumlaşmış 
hükümlerdir. Bu teklifin bu açıdan hiçbir suretle 
Anayasanın ilkeleriyle maksadıyla hedefiyle uzlaş
ması mümkün değildir. 

Kaldı ki, böyle bir teklif dolay sıyla Adalet Ko
misyonunda konu incelenirken, Başbakan Sayın Bü-
lend Ulusu imzasıyla verilen cevapta, Bakanlar Ku
rulu tarafından tarih ve numarası yazılı kararda, bu 
konunun ciddî ve esaslı şekilde ele alındığı ve üze
rinde çalışmalar yapılmakta bulunduğu; bu sebepler
le böyle etraflı, teferruatlı, sistemli, ahenkli ve insi
camlı bir çalışmanın ise, zamana muhtaç olduğu et
raflı şekilde aç klanmış ve bu gerekçeyle de teklif 
kabul edilmemiştir. Adalet Komisyonunda metnin aslı 
mevcuttur. 

Bunun dışında böyle bir ihtiyacın kabulü veya 
böyle bir ihtiyacın bulunduğu meselesi başkadır, bu 
ihtiyacın karşılanması usulü başkadır. Hükümetin, ic
ra kuvvetinin en başta gelen vazifeleri arasında da, 
hiç şüphesiz bütün ülkelerde olduğu gibi, kanunla
rın birleştirilmesi, hatta eskilerinin kaldırılması, yeni 
numaralar verilmesi, ki İsviçre Konfederasyonunda 
böyledir; tarama yapılarak kanunlar yeniden numara
lanıyor ve böylece tek metin haline getiriliyor; ama 

bunun Anayasaya konulmasına lüzum ve ihtiyaç yok
tur. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Anayasa yapma 
usulüyle bağdaşmaz. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Yıl 1971, bendeniz Türkiye ve Ortadoğu Amme 
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürüyüm. Üniversiteli ol
ması bakımından bir profesörün tayin edileceği hak
kında zaten kanunî hüküm olduğu için. O zaman 
beraber çalıştığımız, şimdi karşımda bulunan Sayın 
Tutum da vardı. Bir teşebbüse geçtik; Türkiye'de 
kanunların düzenlenmesi, hukukî deyimlerin ayıklan
ması, tespiti ve bunların devamlı olarak, hatta eski 
kanunların nazara alınması, hatta hatta hangi ka
nunların yürürlükte olduğunun tespiti. 

Danıştaydan da olmak üzere, 8-10 kişilik yetkili 
zevatı topladım, uzun uzun konuştuk. Bir proje ha
zırladık ve bu projeyi, planı zamanın Başbakanı Ni
hat Erim ve Başbakan Yardımcısı öğrencim Atilla 
Karaosmanoğlu'na getirdim, anlattım. «Bize kararna
meyle 300-500 bin lira verin, bu işi yürütelim ve 
memlekette bu keşmekeşi önleyelim artık» dedim. Ka-
raosmanoğlu, öğrencim olmakla birlikte işi pek hafi
fe aldı, «Hocam, biz bunu iki bakanlığa verelim; on
lar yapsın» dedi. «Hangi bakanlıklar?» «Adalet ve 
İçişleri bakanlıkları.» Hâlâ orada... 11 sene geçti. 

Onun için ben Sayın Gözübüyük'e cevap vermek 
isterim. Bu bir hükümet meselesi değil. Olamıyor, ya
pamıyorlar, yapmıyorlar. Başbakanlık Müdevvenat 
ve Neşriyat Genel Müdürü Şeref Bey vardı, kendisi 
o Kuruma, o toplantıya çağırılmıştı. «Siz ne yapar
sınız?» dedim. «Gelen tasarıları inceler, kanunlarla 
karşılaştırır, terimleri itibariyle bir birliği kurar mı
sınız?» «Hayır, bize gelen tasarıları Meclise aynen 
intikal ettiririz.» dedi. 

işte onun için bu kanunlar karmakarışık. Birisin
de eski, belki Osmanlı lisanı, birisinde de yeni te
rimler var. Birisi hukukî terim itibariyle «Ahmet» 
diyorsa, öbüründe belki «Mehmet» diyor. Ortada 
kesin bir şey yok. 

Sayın Arkadaşlarım; 
Bugün Strazburg'da bunlar bilir sayar (bilgisa

yar) makineleriyle düzenlenmiştir. Her birisinde, bü
tün Avrupa memleketlerinin hukukî deyimleri yer
leşmiş; biz hariç. Yapmadık çünkü, bildiremiyoruz. 
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Şimdi hükümetler yapar, tavsiyeler verilir, «Efen
dim, yapacağız» denir, «Ele aldık» denir; ama yap
mazlar, yapamazlar. Bunu bu Meclis mutlaka ele al
malı, üzerine eğilmelidir derim. Anayasaya da ko
yarsak, işte o zaman... Anayasa diline vesairesine 
hükmüne, esaslarına aykırıdır! Bırakın bunları. Lüt
fen bırakın. Bu bir dert midir? Hükümetlerin üzeri
ne gidemediği bir dert midir? Bunun devasını burası 
bulsun. Yeni Anayasamızla birçok müesseseler kur
duk, neden bu girmesin? Bu, memleketin esasına, bü
tün kültürüne temas eden bir noktadır. 

Biz müstakil Meclis olarak, böyle bir esası Ana
yasaya koymak suretiyle, Türkiye'ye hukuk lisanımı
zın düzenlenmesi, Kanunlarımızın iyice derlenmesi 
ve toplanmasını sağlayabiliriz. Hangisi yürürlükte, 
hangisi değil kolayca bulabiliriz. Kusura bakmayınız 
bu Meclisten bazı kanunlar çıkmıştır, mülga kanuna 
ek kanun çıkmıştır; böyle hatalar olmuştur; ama, 
bahsettiğimiz şekilde böyle bir organ bulursanız, o 
zaman o organ, size hepsini derler, toplar getirir ve 
siz de kendi aranızda hukuk bakımından aynı lisanı 
konuşursunuz. 

Bu itibarla, ben önergenin lehindeyim. ileride ka
nun halinde getirmek mümkün olursa, zannederim 
bu memlekete büyük bir hizmet yapmış oluruz ve şe
refi de bize ait olur. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Anayasa Komisyonunun önergeler üzerinde

ki görüşü nedir?. Rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gerek Sayın Tosyalı'nın, gerekse Sayın Öztürk' 

ün açıklamalarına, gerekçelerine tamamen katılıyo
rum. 

Türkiye'de belki 11 bin kanun var, bunun belki 
bin tanesi tatbik ediliyor ve böyle bir karmaşa düzen 
içerisindeyiz. Bunun halli gerekmektedir; fakat bu
nun hallini, bu ihtiyacı, bizim şimdi duymamızdan 
çok daha önce duyulduğu da anlaşılmaktadır; Sayın 
Erginay açıkladı, 1971'de duyulmuştur. Ondan sonra 
tekrarlanmış ve bildiğim kadarıyla bugün Başbakan
lıkta bu hususta çalışmalar yapılmaktadır. Yeni bir 
düzen getirmek için değil, kanunlar tasnif edilmeye 
başlanmıştır; yapılmaktadır bu çalışma, bugün. 

Esasen böyle bir hükmün Anayasaya konması, 
eğer o hükme inanan olmazsa hiçbir değer taşımaz. 
Anayasayı uygulayacak olanlar iktidardır; eğer ikti
dar Anayasanın hükmüne inanmazsa hiçbir şey mey
dana gelmez. 

Diğer taraftan da, bu işin çözüm yeri Kanunlar 
Dairesidir. Sayın Erginay, yine Kanunlar Dairesine 
ilişkin olarak örnekler verdi. Doğrudur, Kanunlar 
Dairesinin personeli yetişkin değildir. Ben, 1977 yı
lında Kanunlar Dairesinde 38-39 yaşlarında bir baş
kan gördüm; mümkün değil. Kanunlar Dairesinin ba
şında, memleketin en ağır, en bilgin ve en iyi yetişmiş 
hukukçularından birinin bulunması lazımdır; ama 
bizde bu iş böyle uygulanmış. Şimdi bundan sonra 
inşallah, Başbakanlıkta yapılan çalışmalar olumlu 
sonuca varır; çünkü bu ihtiyaç gün geçtikçe artacak
tır ve esasen kendini hissettirmiştir ve çözüm yolu 
gelir. 

'Bundan dolayı biz Anayasaya böyle bliır ımıadde-
nlin girmesine Ikıarşıyız, böyle bir hüıküm Anayasaya 
(giremez efendliımı.ı 

BAŞKAN — Evet 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bliır soruım var Sayın Baş
kam. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztiirk sorunuzu 
sorun efendiımı. 

(KÂZIM ÖZTÜRK — Değerli Anayasa Komis
yonu Başkanımdan, bu çalışmalarım 1934'te başladı
ğını ve merhuma Doktor' Refik Saydamı, yine mer-
ıhum Profesör Şeımısettiın Günıaltay'ım meseleye ciddi
yetle eğildiği, Adalet Bakanlarımdan Sayım Göfc-
ıtürtk'ün, Sayım Amıiil Artüs'üm konuya eğildiği ve ça-
jhşmalanm bir notada akamete uğradığı yüksek ma-
iüımlanmızdlr. 

Hükümetiimlizliın çalışması, som uygulama planın
dan kendilerime arz ediyorum. «Tedbirler, kamum 
'tasarıları üzerinde yapılmış, tartışmalara dayalı oılıa-
ralk, kamu yönetimli ve hukulk ilkelerime, hukuk tek
niğine, kalkınma planlarıma ve yıllık programlara uy
gun olarak hazırianıacalk ekonomik ve sosyal poli-
tilkalar ve tedbirlere ilişkim kanun tasarıları ikallkın
ma planına ve yıllık programılara uygunluğu bakımlım
dan Devlet Planlama Teşkilatınım görüşü ailrndıktan son
ra Batanlar Kuruluma sevk edilecektir.»! 

Bu üç - dört maddeden itibaren, devamı ediyor; 
«Ekonomik planlama medeniyle hukuk nizamımın dü-
zeMtaıesli» öngörülmöktedir ve de benim beş yaşım
da olduğum zaman başlayan çalışmalar hep «cefc'le, 
cak'la» gidiyor. 

©unu Anayasa 'güvemcesiimıe ainadiğımız takdirde, 
böyle bir kanunun çıkacağıma değerlıi Anayasa Ko
misyonumuzun Başkanı karni mıidlir?... 

Arz ederim efendim., 
IBAŞKAN — Buyurum Sayım Aldıkaçtı. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
ırım, Sayın Kâzını Öztürk arkadaşımız, bendim söy-
fedilkleriımii «teyit ödüyor. 

1934'te çalışmaya başlamış bir Adalet Balkanı, 
ondan sonra bazı isimler gelmiş, hepsi eğilmişler bı
rakmışlar. 'Bir iktidar buna inanırsa, çözüm yoluna 
gider ve geröklıi örgütü kurar. Bu örgüt Anayasaya 
hülküm koymakla kıurullmaz efendilim. Bu çolk zor bir 
iştik- ve sonra da kendisi bıir şey daha 'ilave ettiler, 
«ben 5 yaşındayken •başladı» dediler. Sanımasm İki, 
Anayasaya hüküm konulunca bu 1J0 sonede, 15 se
nede düzenlenir. Bu çolk derim bir çalışıma konusu
dur, bellki 30 - 40 sene sürer. Bunun teşkilatını ikur-
mıalk da Başbakanlığa aittir, Başbakanlık da 1981 
yılında aldığı blır kararla bu yölıda çalışmaktadır 
efend:ım. 

Benim, arz edeceklerini bundan ibaret, böyle bir ' 
hülkmün Anayasaya girmesine karşıynm; ama tak
dir Yüce Kurulundur. 

iBAŞKAN — Teşelkıkür ederim. 

Değerli üyeler bu ilki önergeye Anayasa Komis
yonu katılmıyor. 

Önergelerin dilkkaite alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Önelrge-
ferin dikkate alınması 'kabul edilmemiştir. 

•Değerli üyeler 198 inci mıaddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın değiştirilmesi 
'MADDE 198. — Anayasamın değişjtiıriılmieşi, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en 'az 
üçte biri tarafından yazıyla teklif 'edilebilir. Anaya
sanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle gö
rüşülemez. Değiştirme teklifimin kabulü, Meclisin 
üye tam- sayısının üçte ilki çoğunluğunun oyuyla 
mümkündür.: 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerim 
görüşülmesi ve kabulü, birindi fıkradaki kayıtlar 
dışında kanunların görüışüknesii ve kabulü hakkında
ki hükümlere tabiidir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili ilki değişiklik 
önergesi var; oikutuyorum. 

Yüksek Başkaınılığa 
'Bilindiği gibi Anayasaların «katı», ve «esnek» 

sekimde ilki kategoriye ayrılması hukuk ve siyasî 
bilim literatüründe yerleşmiş ve katı Anayasa sis-
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temi her zaman «Anayasanın üstünlüğü» prensibini 
en iyi gerçeğeyken bir sistem olarak düşünülmüş
tür. 

Anayaısanıım şekl balkıımından «Güç değişüirilebi-
lir» oiıması, başkaca bir deyişle katıldığı temelde iki 
hususu sağlamaya yöneliktir. Birincisi Anayasa reji
minin istikrarı, diğeri ise Devlet kudretinin etkili bir 
surette sınırlanmasııdır. Anayasada Devlet organlıa-
rıının yetki ısınırlarının açıkça ç'izillmesi ne denli önem
li 'ise, hiç şüphesiz bu sınırların geçici bir çoğun
luk tarafından kolayca değişirilebiılmesinin önlenıme-
sii de önemlidir ve burada güdülen başlıca esas da 
temel halk ve hürriyetlerin korunmasıdır. 

'Bu sebeple, en fazıla istikrara muhtaç olduğumuz 
bu dönemde bütün maddelerim olması bile özelikle 
temel halkların ve hürriyetlerin değişimlinde referan
duma gidilmesi ve bunumla birlikte seçimim yenilen
mesinin de zorunlu olması amacıyla 198 imci madde
nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi arz ve teklif edi
lmiştir. 

Saygılanımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

I - Anayasanın Değiştirilimesıi : 
Madde 198. — Anayasanın 1 inci ve 2 nci kısmın

da yer alan hükümlerin değişikliği ile ilgili kanun
lar referandumla onaylandıktan sonra yürürlüğe gi
rer. 

Bu hükümlerde değişiklik yapma kararlarını refe
randuma sunan meclisler aynı zamanda seçimin ye
nilenmesine de karar vermek zorundadır. 

Anayasanın diğer maddelerinin değişimi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşü
lemez. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla müm
kündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, yukarıdaki kayıtlar dışında 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hüküm
lere tabidir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Anaya

sanın değiştirilmesi» başlığını taşıyan 198 inci mad
desinin sonuna, aşağıdaki fıkranın eklenmesini, say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
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Eklenecek fıkra : 
Anayasa değişiklikleri halk oyuna sunulur ve ka

bul edilince derhal Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girer. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım önergem 
üzerinde açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Cumhuriyet organlarının oluşumunu yeniden dü

zenleyen Anayasamızın gelişiminde, çift kanatlı bir 
parlamento oluşumu henüz kesin sonuca bağlanma
mıştır. 

Cumhurbaşkanının kanunlar üzerindeki denetimi 
bütçe ve Anayasa üzerinde bulunmadığı dikkate alı
narak rejimin istikrarını sağlamak ve Anayasa deği
şimini sert usullere tabi tutmanın zaruretini naçizane 
tespit ettiğim için, Anayasanın «Anahaklar ve hürri
yetlerle» ilgili bölümlerinin değişiminin parlamento
nun belirli değişme; üçte bir teklif, üçte iki kabul biçi
minde değil, doğrudan doğruya referandumla kabu
lünü ve referandumu hazırlayan Meclislerin seçim
lerinin de yenilenmesini öngören bir önergeyi Yüksek 
Makamlarınıza takdim ettim. 

Buradaki amaç, gelecekte Anayasanın ülkeye hâ
kim olan bir heyecan içinde rejimin istikrarını sağla
maya yöneliktir. Düşünülmesi, etraflıca düşünülmesi 
gereken bir husus olduğuna kaniyim. 

Zira, çift parlamentolardan oluşan yasama organ
larında ikinci meclisler istikrar unsuru olduklarından, 
birinci meclislerde kabul edilen anayasalar ikinci 
meclislerde aynı vasıflı çoğunluğu bulamadıkları tak
dirde anayasalar uzun ömürlü ve süreli olmaktadır. 

Tek kanattan oluşan meclislerde anayasa değişimi
ni frenleyecek, diğer bir tabiriyle demokrasideki mü
esseselerin yekdiğerini kontrol edecek sistem bu nok
tada zayıf düşmektedir. Buna bir emniyet supapı ol
mak üzere halk oylamasına gidilmesini, özellikle te
mel hak ve hürriyetlerde bu yola gidilmesinin büyük 
yararı vardır. Hem Anayasanın ömürlü olması, hem 
rejimin istikrarlı olması yönünde; ama Anayasa Ko
misyonumuzun, dolayısıyla Değerli Başkanının benden 
gelecek her öneriyi reddetmekte kararlı bulunduğu da 
tarafımdan bilinmektedir. Bu sözlerimi tutanaklarda 
tescil edilmesi amacıyla arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kanım önergenin lehinde söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş-

I kan, değerli arkadaşlarım; 
I Muhterem Heyetinizce yapılmakta olan yeni Ana-
I yasada Milletimizin özlemine cevap veren hükümlerin 

konduğu kanısı genellikle yaygındır. Bu itibarla hep 
I beraber bu Anayasanın uzun ömürlü olmasını yürek

ten diliyoruz. Onun için de anayasa değişikliklerinin 
eski usulerin dışında ve daha da zorlaştıracak gerçek 
ihtiyaçlar karşısında, ancak değişecek bir hale getiril
mesinde, şüphesiz çok faydalar vardır. 

Bu itibarla yapılmasındaki usule uygun olarak, ya
ni Danışma Meclisinde kabul edilen Anayasa Güvenlik 

I Konseyinde görüşülüyor, sonuca bağlanıyor ondan son
ra da halkoyuna sunulmak suretiyle kesinleşiyor. Ay-

I nı usulü değişikliklerle de kabul etmek suretiyle Bü-
I yük Millet Meclisinde yapılacak değişikliklerin halk-
I oyuna sunulması suretiyle kesinleşmesinde isabet ol

duğu kanısındayım. 
I Sayın Anayasa Komisyonumuzun düşüncesinde 
I peşin hükümlü olduğunu ifade eden Sayın öztürk 

arkadaşımın bu fikrine katılmıyorum.. 
I Saygı ile arz ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 

SİYAMI ERSEK — Bir sorum var efendim, Sa-
I yın Başkanım bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersek. 

SİYAMI ERSEK — Sayın Başkan, değerli arka-
J d aşlar; 
I Efendim, önce bir hususun aydınlanmasını fayda-
I lı görürüm. Şimdi bir anayasa değişimi bahis mev

zuu olduğu zaman üçte iki çoğunluk bekleniyor ve 
I aranıyor. Aksi takdirde böyle bir değişiklik bahis 
I mevzuu değil. 
I Ancak, bizim ne Tüzüğümüzde, ne de Anayasa-
I mızda ve ne de başka bir yerde benim gördüğüm 
I kadarıyla bu Anayasanın hangi çoğunlukla kabul 
I edileceğine dair bir madde yok. »Bir şeyin cüzünü üç-
I te iki çoğunlukla kabul ettiğinize göre yahut değiştir-
I meyi, ancak üçte iki çoğunlukla yapabildiğinize gö-
I re, bunun küllünü febihâ ve daha büyük emniyetle, 

en azından üçte iki çoğunlukla kabul etmek gerekir 
I gibi geliyor mantık bakımından. 
I Halbuki şimdiye kadar olan bütün bu kabuller-
I de, prosedürlerde alelade bir çoğunlukla bütün mad-
I deler kabul edilmiştir. Eminim ki, bu konuşmaların 

sonunda da tümü oylanırken böyle bir basit çoğun-
I lukla bu Anayasa kabul edilecektir, bu Anayasa re-
I feranduma sunulacaktır. 'Bir hafta sonra bu Anaya-
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sanın bir mddesini değiştirmek gerektiği takdirde üçte 
iki çoğunluk istenecektir. Doğrusu ben anlayamadım, 
eğer beni aydınlatırsanız hakikaten bu akşam eve da
ha mesut giderim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 
Evet, buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Evvela isterseniz Sayın Profesör Ersek'e cevap 
vermekle başlayayım, bilmiyorum kendisini ne ölçü
de tatmin edeceğim çünkü bu bir hukuk kuralıdır, 
hukuk kuralları bazen rasyonel temellere dayanmaz. 
Dediği gibi bir mantıksızlık var gibi, Anayasanın de
ğişmesinde üçte iki çoğunluk arıyoruz, halbuki ka
bulü için basit bir çoğunluk yetiyor. 

Şimdi Anayasanın değiştirilmesinde özel bir ço
ğunluk aranmasının sebebi, Değerli Arkadaşımız Kâ
zım öztürk'ün de belirttiği gibi, katı anayasa siste
mine bağlıdır; katı anayasa sisteminden doğar ve bu 
da anayasaların sık sık değiştirilmemeleri ve aslında 
içtimaî mukavelenin bir türü olan, sosyal anlaşma
nın bir türü olan anayasanın konulmuş kurallarının 
uzun bir süre devam etmesini sağlamak ve % 50-51 
çoğunlukla iktidara gelen bir siyasî partinin veyahut 
bir kuvvetin anayasayı dilediği gibi, değiştirmesini ön
lemek amacıyla anayasayı korumak amacıyla kabul 
edilen bir sistemdir ve bugün İngiltere dışında, bütün 
dünyada katı anayasa dediğimiz sistem uygulanır; 
ama bunun çeşitli türleri vardır. Biz Esas Teşkilat 
Hukukumuzda eskiden beri bir de üçte bir oranında 
yazılı teklif ve meclisin üye tamsayısının üçte iki
sinin kabulü sistemini benimsemişizdir ve bu Anaya
saya da bu hükmü koyduk. 

Şimdi sayın arkadaşlarımın önergelerine geliyo
rum. Evvela Sayın Öztürk Arkadaşım üzerimde ma
nevî bir baskı, çok şiddetli manevî bir baskı yapıyor 
ve diyor ki, «Benden gelen teklifleri daima reddetti,» 
Allah şahidimdir, Sayın Kırcalı'yı karşımda görüyo
rum o da şahidimdir; Meclis İçtüzük Komisyonunda 
kendisinden gelen tekliflerin en fazla destekleyicisi 
bendim galiba. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Doğrudur Sa
yın Başkanım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim efendim. 

Bir iki defa tartıştık kendisiyle; fakat getirdiği 
bütün içtüzük hükümlerini elimden geldiği kadar 

oyumla beraber destekledim, kabul ettik; sonuç da 
pek iyi olmadı galiba, o da ayrı bir hikâye. 

Şimdi, referandum sorununa gelince; 
Sayın Arkadaşlarım, bizim memleketimizde refe

randum müessesesi kabul edilmemiştir. 1961 Anaya
sası halkoyuna sunulmuştur; sebebi gayet açık olarak 
Sunuş Kanununda belirtilmiştir. Çünkü, 1961 Anaya
sası millet tarafından seçilmiş bir meclis tarafından 
yapılmamıştı. Bundan dolayıdır ki, Anayasayı meştu-
laştırmak için 9 Temmuzda halkoyuna sunulmuştu. 

Eğer, 9 Temmuzda Anayasa kabul edilmese idi 
ne olacaktı? Kanun onu da öngörmüştü. Diyordu ki : 
9 Temmuzda Anayasa kabul edilmezse serbest seçim
ler yapılacak, kurulacak siyasî partilerle birlikte ve o 
seçimler sonunda ortaya çıkacak meclis, teşekkül ede
cek meclis, bir anayasa yapacak ve o anayasa halk
oyuna sunulmayacak, yani 1961 Anayasasındaki re
ferandum sistemimiz de istisnaî olarak kabul edil
mişti ve ondan sonra da halkın, referanduma elve
rişli olup olmadığı sorunu üzerinde durulmuş ve 
Türk toplumunun referanduma, halkoyuna sık sık 
başvurması için yeterli derecede yetişmemiş olduğu 
düşünülmüştü ve bu şekilde uygulamaya konmuştu. 
1961 Anayasasında üçte bir yazılı teklif ve üçte iki 
ayrı ayrı her iki mecliste kabulü şeklinde. 

Şimdi, biraz evvel söylediklerim belki bir tepki 
yarattı : Toplumun yetişmiş olup olmaması. Arz edi
yorum; Avrupa'da İsviçre dışında diğer memleketler
de, Fransa'da da yeni kabul edildi, anayasa değişik
likleri referandumla yapılmaz. Referandum yolu çok 
tehlikeli ve gerçekten büyük sorunlar ortaya atabi
lecek nitelikte olan bir sistemdi; ama demokrasiye 
gerçekten inananların gönül verdikleri bir sistemdir 
ve toplumun bunun için hazır olması gerekir. 

Bundan dolayıdır ki, biraz evvel söylediğim gibi, 
İsviçre dışındaki memleketlerde referanduma başvu
rulmaz. Fransa da şimdi kabul etti. ingiltere'de hâlâ 
referandum yoktur. Koskoca ingiltere'de hâlâ refe
randum yoktur, Almanya'da yoktur, Belçika'da yok
tur, diğer ülkelerde yoktur. Bu sorunları milletin tem
silcisi olarak meclis halleder. Bu yetki meclise veril 
mistir. Tabiîdir ki, teorik açıdan tartışma yapılınca 
Sayın Kâzım Öztürk'e karşı yenik düşerim. Demok
rasinin gereği halkın millî iradesinin açıklanması; 
fakat bunun mahzurları faydasından çok daha fazla
dır, özellikle memleketimiz için. Bundan dolayıdır 
ki, esas Teşkilat Hukukumuzda referandum kabul 
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edilmemiştir ve 1961'den sonra da Anayasadaki de
ğişikliklere ilişkin doktora tezleri yazılmıştır; hiç
birinde de referandum salık verilmemiştir. Referan
dum, dediğim gibi, çok yüksek düzeyde bir kültür 
meselesidir. Bunu da, bu yolda beş-altı asırlık yahut 
üç-dört asırlık tecrübesi olan memleketler kabul et
memiştir. Bizim de kabul etmemiz doğru olmaz ve 
birçok sorunlar, tahmin edemeyeceğimiz sorunlar or
taya çıkabilir. 

Sayın Başkan, bu özetle arz ettiğim bu gerekçe
lerden dolayı her iki önergeye de katılmıyoruz ve sis
temimizin muhafaza edilmesi gerektiği inancındayız. 

Saygılarımı sunarım, arkadaşlarıma ayrı ayrı say
gılarımı iletirim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Uzunoğlu, artık sizin önergeniz üzerinde 

tekrar size söz vermem bir fayda sağlamayacak, 
öyle değil mi?.. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Ben de, aynı şe
kilde arz edecektim. Hak ve hürriyetlerle ilgili Ana
yasa değişikliklerinin halkoyuna sunularak kabul 
edilmesi tensip olunmadığına göre, bilmiyorum da
da henüz oylama yapılmadı; ama eğer oylama bu 
şekilde tecelli ederse, tüm değişikliklerin halkoyuna 
sunulması suretiyle yürürlüğe konmasına ilişkin öner
gemi o zaman geri alırım. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; 
Sayın Öztürk'ün önergesine Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Ben önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu da önergesini geri 
aldılar. Teşekkür ederim. 

198 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 198 inci madde kabul edil
miştir. 

199 uncu maddeyi okutuyorum. 
II. Başlangıç ve kenar başlıklar 
MADDE 199. — Bu Anayasanın dayandığı temel 

görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmı, Anayasa 
metnine dahildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları 
maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıra

lama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa 
metninden sayılmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yok
tur. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. (Alkışlar) 
Müsaade eder misiniz maddeyi oylarınıza su

nayım?.. 
HAYRİ SEÇKİN — Başlangıç bulunmadığı için 

bu maddeyi oylamayalım. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım bir so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim Komisyondan 
soracağım. Şimdiye kadar öyle cereyan etti. 

Şimdi efendim; 199 uncu maddenin birinci fıkra
sı, «Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilke
leri belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine da
hildir» denilmektedir. Buna benzer aynı hüküm, 1961 
Anayasasında da vardı. Sayın Komisyon Başkanı 
Aldıkaçtı, Anayasa Hukuku olarak konunun içeri
sindedir. 1961 Anayasasının mevcut bu hükme rağ
men, bazı anayasa hukukçuları anayasanın başlan
gıç kısmının hukuken geçerliliği konusunda şüpheli 
açıklamalarda bulunmuşlardır, Anayasa Mahkeme
sinin kararına rağmen. Ben bu soruyu sormamın se
bebi, şu 199 uncu maddenin birinci fıkrasının hük
münün değerini ortaya koymak içindi. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Seçkin bir hatırlatmada bu

lundular ve Sayın Eroğlu da bir açıklama yaptılar. 
«Başlangıç bulunmadığı için bu maddeyi oylamaya
lım» dediler. O itibarla siz her iki konuya da lüt
fen bir cevap verin de... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayhay efendim. 

Evvela Sayın Değerli Arkadaşım Eroğlu'na çok 
çok teşekkür ederim. Açıkladığı konu, gerçekte mem
leketimizde olmuştur. Anayasanın bu açık hük
müne rağmen, başlangıç kısmımda bulunan bazı il
kelerin kendi görüşlerine uymadığını gören'l'er, baş
langıç kısmını bertaraf etmek istemişlerdir ve orta
ya teoriler atmışlardır. Bu husus yalnız, Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlariım, başlangıç kısmı için ol
mamıştır. Fert hak ve hürriyetleri bölümü için de 
olmuştur, düğer konular için de olmuştur. Herkes 
Anayasayı açık hükümlere rağmen, istediği gabi, ken
di görüşlerine göre yorumlamak yoluna gitmiştir, ya
ni kendi hayatını hukuka göre uydurmamışlar, uy-
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durmaya çalışmamışlar, hukuku kendi hayatlarına 
yahut kendi görüşlerine uydurmaya çalışmışlardır. 
Esasen, bundan dolayıdır ki, AnayasamızıA birçok 
maddeleri ve bazı bölümleri birçok kişilere anlamsız 
tekrarlamalar şeklinde görülür. Biz bu gibi olaylarım 
tekrarlanmasını önlemek amacıyla onu yazdık. El
bette Sayın Eroğlu arkadaşımın söylediği gibi, baş
langıç kısmı anayasa metnine dahil olacaktır, Ana
yasanın 1 inci maddesi; 15 inci, 70 nci maddesi gibi 
değer ifade edecektir. Bizim görüşümüz budur. Yaz
dığımız metnin de 'anlamı budur efendim, Bu husus
ta saygılarımı sunarım. 

Şimdi efendim bir de ikinci sorun var. Genel 
Kurul1 takdir eder efendiım; fakat biz başlangıç 
kısmında neler olacağını söyledik, istenirse madde 
bekler. Zaten en geç çarşamba günü gelecektir. O za
man okunur, değerlendirilir, oylanır efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyi, zaten ham başlangıç kısmı gelecek, 

hem geçici maddeler gelecek. Bu maddeyi geçici 
maddelerden evvel görüşür karara bağlarız. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz usul hakkında konuşaca
ğım, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, baş
langıcı ikinci maddede kabul ettik. Temel tikellerin 
hepsini kabul ettik. Neden bunu da kabul etmiyoruz. 
Ben, Sayın Komisyon Başkanından bunu öğrenmek 
•istiyorum. Bunu oylamanız gerekir. Başlangıç üze
rinde zaten görüşmeler yapacağız efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Esasen bu madde
den sonra geçici maddeler de var. Bâr defa Genel 
Kurula 'bu tarzda arz etmiş oldum. Müsaade buyu
rursanız bu maddeyi... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Oylayacak mı
sınız? 

(BAŞKAN — Hayır, oylamayı daha sanmaya 
bırakmayı arzu ettim, daha çok görüşeceğimiz mad
deler var. O itibarla hiçbir mahzur olmayacaktır. 

Değerli üyeler; 
Şimdi, Sayın Aykut'un madde ilavesiyle ilgili bir 

önergeleri var; o önergeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının dördüncü kısım, son hüküm
ler bölümüne 199 uncu maddesi olarak aşağıdaki 
hükmün ilave edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
imren AYKUT 

Madde 199. — A) 12 Eylül 1980 tarihinden 
başlayan ve bu Anayasaya dayalı olarak hazırlana
cak siyasî partiler kanunu ile seçim kanununa göre 
yapılacak ilk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı oluşturu-
luncaya kadar geçen süre içinde; 

a) Türk Milleti adına Yasama yetkisini kulla
nan, 12 Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı kanunla ku
ruluşu gösterilen Millî Güvenlik Konseyi, 

b) Yürütme ile ilgili olarak da bizzat Millî Gü
venlik Konseyi ve bu Konseyin karar ve tasarrufla
rını uygulayan, Hükümetler, Merkezî hükümet ve 
mahallî idareler ve yetkili kılınan diğer organ ve 
merciler; 

Hakkında, aldıkları kararlar, yaptıkları icraat ve 
tasarnıflardaın dolayı, şahsî kusurları ve kasti ya
sa dışı eylem ve işlemleri hariç, cezaî, malî ve huku
kî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksat
la herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, açıklama yapacak mı
sınız? 

ÎMREN AYKUT — Sayın Başkanım, önerge 
yeterince açıktır; onun için tekrar açıklamaya gerek 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok

tur. 
FUAT AZGUR — Efendim, bu geçici madde

dir, yani Anayasa metnine madde olarak giremez. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız, geçici maddeler arasında bu gelecektir. 

BAŞKAN — O halde Sayın Aykut bu önergeyi 
oylatoadan Komisyona vereyim. Komisyon geçici 
maddeleri tanzim ederken sizin önergenizden de ya
rarlansın, 

Uygun mu efendim? 
İMREN AYKUT — Uygundur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kendisine çök teşekkür ederiz efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi Anayasa Komisyonuna 
veriyorum, 

Değerli üyeler; 
Komisyondan gelen maddeleri görüşmemiz gere

kiyor. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, son maıdde var. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Komisyondan 
gelen maddeleri... 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 200 üncü madde var efendim. 

BAŞKAN — 200 üncü maddeyi en sonra. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Ne zaman. 
ALt DtKMEN — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usûl halkfckında buyurun Sayın Dik-

menj 
ALt DÎKMEN — Sayın Başkanım, Sayın üye

ler; 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız da, ge

ce görüşmelerinin pek çok veriml'i olmadığını bu
rada belirttiler. Bu bakımdan, Komisyondan gelen 
maddelerin gece görüşülmesine ben pek taraftar de
ğilim. Çürtkü sayın üyeler umumiyetle yorgun olu
yorlar, dikkateler dağılıyor; fakat dikkat ettim Ko
misyondan gelen bu maddeler genellikle verilmiş 
olan değişiklik önergeleri dikkate alınmadan huzu
rumuza geliyor. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
150 nci Birleşimimizin Dördüncü Oturumunu 

açıyorum, 
Anayasa Komisyonuna dikkate alınmak üzere 

önergelerle birlikte gönderilen veya Anayasa Ko
misyonu tarafından önergelerle birlikte Komisyona 
alınan maddeleri, Sayın Anayasa Komisyonu yeniden 
düzenlemek suretiyle Genel Kurulumuza getirmişler
dir, 

Bu maddelerden yalnız, Başkanlık Divanı tarafın
dan tetkik edilerek, bu gece görüşülmek üzere ay
rılmış bulunan maddeleri Genel Kurulun takdirine 
ve kararlarına sunacağım. 

Bu bakımdan, bu önergelerin geceleyin değil, eğer 
varsa başka şey konuşalım, daha ziyade gündüz gö
rüşmelerine bırakılmasını Sayın Meclisimize arz edi
yorum* 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 

Anayasa Komisyonuna imkân vermek için yarın 
çalışmayacağız. Bütün gün Anayasa Komisyonu ça
lışacağı için yarın aikşatm Genel Kurulu toplamak 
mümkün olmayacak. Bu gece çalışmayalım, yarın 
çalışmayalım; bu takdirde biz ayın 1'7'sine kadar bi
tiremeyiz. 

O itibarla evvela, saat 20'ye çeyrek kala bu otu
rumu 'kapatmamı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 211de toplanmak üzere Birleşime ara veri-
i yorum. 
i 
( Kapanma Saati : 19.45 

İlk madde, Anayasa Komisyonundan gelen eli
mizdeki madde 94 üncü maddedir. Bu madde ile il
gili Anayasa Komisyonu tezkeresini ve maddeyi oku
tuyorum 4 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, daha eskileri var 
efendim „ 

BAŞKAN — Demin arz ettim; Başkanlık Diva
nı tarafından tetkik edilip, getirilebilecek olanlar 
bunlar. Var şüphesiz, daha eskiler de var, daha yeni
ler de var. 

Tezkereyi okutuyorum, 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KÎTAPÇIGİL 

KATİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 1 . 8 . 1982 

tarih ve 139 uncu Birleşiminde dikkate alınmasına 
karar verilen önergeyle birlikte Tasarının 94 üncü 
maddesi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate 
alınarak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte 
sunulmuştur. > 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Danışma Meclis 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Maddeyi okumadan evvel, bu mad
deyle ilgili Genel Kurulda dikkate alınan önergeler 
şunlardır : Sayın Şengün ve arkadaşlarının, Sayın 
Muratoğlu ve Sayın Güray'ın, Sayın Göksel'in 
önergeleri. Bu üç önergenin kimlere ait olduğunu 
özellikle belirtmek için isimlerini zikrediyorum ki, 
yeni düzenlenen maddede bu önergelerin dikkate 
alınıp alınmadığı konusu bu sayın üyeler tarafından 
bilhassa özellikle takip edilsin diye. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, 
Bir düzeltme var müsaadenizle onu yapayım. 

Yedinoi satırda «Meslek kuruluşları ile sendikaların 
ve bunların üst kuruluşlarımın...» diye okumak la
zım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Aldım, teşekkür ederim Sayın Al

dıkaçtı. 
Maddeyi okutuyorum. 

«C) Üyelikle bağdaşmayan işler. 
Madde 94. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

leri Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bun
lara bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu 
tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı 
olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, özel gelir 
kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış ka
mu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yar
dım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sen
dikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkla
rı teşebbüs veya ortaklıkların yönetim kurullarında 
görev alamazlar, bunlarla ilgili vekâlet alamazlar. 

(Herhangi bir taahhüt işini veya dolaylı olarak 
kabul ©demezler, temsilcilik ve hakemlik yapamaz
lar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme 
organının teklif, imha, atama veya onamasına bağlı 

resmî veya özel herhangi bir 'işle görevlendirilemez
ler, 

Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üze
re Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi 
kabul etmesi Meclisin kararına bağlıdır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer gö
rev ve işler kanunla gösterilir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önerge sahiplerinden; yalnız önerge sahiplerin

den önergelerine katılmadığı için açuklama yapmak 
isteyen sayın üyelere söz verebilirim. Başka sayın 
üyeye söz vermem mümkün değil, Tüzüğümüzün 
sarih hükmüne göre. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
metnin Türkçesi kakafoniyle dolu, müsaade edin de 
düzetime fırsatını bulalım?.. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, eğer metinde kelime, 
cümle hatası gibi şeyler varsa sinirlenmeye lüzum 
yok, sıhatimize yazık, derhal ifade edersiniz elbette 
düzeltilmesi cihetine gidilir. 

Sayın Kurtoğlu önergeniz var mı? 

SERDA KURTOĞLU — Önergemiz yok efen
dim, metnin sondan bir evvelki fıkrasında, «işini» 
kelimesi var; «bir tâahhüt âsini...» Arada «doğru
dan» kelimesi atlanmış efendim. 

BAŞKAN — Arada bir kelime atlanmış «Doğ
rudan» evet teşekkür ederim. 

Sayın Doğu sizden de rica ediyorum? 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

birinci paragrafın sondan üçüncü satırında, «Gö
rev alamazlar» arkasından «Bunlarla ilgili vekâlet 
alamazlar» iki defa arka arkaya «alamazlar» kaıka-
foni yaratıyor. 

BAŞKAN — «Yönetim kurullarında görev ala
mazlar» «Bunlarla ilgili vekâlet alamazlar» 

Sayın Aldıkaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım. 

Tartışmaya girmek istemiyorum, ama bu bizim 
metin değil efendim, daktilo ederken hata etmişler, 
biz böyle bir metin vermedik efendim. Arkadaşla
rım çok çabuk hiddetlendiler. 

BAŞKAN — Olabilir, evet gereken düzeltmeyi 
yapabiliriz. Sayın Aldıkaçtı, bu «alamazlar» dan 
bir tanesini?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Vekâlet kabul edemezler» diye 
düzeltelim; orijinalini bulsak daha iyi olur. 
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BAŞKAN — «Yönetim kurullarında görev kabul 
edemezler, bunlarla ilgili vekâlet alamazlar.» Böyle 
mi yapalım efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — öyle yapalım efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, şöyle, 
«Görev ve bunlarla ilgili vekâlet alamazlar.» olması 
gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Azgur hiç anlaya
mıyorum, lütfen... 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bunlarla il
gili; yani bu Devlet daireleriyle ilgili vekâlet alamaz
lar deniyor. Devlet dairelerinin vekili olamazlar de
mek lazım. Yani tapuya tescil için bir gayrimenkul 
satın alamayacaksınız birisi adına, vekâlet alsanız 
bir yakınınızdan, gidip tapuya o vekâletle tescil yap
tıramazsınız... Böyle şey olur mu? Bunların vekili 
olamazlar demek lazım. Yoksa bu dairelerle ilgili 
vekâlet her zaman almak mümkün olmak lazım ge
lir. 

BAŞKAN — «Ortaklıklarını yönettim kurularında 
görev alamazlar» orası doğru. «Bunların vekili ola
mazlar» öyle mi? 

FUAT AZGUR — Tamam efendim öyle olma
sı lazım. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Aldıkaçtı? 
Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, bu metin doğru, 

«Görev ve bunlarla ilgili vekâlet alamazlar» olması 
gerekir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Yaptığımız işlem Anaya

sa yapmaktır, beğenilmeyen hususları üyelerce dile 
getirilir. Anayasa Komisyonu yazar verir, okunur 
oylanır. Aksi halde zatıâliniz tedvine kalkarsanız son 
derece müşkülatta kalırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, tedvin değil de, bir 
iki kelimede daktilo hatası veya varsa, "onu birlikte 
düzeltip neticeye varmak zamanımızı değerlendirme 
bakımından yararlı olur. 

A. ASIM İĞNECİLER — Komisyon düzeltsin 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, görüşlerinizi aldım, Sa
yın Aldıkaçtı'ya sorayım? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, 

15 dakika müsaade buyurun yukarıdan orjinal-
lerini getirteyim, başka çaresi yok. Lütfen efendim; 
biz bunları yazmadık buraya. 

BAŞKAN — O halde bu maddeyi bırakıyorum. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Daha evvelden biz

lere gelmiş maddeler varken, neden bugün gelen 
metinleri görüşüyoruz anlamadım? 

BAŞKAN — Demin arz ettim efendim, iki defa 
tekrar etmeyeyim. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Anlayamadım, lütfen 
bir daha tekrar edin efendim. 

BAŞKAN — Bir daha tekrar edelim: Tarafımız
dan bugün ancak birlikte çalışmalarımız arasında 
bunları inceleyebildik, o bakımdan getirdik. 

Yalnız, şunu arz edeyim, önergeleri tetkik ettik, 
metni baştan aşağı okuyup aslıyla uygunluğu olma
yacağı hatırımıza gelmedi. Anayasa Komisyonundan 
geliyor; okunmuştur gelmiştir, daha ziyade önerge
leri tetkik etmek suretiyle bunları hazırladık ve Ge
nel Kurula sunduk. 

İBRAHİM ŞENOCAK Yalnız oyları biz 
vereceğiz, biz de öbürleri üzerinde hazırlık yaptık, 
bunlar üzerinde hazırlık yapmadık. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben teker teker sa
yın üyelere hangileri üzerinde hazırlık yaptınız şek
linde bir şey sorup ona göre müzakere açmam müm
kün değil. Başkanlık Divanına biraz imkân ve fır
sat tanımanız lazım; bunlar daha evvel verilmiş 
olanlardır. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Bunlar bugün verilen
ler efendim. 

BAŞKAN — Bir kısmı bugün, diğerleri daha 
evvel; hepsi bugün değil sayın üyeler. («Hepsi bu
gün» sesleri.) 

Anayasa Komisyonunun tezkeresini ve 106 ncı 
maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 1.9.1982 tarih, 

140 inci Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önerge ile birlikte Tasarının 106 ncı maddesi 
yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak ye
niden düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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«C. Meclis soruşturması 
Madde 106. — Başbakan veya bakanlar hakkın

da, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma 
açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay 
içinde görüşür ve karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, 
Meclisteki siyasî partilerin güçleri oranında Komis
yona sokabilecekleri üye sayısının üç katı olarak 
gösterecekleri adaylar arasından adçekme suretiyle 
kurulacak 15 kişilik bir Komisyon tarafından soruş
turma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu be
lirten raporunu iki ay sonunda Meclise sunar. So
ruşturmanın bu sürede bitirilmemesi halinde, Ko
misyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. 

Meclis, raporu incelikle görüşür ve ilgilinin ge
rektiğinde Yüce Divana şevkine karar verebilir. Yü
ce Divâna sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile alınır. 

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruş
turması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alına
maz.» 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önerge sahibi 
Sayın üyeler, Sayın Haznedar, Sayın Ayanoğlu ve 
Sayın Göktepe ile arkadaşlarıdır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Saym Başkanım; soru sor
ma imkanımız var mı efendim? 

BAŞKAN — Müsaade edin, önerge sahiplerine 
bir defa sorayım... 

Sayın Ayanoğlu sizin önergeniz dikkate alınmış 
mı? 

NURETTİN AYANOĞLU — Evet, katılmışlar; 
fakat bir hususu Sayın Komisyonun dikkatine sun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayanoğlu. 

NURETTİN AYANOĞLU — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

ikinci fıkranın şu şekilde olmasının daha faydalı 
olacağı 'kanaaıtindeyim!: 

«Meclis, soruşturma açılmasına karar verirse, 
Meclisteki siyasî parti grupları güçleri oranında Ko
misyona düşen üye sayısı...» Bilhassa burada belirt
mek istediğim «Grup» tur. «Siyasî partiler» dediği
miz zaman, sadece üç milletvekili olan bir parti de 
burada temsil edilecek anlamı çıkar. Buraya mutla
ka «siyasî parti grupları» diye koymak lazım. 

Esasında önergemde kura ya da adçekmek sure
tiyle de bir komisyonun kurulmasına taraftar değil
dim; fakat buna katılmakla beraber, bu şekilde bir 

düzenlemenin ileride tatbikata ışık tutacağını saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Göktepe ve arkadaşlarının önergesi dikka

te alınmış mı? 
İBRAHİM GÖKTEPE — Alınmıştır efendim, 

teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Dikkate alınmıştır. Teşekkür ede

rim. 
Sayın Haznedar sizin önergeniz dikkate alınmış 

mıdır? 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Evet efendim 

dikkate alınmıştır. 
BAŞKAN — Alınmıştır. Teşekkür ederim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; re

daksiyon bakımından birşey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 

ikinci fıkranın ikinci satırında «Soruşturma açılma
sına karar verilmesi halinde Meclisteki siyasî parti
lerin güçleri oranın da Komisyona sokabilecekleri...» 
ifadesinde, ilk önce Sayın Âyanoğlu'nun önerdiği 
gibi «siyasî partilerin» yerine «Siyasî parti grupla
rının» ifadesi ile «Komisyona sokabilecekleri» yeri
ne «Komisyona girebilecekleri» ifadesi redaksiyon 
bakımından daha uygundur; çünkü «sokabilecekle
ri» kelimesi çok kötü bir ifadedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım bir

şey arz etmek istiyorum müsaade ederseniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, 106 ncı mad

denin ikinci fıkrasında, beşinci satırda; «Komisyon, 
soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay so
nunda...» diye yazmışlar, «iki ay sonunda» derken, 
iki ay bekleyecek boşu boşuna. «En geç iki ay için
de» demek lazım; çünkü yukarıda birinci fıkrada da 
«En geç» tabiri kullanılmış. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Bu

yurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
106 ncı maddeyi, sizlerden gelen önergeler ışığın

da düzenlemeye çalıştık. Yalnız siz değil, garip gele
cek belki size; ama biz de 106 ncı maddenin tartı
şılmasına hazır değildik. Onun için burada biraz güç
lüklerle karşılaştık, özür dilerim. Şimdi cevap verebi
lirim. 
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Şimdi «Siyasî partilerin güçleri oranında» yerine 
niçin «Siyasî parti grupları»ndan bahsetmedik? So
runun biri bu : 

Şimdi efendim, siyasî parti grubu sayısını tespite 
göre eğer Millet Meclisinin 400 yahut da 500 üyeli 

' olduğunu kabul edersek, 15 gruplu olursa, her gruptan 
soruşturma komisyonuna üye tayin etmek gerekecek 
ve bu o zaman 15'i aşacak ve birtakım problemler or
taya çıkacak. 

Bunun içindir ki, dedik ki; «Siyasî partilerin Mec
listeki güçleri oranında...» 15 kişiyi dolduracak şekil
de aralarında bölüşürler. Bunu demek istedik ve hiçbir 
engel yok. Yanlış anlamaya da yol açmaz efendim, 
«Meclisteki siyasî partilerin güçleri oranında» deyince 
bu anlam çıkar; eğer bir siyasî partinin gücü grup 
kurmaya yetmiyorsa, o da zaten orada temsil edile
mez efendim. 

Onun için, arkadaşımızın ileri sürdüğü gibi öner
gesi dikkate alınmamış değil efendim. İncelendi ve 
bu sonucun daha faydalı olduğuna kanaat getirdik. 

BAŞKAN — Bir de bu «Sokabilecekleri» kelimesi 
üzerinde durdular Sayın Aldıkaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Onu değiştirelim efendim, müsaade 
buyurursanız «Verebilecekleri» olarak değiştirelim. 

BAŞKAN — Bir de, bu fıkranın sondan ikinci 
satırında «İki ay sonunda» ifadesinin «En geç iki ay 
sonunda» şeklinde değiştirilmesi öneriliyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, «Komisyon, soruştur
ma sonucunu belirten raporunu iki ay sonunda Mec
lise sunar.» Yani toz ıbu liikli aıyı, 'azamî süre olarak 
anlaşılır diye düşümdük; ama madem anlaşılmıyor-
muş... («İki ay içinde» sesleri) 

BAŞKAN — «İçinde» diye teklif ediliyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «İki ay içinde Meclise sunar...» Peki 
efendim, onu da bu şekilde düzeltelim efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım; ufak 
bir noktaya değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, arkadaşımız 

parti gruplarından bahsetmişti. Komisyon cevap ver
di. Komisyona yardımcı olmak üzere söylüyorum; 
son fıkradaki güçlerin parti grubu olduğu belli oluyor; 
son fıkranın yazılmasından öyle anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; birşey arz 

etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Geçmişteki soruşturma enflasyonundan etkilenen 

Yüce Komisyonumuz bir kısım tahditler getirmiştir. 
Tahditler kabili tatbik değildir. Şöyle ki : 

«Onda bir üyenin vereceği soruşturma önergesini 
bir ay içinde sonuçlandırır» sözü gerçeğe uymaz. Bir 
hazırlık komisyonu ile mesele tahkik edilecektir. So
ruşturma, icrada görev alan bakanlar hakkındadır. 
Bakanların eylemi yurt içinde veya yurt dışındadır. 
Önergenin ciddiyetinin tespiti bir ayda mümkün ol
madığı 20 yıllık tatbikatla müsecceldir. 

İkincisi, soruşturma açılmasına karar verildiğinde, 
iki ay içinde sonuçlandırılması olaya ve soruşturma
nın kapsamına göre yine zamanla tahdidi tatbikatta 
mümkün değildir. 

Bu iki nedenle Anayasada zamanla tahdit, Ana
yasayı ihlal anlamına gelen ve tatbikatta 'imkân bu
lunmayan bir husustur. Bu hususta Komisyon ne 
düşünür?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 

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

Sayın Kâzım Öztürk arkadaşımıza şu şekilde ce
vap vermek istiyorum. «Bu istemi en geç bir ay için
de görüşür ve karara bağlar.» sözü, talep geldikten 
sonra bir ay içerisinde soruşturma açılıp açılmamaya 
karar vermesine ilişkindir efendim. Yani bunu bir ay 
içerisinde gündeme alır ve karara bağlar. Mesele bu
dur efendim. 

Şimdi burada güçleştirmekten bahsetti arkadaşı
mız. Doğrudur; hedefimiz güçleştirmektir. Türkiye'de 
bir Meclis soruşturması enflasyonu olduğunu söyledi; 
doğrudur, bunu da dikkate almak istedik. Bunu dikka
te alırken Yüksek Meclise şu bilgiyi yermeyi belki ya
rarlı görüyorum. 

Meclis soruşturması bilindiği gibi Başbakan ve
yahut Bakanlar aleyhine açılabilir. Meclis soruştur
ması açılıp Mecliste karara bağlandıktan sonra, eğer 
herhangi bir tahkikat yahut Yüce Divana sevk kara
rı verilmezse, bu karar kesindir. Halbuki bir muka
yese yaparsak, mesela; yasama dokunulmazlığı ko
nusunda verilecek bir karar, sadece o seçim devresi 
içindir. 

Şimdi burada, niçin bir Bakanın görevi sırasında 
işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı ceza mahke-
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meşine verilebilmesi yahut Yüce Divana verilebilmesi 
içlin bir Meclis soruşturması açılıyor?.. Bunun amacı 
Bakanı himaye etmektir. Yani Bakanın görevi sıra
sında bazı suçlar işleyebileceğini kabul etmesi ve Mec
lisin bunu takdir ederek Bakan hakkında soruşturma 
yapmamaya karar vermesidir ve bu karar da dediğim 
gibi kesindir. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra hakkında, 
Mecliste tahkikat yapılan ve soruşturmaya mahal ol
madığına karar verilen Bakan hakkında tekrar sav
cılık bir tahkikat açamaz. Bunun bilinmesi lazımdır. 
Bunun için bunu daraltmaya çalıştık efendim. Aslın
da müessese Türkiye'de dejenere olmuştur şimdiye 
kadar. Bunun yeniden daha fazla dejenere olmasını 
önlemek istedik. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sorum an
laşılmadı, müsaade ederseniz; son derece önemli bir 
konu. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sorunuzu sordunuz, ce
vabını aldınız.... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Anlatamadım Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi farz edelim ki, tek
rar soru sordunuz, tekrar cevap aldınız. Hakkınız; 
ama bu soruların ve alınan cevapların şu maddeyi 
değiştirme bakımından hiçbir yararı yoktur. Ancak 
şu olabilir; Genel Kurulun oyuna sunacağım, Genel 
Kurul reddeder maddeyi, ondan sonrar tekrar öner
gelere döner, müzakereyi yenileriz. Bundan başka bir 
faydası olmaz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, faydası şu
dur, arz edeyim... 

BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Komisyon Sözcüsü 
veya Başkanının açıklaması zapta geçtiği zaman uy
gulamaya ışık tutacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun «fendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Onda bir üyenin verdiği 

önerge geldiğinde okunur, (20 senedir Birleşik içtü
zükte tatbikatı yapılmaktadır) tahkikat hazırlık komis
yonu kurulur. Dahili nizamnamede aynı biçimde gel
miştir. Tahkikat hazırlık komisyonunun teşkili ve 
iddianın ciddî olup olmadığının tespiti bir ay içimde 
mümkün olamamaktadır. Arzım bu. Önerge gelir gel
mez Genel Kurulda okunup da karara bağlanmıyor. 
Meselenin ciddiyetini tespit için bir hazırlık komis
yonuna ihtiyaç vardır. Komisyonun teşkili, komisyo-
ınun raporunun gelişi, Genel Kurulda karara bağla-
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nişi mümkün değildir bir ay içinde. Onu arz etmek 
istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Sıkılıyorum Kâzım Öztürk arkadaşımızla karşı 
karşıya gelmeye mütemadiyen. 

Şimdi, birincisi; bu bir aylık süre, işte o hazırlık 
komisyonunun kurulmasınla ilişkin karardır. Ondam 
sonra «tiki ay dçerisıiındıe raporunu vermesi var» dliye 
ayrıca bir hüküm var, Yani lütfen dtiıklkatv.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, Sayın Ko

misyondan bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Soyer. 
DÜNDAR SOYER — Efendim, Meclis araştırma

sı, soruşturması konusunda kendileri bu soruşturmanın 
gayri ciddî şekilde bir enflasyon yarattığını söyledi
ler. Halbuki zannediyorum ki, bu araştırma ve so
ruşturma daha ziyade gerçek manada Meclisin so
ruşturma yapmasına imkân vermediği için Türkiye'de 
yürümemiştir. Yoksa bol bol soruşturma açılmasından 
meydana gelmemiştir. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, evvela duymadığımı 
arz ederim, anlamadığımı arz ederim. 

İkincisi de, önergesi kabul edilmeyen arkadaşların 
sual, yöneltmesi gerekiyordu. Yoksa arkadaşımızın 
önergesi var mı bilmiyorum; ama bizde yoktu. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Aldıkaçtı, bakın mü
zakeremiz şöyledir... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Takdir zatıâlinize aittir efendim. 

BAŞKAN — Hayır, bakın, müzakeremiz şöyledir: 
Önerge sahipleri, önergelerinde eğer dikkate alın

mamış hususlar varsa, o hususları açıklarlar ve bu 
arada, kabul ettiğimiz veçhile, tereddüdü olan üç sa
yın üye, her önerge üzerinde değil, o madde üzerin
de soru sorar, bunların cevabı alınır; fakat soruilar 
kısa olur, cevaplar kısa olur, hizmet ve çalışma biraz 
daha kolaylaşmış olur. 

Değerli üyeler... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, bir 

sorum var efendim... 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddenin ikinci fıkrasının ikinci satırında «Si

yasî partilerin güçleri oranında Komisyona sokabile-
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çekleri» cümlesindeki «Sokabilecekleri» kelimesi yerine 
«verebilecekleri», ayrıca «İki ay sonunda» yerine «iki 
ay içinde» kelimeleri konulmak suretiyle bu değişik
likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 106 ncı madde kabul edilmiştir. 

Yine bugün dağıtılmayan, eskiden dağıtılan ve 
sizlere sunulan 109 uncu maddeyle ilgili Anayasa 
Komisyonunun yazısını ve maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi ^Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 1.9.1982 tarih 

ve 140 inci Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önergeyle birlikte Tasarının 109 uncu mad
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alına
rak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

«C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 
MADDE 109. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü

yük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on gün 
içinde yayımlar. Yayımlanmasını uygun bulmadığı 
kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta 
gösterdiği gerekçeyle birlikte, aynı süre içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe Kanun
ları ve Anayasa bu hükme tabi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanu
nu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca ya
yımlanır; Meclis geri gönderilen kanunda değişiklik ya
parsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Mec
lise geri gönderebilir.» 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önerge sahipleri 
sayın Göktepe ve arkadaşları, Sayın Tosyalı, Sayın 
Öztürk, Sayın Gözübüyük, Sayın Cebeci, Sayın Akay
dın, Sayın Çakmakçı, Sayın Feyzioğlu, Sayın Yarkın, 
Sayın Uzunoğlu, Sayın Pamak, Sayın Güven ve ar
kadaşları, Sayın Şengün ve arkadaşları, ikinci bir 
önergeyle yine Sayın Şengün ve arkadaşları, Sayın 
Uyguner ve arkadaşları. 

Önerge sahibi bu sayın üyeler. Bu sayın üyeler 
bu madde okunduğu zaman madde muhteviyatı hak
kında bilgi ©dindiler. Bu sayın üyelerden açıklama 
yapmak isteyen varsa kendilerine söz vereceğim, yok 
istemiyorlarsa maddeyi oylarınıza sunacağım. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım sorum var. 
BAŞKAN — Evvela önergeleri üzerinde açıkla

ma yapmak isteyen sayın üyelere söz vereceğim, on
dan sonra soru konusunda söz vereceğim. 
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Evet, açıklama yapmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
O halde, Sayın Öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Cumhurbaşkanının kanunları Meclise geri gönder

mesi usulî bir muameledir. Bir kere konuşulup görü
şülmüş kanunun ikinci kez görüşülmesini, iki defa 
görüşülmüşse üçüncü bir kez görüşülmesini sağlayan 
usulî bir muameledir. Veto değildir. Böyle olunca ve 
Cumhurbaşkanı da gerekçe göstererek kanunun değiş
tirilmesi amacıyla Parlamentoya geri gönderdiği ka
nunun öngörülen husus esasında değiştirilmesidir. Tek
lif edilen maddede sona doğru, «Meclis geri gönde
rilen kanunda değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı de
ğiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderir» denil
mektedir. Cumhurbaşkanının amacı kanunun değiştir
mek olduğuna göre, Meclis de bu değiştirme amacına 
uygun dahi olsa yapacağı değişiklik tekrar Cumhur
başkanına ikinci kez, üçüncü kez ve ilanihaye geri 
gönderme hakkını vermektedir. 

Bu deyimiyle geçmişteki bir kısım ihtilafları aynen 
Anayasada devam edeceği demektir. Acaba Komisyon 
bu hususta ne düşünür?.. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 

Belki redaksiyonda bir hata oldu; fakat mesele 
şudur : 

Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunda Cum
hurbaşkanı gerekçeleriyle neyin değiştirilmesini istedi
ğini belirtir. O değişiklik dışında başka bir değişiklik 
yaparsa o zaman Cumhurbaşkanının tekrar geri gön
derme hakkı olur. Maddede bunu belirtmek istedik; 
yoksa gayet tabiidir ki, Cumhurbaşkanı kanunu geri 
gönderdiği zaman bir şey değiştirilmesini istiyor, 
«Anayasaya aykırı» diyor veyahut da bilmiyorum, 
«Adalet ilkesine aykırı» gibi bir şey söylüyor. O tas
hih tabiî yapılacak; ama tashih yapmadan geri gön
derirse Meclis, Cumhurbaşkanı yayınlamaya mecbur, 
hiçbir şey yapamaz; fakat yaptığı tashihten başka 
kanunu değiştirirse bu sefer o madde üzerinde, de
ğiştirdiği husus üzerinde yeniden bir itiraz hakkı doğar. 
Gayet tabiidir. Bunu demek istedik efendim maddede. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, metinde bir deği
şiklik yapacak mısınız?.. Lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir değişiklik ya
palım eğer müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Siz bu değişikliği yapıncaya kadar 
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başka bir maddeyi tetkik edeceğiz, görüşeceğiz. Lüt
fen. 

Değerli üyeler; 
111 inci maddeyle ilgili Anayasa Komisyonu tez

keresi ve maddeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

, Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2.9.1982 tarih 
ve 141 inci Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen önergeyle birlikte Tasarının 111 inci maddesi 
yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak ye
niden düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
B. Seçimi 
MADDE 111. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile ve 
gizli oyla seçilir. Seçimin 20 günde tamamlanması 
gerekir. 

Beşer gün arayla yapılacak oylamaların ilk ikisin
de bu çoğunluk sağlanamazsa beş gün sonra üçüncü 
oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada üye tamsayısının 
salt çoğunluğunu sağlayan aday seçilmiş olur. Bu 
oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde beş 
gün sonra üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday 
arasında dördüncü oylama yapılır. Bu son oylamada 
da salt çoğunluk sağlanamazsa derhal yeni seçimlere 
gidilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Sayın Fahri Öz-
türk'ün, Sayın Cebeci'nin, Sayın Yeğenağa'nın, Sayın 
Vardal ve Yarkın'ın, Sayın Feyzioğlu'nun; Sayın Ba-
yazıt, Sayın Uyguner ve Sayın Daçe'nin, gene aynı 
sayın üyelerin ikinci önergesi; bu sayın üyelerin öner
geleri var. 

Bu önerge sahibi sayın üyelerden hangileri açıkla
ma yapmak isteyecekse?... Sayın Cebeci, siz istediniz. 
Buyurun Sayın Cebeci. Sonra Sayın Bayazıt, sizde. 

Sayın Fırat, sizinki başka bir konu. Açıklama 
yapsınlar, hay hay. 

Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Memleketimizi 12 Eylül'e getiren birçok sebepler 

meyanında Sayın Fahri Korutürk'ten sonra Cumhur
başkanı seçiminin 6 aydan fazla bir zamanda sonuç
lanmasının içte ve dışta yaratmış olduğu tepkilerin 
de oldukça önemli bir payı olduğu hepimizce bilin
mektedir. Bu nedenle bu maddeyi aceleye getirme
den, titizlikle ve özenle düzenlememiz gerektiği kanı
sındayım. 

Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili 111 inci ınadde 
hakkında Başkanlığa sunduğum önergem, hem Cum
hurbaşkanının kısa sürede seçilmesini ve hem de bu 
Yüksek Makama seçilecek kimsenin saygınlığını, iti
barını sağlamak amacını güdüyordu. Anayasa Ko
misyonunca yeniden düzenlenerek getirilen maddede 
önergem genellikle kabul edilmiş ve bir husus istisna 
edilirse madde önerime uygun olarak düzenlenmiştir. 

En önemli olarak Tasarının ilk metnine göre, 
üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında 
yapılan dördüncü oylamada daha çok oy alan ada
yın Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olması hükme bağ
lanmıştı ki, bu hüküm getirilen Tasarıya göre çözül
mesi olanağı bulunmayan bir riski taşıyordu. Yapılan 
bu son oylamada iki aday eşit oy aldıkları takdirde se
çim kilitlenmiş olacaktı ve Tasarıda bu kilitlenmeyi 
çözecek hiçbir hüküm yoktu. 

Kaldı ki, adaylardan biri seçilse bile Cumhur
başkanlığına saygınlık sağlayacak sayıda oy alması 
öngörülmüyordu. Anayasa Komisyonumuzun getir
diği yeni metinde ise, yapılan dördüncü oylamada iki 
adaydan biri üzerinde salt çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde önergeme uygun olarak yeni seçimlere gidil
mesi kabul edilmiştir; ancak yaptığım öneriye göre 
seçilecek olan Cumhurbaşkanının saygınlığını sağla
yacak diğer önemli husus herhalde bir yanlışlıkla dik
kate alınmamıştır. 

Önergeme göre dördüncü oylamada Cumhurbaşka
nının seçilmiş olması (Altını çizerek söylüyorum), 
üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar oy alması şar
tına bağlanmıştır. Bu üye tamsayısının salt çoğunluğu; 
yani Millet Meclisinin üye sayısı 400 olarak kesinleş
tiği takdirde 201 oy sağlanamazsa yeni seçimlere gidil
mesi öngörülmüştür. Anayasa Komisyonunun getirdiği 
111 inci maddenin yeni metninde ise bu son oyla
mada, yani dördüncü oylamada salt çoğunluk sağla
namazsa, yeni seçimlere gidileceği kabul edilmekle 
beraber, Cumhurbaşkanının seçilmiş olması, sadece 
salt çoğunluğa bağlanmıştır. 

Komisyonun yeni metninde ilk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada 
üye tamsayısının salt çoğunluğu tabirleri kullanıldı
ğından, dördüncü oylamadaki salt çoğunluk tabiri, 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu anlamında an
laşılır. 400 üyeli bir Meclisin toplantıya katılan üye
lerinin salt çoğunluğu ile, örneğin; 101 - 102 üyenin 
oyu ile ve muhtemelen tek bir partinin oyları ile se
çilen bir adayın, Tasarıdaki bu kadar geniş yetkilerle 
donatılmış olarak 7 sene Devletin başında kalmasının 
sakıncalarını her halde kabul edersiniz. 
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Bu durum, Cumhurbaşkanının, hem tarafsızlığı, ı 
hem de itibarı bakımından son derece düşündürücü- I 
dür. önerime göre, esasen dördüncü oylamada üye I 
tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa, seçime gi- I 
dileceği hakkındaki kesin hüküm, sadece iki aday I 
arasında bir tercihi ifade eden bu oylamada, aday- I 
lardan biri üzerinde üye tamsayısının salt çoğunlu- I 
ğunun sağlanmasında büyük âmil olacaktır, yeni se- I 
çime gitme riski ve seçimlerin yenilenmesine de bü- I 
yük ihtimalle gerek kalmayacaktır. I 

Sonuç olarak, getirilen 111 inci maddenin yeni met- I 
ininde son cümlenin, «Bu son oylamada da üye tam- I 
sayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa derhal yeni I 
seçimlere gidilir.» şeklinde düzenlenmesini, bu su- I 
ırötle Cumhurbaşkanlığı mıalkamına lâyık olduğu say- I 
gınlığın ve tarafsızlığın kazandırılmasını takdir ve 
tasviplerinizle sunarımı. I 

Sayım Başkanıma ve değerli arkadaşlarıma saygı- I 
Harımı arz ©derim. I 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Açılklaıma yapmalk üzere buyurun Sayın Bayazıt. I 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Baştan, önergemıi-
zıi nazara almışlar, yalnız, bir sarahait yok. «Bu son I 
oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu sağla- I 
namazsa, derhal yeni seçimlere gidilir.» ©iz, «Mec-
i i A feshedilmesi» kelimesinin konmasını istüyorduk; I 
aımıa, bundan o anlaşılıyor. Yalnız, «üye tamsayısı» I 
kelimesinin ilave edilmesi daha yaradı olacaktır. Tak- I 
dik, Yüce Komisyonundur^ I 

BAŞKAN — Sayın Aldılkaçtı, iki sayın üyemiz I 
laçılfclamıalarını yaptılar. Cevap rica edeyim» I 

Ayrıca Sayın Şengün, Sayın Hainitoğuları ve I 
daha baştan itibaren Sayın Fırat soru sormak işitil- I 
yorlar; üç soru doldu efendim. I 

IBuyurun Sayın Aldıfcaçtı., I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arfcadasla-

İkindi paragrafta, «Üçüncü oylamada üye tamsa- I 
yısının salt çoğunluğunu sağlayan aday seçilmiş olur. I 
'Bu oylamada salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde I 
S gün. sonra...» diye cümle devam ediyor. Bütün I 
bunların hepsi, üye tamsayısının salt çoğunluğuna I 
(bağlıdır. 'Biz bunu bu sekide mütalaa ettik ve yaz
dık. Onun içindir İki, Sayın Cebeci'nin «Son oyla
mada da üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlana
mazsa, derhal yeni seçümllere gidilir.» şeklindeki de
ğişikliğini gerekli görmüyoruz,' I 
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Sayın RJfat Bayazıt'ın görüsüne gelince; «Fesih» 
kelimesini kullanmamız mümkün değildir. Çünkü, 
Meclis fesholduğu zaman, nıalUetvekıiieramiz üyelik 
sıfatını kaybederler^ Halbuki, bütün bizim esas teş
kilat hukukumuzdaki sistem, şimdiye kadar, eski 
Meclisin yenli Meclis toplanuncaya kadar görevine 
devam etmesi idi. 1924 Anayasasında da bu hüküm 
vardı, 1961 Anayasasında da bu hüküm vardır. 1961 
Anayasasında işlememekle beraber mevcut olan Mec
lisin yenilenmesi sisteminde de, orada da «Yeni Mec
lis toplanuncaya kadar eskisi görevine devamı eder» 
hükmü vardır. Binaenaleyh, «Fesih» kelimesini kul-
lanamazdik. Kullansaydık, üyelerin derhal sıfatları 
kaybolacaktı ve bir daha seçimler yapılıp, Meclis 
toplanınoaya kadar Meclisi toplamak mümkün ola-
mayacaktı.ı 

Saygılarımla arz ederimi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

ABDULBAKİ CEBECİ — Açıklama yapmalk is
tiyorum Sayım Başkan. 

ıBAŞKAN — Sayın Cebeci,, ikinci bir açıklamaya 
imkân maalesef... 

ABDULBAKİ CEBECİ — Soru sormak istiyo
rum 'açıklama değil. 

'BAŞKAN — Soru soracak arkadaşlar belirlendi; 
üç sayın üye belirlendi. 

Buyurun Sayın Fırat., 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

aılkadaşlarım; 
111 inci maddenin ikinci fıkrasının... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru sırasına say
gı gösterrniyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN ı— Sayın Hamitoğulları; bakınız şura
da daha madde okunmadan evvel soru sorucağını be
lirten Sayın Fırat'ın notu var. Çok rica ederim. Yani, 
«Başkan sıraya riayet etmiyor» diyerek mütemadiyen 
Başkanlık Makamını, Başkanlığı suçlamak hiç yakış
mıyor Sayın Hamitoğulları. (Alkışlar) 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Suçlama değil Sa
yın Başkan, saygıya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Her zaman yapıyorsunuz bunu. Yap
mayın rica ederim. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Efendim, 111 inci maddenin 

ikinci fıkrasının birinci satırında «Beşer gün ara ile 
yapılacak oylamaların ilk ikisinde...» denmekte. Hal
buki, «Beş gün ara ile yapılacak oylamaların ilk iki
sinde» demek gerekir. Çünkü, iki oylama arasındaki 
müddet beş gündür. Dört tur oylama yapılmaktadır. 
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Dört tur oylama beşer günden, 15 gün eder. Dola
yısıyla seçim 15 gün içinde biter gözüküyor. Ancak, 
117 nci maddede, «Cumhurbaşkanlığı makamının her-
hıangi bir nedenle zamanından önce boşatoası 'hainde 
10 gün sonra seçime başlanır.» deniyor. Dört tur oyla
ma da 15 gün alacağından, bu müddet 25 gün eder, bu
radaki madde ile çelişki halinde olur. 

Ayrıca, gene 117 nci madde «Normal boşalma 
anında, boşalma tarihinden 20 gün önce başlar.» de-
ntiıyor. O zaman dla 15 gün liçeriıs'inde seçta tamnaımı-
lanmıış olur. Sayın Komisyon lütfeder eğer bu husus
ları düzeltirlerse çok daha tutarlı olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 
111 inci maddenin son cümlesi çok açık değil. Onun 
için Komisyonun bunu vuzuha kavuşturmasında yarar 
görüyorum ve soruyorum : 

«Bu son oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa 
derhal yeni seçimlere gidilir.» deniyor. Buradaki yeni 
seçimler, yeni bir Cumhurbaşkanı adayı için mi, yok
sa Meclis için mi?... Pek vazıh değil efendim, açıklı
ğa kavuşturulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Bunun cevabını demin Sayın Bayazıt'a 
cevap verilirken Sayın Komisyon açıkladılar. 

Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım ikinci pa
ragrafta «Beşer gün arayla yapılacak oylamaların ilk 
ikisinde bu çoğunluk sağlanamazsa» diye başlıyor ve 
hemen ondan sonra «beş gün sonra» diyor. «Beşer gün 
arayla yapılacak» dedikten sonra, tekrar «Beş gün 
sonra üçüncü oylama...» denmesiyle oradaki «beşgün» 
fazla oluyor. Redaksiyon bakımından arz ediyorum 
Sayın Başkan. 

Aynı şekilde ikinci fıkranın ikinci cümlesinde «Bu 
oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, beş 
gün sonra üçüncü oylamada...» deniyor. Bu kısım da 
bence fazla. «Bu oylamada salt çoğunluk sağlanama
dığı takdirde en çok oy alan iki aday arasında dördün
cü oylama yapılır.» şeklinde olması gerekir. Bilmem 
ifade edebildim mi?... 

Nihayet, sonuncu olarak; demin Sayın 'Başkan açık
ladılar; ancak şu salt çoğunluk meselesinde bir kelime 
ilave edilirse son cümleye tamamen açık hale gelir : 
«Son oylamada da söz konusu salt çoğunluk sağlana
mazsa, derhal yeni seçimlere gidilir.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Aldıkaçtı sorulan lütfen, cevaplayınız. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Ayhan Fırat'a çok 
teşekkür ederim; ama herhalde bu hesap işinde biraz 
ihtilaf var. 

Şimdi 20 günü hesaplayalım; 5'er gün ara ile yapı
lacak ilk oylamanın ikisinde bir yapıldı, 5 gün son
ra ikinci oylama, ondan 5 gün sonra üçüncü oylama 
10, ondan sonra bu üçüncü oylamada salt çoğunluk 
elde edilemezse, en fazla oy alan iki kişi arasında dör
düncü tur. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan 117 nci mad
deyi okudunuz mu?... 

BAŞKAN — Siz zaten söylediniz 117 nci madde
yi-

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, 117 nci maddede de aynı 
süre var; 20 günlük bir süre konmuş. Eğer istenirse 
düzeltiriz, bu mesele değil, problem değil. 

BAŞKAN — Peki Sayın Aldıkaçtı, diğer Sayın 
üyelerin sorulan var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, bu tekrar işine biz bir 
açıklık gelsin diye yaptık. 

BAŞKAN — Gelsin diye tekrar yaptınız. Teşekkür 
ederim efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim bu kasten yapılmıştır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan lütfederseniz 
bir redaksiyon efendim. 

Son cümledeki «derhal yeni seçimlere» değil, «der
hal genel seçimlere» gidilir, «yenbyi «genel» ile değiş
tirelim Komisyon da katılırsa. «Yeni seçimlere» değil 
«genel seçimlere gidilir», diye değiştirelim. 

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

ALDIKAÇTI — «Genel seçim» deriz, efendim. Yal
nız, bakalım Anayasada ne tabir kuUanmışsak, onu 
kullanalım. «Millet Meclisi seçimlerine gidilir» demek 
lazım yahut «milletvekili seçimlerine gidilir» tabirini, 
kullanmamız lazım. 

BAŞKAN — Ona derhal bakmanız mümkün mü?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî, tabiî... 

BAŞKAN — Lütfen. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

bendenizin de sorusu bu idi efendim, zabıtlara geçme
sini teminen söyledim. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, «milletvekili seçimle
rine gidilir.» diyelim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bizim de bir 
önergemiz vardı, son fıkra hakkında «yeni Cumhur
başkanı seçilinceye kadar, eski Cumhurbaşkanı göreve 
devam eder.» şeklinde Sayın Daçe'de dir. Bu metne 
dercedilmemiş, bunu da lütfederseniz. 

BAŞKAN — Efendim ben, bu madde üzerinde 
açıklama imkânı verdim, açıkladınız; sorular soruldu, 
açıklama sırasında siz, ya da Sayın Daçe bir açıklama
yı yapabilirdiniz. Sorular da soruldu, bitti, maddeyi 
oylama sırasına geldi. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Soru sorma hakkımız 
var mı Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Soru sorma hakkı da bitti maalesef. 
Değerli üyeler mutlaka arzu ettikleri açıklamayı 

yapsınlar diye defaatle sordum. İki Sayın üye yaptı 
açıklama, sonra sorular soruldu. Bu itibarla Başkanlığı 
lütfen müşkül duruma sokmamanızı rica ediyorum. 

Baştan lütfen sayın önerge sahipleri dikkat etsin, 
ona göre açıklama yapmak isteklerini belirtsinler. Tam 
maddenin oylamasına sıra geldiği zaman «açıklama 
yapacağız» şeklinde bir beyanda, istekte bulunmak 
doğru olmuyor. 

Değerli üyeler, 111 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bu değişiklikle 
beraber, «milletvekilleri seçimlerine gidilir.» değişik
liği ile beraber kabul edilmiştir. 

112 nci maddeyle ilgili Anayasa Komisyonu ra
poru ve maddeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 2.9.1982 tarih 

ve 141 inci Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen önerge ile birlikte Tasarının 112 nci maddesi 
yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak ye
niden düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
ORHAN ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
C. Andiçmesi 
MADDE 112. — Cumhurbaşkanı, görevine baş

larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağı
daki andı içer : 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve ba
ğımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü
nü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruya
cağıma; Anayasaya, demokrasiye, Atatürk inkılapla
rına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, 

milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel 
hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmaya
cağıma; Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koru
mak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsız
lıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışaca
ğıma, Büyük Türk Milleti ve tarih önünde namusum 
ve şerefim üzerine andiçerim. 

BAŞKAN — Bu madde ile- ilgili önerge veren 
sayın üyeler; Sayın Gelendost ve arkadaşları, Sayın 
Ökte, Sayın Bilgiç ve arkadaşları. 

Önerge sahipleri bir açıklama yapacaklar mı?.. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Biz, bu yemin maddesine, «Nüfuzumu kamu ya
rarı dışında kullanmayacağıma» ibaresinin ilavesini is
temiştik, maalesef Komisyon nazarı itibare almamış 
ve sebebinin de ne olduğunu bilmiyoruz. 

Milletvekilleri seçimine de bu ibarenin konulma
sını istemiştik, onu da maalesef derpiş etmemiş; eğer 
Komisyon, niçin bu ibareyi koymadığını bizlere açık
larsa memnun olurum. 

Takdir Yüce Kurulun, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 

Sayın ökte'nin, Sayın Bilgiç'in, Sayın Daçe'nin 
bir önergeleri var; onların üzerinde bir açıklama yap
mak isteyen var mı?.. 

Sayın Bilgiç.... 
NEDİM BİLGİÇ — Büyük ölçüde uyulmuştur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Gelendost arkadaşımızın, 
«nüfuzumu kullanmayacağım» sözünü koymayı uy
gun görmedik efendim. «Nüfuzu kullanmak», bir 
kere, her şeyden evvel biraz nazik olmayan bir tabir 
gibi geldi bize. Diğer taraftan da, Devlet Başkanının 
nüfuz ticareıtli yapmasını engelleyen bir statüye ımıa-
ffikımiiş havasını veriyordu. Daha ziyade, naızülk bulma
dık, onun için özür dilerim, kullanamadık efendim. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
ABBAS GÖKÇE — Bir redaksiyon... 
BAŞKAN — Redaksiyon için Sayın Gökçe ve 

Sayın Kocatürk'e söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Şengün, sorunuzu sorunuz. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Andiçme ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanının and

içmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri-
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nin andiçme metinlerini dikkatle gözden geçirdiğimiz
de, Cumhurbaşkanının andiçmesinde, andiçmeye baş
lanırken, «Cumhurbaşkanı sıfatıyla» denmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için böyle bir 
şey yok; yani «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
sıfatıyla» şeklinde. Birinci sualim; «Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla» ibaresinin burada konulmasının nedeni, da
ha doğrusu niye iki andiçme arasında fark var? 

İkincisi; milletvekilleri andiçmesinde «Hukukun 
üstünlüğü» ilkesine açıkça yer verilmiş bulunmakta; 
fakat Cumhurbaşkanının andiçmesinde «Millî daya
nışma ve adalet anlayışı içinde» ibaresine yer veril
miş. Sayın Komisyon Başkanından istirhamım, bura
daki «Adalet anlayışı» ibaresinin, acaba «Hukukun 
üstünlüğü» ibaresini karşılayıp karşılamadığıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Başka soru var mı efendim?.. Yok. 
Redaksiyonla ilgili olarak söz isteyen arkadaşları

ma sırasıyla söz vereceğim. 
Buyurunuz Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, «Andiç-

mek» bitişik yazılır, «Su içmek» ayrı yazılır. Andiç-
mek bir fiildir. Nitekim daha evvel kabul ettiğimiz 
93 üncü maddede andiçmek bitişik yazılmıştır. 

Arzım bu Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk, buyurunuz efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, en son 

satırda «Büyük Türk Milleti ve tarih önünde namu
sum ve şerefim üzerine andiçerim» deniliyor. Ben
deniz «Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda» di
yorum. Çünkü «Tarih önünde, arkasında» gibi tu
haf manalar olabilir. O nedenle «Önünde» kelimesi
ni «Huzurunda» kelimesi ile değiştiriyorum. 

BAŞKAN — Evet, onu da işaret ettim, soraca
ğım efendim. 

Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, Sa

yın Gökçe'nin belirttiği hususu belirtecektim; bu bir. 
Bunun yanında, maddenin ikinci satırındaki «Mil

let Meclisi önünde aşağıdaki andı içer» ibaresinin 
«Aşağıdaki şekilde andiçer» şeklinde düzeltilmesini 
öneriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkan, Sayın 

Uzunoğlu'nun söylediklerini söyleyecektim. Birinci 
paragrafın son satırındaki «Andı içer» ibaresinde «ı» 
harfi fazla, «Andiçer» olması lazım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, özür dilerim, ne 
arkadaşım Gölcüklü, ne de ben anlayamadık. 

BAŞKAN — Ben açıklayacağım efendim. 
Sayın Aldıkaçtı, evvela Sayın Şengün'ün sorusu

na bir cevap verelim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, «Millî dayanışma ve ada
let anlayışı içinde» dediğimiz zaman; yani herkesin 
adil bir düzen içerisinde yaşamasını sağlayacağım an
lamında kullanılmıştır. Bu «Hukuk devleti» anlamına 
da gelebilir efendim; yani hukuk devleti düzeni içe
risinde adil ve dürüst olacağız. Bu anlamda. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Redaksiyonda; baştaki «Türkiye Büyük Millet 

Meclisi önünde aşağıdaki andı içer» ibaresinin «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde 
andiçer» şeklinde değiştirilmesi; yani «Aşağıdaki» 
kelimesinden sonra «Şekilde» kelimesinin eklenmesi, 
«Andı içer» ibaresinin de «Andiçer» şeklinde birleş
tirilmesi istenmektedir. İkinci teklif bu. 

Üçüncüsü, Sayın Kocatürk, en sonda «Tarih önün
de» yerine «Tarih huzurunda» şeklinde bir değişiklik 
yapılmasını isterler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu tekliflere katılı
yoruz. 

Sonra bir de yukarıdan itibaren beşinci satırda 
«Anayasaya, demokrasiye» ibaresi var, bunun da 
«Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye» 
şeklinde olmasını istiyoruz efendim; yani araya bir 
tek «Hukukun üstünlüğüne» ibaresi giriyor. Bu şe
kilde Sayın Şengün'e katılmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

«Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda» dediğimiz 
zaman, okunan bu yeminin, vurgulu olması düşünü
lecek olursa, «Tarih ve Büyük Türk Milleti huzurun
da» diye vurgulu okursak, daha iyi olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz da «Tarihî» öne «Mil

leti» sonraya getirelim diyorlar? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Takdir Heyetindir efendim. 
BAŞKAN — Konuya siz sarih bir şey söyleyin 

de; kabul edip etmediğinizi, ona göre hareket ede
lim. Tarih, şüphesiz, hem dünya tarihi hem Türk 
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tarihidir. O itibarla, daha önceye, daha sonraya altn- 1 
ması konusunda tahmin ederim bir tereddüdünüz 
yoktur. Ben tabiî Başkanlık görevinde «Böyle olma
sı gerekir» şeklinde bir şey söyleyemem. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yardımlarınıza teşekkür ederiz Sa
yın Başkan; ama böyle kalmasını uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, bir küçük 

sualim vardı, cevap alamadım. 
BAŞKAN — Sayın Şengün, size cevap verdiler 

zannederim...? 

İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, «hukukun üs
tünlüğü» konusunu koydular; teşekkür ederim. An
cak bendeniz bir başka şey daha sormuştum; demiş
tim ki, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmekte. Daha 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için böyle 
bir şeye ihtiyaç duyulmadı, yani «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi olarak» denmedi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu bir üslup mese
lesi, böyle koyduk efendim, değiştirmeye de gerek yok. ı 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler, yapılan değişiklikler şudur : 
Başta «Andiçme» kelimesini bitişik yazıyoruz, ı 

«Aşağıdaki» kelimesinden sonra «Şekilde» kelimesini ! 
ekliyoruz ve «Aşağıdaki şekilde andiçer» diye düzen
liyoruz. 

Ayrıca, dördüncü satırdaki «Anayasaya» kelimesin
den sonra «Hukukun üstünlüğüne» diyor, sonra «De
mokrasiye» diye devam ediyoruz. 

En alt satırda da «Tarihten» sonra «Huzurunda» 
diyoruz. 

Bu değişikliklerle 112 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 112 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın Aldıkaçtı, 109 ve 94 üncü maddeler üzerin
de çalışılıyordu; bittiyse eğer, alalım onları? «109 un
cu maddede küçük bir değişiklik yapacağız» demişti
niz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, tamam. 

Sayın Başkanım, son paragrafı okuyorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen ka
nunu değiştirmeyerek aynen kabul ederse, kanun Cum
hurbaşkanınca yayımlanır; Meclis geri gönderilen ka
nunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı de
ğiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.» | 

BAŞKAN — Peki efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Redaksiyonla ilgili bir hu

susu arz edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Daçe. 
BEKİR SAMI DAÇE — Efendim, «Türkiye Bü

yük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu aynen kabul 
ederse» demek, zaten değiştirmeden kabul etmek de
mektir. Bu değiştirmeyi buraya koymaya acaba gerek 
var mı? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan... 

IBAŞKAN — (Efendim, faunayı halledelim, öbür 
tarafa da cevap vereceğim,, Bu soruları haledellim 
ittir defa. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bizim ilk metnimiz
den biz memnunduk; ama Heyette o görüş açıldı, 
lilave ettik, «değiştirmeyerek» diye,., 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan,, Komisyo
nla yardımcı olmak üzere; «İstan dışı 'bir değişik
lik olursa» demek suretiyle, yamü Cumhurbaşkanının 
listeğinün dışında bfrr değişiklik, üstem dışı bir deği
şiklik olursa.: 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bizim ikinci cümlemiz fiyidir efen
dim, onu koruyorum. Yalinız Sayın Daçe'ye katıla-
ıbil'iriım; «değiştirmeyerek» kelimesini çıkartabiliriz 
efendim. Kuvvetlendirmesine rağmen, onu çıikartaibi-
lıiriz. «Türkiye Büyük Millet Meclisli geri gönderilen 
kanunu laynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşka-
mınoa yayımlanır.» Yeter derecede açıktır sanıyorum 
efendim, kakılıyorum. «Meclis, geri gönderilen ka
nunda yemi bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı 
değiştirilen kanunu tekrar Meclise gönderebilir.» 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, redaksiyon bakımlından bir şey var efendim: 
«Bu kanunların Cumıhurbaşikanıncıa yayımlanması» 
deniliyor; «m» olarak söylüyor. Halbuki bu «yayın
lanmazdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — BMm dilcilerimiz «im» harfimi uy
gun görüyorlar efendim. 

Yalnız «değiştirmeyerek» kelimesi siliniyor efen-
dimiy 

BAŞKAN — Onu i d i m efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Açıklık getiriyor efen

dim, silmeyelim. Tekrar kuvvet veriyor efendimi. 
BAŞKAN — Sayın Kocatiirk, buyurun efendim. 
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İM, UTKAN KOCATÜRK — Efendim, bu 
109 uncu maddenin ilk cümlesine dikkat buyurula-
caık olursa, «Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyülk Milet 
Meclisince kabul edilen kanunları on gün içinde ya
yımlar» deniliyor. «Kanunları» değil, «kamunu» ol
ması lazım. Zira son paragrafta kanunun geri gel
diği takdirde karşılaşacağı muameleden bahsediyor. 
«Kanunları değil, ıtekıil olarak «kanun» geliyor 
önüne., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTT — Sayın Başkanını, birimcisi bâr 'ge
nel kural'dır. Ondan sonra ikincisi lise özel, geri gön
derilen 'bir Ikanundur. 

ıBAŞKAN — Evet, teşekkür edenim. 

Değeri üyeler; bu maddeyi en son satırın bir 
üstündeki satırda «Kanunda yenli bir değişliıkliik ya
parsa...» şeklinde, .«yemi bir» ibaresi eklenımıek sure-
tüyle, >bu değişiklikle' oylarınıza sumuyoruım!: Kabul 
edenler.^ Bitmeyenler.,.. 109 uncu madde kabul edil
miştir. 

ıSayrn Aldılkaçtı 94 üncü madde üzerinde bir ça
lışma yapacaktınız, bekliyorum, «Alamazlar, ala
mazlar» diye bir - İki kellime tekrar ediliyordu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkanım, bir ufak ricada 
bulunacağım, Kanunlar Dairesinden bizim 94 üncü 
maddenıin metnünü getirsinler efendimi, o zaman dü-
zeMiriız. 

'BAŞKAN — Peki efendkn. 

Değerli üyeler; 83 üncü rnıaddeyle il'ğii Anayasa 
Komisyonunun raporunu ve maddeyi ofcuıtuyo-
ruanı: 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 28.8.1982 ta

rih ve 138 'inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergeyle birlikte Tasarının 83 üncü mad
desi yeniden 'incelenmiş ve değiştirilmesine gerek gö-
rütoe,yerek aynen muhafazasına Kotmiisyonumuzca 
(karar veıiimiştir., 

Saygılarımızla arzolunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

13 . 9 . 1982 O : 4 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Cumhuriyetin Temel Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

YASAMA : 
1. Türkiye Büyülk Millet Meclisi : 
A) Kuruluşu ;! 
Madde 83, — Türlkiye Büyülk Millet Meclisi, 

milletçe genel oyla seçilen dörtyüz mli'lletvelkiMnden 
kuruludur.. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle illigili 
önerge salhlibi sayın üyelerin islimlerini okuyorum: 
Sayın Öztuş, Sayın Tosyalı, Sayın Tuğ, Sayın Gü
ven, Sayın Daçe, 'Sayın Fanri Öztürk ve arkadaş
ları, Sayın öztürk, Sayın Âyanoğlu, Sayın Doğan 
Gürbüz ve arkadaşları, Sayın Tunçbay ve arka
daşları, Sayın Akaydın, Sayın Genç ve Sayın Fırat, 
Sayın Eviyaı.1 

Önerge sahibi «ayın üyeler, önergeleri üzerinde 
söz isteyip konuşabilirler. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, aklımda 
kaldığına göre, bu mıadde üzerinde verilen önergeler 
okunmadan Komisyon tarafından geri 'alındı; yanı
labilirim.; Bu nedenle, evvela önergelerin okunup 
zapta geçmesi, sonra söze geçilmesinde yarar vardır. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Doğru efendim, 
hiç konuşulmadı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Sayın Öztüric'ün 
hakkı var. Bu madde hiç müzakere edilmeden geri 
alındı; Mç okunmıadı efendim bunlar. 

BAŞKAN — Evet, önergeleri okutuyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Önergeler okunmadığı (için bizde 
yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaotı, önergelerin hep
simin altında fotokopilerinin size verildiğine dair işa
retler var. 

önergeleri okutuyorum: 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının «Cumhuriyetin Temel Or
ganları» başlıklı Üçüncü Kısmının «Yasama» baş
lıklı Birinci Bölümünün; Türkiye Büyülk Millet Mec
lisinin ilki Meclisten kurulmasını sağlamak üzere Ko-
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«jlisyan taraflımdan geri alınarak yenliden düzenlen-
(meşini 'arz ve teklif ©deriım. 

Nenmin ÖZTUŞ 

G E R E K Ç E 

Tasarının «Türkiye Büyük Millet Mecisinıin Ku
ruluşu» başlıklı 83 üncü maddesinin gerekçesinde 
aynen; 

«1961 Anayasasında TBMM. Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu olmak üzere ilki meclisli bir 
yasama organı olarak kurulmuştu. 

'1961 - 1980 arası uygulama bu düzenlemenin bü
yük bir yarar getirmediğini ortaya koymuştur. Her 
ne Itoadar klasik parlamenter sistemde ilki meclisli 
yasama organı var ise de çağdaş parlamentolarda 
bu anlayış eskimiştir. 

1961 Anayasasındaki düzenleme Cumhuriyet Se
natosu, ne hükümetin kuruluşunda ve düşürülmesin
de, ne de diğer yasama görev ve yetkilerin kullanıl-
masında önemli bir rol oynamamaıkıta (idi. Aryıca 
Kanunların yapıılıışında zaman kaybına da neden ol
makta idi:,: 

Kuruluş ıbaikım'indan da mlilet iradesine dayan
madan Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin Ikazanılması-
na yer veren bir meclisti., 

Yirrnii yıllık uygulamada Cumhuriyet Senatosu
nun siyasî uyuşmazlıkların çözümünde de önemli ıblir 
rolü olmadığı görülmüştür. 

Ayrıca ikıi meclisli yasama organı olarak ıtaıf-
ıhî <w federal yapıdan kaynaklanmaktadır. Cumhuri
yetin kuruluşunda da 2 nci Meclise bütün bu neden
lerle ihtiyaç duyulmamıştı.» denilmek suretiyle, çift 
Meclis sisteminin teorideki ve uygulamadaki mah
zurları üzerinde durulmuştur. 

Pek tabiî, Anayasa sistemini oluşturan müesse
seler hakkında gerek teorik 'gerekse uygulama açı
sından lehte veya aleyhte birçok görüş ileri sürüle
bilir. Anayasa tarihimizde belli bir yeri 'bulunan çift 
Meclis, tek Meclis konusundaki tercihte, kanaatim-
ce unutulmaması gereken bir husus, sorunun sadece 
tek bir görüş açısından değil, fakat bütün yönleriy
le de alınarak değerlendirilmesi ve bu suretle sağ
lıklı ıblir sonuca gidilebiılnııesidir. 

Gerçekten, gerekçede de ifade edildiği gibi iki 
»Meclisli yasama organı tarihî ve federal yapıdan 
kaymaklanmaktadır. Ancak, yapısındaki oluşum söz 
konusu müessesemin tercih edilmemesi için yeterli 
bir neden değildir^ 

Çağdaş paırlamemtoliarda bu anlayışın eskidiği 
düşüncesinde de, hailen çift meclisi klasik padamen-
ıter sistemi uygulayan ülke sayısı, dikkate alındığında, 
iısalbet görülememektedir. 

il 961 Anayasasındaki düzenleme ile Cumhuriyet 
Senatosunun, ne hükümetlin kuruluşunda ve düşürül-
meslinde, ne de diğer yasama görev ve yetkilerim kul
lanılmasında önemli bir rol oynamadığı ileri sürül-
ımıektedir. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ile kendli-
siine verilen yetkiler çerçevesinde görev yapmıştır. 
Önemli bir rolünün olmayışının nedeni, kendisıinden 
değil, Anayasadaki sınırlı yetki düzenlemesinden 
kaynaklanmıştır. Cumhuriyet Senatosu hakkında ge
rek yetki ve görev ve gerekse kuruluş yapısı itiba
riyle, 1961 Anayasasındaki düzenlemelere ilişkin eleş
tiriler, ikinci meclislin dikkate alınmaması için ye
terli bir iddia olmaktan uzaktır. 

'Burada, İkinci meclis lobinde teoride ve uygula
mada yer alan görüşlerin hepsine değinmeyeceğimi. 
Ancak, üzerinde önemle duracağım tek husus ikinci 
meclisin en önemli fonksiyonunun, Devletin yasama 
erkinin işleyişinde bir istikrar unsuru ve1 dolayısıy
la rejimin bir teminatı olduğudur. Nitekim:, bugün 
çift ımeclis sistemini tarihî bir yapıya dayanmaksı
zın uygulayan, federal yapıya sahip olan ya da ol
mayan devletlerde de bu sistemin kabulümde aynı 
gerekçeye dayanılımıştır. (İtalyan ve Amerikan siste
mli örneklerinde olduğu gibi.) 

Öte yandan, Tasarının gerekçesinde Cumhuriyetin 
kuruluşunda da aynı nedenlerle İkinci meclise yer 
verilmediği ileri sürülmektedir. 1924 Anayasasının 
bu konudaki zabıtları dikkatle incelendiğinde, ikinci 
meclise yer verilmeyişinin nedenlerinin daha ziyade 
inkılâpların henüz tamamlanamadığı noktasında top
landığı görülmektedirs 

En fazla istilkrara muhtaç olduğumuz bu dönem
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'iki meclisten 
oluşumumda hem rejimin geleceği ve hem de devletin 
yasama görevi ve yetkisinin daha mükemmel işle
yeceği düşüncesiyle büyük isabet görüldüğünden, 
Tasarının bu konuya ilişkin hükümlerimin Komis
yon tarafından geri alınarak, iki meclisin kurulması 
yönünde, yeniden düzenlenmesi arz ve teklif edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa1 

Anayasa Tasarısının 83 üncü ve 92 nci madde
leri birbirleriyle illiışküli olduğumdan, ilkü maddenin 
bMestMerdk: 
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«A) Kuruluş ve Milletin temosliıM. 
Madde 83. — Türikliye Büyük Millet Medlisi, 

Milletçe geneli oyla seçilen dörtyüzellıi ımiületvekillin-
den kuruludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün Mileti temslill ©derler.» 

Sekline getirilmesini iarz ve teklif ederiz. 
Saygılarümızlıa.) 

Lütfulîah TOSYALI ZeM ÖZKAYA 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başlkan, 92 

oöi ırnaıdde kesinleştiğinden, bunu geri alıyoruz efen-
dıiım. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ede
rim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 83 üncü maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın TUĞ 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A) Kuruluşu : 
Madde 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mil

let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan kurulur. 
Meclisler Anayasada gösterilen hallerde birlikte top

lanır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 83 üncü 

maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN Bekir Sami DAÇE 
Fahri ÖZTÜRK Mahmut Nedim BİLGİÇ 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A) T.B.M.M. Kuruluşu 
Madde 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mil

let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan oluşur. 
Meclisler Anayasada gösterilen hallerde birlikte top

lanır.» 
GEREKÇE : 
Tasarının «Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ku

ruluşu» başlıklı 83 üncü maddesinin gerekçesinde ay
nen; 

«1961 Anayasasında T.B.M.M. Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisli bir ya
sama organı olarak kurulmuştu. 

1961 - 1980 arası uygulama bu düzenlemenin bü
yük bir yarar getirmediğini ortaya koymuştur. Her ne 
kadar klasik parlamenter sistemde iki meclisli yasama 
organı var ise de çağdaş parlamentolarda bu anlayış 
eskimiştir. 

1961 Anayasasındaki düzenleme Cumhuriyet Se
natosu, ne hükümetin kuruluşunda ve düşürülmesin
de, ne de diğer yaasma görev Ve yetkilerin kullanıl
masında önemli bir rol oynamamakta idi. Ayrıca ka
nunların yapılışında zaman kaybına da neden olmakta 
idi. 

Kuruluş bakımından da millet iradesine dayanma
dan Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin kazanılmasına 
yer veren bir meclisti. 

Yirmi y İlık uygulamada Cumhuriyet Senatosunun 
siyasî uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir ro
lü olmadığı görülmüştür. 

Ayrıca iki meclisli yasama organı olarak tarihî 
ve federal yapıdan kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetin 
kuruluşunda da 2 nci Meclise bütün bu nedenlerle 
ihtiyaç duyulmamıştı.» 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Belirlenen gerekçelerle 83 üncü maddenin aşağıda

ki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
MADDE 83. — T. B. M. Meclisi, Anayasaya ve 

seçim kanunlarına göre serbest, eşit, gizli, tek dere
celi, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yargı gözetim ve denetimde yap lan seçimlerle Mil
let tarafından seçilmiş 500 milletvekilinden kuruludur. 

GEREKÇE 

Nüfus esasına göre tespitle başlayıp Anayasa ile 
kesin sayıya bağlanan Parlamentomuzun üye adedi
nin ne olması gerektiği, objektif kıstaslara bağlanma
lıdır. 

Bunun için : 
1. Tarih boyu anayasalarından yararlandığımız 

parlamenter Batı ülkelerinden İtalya 632, Fransa 490, 
Almanya 496 ve İngiltere 635 üyeli olduğu, 

2. Demokratik seçimlerde kadroyu, ihtisasa göre 
düzenleme imkânı bulunmadığı dikkate alınarak 15 -
17 arası değişen ihtisas komisyonlar,na üye bulma zo
runluluğu, 

3. Parlamentonun milletlerarası ilişkilerinde uz
man üyeye olan ihtiyacı, 

4. Başkanlık Divanında ve siyasî partilerin par
lamento organlarında görev alan üyelerin adedi, 

5. En önemlisi sistemin tabiî sonucu temsilcisi 
olduğu vatandaşın sorunlarıyla ilgilenebilecek sayıda 
olması, 

6. Sistemimiz gereği sabit bir sayıya bağlandığı 
dikkate alınarak 50 - 80 milyon nüfuslu bir topluma 
hizmet vereceği, 
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7. Nüfusumuzun bugün için 50 milyon olduğu 
düşünülür ise bugün için her yüz bin kişiye 1 üye 
hesabiyle ki (giderek bu rakam yükselecektir) 
T.B.M.M.'nin üye adedi hesaplanmalıdır ki bu da 500 
sayısına ulaşmaktadr. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 83 üncü maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve «teklif ederim. 
Nurettin ÂYANOĞLU 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A. Kuruluşu 
Madde 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ge

nel oyla seçilen 450 milletvekilinden kuruludur. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Artan nüfusumuz nazarı itibare alınarak, görüşül
mekte olan T.C. Anayasa Tasarısının 83 üncü madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarınla. 
Halil AKAYDIN 

Madde 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letçe genel oyla seçilen 480 milletvekilinden kurulur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 83 üncü 

maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Kamer GENÇ Evliya PARLAK 

«Madde 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi mil
letçe genel oyla seçilen 500 milletvekilinden oluşur. 

Milletvekillerinin itlere dağıtımında her il'e tah
sis edilecek milletvekili sayısı üçten aşağı olamaz.» 

Sayın Başkanlığa 
83 üncü maddenin sonuna aşağıdaki ifadenin ek

lenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ayhan FIRAT Halil EVLİYA 

«Her seçim bölgesi (il) en az bir milletvekili ile 
temsil edilir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergelerin sahi
bi sayn üyelerden kim açıklama yapmak istiyorsa, o 
sayın üyeye söz verebilirim. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım, usul 
hakkında bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ SABUNCU — Bendenizin de imza attı

ğım bir önergem var, o bakımdan rahatlıkla konu
şuyorum. 

Genellikle bu madde ile ilgili önergeler sayıca ka
barık olmakla beraber, çift meclis, tek meclis ve J 
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400, 450, 500 üye üzerinde olmaktadır. Bu bakımdan 
sistem itibariyle tartışılmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çift meclisle ilgili önerge
leri, önerge sahipleri geri aldılar. Binaenaleyh, bura
da yalnız adetle ilgili önergeler var. Sayn öztuş'a 
söz veremiyorum, çünkü Sayın öztuş siz zaten öner
gelerle birlikte maddenin geriye alınmasını istemişsi
niz, sizin önergeniz bununla ilgili. Bu işlem yapıl
mıştır, Komisyona verilmiştir, Komisyondan da gel
miştir. Sizin başka bir teklifiniz yok. 

Sayın Öztürk, buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bugüne kadar kabul et
tiğimiz maddelerde tek tek esasında Genel Kurul ka
rarını vermiştir. Binaenaleyh çift meclis tartışması bit
miştir. 

Müsaade ederseniz, önergem üzerinde maruzatta 
bulunacağım. 

BAŞKAN — Önergeniz üzerinde buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Gerekçemde de arz ettiğim gibi, önceleri nüfus 
esasına göre tespitle başlayıp, Anayasa ile kesim sa-
y ya bağlanan Parlamentomuzun üye adedinin ne ol
ması gerektiği objektif kıstaslara bağlanmalıdır. Bu
nun için; 

1. Tarih boyu anayasalarından yararlandığımız 
parlamenter Batı ülkelerinden italya 632, Fransa 490, 
Almanya 496 ve İngiltere 635 üyeden oluşmaktadır. 

2. Demokratik seçimlerde kadroyu ihtisaslara gö
re düzenleme imkânı bulunmadığı dikkate alınarak, 
1 5- 17 arası değişen ihtisas komisyonlarına üye bul
ma zorunluluğu dikkate alınmalıdır. 

3. Parlamentonun milletlerarası ilişkilerde uzman 
üyeye olan ihtiyacı ayrıca düşünülmelidir. 

4. Başkanlık divanında ve siyasî partilerin Par
lamento organlarında görev alan üyelerin adedi, meş
gul olacak üyelerin adedi dikkatten kaçırılmamalıdır. 

5. En önemlisi, sistemin tabiî sonucu temsilcisi 
olduğu vatandaşın sorunlarıyla ilgilenebilecek sayıda 
nominal bir rakama sahip olunmalıdır. 

6. Sistemin gereği sabit bir sayıya bağlandığı 
dikkate alanarak, 50 - 80 milyon nüfuslu bir topluma, 
giderek hizmet vereceği düşünülmelidir. 

7. Nüfusumuzun bugün için 50 milyon olduğu 
düşünülürse, bugün için her 100 bin kişiye 1 üye he
sabıyla (Ki, giderek bu rakam yükselecektir) T.B.M. 
M.'nin üye adedi hesaplanmalıda ki, bu da 500 sa
yısına ulaşmaktadır. < 
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8. 500 rakamı, rakamların içindeki asıl durumuy
la, ayrıca bir hoşgörünümü de aksettirmektedir. 

Bu nedenle 635 üyeli 12 Eylül öncesi parlamen
tonun yerini alacak ve tek kanattan oluşacak Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 500 üyeden oluşmasında 
isabet vardır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Anayasa Komisyonunun görüşünü rica ede

yim. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biz de kendimize göre bir hesap yaptık, 400 üye
yi yeterli bulduk efendim. Bunun kesin bir usulü, for
mülü yok. İhtiyaca göre hesaplanıyor, biz de 15 ko
misyon olabileceğini, 150 - 170 üyenin komisyonlarda 
meşgul olabileceğini ve 1/3'le Meclisin toplanacağını 
düşünerek, 400 üyelik bir Parlamento uygun gördük. 

Yalnız şunu arz etmek isterim. 400 sayası ile 500 
veyahut 600 sayısı arasında ne fark var? Eğer nispî 
temsil seçimi kabul edilecek olursa, partilerin güçleri 
oranında hiçbir değişiklik olmaz. Eğer, dar bölgeli 
denilen, her seçim bölgesinden tek milletvekili seçile
cek olursa, o zaman hakikaten sayı sonucu etkileye
bilir, iktidarı etkileyebilir; ama nispî temsil sistemini 
kabul edecek olursak, 400'de desek, A partisi kabaca 
bir hesapla oyların % 20'sini alsa 20 milletvekilliği 
kazanır, 500 desek, gene bu sefer 25 milletvekili ka
zanır, öbür partiye olan oranı değişmez, aynı şey ka
lır; çünkü aldıkları oya göre hesaplanır. 

Onun için, biz yaptığımız hesapta 400'ü uygun gör
dük; ama takdir Heyetinizindir. Bunun, dediğim gibi 
bir formülü yoktur, kitabı yoktur, ortalaması, nasıl 
uygun görürseniz öyle olur efendim. Biz 400'ü uy
gun gördük. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, biliyorsunuz bu öner
geler okunmadan gittiği için ve oylarınıza sunulma
dan Anayasa Komisyonuna verildiği için, yeni baştan 
bu önergeler üzerinde işlem yapılıyor. Bu itibarla 
önergeye Sayın Anayasa Komisyonu katılmıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

450 milletvekilini teklif eden Sayın Âyanoğlu, Sa
yın Doğan Gürbüz ve Say n Tunçbay, Sayın Tosyalı' 
mn önergeleri var; bu üç önergeyi birlikte işleme ko
yuyorum. 

Kim açıklama yapmak istiyor? 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Kısa bir açıklama 

yapayım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkanı ifade ettiler; bu bir ter

cih meselesidir. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Mil
letvekili adedini 450 olarak teklif ettim. Kâzım Öz-
türk arkadaşımızın beyan etmiş olduğu bütün fikir
lere katılıyorum. Gelişen Türkiye'de bakanlıklara pa
ralel olarak Mecliste komisyonlar kurulacakt r. 

Şimdi, benim önergemde bir husus daha var, onu 
da arz ediyorum. Birinci fıkrada «Genel oyla seçilen» 
dendiğine göre, «Milletçe» kelimesine artık gerek ol
madığı kanaatindeyim. Bu hususu da takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Âyanoğlu'nun, Sayın Doğan 

Gürbüz'ün ve Sayın Tunçbay'ın bu önergeleri üzerin
deki görüşünüzü açıklar mısınız? 450 milletvekili ol
masını talep ediyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi efendim; 

Evvela terminoloji üzerinde, «Milletçe» denmesi 
laz m; çünkü egemenliğin sahibi millettir. «Genel oy», 
oyun veriliş şekline ilişkin bir kıstastır, ölçüdür, nite
liktir. Onun için, «Milletçe genel oyla» tabirlerinin 
korunması gereklidir kanaatimize göre. 

BAŞKAN — Adet üzerindeki görüşünüz nedir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Biz 400'ü yine koruyoruz efendim. 
400'e karar verdik. 

BAŞKAN — önergelere Sayın Anayasa Komis
yonu katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkanım, ben öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyorsunuz. Za
ten bir de Sayın Genc'in önergesi var, o da hüküm
süz kalıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Say n Başkanım; 

450'yi kesin oylayın efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon 450'yi kesin olarak 

kabul ediyorlar. 
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Bu maddeyi yeni şekliyle okuyorum : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oy

la seçilen dörtyüzelli milletvekilinden kuruludur.» 
Evvela önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
83 üncü maddeyi bu önerge istikametinde oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 83 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, benim bir 
önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilmiştir artık. 
AYHAN FIRAT — Benim önergem var Sayın 

Başkanım. 
KAMER GENÇ — Ben de ikinci fıkra ilavesini 

öngörüyordum. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, bende sizin önergeniz 

varsa, bu önergelerden birinde müşterek imzadır her
halde. 

AYHAN FIRAT — Hayır efendim; ayrı, bir ila
vesi vardı. Eğer Sayın Komisyon kabul ederse arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; rakamla maddeyi oy-
lattım. Sayın Fırat'ın ve Sayın Genc'in ikinci bir fık
ra ekleme istekleri varmış; fakat maalesef madde 
oylanmıştır. Bu itibarla, ikinci müzakerede bu ko
nuyu tekrar Sayın Genç'le birlikte teklif edebilirsiniz. 

Sayın Aldıkaçtı, 94 üncü madde düzenleme yapı
lıp geldi mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Geldi efendim, okuyorum : 

«C. Üyelikle bağdaşmayan işler 

MADDE 94. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bun
lara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu 
tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı ola
rak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kay
nakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu ya
rarına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağla
yan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bun
ların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya 
ortaklıkların yönetim kurullarında görev alamazlar, 
vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan 
veya dolaylı olarak kabul edemezler; 

Maddenin geri yanı olduğu gibi kalmaktadır efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; bu maddeyi okumuştuk; şu değişik

likler yapılmıştır : 

Tasarıdaki 94 üncü maddenin birinci fıkrasının. 
dördüncü satırındaki, «Vakıfların» kelimesinden sonra;. 

«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıl
dıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim kurulla
rında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir 
taahhüt işini doğrudan...» dendikten sonra metin ay
nen kalıyor. 

Değişiklikler bunlardır. 
Birazdan oylarınıza sunacağım. Sunmadan evvel,. 

soru sormak isteyen iki Sayın üye var. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; sondan 

ikinci fıkranın ikinci satırında; «Bakanlar Kurulunca 
verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin ka
rarına bağlıdır.» denmektedir. 

önergemde belirttiğim gibi, işin aceleciliği, Par
lamentonun böyle bir kararı almadan önce üyenin gö
revi yapmasını gerekli kılmaktadır. Gerektiğinde görev 
yapılır, bilahara Paralamentonun karar alması müm
kün müdür?... Komisyon bu hususta bir açıklama ge
tirirse, uygulamaya ışık tutacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Şengün, sizin sorunuz vardı. Buyurun so

runuz. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; bir kere 

Komisyona, önergemizin büyük kısmına katıldığı için 
teşekkür ederim. 

Saniyen, «özel gelir kaynaklan ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin 
ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan 
vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ka
tıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim kurulların
da...» dendikten sonra, biz buna ilaveten, «Ve başka 
işlerinde» demiştik. Asıl metinlerinde de aynı şey var
dır. Acaba bu «Başka işlerinde» fikrine katılmadılar 
mı, yoksa bu bir zühul mudur?... Onu öğrenmek isti
yorum. 

Saniyen, teklifimizde «... temsilcilik, arabulma ve 
danışma hizmeti»ni tülm olarak koymuştuk. Sayın Ko
misyon «... temsilciliği» göz önüne almakla beraber, 
«... arabulma ve danışma hizmeti»ne katılmamışlar. 
O konuda da görüşlerini rica edeceğim. 

Nihayet, önergemizde milletvekilliği ile bağdaşma
yacak işler arasında «Kazanç getiren sürekli meslekî 
faaliyetlerde bulunamazlar» şeklinde de bir teklifimiz 
vardı; acaba bu konularda da ne düşünüyorlar, istir
ham edebilir imiyim?... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim efendim 
Sayın Kâzım öztürk Arkadaşımızın önergesi Ge

nel Kurulca kabul buyurulmamış. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Biliyorum Saym Başka

nım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Şimdi, diğer yandan Anayasada böy
le bir hüküm var. İşte görüyorsunuz, yani burada tat
bikatta oluyor Sayın Kâzım öztürk; bakan gidip geli
yor, ondan sonra tezkeresi geliyor. Olur böyle şeyler, 
Bunları Parlamento hayatı içerisinde kabul etmek la
zım, ama kural, bizim getirdiğimiz kuraldır. Bu ku
ralın değiştirilmesi için verdiğiniz önerge de kabul 
buyurulmamış. 

Şimdi, Sayın Şengün arkadaşımızın ve arkadaşla
rının önergesinde çok daha fazla sınırlamalar var. 'Biz, 
getirdiğimiz sınırlamaları yeterli gördük; mesela tem
silcilik, zaten vekü olamıyor; ama «... arabuluculuk» 
var «... ve danışma hizmeti yapamazlar»... deniyor. 
Danışma hizmeti münferit, bir defa yapılır; arabulucu
luk da, belki bir hizmette yararlı olabilir; ama bu 
devamlı bir hizmet değildir. Bunun için bunu yapma
sına kendi görüşümüze göre bir engel görmedik; yani 
bu hususta bir tereddütümüz oldu, bir tartışma oldu; 
fakat «... kazanç getiren sürekli meslekî faaliyetlerde 
bulunamazlar» cümlesine katiyen katılmadık ve şid
detle karşısındayız. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bir sua
lim var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, sorular soruldu, cevap 
alındı. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım bendeniz 
önergem üzerinde konuştum, soru için değil. 

BAŞKAN — Demin soru sordunuz. 
İSMAİL ŞENGÜN — önergemi açıklama ba

bında kendilerine soru sordum. 
BAŞKAN — Peki efendim zaman kaybetmeyelim 

öyleyse, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, hukukî ve malî 

danışmanlık büroları var; acaba danışma hizmeti 
bunların içine girmeyecek imidir veya girer mi?... 
Devamlıdır aynı zamanda. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yapabilir tabiî, biz bunu kabul et
medik. 

İSMAİL ŞENGÜN — Devamlı... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet, devamlı. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 94 üncü maddeyi demin arz ettiğim 

değişiklikle... 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, bir 

husus var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner soru mu, yoksa bir 

redaksiyon mu?... 
M. FEVZİ UYGUNER — Redaksiyonla ilgili bir 

husus var Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner 
M. FEVZİ UYGUNER — Maddenin son satı

rında «... görev ve işler kanunla gösterilir., diyor. «Ka
nunda gösterilir veya kanunla belirtilir.» daha iyi ol
maz mı?... 

HAMZA EROĞLU — Kanunla düzenlenir... 
M. FEVZİ UYGUNER — «Kanunda gösterilir ve

ya kanunla belirtilir.» şeklinde ifade edilmesi lazım
dır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, «kanunla düzenlenir.» şek
linde düzemiyoruz. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon «.. kanunla düzen
lenirdi kabul etti. ' 

Bu son değişiklikle ve diğer değişikliklerle birlikte 
94 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 94 üncü madde kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler; 
Yarın, Anayasa Komisyonumuzun isteği üzerine, 

hem gündüz, hem gece çalışılmaması, toplanılmaması 
hususunu evvela oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 9.00'da toplanılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 Eylül Çarşamba günü saat 9.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 2Z55 
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