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Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Bütçe -, Plan; Sağlık ve Sosyal İşleri ko
misyonları raporları. (2/125) (S. Sayısı : 578) 321:325 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Akif ER-
G1NAY ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigor
talar Kanununun 77 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve Sosyal işler 
komisyonları raporları. (2/122) (S. Sayısı : 
579) 325:329 
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Komisyonu Raporu. (2/130) (S. Sayısı : 568) 329:330, 

330:342,347:348 
4. — 8:6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. 

Emekli Sandığı Kanununun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/662) (S. Sayısı : 516) 330 

5. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (1/675) (S. 
Sayısı : 469) 330 

6. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa; Adalet komisyonları ra
porları. (1/704) (S. Sayısı : 595) 343:344,345:346 
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I. — GEÇEN T 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 

ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası; 

2. — Danışma Meclisi Üyesi 'Mehmet PAMAK 
ve 30 Arkadaşının 1319 Sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi; 

Hakkında Kanun Tekliflerinin maddeleri ve tü
mü kabul edildi. 

3. — Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz 
- Ağustos 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında 
Danışma Meclisi Hesapların İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu okundu. Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

4. — 'Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik < 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; Tasarı
nın maddeleri ve tümü kabul edildi. 

5. — Kamulaştırma Kanunu Tasarısının madde- . 
leri ve tümü kabul edildi. 

6. — '23.1.1981 Tarihli ve 2377 Sayılı Öğretmen
lere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkın-

II. — GELEN 

Tasarı 
1. Devlet Personeli Sosyal Tesis ve Hizmetler 

Kanunu Tasarısı. (1/843) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.10.1983) (Millî Eğitim (Esas); Bütçe - Plan komis
yonlarına : 7.10.1983) 

Raporlar 
2. 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı 

ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. Sa
yısı : 588) (Dağıtma tarihi : 7.10.1983) 

3. Katma Bütçeli Kuruluşların 1984 Malî Yılı 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (1/830) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 
7.10.1983) 

4. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Ta-

TCANAK ÖZETİ 

da Kanunun 12.2.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanu
nun Geçici 8 inci Maddesiyle Değiştirilen 1 inci Mad
desinin B) Bendinin, Değişik İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Gelen Kâğıt
lardan Gündeme Alınarak öncelikle görüşülmesi 
onaylandı; maddeleri ve tümü kabul edildi. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendi
rilmesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak maddeleri kabul edildi; tümünün daha 
sonraki bir Birleşimde açıkoya sunulacağı bildirildi. 

7 Ekim 1983 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 18.40'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye Kâtip üye 
Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 
(1/840) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tarihi : 7.10.1983) 

5. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
'Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora. (1/841) (S. 
Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 7.10.1983) 

6. 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu. (1/842) (S. Sayısı : 598) (Dağıt
ma tarihi : 7.10.1983) 

.-.+.. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 172 nci Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL ve 
21 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan: Sağlık ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/125) (S. Sa
yısı : 578) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
birinci sırasında yer alan, «Danışma Meclisi Üyesi 
Mustafa Yücel ve 21 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe-
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu» üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın... 

Komisyon ve Hükümet hazır, Hükümetin yetki 
belgesi tamam. 

Sayın üyeler, Teklifle ilgili Komisyon Raporu
nun okutulup okutulmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum : Okutulmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okutulması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, Teklif üzerinde bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Kısaca bir 
açıklama yapmak istiyoruz Sayın Başkanım. 

Yüce Kurulun huzuruna getirdiğimiz bu Teklif
te iki husus mevcut bulunmaktadır: Bunlardan birin
cisi, sigortalı işçilerin emekli olduktan sonra yeni
den çalışma imkanı, diğeri de geriye doğru 15 yıl 
borçlanma imkânıdır. Kısaca bu hususları içermek
tedir. Gerektiğinde daha fazla da bilgi arz edeceğiz. 

Arz ederim efendim. 

(1) 578 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, değerli Hükümet temsilcileri; 
Çok değerli arkadaşımız rahmetli Mustafa Yücel 

bir heyecanla bir teklif hazırlamış; ancak teklifin 
geçmiş tecrübelerimizden yararlanarak daha iyi bir 
şekle getirilmesi için benden ricada bulunmuştu. Bu 
itibarla, Teklifin üçüncü sırasında imza sahibi ol
mam hasebiyle kısa bir bilgi arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çalışmak, Anayasa gereği herkesin hakkı ve öde

vidir. Çalışanlar arasında ayrıcalıklar elbette doğru 
değildir. Memleketimizde yaklaşık 700 bin memur 
emeklisi, 900 bin de işçi emeklisi bulunmaktadır. 
'Bunlardan memur emeklileri, emekli olduktan sonra 
iş bulabildikleri takdirde çalışmalarına mani, özel
likle sanayi özel teşebbüslerinde çalışmalarına mani 
bir hal olmamakla beraber, işçilerin çalışması kâğıt 
üzerinde yasaktır; ama bir gerçek vardır; değerli ar
kadaşım, Bakanımız, ülkede 650 bin vatandaşın ka
çak çalıştığını, Hükümet Üyesi olarak yaptıkları ba
sın toplantısında açıktan söylemişlerdir. Bir gerçeği 
de ben söyleyeceğim bu Yüce Kurulda; buna yak
laşık 3'50 bin işçi emeklisini de ilave edebilirsiniz; 
yani Devlet, çalışan bu vatandaşlardan yasal yasak 
nedeniyle, gizli saklı çalışmaları sonucu büyük çapta 
vergi kaybına uğramaktadır. O 'halde fiili durumu, bu 
ihtiyaçtan doğan fiili durumu; eğer iş bulabilirlerse 
Devlete vergisini vermek suretiyle çalışmayı da sağ
lamak, öte yandan, eşitliği de kurtarmak amacıyla bu 
Teklif geliştirilmiş, 506 Sayılı Kanunun 63 üncü mad
desine açıklık getirilmiştir. 

Sistem bozulmadan, vatandaş iş bulursa, eğer 
daha yüksek bir ücretle çalışıyorsa emekli maaşını 
haklı olarak durdurabilecek, yeniden emekli olurken 
biraz daha farklı maaş alabilecek. Yok, öyle bir şey 
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istemiyorsa, bulduğu işte vergisini ödeyerek çalışa
bilecek. Bugün için vergi ödemeden çalışabilmekte 
olduğunu, bu işin basında olan bir arkadaşınız ola
rak, ben söyleyebiliyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de borçlanma sistemi çok eskilere daya

nır. Halk deyimi ile borçlanma; sanki hiç çalışma
mış, iş hayatında bir boşluk var, onun parasını ve
rerek borçlanma yapabilecek gibi de anlaşılmakta ise 
de, istisnaî muvazaalar hariç, uygulamada böyle bir 
şey yoktur. Borçlanma, uygulamada kalmış değişik 
kanunların; örneğin, 10 kişiden az çalışan işyerlerin
de Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmamış yıllarca 
veya kaçak çalıştırılmıştır* Bu gibi insanlar yaşlarının 
sonuna gelmişler emekli olurken bu hizmetlerini de, 
işçi-işveren primlerini ödemek suretiyle borçlanabi
leceklerdir. Uygulamada 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda devamlı bir madde vardır; bu maddeye 
göre vatandaşlar resmen bu tür çalışmalarını belge
leyebildikleri takdirde, primlerini ödemek suretiyle 
borçlanabilmektedirler; ama Sosyal Sigortalar Ka
nununda borçlanma, maalesef kişilerin İsrarlarına ve 
ihtiyaçlarına göre getirilmiş, onların işi görülür gö
rülmez kaldırılmış; sanki ondan sonra böyle bir ih
tiyaç olmayacakmış gibi, bugüne kadar 4 kez borç
lanma müessesesi getirilmiş kaldırılmış. 

Şimdi biz, getirilip kaldırılan bu borçlanmalara; 
Rahmetli Arkadaşımın heyecanla İsrarı üzerine çok 
katı; bir defa o kadar katı ki, muvazaa söz konu
su olamaz, 40 yaşını ikmal etmemiş (Bu görüşeceği
miz yasaya göre) hiç kimse borçlanma talebinde bu
lunamaz. Erken emeklilik bu konuda kesinlikle söz 
konusu olamaz. Muvazaa olamaz; zira bütün yetki, 
belgeleme, resmî kayıtlar tamamen Hükümetin ken
di kabul edebileceği kıstaslara bağlanmıştır. 

Bu itibarla, Teklifin hakkaniyet ölçüsünde hazır
lanan özellikle Bütçe-Plan Komisyonunda geniş araş
tırma ve incelemelerden geçen ihtisas komisyonu 
olan değerli Sosyal işler Komisyonumuzun ihtisasın
dan yararlanan arkadaşlar tarafından enine boyuna 
tartışılıp incelenen ve huzurunuza gelen bir Kanun 
Teklifidir. Teklife olumlu bakıyorum; değerli arka
daşlarımın da bu Rahmetli Arkadaşımın ruhunun 
şadolması için olumlu bakmalarını rica ediyorum. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler; Teklifin tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayıü Sosyal Sigortalar Ka
nununun 63 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi İle Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nunun 63 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayan
ların yaşlılık aylıkları yazılı talepte bulunmaları ha
linde kesilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın" Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği var mı?.. Yok. 

Sorusu olan sayın üye?.. Sayın Bilge, Sayın Az-
gur. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; maddede, «... yaşlılık aylığı almakta iken 
çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları yazılı ta
lepte bulunmaları halinde kesilir.» diyor. Acaba ya
zılı tarihte bulunmazsa kesilmeyecek midir ve yazılı 
talepte bulunmak isteğe mi bağlıdır?.. «İsterse talep
te bulunabilir, isterse talepte bulunmaz» anlamına 
mı gelmektedir?.. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Güray, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Hocamızın belirttiği gibidir. Emekli olan 
işçi, isterse talepte bulunur, isterse talepte bulunmaz. 
"Bu seçme hakkı kendisine aittir. Çünkü; uygulama
da bazen emekli olmasına rağmen, emeklilik maa
şını kestirip görevine eskisi gibi devam etmek iste
yen olur. Kişi düşük maaşla emekli olup, sonradan 
daha iyi bir iş bulur, ilerisi için daha yüksek maaş
tan emekli olma imkânını sağlamak için bu yola 
başvurabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur, buyurun. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, ben de aynı 

soruyu soracaktım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden 

önce : 
A) a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunanlar, 
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Ka

nuna tabi bir işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı 
veya topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan 
kimselerin bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmış 
bulundukları işlerden en çok 15 yıllık hizmetleri ta
lepleri halinde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Ka
nuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tari
hinden önceki süreler için borçlandırılma halinde si
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı 
kadar geriye götürülür. • 

Borçlanması talep edilen, hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği Kuruma yapılır. Borçlanılması 
istenilen hizmetin örneği Kurumca hazırlanacak bel
geler ile tevsik edilmesi esastır. 

Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, istek tari
hindeki asgarî günlük kazançlar esas alınmak sureti 
ile işçi ve işveren hisseleri olarak hesaplanır ve top
tan veya üç yıl içinde eşit taksitlerle sigortalı tara
fından ödenir. 

Borçlanan sigortalının ölümü halinde hak sahip
lerine yetecek hizmet süresi kadar prim miktarı hak 
sahiplerinden tahsil edilir. 

B) a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
3 üncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kap
samına girmeyen hizmetler, 

18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmet
ler; 

Borçlandırılmaz. 
b) 991, 1186, 1912 ve 2167 sayılı kanunlara gö

re borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmet
ler toplamı 15 yılı aşamaz. 

c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 
inci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. 

Bu geçici maddede belirtilen belgeler; işverenler, 
sigortalının isteği halinde doğru, eksiksiz ve usulüne 
uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdür
ler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe 
aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yap-
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tırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borç
lanma belgeleri geçerli sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon bir diyeceğiniz var mı?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Saym Başka
nım, bizim bir diyeceğimiz yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin bir diyeceği var 
mı?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, biz iştirak 
edemiyoruz; 1 inci maddeye de iştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili sorusu olan var 
mı?.. Sayın Bilge, Sayın Tutum. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NEClP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin A 

fıkrasının (d) bendi «borçlandırılır» fiili ile bitmekte
dir, fakat orada satırbaşı olmadığı için, yukarıdaki 
hüküm (A) bendine şamil midir değil midir; bu an
laşılmıyor. 

ikinci olarak; (B) fıkrasının (a) bendi yazıldıktan 
sonra, satırbaşı olarak «Borçlandırılmaz» şeklinde bit
mektedir; yani borçlandırılamaz her iki alt fıkraya şa
mildir. Yukarıdakinin şamil olup olmadığı anlaşılmı
yor. Bendeniz de bunun nereden itibaren satırbaşı ya
pılabileceğini kestiremedim. Bu hususun açıklanmasını 
rica edeceğim. Bu bir. 

İkincisi : B fıkrasının (c) bendinden sonra, «Bu 
geçici maddede belirtilen belgeler; işverenler, sigorta
lının isteği halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun 
olarak düzenleyip, onaylamakla yükümlüdürler.» de
niyor. Bu herhalde «Bu geçici maddede belirtilen bel
geleri» olsa gerektir, öyle mi değil mi?.. Bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Güray. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Hocamızın belirttikleri hususa katılıyoruz. «Borç
landırılırlar» kelimesinin satırbaşı olması lazım. Diğe
rine de (i) harfi eklenmesi lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu şekilde düzeltmeyi yapıyoruz 

efendim. 
Buyurun Saym Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, ek madde

nin (B) fıkrasının (b) bendinde kanun numaraları sa
yılıyor; 991, 1186, 1912, 2167 diye. Bu tür sadece 
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numara sayılması, bizim hukukumuzda genellikle be
nimsemediğimiz bir usuldür.: Bu Kanunların adları
nın da yazılması gerekir diye düşünüyorum. Lütfe
derlerse, bu şekilde bir redaksiyon düzeltmesi yaparlar 
mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, bu geriye borçlanma daha önceleri de birkaç kez 
Meclislerden çıkmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu da 
onun bir benzeridir. Sayın Tutum arkadaşımız uygu
lama yönünden gerçekten haklıdır; ancak biz bugüne 
kadar yapılageldiği şekilde daha kısa yoldan bunu ter
cih etmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili önergeler var okutuyorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Özür dilerim 
Sayın Başkanım; müsaade eder misiniz?.. 

Bu önergelerin bu maddeyle 'ilişkisi olmasa gerek. 
Bu, ayrı bir madde; o yeni madde ihdasıdır sanı
yorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Okutacağım da, işleme koyup koyma

yacağımıza bakacağız efendim. 
Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanunu kapsamında çalışanlardan mevcut yasal 
düzenlemeler gereği 35 600 TL. üzerinden sosyal gü
venlik primi kesilmekte; ancak emekli maaşı bağlan
masında 30. 600 TL. üzerinden hesaplama yapılmak
tadır. Bu uygulama, esasen çok düşük olan işçi emekli 
aylıklarını menfî şekilde etkilemekle kalmayıp, bu 
farkın öngördüğü kadar puanlık rakam işçi emeklilik 
göstergesine yansıtılmamış olmakla katsayı artışla
rında da mevcut emeklileri menfî şekilde etkilemek
tedir. Bu itibarla, mevcut sistemi bozmadan 12 de
rece ve kademeden oluşan işçi emekli göstergesini 
200'er puan artırmak suretiyle yeniden düzenlenen 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ek madde l'in, 
aşağıda olduğu gibi kabulü hususunu saygılarımızla 
arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muslafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

Vahap GÜVENÇ 

! «17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun ek madde l'i aşağıda olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Katsayı ve göterge tablosu 
Ek Madde 1. — Bu Kanuna göre gelir ve aylık

ların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge 
sistemi uygulanır. Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile 
tespit edilen ve 657 sayılı Kanuna tabi devlet memur
larının aylıklarına uygulanan katsayı 506 sayılı Ka
nuna göre bağlanan gelir ve aylıklara da uygulanır. 

Katsayı deyiminden, yürürlükteki katsayı anlaşılır. 
Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek 

ödenekler ile bağlanack gelir ve aylıkların hesaplan
masında bu Kanuna ekli gösterge tablosu uygulanır. 
Göstergeler derece ve kademeler halinde gösterge 
tablosunda belirtilmiştir. Gösterge tablosunda 12 nei 
derecenin birinci kademesi en düşük, 1 inci derecenin 
dokuzuncu kademesi en yüksek göstergeyi belirtir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının Ek 1 maddesinin 

yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmesi arz olunur. 
Halil AKAYDIN 

«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla ek
lenen Ek Madde l'de belirtilen ve 11.12.1981 tarih 
ve 2564 sayılı ve 28.1.1983 tarih ve 2795 sayılı Ka
nunlarla değişik gösterge tablosu, ekteki şekilde de
ğiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunundaki Ek 1 inci Madde ne hükmü 
ihtiva etmektedir efendim?.. Gösterge tablosu mudur?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, Ek 1 inci Madde gösterge tablosunu ihtiva 
etmektedir. Bu önergeler de, gösterge tablosundaki 
çeşitli değişiklikleri içermektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Akaydın ve Sayın Alpdündar'ın 

önergeleri Komisyonda görüşülmeyen bir maddeyi de
ğiştirmeye matuf bulunduğundan, Başkanlıkça işleme 
konulması mümkün görülmediğinden işlemden kaldı
rılmıştır efendim. 

Sayın üyeler, 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim? Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 

var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde son söz isteyen sayın üye 

var mı?. Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Akif Erginay ve 
10 Arkadaşının 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/122) 
(S. Sayısı : 579) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin ikinci sı
rasında yer alan, «Danışma Meclisi Üyesi Akif Er
ginay ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe -
Plan; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları» 
üzerindeki görüşmeye başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi hazır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, teklifle il

gili bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hayır Sayın 
Başkanım. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI TEMSIL-
CtSt NACt ÜNVER — Hayır Saym Başkanım. 

(1) 579 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, teklifle ilgili olarak soru sormak ih

tiyacını hisseden sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Teklif sahibi olarak Sayın Erginay, bir açıklama

nız olacak mı?.. Buyurun efendim. 
AKÎF ERGlNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Biraz evvel görüşülen teklife benzeyen bir teklif 

de tarafımdan yapılmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar Kanunu çerçe
vesinde bir işçi altı gün çalışmış ve bu çalışma do
layısıyla da kendisinin, hem işveren hem de işçi ola
rak primlerini ödemiş olmaları gerekir; fakat bazı 
işyerleri vardır ki; eskiden, Yüksek Hakem Kurulu
nun son kararından önce, bunlar haftada iki gün ve
ya bir gün çalışabilmekte, dolayısıyla da o günlere 
taalluk eden ücretleri üzerinden hem işverenin primi, 
hem de işçinin primi Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödenmektedir. Böyle ödenmiş olan bir durumda, ga
yet tabiî işçinin emeklilik hakkı gün sayısı itibariyle 
5.000'e intikal edeceği için, 5.000 günün doldurulma
sı halinde böyle bir işçi, ancak 70 - 80 yaşında emek
li olabilecektir. Bu ise haksızlık yaratmaktadır. Ni
tekim bir - iki misali de vardır; Spor - Toto'da buna 
benzeyen bir durum olmuştur, başka yerlerde de tah
min ediyoruz vardır. 

Eskiden, böyle bir veya iki gün çalışmış olduğu 
yerde, başka yerde çalışamadığı için, oraya bağlı ola
rak kaldığı için, yalnız iki gün veya bazen bir gün 
prim ödenmesi nedeniyle bu haksızlık ortaya çıkmış 
bulunuyordu, işte bendeniz bu teklifimle böyle bir 
haksızlığın düzeltilmesini ve bir borçlanma geçici 
hükmüyle de buna mütenazır bir kısım işçilerimizin 
bu haklarının kendilerine verilmesini arz ve teklif 
ettim. 

Gerçekten, şu açıklamam çerçevesinde 506 sayılı 
Kanunun 77 nci maddesinin yedinci fıkrası değişme
dikçe, bu durumda olanların, bu haklarının iadesine 
imkân görülemiyor. Getirdiğimiz teklif, bu çerçeve 
içerisinde düşünülmek gerekir. Gerek Bütçe - Plan 
Komisyonunda, gerekse Sağlık ve Sosyal îşler Ko
misyonunda bu konular derin derin görüşülmüş ve 
burada açıkça teşekkür etmeyi de borç bilirim, Sayın 
Alpdündar arkadaşımız bu teklif üzerinde de bazı 
değişiklikler yapmak suretiyle gereğini yapmış bulun
maktadır. 

Şimdi, şu noktayı da belirteyim kî, Yüksek Hakem 
Kurulu, mesela Spor - Toto için yapılan toplu iş söz
leşmesinde şöyle diyor : «Bir ayda yapılan çalışma-
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nın karşılığı olarak kanunî asgarî ücret, garanti edil
miş ücret olarak verilir.» 

Bu gösteriyor ki, artık bir kimse bir yerde bir gün 
de çalışsa, oraya bağlı olduğu için kendisine asgarî 
ücret vermek şarttır. Asgarî ücretin gerekçesi de bu
dur zaten. Bir insanı geçindirebilecek bir miktara 
göre ancak çalıştırmak mümkündür. Buna rağmen, 
sigortalılık halinin bu asgarî ücrete de bağlanmış ol
ması, eski uygulamaların yerinde olmadığını ifade 
ediyor, İşte biz, Yüksek Hakem Kurulunun iki sene 
evvel verdiği böyle bir karara istinaden, eskiden bu 
durumda olanların primlerinin de gayet tabiî öden
mesi, dolayısıyla da borçlanma hükümlerinin şekille
rine göre borçlanması ve kendilerinin de diğer mes
lektaşları; yani diğer işçiler gibi zamanında emekli 
olmak imkânının sağlanmasını bu Teklifimizle getir
miş bulunuyoruz; arkadaşlarıma da teşekkür ederim. 
Takdir Yüksek (Heyetinizindir, kabulünü de arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum1: 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci Mad
desinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 77 nci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay için
deki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı gün
ler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o 
ay için prime esas tutulan kazancı ücret aldığı gün sa
yısına bölünerek hesaplanır. Ancak, işin özelliği ge
reği sigortalı ay içinde bazı günlerde çalıştırılmamış 
olmakla beraber işverence ücreti, aylık asgarî ücret
ten az olmamak şartıyla tam ödenirse, prim ödeme 
gün sayısı 30 kabul edilir. Bu fıkra kapsamına giren 
ve özellik arz eden işyerleri ilgili Bakanlıkça tespit 
edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı?.. Yok. 

Soru var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tari

hinden önce: 
A) 506 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 
B) 'Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 sa

yılı Kanuna tabi çalışmakta olan ve 40 yaşını dol
durmuş olan, 

Sigortalıların birinci madde kapsamına giren iş
lerdeki en çok on yıllık hizmet süreleri talepleri ha
linde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır. 

Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmet
lere ilişkin primler; 506 sayılı, Kanunun 78 inci mad
desine göre tespit edilen asgarî günlük kazanç esas 
alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya iki yıl 
içinde ödenir. 

C) 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin bi-
- rinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hiz
metler, 18 yaşından önce geçmiş hizmetler, 506 sa
yılı Kanunun geçici 20 npi maddesinde sayılan san
dıklarda geçen hizmetler ile 506 sayılı Kanuna göre 
tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önce
ki süreler borçlanılamaz. 

D) 11186,' 1912, 2167 ve 991 sayılı Kanunlara gö
re borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmet
ler toplamı 10 yılı geçemez. 

E) Borçlanılan süreler, 506 sayılı Kanunun ge
çici 8 inci maddesinin uygulanmasında nazara alın
maz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Komisyon 
olarak bir diyeceğimiz yok Sayın İBaşkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın .Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bir önceki Yüce Heyetinizce kabul edilen madde
de borçlanma getirilmişti. Şimdi, bu Teklifle de ikin
ci bir borçlanma getiriliyor. Oradaki miktar 15 yıl, 
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buradaki 10 yıl; o nedenle Hükümet olarak bu husu
sa katılmamız mümkün değil. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yani, «Biraz evvel kabul edilen Kanun Teklifi 

ile bu Teklif arasında bir çelişki var» diyorsunuz. 
S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N L I Ğ I T E M S I L 

C I S I NACİ ÜNVER — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili soru mu var Sayın Erginay?.. 
AKİF ERGİNAY — Cevap vermek bakımın

dan, acaba Teklif sahibi olarak açıklama yapmama 
müsaade eder misiniz? 

(BAŞKAN — Hükümete cevap verme değil efen
dim, soru olarak sorabilirsiniz. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — O çelişkiyi tam anlayama
dım, lütfen bir kere daha izahat verirler mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz efen
dim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; f 

Şu cümlemi ifade ettikten sonra, teknokrat arka
daşıma yüksek müsaadenizle söz vermek istiyorum. 
15 yıla 10 yılı daha eklediğiniz zaman 25 yıl olur; 
bir insan hiç çalışmadan bu süreleri 'borçlanır ve 
emekli olur. Müsaadenizle, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Sigortalılar Dairesi 'Başkanı Sabri Özdemir 
Bey'in konuyu daha geniş açıklaması için sözü ona 
bırakıyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu konuda.. 
FUAT AZGUR — Konşmadan evvel bir soru 

da ben sorayım, hepsini birden cevaplandırsınlar. 
BAŞKAN — Oldu efendim, siz de sorun Sayın 

Azgur da cevabı birlikte alalım. Sayın Aydar sizin de 
soru isteminiz var, bilahara size de sorunuzu sorma 
imkânı tanıyacağım. 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, sigorta ku

rumlarında önemli olan üye sayısının artırılmasıdır; 
yani prim miktarının çoğaltılmasıdır. Burada da bu 
esas göz önünde tutulmuştur, yani prim miktarının 
artırılması esası göz önünde tutulmuş; borçlandırıl
mak suretiyle. Böyle bir durum sigortanın lehine ol
mak lazım gelir. Acaba aktuarya hesaplarında bir 
yanlışlık mı yapılıyor? Neden Kurum bunun karşı
sına çıkıyor? Bunu da açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Aydar, siz de sorunuzu sorun efendim, on

dan sonra Sayın özdemir'e söz vereceğim. 
MEHMET AYDAR — Hükümet Temsilcisi, bir 

önceki Kanun Teklifinin kabul edilmiş olmasında 15 
yıl borçlanmak süresi ve borçlanılan miktarın da üç 
yıl içerisinde ödenmesi hususunun, şimdi görüşül
mekte olan Teklifle çeliştiğini ifade ettiler. Bu şu 
manada mıdır ki; biz demin o teklife katılmadık; 
ama bu Teklife şu anda katılmıyoruz; ki şu 10 yılı 
kabul ettik.. O zaman buradakini de 15 yıla mı çıkar
mak istiyorlar? Yani bu noktada mı bir arzulan var
dır? Bunıi/öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Müsteşar, bu soruyu siz cevaplandırın, 

sonra Sayın Özdemir'e teknik açıklama yaptıracağım. 
S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N L I Ğ I T E M S I L 

C I S I NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, İDanışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Biz birinci Teklifteki 15 yıla da katılmadık, buna 
da katılmıyoruz. Sayın konuşmacının anladığı anlam
da anlamak mümkün değil. Net olarak görüşümüzü 
ifade ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu hususta gerekli açıklamayı, yap

mak üzere Sayın Özdemir'in konuşmasını izinlerini
ze sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurunuz Sayın özdemir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ SABRI ÖZDEMİR — Sayın Başkan, Kurulun 
değerli üyeleri; 

Biraz önce borçlanma ile ilgili bir Yasa Teklifi 
yüksek tasviplerinizden geçti. Orada borçlanma süre
sini (Sayın Müsteşarımın da belirttikleri gibi) 15 yıl 
olarak kabul buyurdunuz. Bu defa görüşülmekte olan 
Teklifle, ikinci bir on yıllık borçlanma esası getiril
mekte. Bu demektir ki, 15 yıllık süreyi borçlanabi
lecek, bu Kanunla da ikinci bir kez on yılı borçla
nabilecek ve bir gün çalışmakla, 25 yılı da borçlan
mak suretiyle, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli 
olmayı sağlayacaktır. 

Bu, bugün uygulanmakta olan sosyal sigortalar 
prensiplerine aykırı görülmektedir. Bu nedenle, iki 
borçlanmayı birden kabule imkân veren bu Tekli
fin kabulünün uygun olmayacağım düşünmekteyiz. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, ben işin esası 

hakkında soru sordum. Emekü Sandığı sürekli ola-
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rak bu gibi borçlanmaları teşvik ediyor. Acaba Ku
rum neden buna yanaşmıyor? Yani nasıl bir noktayı 
nazardan hareket ederek buna yanaşmıyor; onu an
layamadım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdemir. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir soru da ben 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Artık soru yok efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Konu aydınlan

madı efendim. 
BAŞKAN — «Konu aydınlanmadığı için bir soru 

bir soru daha» diye bir şey yok. Konu, önceden bili
nen bir husus olarak kabul edilmektedir Genel Kurul
ca. Her kanun teklifi, her kanun tasarısı geldiğinde 
Genel Kurulu bunu biliyor kabul ediyoruz; burada 
sadece olgunlaştırıyoruz. Aydınlanması değil de, sa
dece teklif sahibine bir söz hakkı vereceğim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Usul hakkında söz is
teyebilir miyim? 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim? 
MAHMUT AKKILIÇ — Hep bu soruyu soruyor

sunuz... Usulün usulü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Her defasında soracağım, çünkü İç

tüzük bunu amir. 
MAHMUT AKKILIÇ — Simdi efendim, gerçek

ten konu aydınlanmamıştır. Teklif sahibi var; Sayın 
Müsteşar diyorlar ki, «15 seneyi verirsek 25 seneyi bu
lacak ve böylece hizmet görmeden emekli olabilecek
tir.» Böyleyse neyi kime veriyoruz; ama değilse, mut
laka açıklanması lazım ki ona göre oyumuzu kulla
nalım Sayın Genel Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim neyse, «Genel Başkan» ko
nusu ayrı, onu ileride göreceğiz efendim inşallah. 

Sayın Özdemir, ıteknik açıklamanızı biraz daha 
açmanızı istiyor Genel Kurul. Sayın Azgur, esasa uy
gun bir cevap istiyorlar. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ SABRI ÖZDEMİR — Sayın Başkanım, teknik 
açıklama isteniliyor, arz etmeye çalışacağıım efendim. 

Görüşülmekte olan kanunlar ayrı ayrı iki kanun 
olduğu için, ıherbirinden teker teker borçlanma imkâ
nını getiriyor. Teker teker borçlanma imkânı getiri
lince de, 25 yıl borçlanma imkânını bir kişiye sağlamış 
oluyoruz; biraz evvel de arz etmiştim. 

Borçlanma, Türk sosyal güvenlik mevzuatında ko
lay emekliliği teşvik edici bir unsur taşımakta ve Ku
rumun aktuaryal dengesini bozmaktadır. Aktuaryal 
dengenin bozulması ise, Kurumu, kendi gelirleriyle 
giderlerini karşılayamaz hale düşürdüğünden, Maliye
ye, Devlete el açmak durumuna düşürecektir. 

O nedenle, biz borçlanmanın esasına karşı oldu
ğumuzu daha evvel Müsteşarımız vasıtasıyla arz et
miştik. 

İki borçlanma kanununun arka arkaya görüşülme
si, iki borçlanmanın arka arkaya kabul edilmesi, Ku
rumu güç duruma sokacaktır. 

Maruzatımız bundan ibarettir. Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Saym Başkan, tahmin ediyo

rum ki, bu iki kanun bakımından birbirine benzerlik 
aranmıştır. Sayın Hükümet Temsilcileri, bu iki ka
nunun muhtevasını birbirinin aynı olarak görmekte
dirler. Aslında birisi başka, diğeri başka şeylerdir Bi
naenaleyh, hafta içerisinde, ay içerisinde çok az bir 
müddet çalışmakla birlikte, primi de o miktarda öde
yen bir kişiyle, bir evvelki kanun teklifindeki durum 
aynı değildir. Buradaki hak, bu Kanuna inhisar edi
yor ve yalnız bunlarla ilgilidir. Yani haftada, ayda 30 
gün yerine, mesela 5 gün çalışıp da 5 günlük primini 
ödeyenlere, yatıranlara tanınan bir haktır bu, inhi-
sari bir haktır bu. Ötekiyle ilgili bir hüküm ihtiva et
tiğini sanmıyorum, öyle bir hüküm yok. 

Kaldı ki, kendilerinin tereddütlerini ortadan kal
dırmak için, «Mükerrer borçlanma yapılamaz.» diye 
bir fıkranın eklenmesini arz edeceğim. Eğer Komis
yon ve Hükümet katılırlarsa ve böyle bir şey konu
lursa, bu tereddütleri izale edilmiş olur. Sayın Hükü
met de herhalde bunu normal karşılar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, Sayın Hocamızın açıklamasıyla durum meyda
na çıkmış bulunuyor. Endişe edilen husus, iki borç
lanmadan aynı zamanda yararlanmak durumu idi. 
Nitekim Spor-Toto'da çalışan bir kişi gazeteci olabi
lir, sonra Spor-Toto'ya geçerek orada bir görev alabilir. 

Bu nedenle, şimdi görüştüğümüz Kanunda, diğe
rinin borçlanma hükümlerinden yararlanılmasına en
gel olacak bir cümle konulması gerekmektedir. Yani 
ikisinden aynı zamanda yararlanılmasının önlenilmesi 
gerekmektedir. 

Arz ©derim. 
AKİF ERGİNAY — Bir önerge takdim edelim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çok acele, bir fıkra ilavesine ilişkin 

önerge verirseniz görüştürürüm efendim. Yani mü-
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kerrer borçlanma yapılamayacağına ilişkin bir hüküm; 
Genel Kurul kabul eder veya etmez, tabiî onu bilemi
yoruz. 

Sayın Bayer ve Sayın (Tutum'un konuya ilişkin 
önergeleri geldi, önergeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisti Başkanlığına 
Görüşmekte bulunduğumuz Kanun Teklifinin ikinci 

maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit TUTUM Muhsin Zekâi BAYER 
«Bu Kanuna göre boçlanma hakkını kazananlar 

başka bir borçlanma hükmünden yararlanamazlar.» 
BAŞKAN — Sayın Tutum... 
CAHİT TUTUM — Önergemiz açık efendim. 
BAŞKAN — «Açık» diyorsunuz. 
Önergenin lehinde, ya da aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACl ÜNVER — Sayın Başkanım, prensipte 
katılamadığımızı daha önce arz etmiştim. Görüşümüz
de bir değişiklik yok. Önergeye katılamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, önergeye Komisyon katılıyor, Hü

kümet katılmadığını beyan ediyor. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alnması kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, cümlenin aynen maddenin sonuna eklenmesi 
suretiyle kabulünü arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, ikinci maddenin sonuna bu önerge

deki hükmü son fıkra olarak ekliyor ve maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Genel olarak, Sosyal Sigortalar Kanunu olan, 

506 sayılı Kanunla ilgili iki sayın üyenin Teklifini 
kabul etmiş bulunuyoruz. Bu, bir sosyal güvenlik me
selesi; bu sosyal güvenlik meselesi içinde gündemi
mizde sekizinci sırada bulunan 469 S. Sayılı bir Ka
nun Tasarısı da Hükümetten gelmişti, bu Kanun Ta
sarısı 300 sahne, perde ve sinema sanatkârının borç
landırılmasına ve mevcut borçlandırmanın yeniden 
ihyasına aitti. 

Sayın Başkanımız, eğer Genel Kurul gündemine 
hâkim olduğu gerekçesiyle ve Komisyonun da yazılı 
teklifini de göz önünde tutarak, dünkü gündemde sıra 
sayısı bulunan bu Kanun Tasarısının Hükümet bu
radayken bugünkü gündeme alınmasını ve bu Kanun 
Tasarısının da görüşülmesi konusunu oylamaya sun
masını istirham ediyorum. Bu suretle, gündemimizde 
bulunan Sosyal Sigortalarla ilgili bütün mevzuat, teklif 
ve tasarılarını da görüşmüş olacağız. Bu konu, Tür
kiye'deki şahne, perde sanatkârları için çok önemli bir 
konudur. Sayın Devlet Başkanımız da bu Kanu
nun çıkacağına söz vermiş ve yazılı ve sözlü açık
lamalarında belirtmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, gündem üzerinde bir 
konu üzerinde görüşünüzü açıklıyorsunuz, lütfen sa
det dışına çıkmayın efendim. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Bu Kanunun mem
lekete hayırlı olmasını diler, oyumun müspet olduğu
nu arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler, Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo-

ırum : Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü 
kabul edilmiştir, hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 Arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî işler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, üç Komisyon Başka- I 
nının üç tane tezkeresi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

ve 9 arkadaşının hazırladıkları Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkında Kanun 
Teklifinin öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. I 

Malî İşler Komisyonu Başkanı 
(Hilmi SABUNCU 

4. — 8.Ç.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üne Maddesinin Değiştiril- I 
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı: Sİ 6) { 

'Danışma Meclisi Başkanlığına j 
Genel Kurul gündeminde bulunan 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 100 
üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili Kanun Ta- j 
sarısı geniş kitleleri ilgilendirdiği için öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini saygılarımla arz ederim I 

'Bütçe - Plan Komisyonu 
Başkanı I 

Tandoğan TOKGÖZ 
5. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor

talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair I 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (11675) (S. Sayısı: 469) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
469 S. (Sayılı 506 sayılı Kanuna iki Geçici Mad

de Eklenmesine Dair Raporun yoksul ve sosyal gü
venceden mahrum kalan 337 sahne ve perde sanat- I 
çisinin durumuna çözüm getirmesi ve benzer konu- I 
daki 584 sayılı Teklifin görüşülmesi nedeniyle günde
me alınması saygıyla arz olunur. I 

Komisyon Sözcüsü J 
S. Feridun GÜRAY 

BAŞKAN — Sayın üyeler, her üç tezkereyi ay
rı ayrı oylayacağım ve bunlar kabul edildiği takdir
de gündemin ön sırasına geçecektir, ondan sonra 
hemen bugün kesinhesaplara başlayacağız. I 

Malî İşler Komisyonu Başkanının tezkeresini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Birinci sıraya alınması kabul edilmiştir efendim. I 

Sayın Güray'ın göndermiş olduğu, «Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısını Oylarınıza sunuyorum : Kabul I 
edenler... Etmeyenler... İkinci sıraya geçmesi kabul 
edilmiştir. | 
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Bütçe - Plan Komisyonundan gelen tezkereyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Üçüncü sıraya geçmesi kabul edilmiştir efendim. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA
BAKOĞLU ve 10 Arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşelr Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (1) (Devam 

BAŞKAN — Malî İşler Komisyonu lütfen yeri
ni alsın efendim. 

Komisyon hazır, bu Teklifte Hükümet yok. 
Sayın Koran Sözcüdür efendim. 
Sayın üyeler, Komisyon Raporunun okunup okun

maması hususunu oy|arınıza sunuyorum : Okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
sı kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?... ıSayın Yarkın, Sayın Alpdündar, 
Sayın Tutum, Sayın Bilge, Sayın Dabakoğlu. 

Buyurun Sayın Yankın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Danışma Meclisi Üyelerinden Sayın Dabakoğlu 

ve on arkadaşı tarafından verilen ve Kurucu Meclis 
Üyelerinin bu görevi tamamladıktan sonra da, Tür-
'kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine sağlanan bütün 
Sosyal haklardan yararlanmasını öngören Kanun 
Teklifini görüşüyoruz. 

Önce, bu Teklifin verilmiş olmasından dolayı duy
duğum büyük üzüntüyü İfade etmek istiyorum. Hat
ta şunu da söyleyeyim ki, Kurucu Meclis hakkındaki 
Kanuna göre bir teklifin verilebilmesi iç'in on İmza 
yeterlidir; ama bu konuda, bir teklifi verecek üyele
rin bütün üyelere tek tek sormasında yarar vardı. 
Her üyenin teker teker yararını ilgilendiren bir ko
nuda, sadece şekli 'imza ile bir teklifi verme hakkını 
kendilerinde görmemeleri gerekirdi. Elbette ki Yasa
ya göre verilmiştir, incelenecektir. 

Konuya, önce milletvekiline sağlanmış bulunan 
haklar açısından bakmak gerekir. Milletvekillerine, 
milleti temsil etme görevinin gereklerine uygun ola
rak veya bunun doğal sonucu olarak ulaşım, haber
leşme, pasaport ve telefon yönlerinden (Hepsini bili
yorsunuz yararlanıyoruz) bazı sosyal haklar ya ya
salarımız veya idarî kararlarla verilmiş bulunmakta
dır. Milletvekilliği görevi sona erince de bu haklar-

(1) 568 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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dan yararlanma imkânı da elbette ki kendiliğinden 
sona ermektedir, doğrusu da budur. Bunun aksi, açık
ça bir imtiyaz niteliğini taşır. 

Danışma Meclisi üyeleri de, 2485 sayılı Kurucu 
Meclis Hakkındaki Kanunun 17 nci maddesine göre 
ve ayni yasaya göre de bir yasama görevi yaptığı için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine sağlanan hak
lardan yararlanmaktadırlar. Ancak, bu görevi hu
kuken sona erdiği anda bu yararlanma imkânı da do
ğal olarak ve kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu
nun da aksini düşünmek ve bunu yasa haline getir
mek tartışmasız Anayasamızın, kanun önünde eşit
likle ilgili 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki 
«Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz» hükmüne açıkça aykırıdır. 

Ayrıca, Anayasamızın geçici 3 üncü maddesine gö
re, Anayasaya göre yapılacak ilk milletvekili genel 
seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lanıp Başkanlık Divanını oluşturmasıyla birlikte Ku
rucu Meclis Hakkındaki 'Kanun yürürlükten kalk
makta ve Millî Güvenlik Konseyi ile. Danışma Mec
lisinin hukukî varlıkları sona ermektedir. Kanun Tek
lifi ile öngörülen sosyal haklar verilmeye devam 
edildiği takdirde, hukukî varlığı devam ediyor iken 
bunun gereği olarak sağlanmış bulunan hakların, 
Anayasaya göre hukukî varlığı ortadan kalkan mec
lis üyelerine sanki bu görev devam ediyormuş gibi
sine verilmiş olması Anayasamızın bu hükmüne de 
aykırıdır. 

Esasen aynı konuda çofc yakın bir örnek var
dır. 

1979 yılının 12 nci ayında bk Kanun kabul edil
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde; 2254 sayı
lı Kanun. Bu Kanun da, aynen şimdi önerilen teklif 
gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanı
nan haklardan eski milletvekillerinin ve Temsilciler 
Meclisi üyelerinin yararlanmasını öngörmekte idi ve 
bu Yasa meclislerden süratle hiçbir görüşme yapıl
maksızın, (Baktım Meclis zabıtlarına) süratle kanun
laşmış, kabul edilmiştir; üzülerek ifade ediyorum bu
nu; çok acı bir örnektir o da. 

Devrin Cumhurbaşkanı bu Kanunun bir daha 
görüşülmesi için geri çevrilmiştir. Geri çevirme ya
zısında aynen şöyle demektedir : «Bu durum, sade 
vatandaşlar ve Devlet memurları ile ve de bir dönem 
olsun Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeliği yapmış 
olan vatandaşlar arasında ikinciler lehine bir ayrıca

lık yaratacağı gibi, Hazine ve İktisadî Devlet Teşek
külü ve müesseselerine de büyük külfetler tahmil ede
cektir. 

Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine bu sıfatlarının devamı süresince görevlerini ye
rine getirebilmeleri için tanınmış olan bazı kolaylık ve 
imkânların eski üyelere de teşmilinin 1961 Anayasa
sının 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörül
müş olan eşitlik ilkesine (Bu ilke ile yeni Anayasa
mızın 10 uncu maddesindeki ilke aynadır.) uymadığı 
hususunda kamu vicdanında uyanan tereddütlerin 
adalet hükmüne bırakılmasında yarar görüyorum. 
demiştir. Cumhurbaşkanının geri çevirmesine rağmen, 
ısrar edilmiş, yasalaşmıştır. 'Bunun üzerine Cumhur
başkanı Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Belki 
Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesinde bir ka
nunun iptali için başvurduğu ilk kanundur. Anayasa 
Mahkemesi de bu Kanunun yine Anayasamızın de
min okuduğum eşitlik ilkesine aykırılığı ve bir im
tiyaz Kanunu . olacağı düşüncesiyle ve oybirliği ile 
iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, kararının gerekçesinin bir 
yerinde benim de tamamen katıldığım şu görüşe yer 
vermiştir. «Tekrar seçileı^miş ya da çeşitli nedenler
le parlamenterlikten ayrılmış bulunanların ulusu tem
sil etme görevi sürüyormuşcasına aynı sosyal haklar
dan yararlandırılmalarının Anayasanın yasakladığı 
ayrıcalığı oluşturacağından ve hukuksal eşitliği teme
linden zedeleyeceğinden hliç kuşku edilemez.» 

Yine o kararın bazı yerlerinde, «Bu olanakların, 
yani sosyal hakların parlamento üyelerine (Ayrılan
lara dahil) tanınmasının amacı, parlamenterleri ay
rıcalıklı bir duruma getirmek olmayıp, tam tersine 
ulusu demokratik parlamenter düzeninin gereklerine 
uygun biçimde temsil ve ona yolunca hizmet edilme
sini ve bu ödevin Anayasa uyarınca içilen and dışın
da hiçbir etki altında kalmadan ve bir kuşkuya da 
kapılmadan onurlu biçimde yerine getirilmesini sağ
lamaktır parlamenterlere verilmesinin amacı. 

Bu nedenle, sırf bir hizmetin yerine getirilmesi 
için Anayasa ya da yasa hükümleriyle tanınmış kimi 
hak ve kolaylıklardan o görevden ayrılmış olanların 
da bir yasa hükmü ile yararlandırılmaları Anayasanın 
yasakladığı ayrıcalık durumunu oluşturur» demiştir. 

Hemen ifade ediyorum. «1961 Anayasanın hükmü 
ile yeni Anayasamızın hükmü arasında eşitlik konu
sunda hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla, tam bir imti
yaz hükmü getiren bu Kanun Teklifi Anayasamızın 
10 uncu maddesindeki «Hiçbir kişiye, aileye, zümre-
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ye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz» hükmü ile açıkça 
bağdaşmamaktadır, aykırıdır. Kaldı ki, Malî İşler Ko
misyonumuz, bu yetmiyormuşcasına, (yine üzülerek 
ifade ediyorum.) bir de «Yasama dokunulmazlığını» 
ilave etmiştir... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELtD KORAN — Değil, çıkartıldı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Malî îşler Komisyo

numuzun teklifi elimizde bu şekilde Sayın Başkan. 
... ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 

Anayasa ile tanınan ve Meclis çalışmalarındaki oy 
ve sözlerinde ve Meclis üzerindeki düşüncelerinden 
ve bunlara Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacağı hakkı ve bunun al
ternatifleri milletvekili görevine o kadar sıkı bağlı 
dır iki, bunun bu görevin sona ermesi halinde • de 
devam ettirmek yine bazı kişilere açıkça 'imtiyaz ver
mek sonucunu doğurur ve aynı şekilde Anayasamızın 
10 uncu maddesine tamamen aykırıdır. Eğer bu kısım, 
yani «Yasama dokunulmazlığı sağlanması» çıkarıl
mışsa tekliften veya çıkarılması önerilmişse, teklif 
hiçbir şeyini kaybetmeyecektir. Teklif, söz konusu 
sosyal hakların bu görevden ayrıldıktan sonra da veril
mesiyle aynı imtiyaz niteliğini taşıyacaktır; dikkatleri
nize sunmak istiyorum. 

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Bu teklif yasalaşmamalıdır. Hatta öyle olmalıdır ki, 

hatasını görerek, hatasını kabul ederek sayın teklif 
sahiplerinin dahi menfî olumsuz oylarıyla bu teklif 
oybirliği ile reddedilmelidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Bu Kanunu bir talihsizlik olarak ifade etmek is
tiyorum. Değerli arkadaşlarım böyle bir teklifte bu
lundular; bu teklif aslında (Hemen belirteyim) çok 
eski bir parlamenter tarafından çoğaltılmış mektuplar 
halinde hepimize gönderildi; ama Başkanlığa veriliş 
anında ben de diğer arkadaşlarım gibi, (Arz etmek 
isterim) bunun mevcudiyetinden muttali olmadık. Biz 
o, «Kurucu meclislerin tüm üyelerine böyle bir tek
lifte bulununuz. «Teksir edilmiş ve dolaplarımıza 
atılmış kâğıtları yırtıp attık. Sonradan gördük ki, böyle 
bir teklif verilmiş ve Komisyonda görüşülmüş aşağıya 
inmiş. 

Bir defa, hemen belirtmek isterim ki, Yüce Mec
lisin görev sınırı ile sınırlı olan «Dokunulmazlık» bu 
görevin gereği ve süresi ile bağımlıdır. Gelmiş-geçmiş 
bütün uygulamalar böyle olmuştur. Bundan sonra da 
böyle olması gerekir. 

Yine ikinci ve özverimi söylüyorum. İnsanlar en 
büyük güvenceyi milletten almalıdır. Kâğıt üzerin
deki güvenceler hiç kimseye «Geçmiş tarihimize ba
karsanız» hiçbir şey kazandırmamıştır; bundan sonra 
da kazandırmayacaktır. Ne olacaktır?.. Bu öneri ile 
bu önerinin çerçevesine girenler kamuoyunda geçmişte 
olduğu gibi, yine eleştirilecek, hatta küçültülebıilecek-
lerdir. Nitekim, bu Tasarının bugün görüşüldüğünü, 
görüşüleceğini bilseydim bu konudaki basın kupür
lerini dosya halinde topladım, getirecektim. Bu nedenle, 
millete hizmet verdiğine inanmış arkadaşların, aslında 
başka bir güvenceye ihtiyaçları yoktur, olmamalıdır, 
gerçek inanç budur. 

Bu nedenle, Teklif sahibi arkadaşlarımdan ben de 
diğer arkadaşım gibi, bu önerinin geri çekilmesini; 
eğer mümkünse, İçtüzük müsaade ediyorsa, oylamaya 
dahi sunulmamasını diliyorum; kaldı ki, Kurucu Mec
lis Kanunu üyeler için bir kısım kısıtlamalar, siyaset 
yapmama yasakları vesaire getirmişti; sonra Yüce 
Konseyimiz bunları kaldırdığı halde, biri ben olmak 
üzere, bir çok arkadaşlarım hem buyur görev yap, 
hem yapma şeklinde mahcup olmuşlardır. Ben, Yüce 
Heyetin tekrar mahcup olmasını istemiyorum; aslında 
arkadaşım gibi, fazla Anayasacı da değilim bu ko
nuda; çünkü Anayasanın, «kimseye imtiyaz tanınamaz» 
hükmü, çok kez değişik şekilde yorumlanmış ve bir 
çok yasalar da geçmiştir. 

Yapılır mı?.. Yapılırsa olur; ama bu konuda Yüce 
Danışma Meclisinde kutsal görev yapmış, alnı açık, 
yüzü gülerek ben millete görev yaptım, allahaısmar
ladık diyecek şekilde kalmamızı diliyorum, ikinci bir 
mahcubiyete uğramadan, bu Teklife peki diyemeye
ceğimi; eğer yukarıdan gelseydi; yani bizler gibi ka
nun teklif etme gücüne sahip olan komutanlarımdan 
gelseydi, bendeki konuşma inanın yine değişmeyecekti; 
niyetim bu olacaktı çünkü geçmişi gördük burada ken
di üyeleri arasında bile ayrıcalıklar oldu Meclisimiz iki 
kez sosyal konularda kabul ettiği üyelerin eşitliğini sağ
layıcı tasarılar düştü, kadük oldu. Hele, böyle açıktan 
eleştirilmiş, basına düşmüş ve bana göre de haksız 
bir talebe pek evet deneceğini, inanmıyorum, tensip 
ile şahsî fikrim buna karşıdır; Teklifin geri alınması 
doğrultusunda bir çalışma imkânı varsa, rica edi
yorum Teklif sahiplerinden ve Komisyondan. 
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Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, çok değerli 

üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz Teklifin, Meclisimize şu 

anda yüksek oylarınıza ivedilik kararına konu teş<il 
etmiş olmasını, değerli arkadaşlarımın bakış açıla
rından biraz belki farklı olarak; ama neticede aynı 
noktaya gelmek kaydı ile şöyle yorumlamak isti
yorum. Herhalde, ivedilik kararı almakla Değerli Mec
lisimiz,, bu Teklifi oybirliği ile ve tahallükle reddetmek 
içindir. Yoksa, başka bir mülahaza ile bunu uzun 
uzun tartışmalara konu etmek ve rencide edici bazı 
sözlerin sarf edilmesine olanak vermek için değildir. 
Böyle yorumluyorum ve fazla ayrıntılara girmeden, 
bir iki noktaya değinerek Teklifin reddedilmesini talep 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Teklifin gerekçesine bakıldığın
da üç noktaya istinat edildiğini görüyoruz; 

Binincisi, Danışma Meclisimizin değerli üyelerinin, 
bu sıfatla yerine getirdikleri görevlerin ulviyetinden 
ve bu üyelerin katlandığı fedakârlık ve cefakârlıktan 
söz edilmektedir. 

İkincisi, bu şekilde fedakârlık ve cefakârdık örneği 
gösteren Danışma MecEsi üyelerinin ödüllendirilmesi 
halinde, millet bundan mutluluk (kıyacaktır. 

Üçüncüsü, zaten istenilen şeyler de maddî külfet 
açısından kayda değmeyecek kadar az olduğu için de 
maddî bakımdan da fazla bir sakınca taşımamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Danışma Meclisi üyelerimizin 
feragatla hizmet etmiş olduklarını kabul ederim; ama 
bu feragati, kanunda eşitlik ilkesine aykırı olarak 
ödüllendirilmesinin tasavvur dahi edilmesini, Yüce 
Meclisimizin değerli üyelerinin taşıdığı ulvî sıfatla ve 
hizmet anlayışı ile bağdaştırmam mümkün değildir. 

Kuşkusuz, böyle bir ayrıcalık tanınması halinde 
milletimizin mutlu olup, olmayacağını söylemek ve 
bunu kategorik olarak böyle bir imkân sağlanırsa, mil
let de bundan mutluluk duyacaktır demek, bence 
edebî bir değeri yoksa, hukukî ve fiilî hiçbir önemi 
olmayan bir yargı (niteliğindedir. 

Sonuncu nokta ise, fazla maddî külfet (Bütçeye) 
yüklemeyeceği yolundaki iddia ise, bir çok şeyksr 
vardır ki, maddî külfeti çok az olsa bile, sembolik açı
dan millet nezdinde bırakacağı etki, o külfetle asla 
kıyaslanamayacak kadar ağır ve geniş olur. Yıllardır 
bu Meclislerde, özellikle Meclis üyelerinin kendileriyle 

ilgili birtakım malî hakların tanınması konusunda, ne 
denli süratli ve cömert davrandıkları 30 yıllık çok 
partili siyasî yaşamda sık sık gördüğümüz ve millet 
mezdinde de büyük ölçüde itibar görmeyen bir uy
gulama olduğunu hepimiz hatırlayacağız. 

Değerli üyeler, bu teklifle doğrusu hukuk açısın
dan fazla bir şey söylenecek durumda değil; çünkü 
hukukî hiçbir yönünün, anladığımız hukuk ilkeleri 
açısından bağdaştırılmasının mümkün olmadığını dü
şünüyorum. Bir noktayı söyleyerek belki bir açıkla
ma getirebilirim. İdare Hukukunda bir ilke vardır, 
eğer bir hak, niteliği ne olursa olsun, hizmete doğru
dan doğruya raptedilmişse; o hak, hizmet devam et
tiği sürece ancak devam eder; hizmetin sona erme
sinden sonra, eğer o hakkın devamı öngörülüyorsa, 
hizmeti ihdas eden anadüzenlemede bu belirlenir. 
Danışma Meclisinin görevlerini belirleyen 2485 sayı
lı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
«Danışma Meclisine seçilenlerin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine sağlanan diğer sosyal hak
lardan yararlanırlar.» ifadesi, bir ve iki numaralı 
bentlerde olduğu gibi, hizmetin devamı ile mukayyet
tir, kayıtlıdır. Hizmet sona erdikten sonra, burada 
belirtilen hakların herhangi birisinin devam etmesini 
istemek, ayrıcalık istemekle eştir. Böyle bir ayrıcalığı, 
bu Meclise feragatla hizmet etmiş olan tüm üyelerin 
aklından dahi geçilmeyeceğine inanıyorum. 

Değerli üyeler, bence son derece talihsiz ve Sayın 
Yarkın arkadaşımın belirttiği gibi, aslında gider ayak 
Meclisimizin çok titizlikle üzerinde durduğu saygın
lık statüsüne büyük ölçüde zarar verici olan bu Tek
lifin ittifakla reddedilmesini istirham Nediyorum. 

Saygılarımla. x 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

. NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; 

Önümüzde Danışma Meclisine, bu Meclisin Ge
nel Kuruluna olumlu olarak gelmemesi gereken bir 
Kanun Teklifi karşısındayız. Benden önce konuşan 
arkadaşlarımın da belirttiği gibi, en hafif tabiri ile 
talihsiz bir teklif ve rapor karşısında olduğumuzu be-
Jrtmek isterim. 

Evvela teklifin gerekçesi üzerinde durmak istiyo
rum. Teklif gerekçesinde Danışma Meclisinin olağan
üstü bir çaba ve gayretle çalıştığına, Meclisin ulvî 
çalışmalarında üyelerin büyük fedakârlık ve cefakâr
lık örneği gösterdiklerine bu kişilerin hayatlarının 
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son yıllarında Devletin ve milletin huzurunda onurlu 
ve şerefli bir mevki içinde yaşamalarının temin edil
mesi gereğine işaret olunmaktadır. 

Derhal şunu belirteyim ki, teklifin kabulü halinde 
böyle onurlu ve şerefli bir mevki sağlanamayacağını, 
bilakis istenenin tersi bir duruma düşüleceğini belirt
mek isterim. Zira burada sarfedilen gayretler ve ça
baları nitelemede gerekçenin ölçüyü biraz kaçırmış 
olduğu düşüncesindeyim. Gerçekten Danışma Mecli
simizin çalışmadığı söylenemez, ancak bunun olağan
üstü bir gayret olarak nitelendirilip, nitelendirileme-
yeceği tartışılabilir. Hele bu gayretlerin büyük feda
kârlık ve cefakârlık örneği olduğu görüşü de bize 
fazla iddialı gözükmektedir. 

Az çok fedakârlık yapılmış olduğu kabul edilse 
bile, bize ne cefa çektiğimizi sormazlar mı?.. 

Sayın arkadaşlarım, Birinci Büyük Millet Meclisi
nin, 1920'lerden itibaren kurulan bu Meclisin fedakâr
lık ve cefakârlık içinde çalıştığı elbette söylenebilir. 
Daha yakın tarihe gelerek 12 Eylülü gerçekleştiren 
Millî Güvenlik Konseyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları içinde böyle bir cefadan söz edilebilir. 
Çünkü onlar halk arasında kullanılan genel bir de
yimle kelleyi koltuğa alarak o yola çıkmış bulunmak
tadırlar; ama Danışma Meclisi üyesi olarak bizler, 
12 Eylül 1980) harekâtından bir yıl sonra, yani anarşi 
ve şiddetin azgın dalgalan geçtikten sonra göreve baş
ladık. Cefa bunun neresinde?.. 

Bu nedenle, çalışmalarımızı nitelerken cefa çekti
ğimizi söylemek doğru olmaz. Esasen bu gibi çalış
malar hakkında değer yargısına varılması da bizlere 
düşmez. Onun değerlendirilmesi tarihe ve millete ait
tir. Tarihten ders almasını bilmeliyiz. 

Teklif üzerinde Komisyonun da yeterli bir ince
leme yapmadığı anlaşılıyor. Yeterli bir inceleme ya
pılsa böyle bir sonuca varılması mümkün olamazdı. 
Hele teklifte önerilen sosyal haklara Anayasal bir ku
rum olan yasama dokunulmazlığının da Komisyonca 
eklenmesi aklın ve mantığın kabul edemeyeceği bir 
husustur. 

Bilindiği üzere dokunulmazük, milleti temsil yetki
sinin ve yasama görevinin hiçbir endişeye, hiçbir kor
kuya kapılmadan yerine getirilmesinin bir şartıdır 
ve görev süresi ile sınırlı olmak zorundadır. Nitekim, 
dünyanın bütün anayasalarında dokunulmazlık seçim 
dönemi ve görevle sınırlı olarak tanınmıştır. Bunun 
dışında bir yasama dokunulmazlığının kabul edilmesi 
mümkün değildir. 

I Danışma Meclisi üyelerine yaşam boyu dokunul
mazlık tanınması, bu sebeple aklın kabul edebileceği 
bir şey olmamak gerekir. Konusu bakımından çok 
geniş tutulmuş olan teklif, korumak istediği kişiler 
açısından bilakis daraltılmıştır. 

Eski bir tarihte yapılmış olan bir teklifte yasama 
organlarının bütün eski üyeleri kapsam içine alındığı 
halde, elimizdeki Teklif sadece Kurucu Meclisi ve bu 
arada Danışma Meclisi üyelerine özgü bir ayrıcalık 
getirmektedir. Bu bakımdan da teklifin savunulabilir 
tarafı yoktur. 

Söz buraya gelmişken eski teklifin geçirdiği aşa
maları da hatırlatmakta yarar vardır. 

1974 yılında yine yersiz olarak ve fakat kendi için
de, kendi mantığı içinde daha tutarlı denebilecek bir 
teklif Meclise sunulmuştu. Bu teklif Meclislerce ka
bul edilerek 1824 sayılı Kanun haline getirilmiş ise 
de,' zamanın Cumhurbaşkanı Anayasaya aykırılık ge
rekçesi ile bu Kanunu onaylamamış ve Meclise geri 
göndermişti. 

O teklif 1979 yılında yeniden Meclise getirilmek 
suretiyle aynen kabul edilerek 2254 sayılı Kanun ha
lini alınca, Cumhurbaşkanı onaylamak durumunda 
kalmış ve onaylamak durumunda kaldığı bu Yasaya 
karşı da Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Bu 
dava üzerine Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz 1980 
tarihinde ve oybirliği ile verdiği bir kararla 2254 sa
yılı Yasayı iptal etmiş bulunmaktadır. 

Devlet Başkanının vetosuna ve Anayasa Mahke
mesinin oybirliği ile vermiş olduğu iptal kararına rağ
men benzer ,bir Kanun Teklifinin yapılması çok dü
şündürücüdür. Gönül isterdi ki böyle bir Teklif ya
pılmamış veya hiç olmazsa Komisyonda reddedilmiş 
olsun; fakat gördüğünüz gibi önümüze maalesef gel
miş bulunmaktadır. 

Teklif olumlu şekilde önümüze kadar geldiğine 
göre, bizim reddetmemiz gerektiği kanısındayım. Ak
si takdirde eski zamanlarda bazı yasama üyeleri için 
aşağılayıcı nitelikte «Temelli senatör» şeklinde söy
lendiği gibi, bize de «Temelli danışmanlar» dedirt
mekten kurtulamayız ve bugün de böyle denilmeye 
başlanmıştır bu teklif münasebetiyle. Çünkü Anaya
sanın geçici 15 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 
bu dönemde çıkan kanunların Anayasaya aykırılığı 
iddiasında bulunulamayacağı zırhına bürünmüş ol
mak suçlamasından bizi kimse kurtaramaz. Basında 
bugün dahi, ayrıcalık yasası olarak bu teklif nitelen
dirilmektedir. 
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Sayın arkadaşlar, şimdiye kadar söylemiş olduk- I 
larımdan açıklamalarımdan da anlaşılabileceği gibi, 
bu teklifin tamamen karşısındayım. Sizlerin de bu 
teklife olumlu oy vermemenizi diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. j 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; 
Teklifte imzası olan arkadaşlarımın ve Maliye Ko

misyonunu teşkil eden değerli üyelerin iyi niyetinden 
şüphe etmiyorum. Bu teklifin reddedilmesinin bu ar
kadaşlarımızı herhangi bir şekilde rencide edeceği en
dişesinde de değilim. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, ben de Teklifi tas
vip etmiyorum. Herşeyden evvel Danışma Meclisi 
üyeliğine talip olduğumuz zaman Kurucu Meclisin 
Teşkili Hakkındaki Kanunun, Danışma Meclisi üye
lerine hangi hakları bahşettiğini biliyor idik ve bu 
bilgi ile burada görev aldık. Hiç birimizin aklından 
«Hele bir Danışma Meclisine gidelim de sonra yeni 
teklif ve kanunlarla bu hakları daha genişletiriz» gibi 
bir düşünce geçmemiş idi. 

O itibarla, işe başlarken kanunların bize vermiş 
olduğu hakları bugün genişletmeye kalkışmayı tasvip 
etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, özellikle millete karşı yü
rütülen bir hizmetin karşılığını mutlaka bir maddî 
menfaatle ölçmek hiç mümkün değildir. Sayın Cum
hurbaşkanımızın, zannediyorum 30 Ağustos Bayramı 
münasebetiyle Danışma Meclisi ile ilgili söylediği 
bazı değerli sözler vardır. Cumhurbaşkanımız, «Ka
dirbilir Türk Milleti, Danışma Meclisinin müspet ça
lışmalarını daima şükranla yâd edecektir.» demiştir. 
Bu, çok önemli ve manevî bir itibar kazandırmıştır 
Yüksek Meclise. 

Gerçekten, Yüksek Meclisin hazırlamış olduğu I 
Anayasanın Türk Milleti tarafından nasıl bir oy çok
luğu ile tasvip edilmiş olduğu, yine Yüksek Meclise, 
millet tarafından bahşedilmiş manevî büyük bir iti- I 
bardır. O itibarla, bunu birtakım maddî haklarla şai- I 
be altına almanın, buna gölge düşürmenin bence isa- I 
betli hiçbir yönü yoktur. ! 

Diğer taraftan, Anayasal açıdan da bu teklifi ka
bul etmek mümkün değildir. Yasama görevi sona er- I 
miş her üye, sade bir vatandaştan ibarettir. O itibarla, 
sade vatandaşlara nazaran eski Yasama görevi sahibi 
üyelere yeni birtakım haklar tanımak,.her şeyden ev
vel Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır ve bir imti- I 
yaz teşkil eder. j 
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Diğer taraftan, hukuk devletinde kanunların ge
nel olması önemli bir ilkedir. Kanunların genelliği il
kesi ise, özel çıkarlar bakımından kanun yapılmama
sını emreder. Kanunun bütün milletin menfaatine, 
tüm kamu yararı .göz önünde tutularak çıkarılması 
icabeder. Halbuki bu teklif, özel çıkarları ön planda 
tutan bir tekliftir. O itibarla hukuk devleti ilkesiyle 
kesinlikle bağdaşmaz. 

Geçmişteki talihsiz bir uygulamayı, Sayın Yarkın 
ve Sayın Bilge etraflı bir şekilde ifade ettiler. Bunu 
bir defa daha uzun boylu bendeniz açıklamayı gerek
siz görüyorum. Yüksek Meclisinizin bu teklifi oybir
liği ile reddedeceğine arkadaşlarım gibi inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Dabakoğlu, buyurun efendim. 
VEHBİ MUHLÎS DABAKOĞLU — Sayın Baş

kan ve Yüce Meclisin mümtaz üyeleri; 
Yasama yılının sona ereceği bu günlerde bir ka

nun teklifi yaptım. Arkadaşlarımla, imza koyan arka
daşlarımla ve koymayan arkadaşlarımla istişarelerde 
bulundum, çok tasvip gördüğüm için cesaretle bu işin 
üzerinde durdum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teklifi yaparken, ar
kadaşlarımla da yapmış olduğum temaslarda hiç kim
se maddî bir menfaat düşünmedi. Herkes kendi fik
rini, kendi düşüncesini izhar ederken, manevî zevkten, 
manevî onurdan ve şereften bahsettiler. Bendeniz de 
bu noktadan hareket ederek bir teklif yaptım. Teklifi 
ben yaptım diyorum; ama esasen sadece ben değil, 
müştereken yaptık; fakat önce ben imza ettiğim için 
teklifin sahibi oldum ve yine sahipliği ile iftihar edi
yorum; bunu da arz etmek istiyorum. 

Konuyu açıkça ifade etmek için müsaade buyu
rursanız 12 Eylülden önceki vaziyeti panoramik ola
rak bir arz edeyim : 

1970'lerden başlayan ve «Masum öğrenci hare-
ketleridir.( şeklinde tavsif edilen «Yol yürümekle 
aşınmaz» şeklinde bu hareketlere mani olmak isten
meyen idareden sonra, şehir içerisindeki anarşi ha
reketlerinin, kırsal bölgelere intikal etmesi için bir 
işaret verildi «Toprak sürenin, su kullananındır.» 
dendi ve hareket kırsal olarak başladı. Arkasından 
işçilerimize hitap edildi «isteyin istediğiniz kadar, ko
parın kopardığınız kadar.» dendi ve derhal Tariş 
Fabrikası alt üst edildi, milyarlarca masraf bu mil
letin sırtına yüklendi. Bir zaman geldi, «Tribünde
kiler, ne duruyorsunuz meydana insenize» diye bütün 
millete hitap edildi ve bu atmosfer içerisinde kan 
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ağlayan analar, babalar, bağrı yanık analar, topra
ğı, sokakları sulandıran genç kanları, artık, taham
mül edilmez hale geldi, 12 Eylülde bu harekete dur 
dendi. 

İfadesinde «Ordu yönetime elkoydu» dendi. Ben 
bunun tamamıyla karşısındayım. Ordu yönetime el-
koymadı; millet yönetime elkoydu. Çünkü, Ordu de
diğimiz zümre, bu milletin içinden, bağrından çık
mış, bu milletin evladı ve bir parçasıdır. Dün ben
dim, bugün oğlumdur, yarın torunumdur bu Ordu. 
O halde, Ordu, millet elele vererek bu duruma el-
koymuş bulundu ve bunu Anayasa oylamasında % 92 
oranında oy vermekle ispatladı. Her alanda da, her 
yönde de gerek Konseyden çıkan kararları ve sonra 
da Danışma Meclisinden çıkan kanunları tasvip etti, 
destekledi. 

Hâlâ bir sürü anarşist dışarıda dolaşıyor ve her 
gün gazete sütunlarında onlarca, kırklarca, ellilerce 
diyeceğim, belki de yüzlerce anarşist isimleri ve re
simleri görmekteyiz. Demek ki, durum daha yatış
mış değildir; ama büyük bir ekseriyetle üstüne gi
dilmiş, elde edilenler yakalanmış, edilenmeyenler sin
miştir. Zaman zaman da feveranla kendilerini göster
mektedirler. 

Bu durum karşısında bu Meclis, Danışma Meclisi, 
Kurucu Meclis Kanunu çıktığı gün, 45 milyon in
san içerisinden 11 000 kişi arzusuyla hiçbir menfa
at gütmeden, düşünmeden dilekçe ile müracaat etti. 
Yapılan ince eleme sık dokumadan sonra 160 kişi
lik bir kadro bu Meclise getirildi. 

Evet; «Bu Meclise gelirken maddî menfaat dü
şünülmedi.» dedim. Düşünülmediğini ispat edecek çok 
şeylerimiz var elimizde. Geldiğimiz günlerde 60 000 
lira civarında bir para alıyorduk. Bunun 40 000 -
50 000 lirası ev kirası, elektrik ve yakacağa gidi
yordu. 10 000 lira ile bir aile Ankara'da geçinemez-
di. Emekliye ayrılmamış birçok arkadaşlarımız bir 
yan ödeme temin edebilmeleri için emekliliklerini is
tediler ve bu şekilde, maddî olarak güç bir durum
da olmalarına rağmen, seve seve vazifeyi hiçbir da
kika dahi ihmal etmeden görev başında bulundular. 
Kanunun, Konseyin koymuş olduğu Kanunun derpiş 
etmiş olduğu ilk mühim kanun, gece gündüz, sabah 
dokuzdan gece dokuz, on, hatta onbirlere, onikilere 
kadar çalışmak suretiyle çıkardılar. Bu sürat Türki
ye Cumhuriyetinin Parlamentosunda bugüne kadar 
görülmüş bir sürat değildir. Anayasa çıkarıldı, arka
sından Partiler Kanunu çıkarıldı, onun arkasından 
da Seçim Kanunu çıkarıldı. 
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Vatandaşa soruyoruz veyahut vatandaş kendili
ğinden, yakaladığı zaman soruyor : «Aceleniz ne?..» 
«Niye bu kadar acele ediyorsunuz?.. Daha memleket 
süt liman hale gelmedi» diyenler var. Buna rağmen, 
biz bugün dununa hâkim olan ve durumu elde tu
tan, her gün de üzerinde titizlikle işleyen zirvenin mut
lak surette bir bildiği vardır ve onun için - bu yola 
gitmektedir diye kabul ediyor ve harice de bunu tel
kin ediyorduk. 

BAŞKAN — Sayın Dabakoğlu, süreniz bir daki-
dadır, lütfen bağlayın efendim. Bir dakikanız kaldı, 
buyurun efendim. 

VEHBÎ MUHLİS DABAKOĞLU — Efendim, 
istirham ediyorum; polemiğe sebebiyet vermiş, gaze
te sütunlarında günlerce konuşulmuş ve burada da 
arkadaşlarımız tahdit edilmeden fikirlerini beyan et
mişler; benim için takyit bırakmanızı bilhassa istir
hamı ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dabakoğlu, müsaade ederse
niz efendim, bu Başkanlık Divanınca bir tahdit de
ğildir; kanun teklif ve tasarılarının tümü üzerinde her 
konuşmacının 10 dakikalık bir süresi vardır efendim, 
10 dakikanın dışında bir konuşma yaptırmıyorum za
ten, yaptırmam da mümkün değildir; lütfen devam 
edin efendim. 

VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — İstirham edi
yorum, müsamaha ile karşılayın; sizin müsamahala
rınıza, arkadaşlarımın da tahammülüne sığınarak is
tirham ediyorum biraz müddet tanıyın da esas fik
rimi arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; fakat biraz süratle 
buyurun. 

VEHBİ MUHLİS DABAKOĞLU — Efendim, 
bu konuyu bu şekilde izah ettikten sonra Danışma 
Meclisinin durumuna geliyorum. Danışma Meclisin
deki arkadaşlarımız, demin bir kıymetli sözcünün ifa
de ettiği gibi, buraya gelirken 'hiçbir şey düşünmeden, 
seçim sonunda Başkanlık Divanı teşekkül ettikten son
ra vazifemizin biteceğini bilerek geldik buraya; fakat 
sonra çıkan bir kanunla arkadaşlarımızın partilere 
girmesi ve politika yapması kabullendi, birçok arka
daşlarımız müracaat ettiler; ama vetolardan önce bu 
Meclisten müracaat eden kıymetli arkadaşlarımıza 
partilerce itibar edilmediğini gördük ve bu itibar edil
memesi bizim için bir ukde oldu; ama Namık Ke
mal'den mülhem olarak şunu arz edeyim; partiler 
eğer bu Meclise iltifat etmedi ise : «Şanına noksan 
gelir sanma; yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadrü 
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kıymetten.» İşte biz de bu kadrü kıymetten sakıt ol
mayacağımızı bilerek bir noktadan hareket etmeye 
koyulduk. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bunu Kurban bayramından evvel, bu teklifi yap

tım. Mecliste öncelik tanınmaması konusunda kanaat 
izhar edildi ve kaldı. Aktüalitesini de kaybettiği için, 
gazeteler ilk gün teklifin yalnız esasını sütunlarına ala
rak bildirdiler. Gayet tabiî; ama partilerde yer alan 
bazı arkadaşlarımız Anayasaya çekimser oy verdikleri 
için düşünce içerisindeydiler, o arada da bizimle hem
fikir idiler; fakat vetolar, kendilerinin yerini tersin 
edince, sağlamlaştırınca arkadaşlarımız derhal polemi
ğe koyuldular, 

Bir il gazetesine bir arkadaş doküman veriyor : 
«Bu Kanunu teklif eden arkadaşımız Anayasa konu
şulduğu zaman dahi kürsüye çıkıp konuşmadı ve üç 
sene zarfında ağzını açıp da bir tek söz söylemedi.» 
diye doküman veriyor ve mahallî gazete de döşeni
yor. Ertesi günü İstanbul gazeteleri bunu iktibas edi
yorlar. Ertesi günü arkadaşımız, kendisinin isminden 
bahsedilmediği için Ankara'dan bir telefon açıyor ve 
diyor ki, «Ben bu işin temelinden karşısındayım.» 
İki gün evvel benimle konuşan arkadaş, «Bu iş olma
malıydı» diyor. Rica ederim; polemik bu şekilde ye
niden gazete sütunlarında başladı. İzmir'den tutu
nuz da Adana'daki gazeteden, İstanbul gazetelerinin 
hepsinde, «Efendim, bu arkadaş şimdiye kadar ko
nuşmadı, bütün enerjisini bu son kanun için mi top
ladı?» şeklinde tenkitler ve hücumlar başladı. Bunları 
hoş gördük. Matbuattır, tabiî yapacaktır, efkârı umu-
miyeyi tenvir edecektir; ama bu polemiği yaratmakta 
mana yoktur. 

Bugün arkadaşlarımız ilmî olarak veya kanaat ola
rak fikirlerini dermeyan ettiler; gayet tabiî. Benim ko
nuşmam da intikal edecek matbuata, o arkadaşlarımı
zın da intikal edecek, efkârı umumiye kendi kanaatini 
elbette ki yürütecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Biz maddî olarak hiçbir şey düşünmedik. Manevî 

olarak düşündük. 
Bugün İstiklâl savaşına katılmış olan ihtiyar ba

balarımızın göğüslerinde taşıdıkları beyaz şeritli İs
tiklâl madalyaları. Harbe bilfiil iştirak eden kırmızı 
şeritli İstiklal madalyası sahipleri göğüslerinde onu 
taşımakla büyük iftihar duymaktadırlar ve ((Batı böl
gesinde bilhassa bunlar müşahede ediliyor) millî 
bayram günlerinde saçı sakalı ağarmış, beli bükül
müş ihtiyar dedelerimiz o günkü, İstiklal Savaşın

daki kıyafetlerini giyerek, omuzlanna tüfeği alarak, 
göğüslerine de bomba ve tabancayı takarak merasi
me iştirak ediyorlar. Ben, kuvvetle tahmin ediyorum 
ki, bu muhterem zevatın bu fedakâr insanların bir 
gün için veya birkaç saat için yaptıkları bu hazırlık 
ve bu merasime iştirak kendilerini en az bir ay ya
takta yatırır; fakat onlar bunun şerefini taşıyor ve 
onlar bunun onurunu taşıdıkları için iftiharla bunu 
yapıyorlar, hiçbir yerden de tazyik görmeden. 

Onun için ben de, arkadaşlarım da şöyle düşün
dük: Bir hizmet yaptık, bu hizmetin karşılığını mad
dî olarak istemedik ve istemiyoruz da. Böyle bir şey 
aklımızdan, kafamızdan geçmez. Bir tek şey dü
şünüyoruz: Bunun onurunu taşımak ve gelecek ne
sillere bir örnek olmaktır. Biz, «Kurucu Meclis» de
dik, «Danışma Meclisi» demedik. Kurucu Meclis 
derken de, bugün, «Zirve» adını aramızda verdiği
miz Konsey Üyelerini de buna kattık. Gerçi, biz, 
Konsey Üyelerinin yarın seçimden sonra Reisicum
hur Müşaviri olduktan sonra statülerinin ne olaca
ğını bilmiyoruz; ama Cenabı Hak ömür verirse, ki 
temenni ediyorum uzun ömür versin, 6 sene sonra 
bu vatandaşların hali ne olur?.. Onlar da herhangi 
bir şekilde bu nimetlerden istifade etsinler ve bu 
kadirşinaslıkla onları daima el üstünde tutalım. Bu 
millet takdirkârdır, bu millet hizmet edenleri daima 
hürmetle, şerefle anmıştır. Biz bu şereften mahrum 
olmak istemedik, bilinmemizi istedik. 

İstediğimiz nedir?.. Bir tek şey: Meclise gelirken 
kapıda yakana bir kart tak da öyle git demesinler. 
Girelim içeriye, Meclisin kütüphanesinden istifade 
edelim, toplantı varsa balkonda durup dinleyelim. 
Telefon tenzilatı varmış, posta, telgraf tenzilatı, 
orada yok ya, vesaiti nakliyede tenzilat varmış; biz 
bunu düşünmedik. Çünkü bugün eğer bize Mecliste 
bulunduğumuz üyelik dolayısıyla günde on telefon 
açılıyor ve beş defa da biz açmak mecburiyetinde 
kalıyorsak, yarın biz buradan ayrıldıktan sonra bir 
telefon dahi açılmaz, biz de kendi ailemiz arasında 
günde bir telefon yahut iki telefon açarız. Bunun 
yapmış olduğu tenzilattaki maddî yardım bize ne 
olur, malî külfet de vezneye ne olabilir?.. IBöyle dü
şünmemek lazım. 

Onun içindir ki, biz bu noktadan hareket ettik. 
Demin konuşmalardan sonra kıymetli bir arkada
şım geldi, bak 4 kişi konuştu, hepsi aleyhinde; ben 
de aleyhinde konuştum; rica ediyorum çekin Tekli
finizi geri dediler. Ben bunu kabul etmedim. Çün
kü edemem; ben daima fikrimi müdafaa etmek zo
rundayım. 
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Bir şeye cevap vermek istiyorum şimdi: Arkada
şım diyor ki, bu arkadaş bir defa dahi konuşmadı 
ve zaten hastaydı. Hastalığımı kendileri de ifade bu
yuruyorlar. Ben konuşmadım değil, konuştum; ama 
üç dört defa konuştum burada, muayyen bir konu 
üzerinde konuştum. Doktorların tavsiyesi üzerine, 
sıhhî vaziyetim müsait olmadığı için (iki defa enfark
tüs geçirdim) konuşmamdan (beni menettiler. Yok
sa ben konuşmaktan, memleketim davası mevzuba
his olduğu zaman ondan kaçınan insanlardan deği
lim. Ben bu yaşa geldim, bu memlekete hizmet et
tim. Bu Meclisteki arkadaşlarımız da aynı şekilde 
hizmet etmişlerdir. Çünkü bir kuyumcu sanatıyla 
11 bin kişinin içinden lı60 kişiyi seçen insanlar titiz
likle kimliklerimiz üzerinde durmuşlardır. 

Aziz arkadaşlarım, muhterem Meclisin muhte
rem üyeleri; 

Maruzatıma son vereceğim. Bu sırada bir tek ha
tıramı arz edeceğim: 1946 - 1950 döneminde De
mokrat Parti muhalefetteyken, iktidar partisi, mebus
ların, milletvekillerinin tahsisatının artmasını, maaş
larının artmasını belirten bir kanun, teklifi yaptılar 
ve gazetelerde, (bugün 'bu konuda olduğu gibi) bü
yük inikas yaptı; bu arada rahmetli Hocamız, muh
terem Türkçü Köprülü Fuat Bey'den bir gazete mu
habiri soruyor. «Efendim, maaşların artması hakkın
daki kanaatiniz nedir?» Cevap veriyor, «Hem kırmı
zı oy verir, hem de parayı cebimize indiririz.» 

Ben temenni ediyorum ki, Meclisimizde hem mu
halefet edip de, hem de bize uymak isteyenler, bu 
şerefi taşımak isteyenler bulunmasa gerektir. 

Yine hepinize saygıyla arz ediyorum, bu büyük 
bir külfet değil, hu bir onur meselesidir; bu Kuru
cu Meclise gelmenin şerefini devam ettirmek konu
sudur. Bu Teklife oy vernıenizi, oybirliğiyle iştirak 
etmenizi istirham ediyorum. Saygılarımla, beni uzun 
uzadıyla dinlediğiniz için de teşekkürlerimi sunmayı 
vazife biliyorum. 

Sağolunuz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dabakoğ-
lu. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin çok sıkı

şık zamanın çok kısıtlı olduğunun ifadesini ayrıca 
tekrarlamaya gerek görmüyorum. Arkadan Genel 
Kurulunuzca iki 'tasarı daha gündeme girdi. Arkadan 
50 tane kesin hesap kanununu inceleyeceksiniz ve 
bu nedenle de yarın da çalışma gereği huzurunuza 

biraz sonra getirilecektir. Buna göre lütfen, çok de
ğerli olan zamanı daha dikkatli, daha titiz kullana
cağınızdan eminim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, kı
sa bir açıklama yapmak zorunluluğunu duyuyorum: 
şahsıma izafe edilen bir sataşma oldu. 

BAŞKAN — Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sadece saygı ve ne

zaketimi ifade edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Güray, müsaade buyurun. 

Ben de şimdi zamanımızın o kadar az olduğunu, kı
sıtlı olduğunu söyledim ki yani, artık yeniden bir 
tekrara gerek görmüyorum. 

Sayın Komisyon, lütfen çok kısa, görüşünüzü 
bildirin, cevapları alalım ve maddelere geçip geçil
meyeceği hususunu oylayalım efendim. Buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELtD KORAN — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Konuşan Sayın Yarkın, Sayın Alpdündar, Sayın 
Tutum ve Sayın Bilge Arkadaşlarımızın elbetteki 
inançlarına saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Çün
kü burası milletin kürsüsüdür, herkes inandığı mese
leyi, inandığı mevzuu dile getirecektir. 

Teklifin maddesi tetkik buyurulursa, üzerinde ti
tizlikle. durulan mesele Kurucu Meclistir, Danışma 
Meclisi değildir. Danışma Meclisi ancak ikinci ka
nattır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Esas Teklifte dokunulmazlık hakkı yok idi. Malî 

İşler Komisyonunda bir önerge ile bu ithal edildi. 
Bu ithal ediliş, Danışma Meclisinin muhterem üye
leri için her ne kadar o manzume içerisinde görüle
bilirse de, esasında Türk milletinin, Türk Cumhuri
yetinin, ve Türk Devletinin 12 Eylül'de cihana ye
niden mevcut olduğunu belirten,' Türk'ün iftihar kay
nağı, düşmanın uykularına giren kabus, Türk Ordu
sunun kademe zinciri içerisinde ve onun başında o-
lan mümeyyiz insanlarına ait. Dokunulmazlık hak
kının, hepinizin affına sığınarak şu kadarını arz et
mek isterim ki, hukuk kurallarına aykırılığı veya 
hizmetle mukayyet bulunduğunu, karşınıza bu Ka
nunun sözcülüğünü üzerine almış bulunan; ama aynı 
zamanda hukuk tahsil eden ve onun tatbikatçısı olan 
bir arkadaşınız olarak bilen kişiyim. Onu bile bile bu 
maddeye koymanın ısrarla üzerinde * duran kişisiyim 
de, Niye?.. Bu 5 mümtaz ve mümeyyiz kişi, Meclisin 
ilk açılışında, bir bütçe konuşmasında da arz etmiş 
olduğum gibi,, eğer vicdanı olan bir kişi, namusuna 
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saygısı olan bir kişi, Türk Milletinin varlığına ve 
mevcudiyetine inanan bir kişi evinde bu beş müba
rek kişinin maskını duvarına asmak mecburiyetini 
hissetmelidir, demiştim. Bu beş kişinin beş sene son
ra değil, 7 Kasım'dan sonra akıbetlerini düşünmek 
elbetteki bu Meclisin bir vazifesidir, hem de en baş
ta gelen vazifesidir, istemekle olmaz. «Türk Mille
ti kadirbilirdir» diyoruz. Biz burada, kim ne derse 
desin, Anayasanın oylamasından sonra Türk Mille
tinin meşru mümessili olarak vasıflandırılmış olan 
kişileriz. Türk Milleti adına da, Türk Milletinin na
musunu, haysiyetini ve varlığını bütün cihana yeni
den tanıtmış olan kimseleri korumak, bağrına bas
mak aslî görevimizdi. O düşünceyle biz onu ithal et
tik; ama gördük ki arkadaşlarımız... 

NECİP BİLGE — Anayasada o var zaten... 
BAŞKAN — Sayın Bilge, müsaade buyurun efen

dim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELİD KORAN — Arkadaşlarımız kendi 
kendilerini birinci safta görmek istediler. O zaman 
anladık ki, biz hata etmişiz. Anayasada geçici mad
deyle bu hüküm madem vardı; ama beş senelik var
dı, biz onlara kaydı hayat da getirmeyi düşünmüş
tük. Arkadaşlarımız kendi kendilerine zannettiler. 
Yok, biz onlara değil; ama biz bir ayrıcalık koyma
dık, biz «Kurucu Meclis» dedik; fakat bu Kurucu 
Meclisin ifadesinin esasında, manasının esasında, ha
yat boyunca bu beş muhterem insanı her türlü kötü 
niyetten uzak, her türlü tecavüz ve tasalluttan uzak 
tutmak idi; fakat kendi kendilerini ön cephede gör
meye kalktıklarını görünce biz Komisyon olarak bu 
ibareyi metinden çıkarttık ve Teklif sahiplerinin ge
tirmiş olduğu gibi «29.6.1981 tarih ye 2485 sayılı Ku
rucu Meclis Hakkında Kanuna göre Kurucu Mec
lis üyeliğine seçilmiş bulunan üyeler Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi üyelerine sağlanan bütün sosyal hak
lardan yararlanırlar.» şeklinde kalsın, aynı şekilde 
Komisyondan çıkmış olsun dedik. Yani şunu arz 
etmek istiyorum: Şimdi huzurunuzda görüşmekte 
olduğumuz Kanunun metninden Kurucu Meclis üye
lerinin dokunulmazlık hakkı çıkartılmıştır. 

Geride kalan meselelere gelince: 
Ben toptan cevap verme yoluna gideceğim. Bü

tün arkadaşlarım beni bağışlasınlar; başta isimlerin
den kısaca bahsettim. Bir şeye hayret ediyorum: 
Kendim için istediğim zaman hukuka uygun, Anaya
saya uygun; ama başkası için istediğim zaman hu
kuka aykırı oluyor... 

Arkadaşlar; 
Hukuku ne ben, ne de Muhterem Heyetiniz ken

di şahsi görüşlerinize göre tefsir edemezsiniz. «Ka
nunlar şahıslar için değil» diyoruz; evet, doğru, mil
lî hudutlar içerisinde bulunan herkesi bağlar, doğru; 
ama özel kanunların da çıkartılabileceğini de peşinen 
flKabul edilmiş esaslar vardır) kabul buyurmanızı is
tirham ederim. Özel kanunları biz bugün ihdas et
miyoruz, Anayasa ile verilmiş bir haktır ve bu hak 
devam eder; bugün biz kullanırız, yarın başkaları. 

Sayın Alpdündar arkadaşım işçi emeklileri için 
vermiş olduğu Kanun Teklifinde acaba özel bir ke
sim için özel birtakım haklar istemiyor muydu?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hayır. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET VELİD KORAN — Ama biz saygıyla karşıla
dık; «Niçin bunu getirdin?..» diyemezdik ki, elbet
teki kanunî hakkıdır, İçtüzüğümüzün gereğidir. On 
arkadaşını bir araya getirdiği zaman istediği şekilde 
bir teklifi getirir, bunun üzerinde Yüce Meclis ko
nuşur, tezekkür eder, aklın ve mantığın gereği ne ise 
o yola tevessül eder. Bu özel bir hüküm değildir, 
yeni ihdas edilmiş bir teklif de değildir. 

Bu kanunla getirilen sosyal haklar da yalnız Da
nışma Meclisi için değildir. Bir arkadaşım münha
sıran «Danışma Meclisi, Danışma Meclisi...» buyur
dular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kurucu Meclis içindir. Bilhassa bunu belirtmek 

istiyorum. Bu Kanun tümüyle Kurucu Meclis için
dir. Kurucu Meclisin hiçbir muhterem üyesi, bilakay-
düşart hiçbir üyesi «Sosyal hak» dediğimiz zaman, 
ne telefonundaki tenzilatına, ne uçağındaki tenzila
tına, ne trenindeki bedavacılığa tenezzül eden kişi
ler değillerdir. 50 milyonluk Türkiye'nin içerisinde 
seçilmiş olan güzide 160 kişidir; eli öpülecek kişi
lerdir, milletin meşru 'temsilcileridir. 

«Türk Milleti vefakârdır» diyoruz. Elbetteki ve
fakârdır. «Kadirşinastır» diyoruz. Devletin bayrağı, 
Devletin başı olan Cumhurbaşkanımız daha üç gün 
evvel konuşmalarında aynı ibareyi kullandılar. Biz 
burada bu kadirşinaslık, bu vefa için ne diyoruz?.. 
«Yaş ortalaması 56 nın üzerinde olan bir arkadaşı
mız, yarın hastane kapısına gittiği zaman kuyruğa 
girmesin, bugün git yarın gel olmasın, sabahleyin 
04.30'da gelip numara alıp sıraya gir denmesin» di
yoruz. 

Niye İstiklâl Madalyasını taktık?.. O istiklâl 
Madalyasının maddî değeri o zamanın parasıyla 5 
veya 6 mecidiye idi; ama ömür boyu dedesinden 
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torununa, torunundan torununa gidecek olan o mil
letin kadirşinaslık ve vefa anlayışı, o onore edilmek, 
ayağına yeni ayakkabı giyme nasip olmamış fakirin 
göğsüne o istiklâl Madalyasını taktığı zaman dik yü- , 
rüyüşünü gören insanın ağlamaması mümkün değil
dir arkadaşılarım. 

îdare Hukukundaki hak bu hak değildir arkadaş
larım. Umumî hukuk kaideleri içerisinde bir fikrin 
müdafaasını yapmak için, inanmadığı bir fikrin mü-
dafasını yapmak için başka yerlerden emsal göster
meye lüzum yok; «IBen inanmıyorum buna, bunun 
verilmesine lüzum yoktur» denir, saygı duyulur, eli 
öpülür. İnanılmamış bir davaya «Evet» demeye el-
'betteki kimse zorlanamaz, mümkün de değildir. Bu 
Meclis millî iradenin serbestçe konuşulabildiği, ra
hatlıkla konuşulabildiği bir kürsüdür. Buna ayrıca 
kılıf aramanın da hiç lüzumu yoktur,» Ben inanmı
yorum, bu hukuka aykırıdır, bu eşitsizliktir...» 

«ıBiz eşitsizliktir» diyoruz ve enteresan bir hadi
se anlatayım; «Eşitsizliktir» diyoruz; ama bu Mec
listen emekli olan bir kişi ile dışarıdan emekli olan 
bir kişi arasındaki farkı da görmemezlikten geliyo
ruz. Niye o zaman eşitsizlik yoktur, niye o zaman 
parayı cebimize koyuyoruz?.. Buradan emekli olan 
Tin 4'ü artı 900 alıyor; oh, keyf... Dışarıda emekli 
olsaydı ne alacaktı?.. Niye onun için kimse çıkıp, 
«Arkadaşlar bu olmaz» demiyor? 

Muhterem arkadaşlar; 
Burası millî iradenin oluştuğu bir yerdir. Bura

daki insana elbetteki ayrı bir paye verilecektir. O 
payeyi taşıyan ihsan, onun yükünün omuzlarına ver
diği ağırlığı her mecliste, sokakta yürüyüşünden tu
tunuz, sofrada yemek yiyişine kadar ayarlamak mec
buriyetindedir. Herkes kolunu sallayarak buraya gi
remez. Bunun birtakım şartları vardır; seçmeni var
dır, takdir yetkisi vardır. Elbetteki ona göre de bir 
tercih sebebi olacaktır. 

Bakınız geçenlerde bir muhterem siyasî parti baş
kanı ne diyor: «IBiz, bizden evvel Danışma Meclisi
nin veya Kurucu Meclislerin yapmış oldukları kanun
ların tatbikatından dolayı mesul değiliz..» Demek ki, ' 
bizi ayrı gözle görüyorlar. Bizi, daha iktidara gelme
den ayrı gözle görüyorlar. Daha iktidara gelmeden 
bizi töhmet altına almak istiyorlar. IBu bize; ya 12 
Eylülü yapanlar için neler düşünüyorlar acaba?.. 
Onun kestirebiliyor musunuz?.. Hiç biriniz onun 
başlangıç ve bitim noktasını kestiremezsiniz arkadaş
larım. 

Oaha iki gün evvel akşam televizyonda bir film 
gördük. Adam başkan adayına, «Buyurun Başkanım 
size pasta» dedi; pastanın arkasından yumruğu ada
mın çenesine oturttu, iki tane dişini kırdı. Bu gibi 
üzücü hadiseleri eğer siz beklemiyorsanız, saflığını
za harnlederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Başkanımın beni ikaz etmesine fırsat ver

meden ve sizlerin sabrını taşırmadan özetle şunu arz 
etmek. istiyorum1: Bu bir imtiyaz kanunu değildir. 
Bu, Anayasayı ihlal eden özel bir kanun da değildir. Bu 
Meclis lalettayin bir Meclis de değildir, özel Kanu
nu ile fevkalâde şartlar altında, ölümü kendi kendi
ne peşinen kabul edip vazife istemiş olan insanların 
Meclisidir. Rahatlıkla arz ediyorum; bunun karşılı
ğı olarak hiç bir şey istemiyoruz. Hiç bir arkadaşım 
da buna muhtaç değildir; ama onore edilmeye muh
tacız. ıBunu da tespit etmek lazımdır. Lafla peynir 
gemisi yürümez arkadaşlarım. 

Oylarınıza müracaat edildiği zaman vicdanî ka-
naatlarınızı, vicdanî muhasebenizi yaptıktan sonra 
serbestçe en makul yolu bulacağınızdan hiç bir şüp
hem yoktur. Beni sabırla dinlediniz. Hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler; Teklifin tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. Teklifin madde
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza > sunuyorum. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29.i6.1981 Tarih ve 2485 Sayılı 
Kurucu Meclis Hakkında Kanunla kurulan Kurucu 
Meclisin Üyeleri dokunulmazlık hakkı dahil Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyelerine sağlanan bütün 
sosyal haklardan yararlanırlar. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELID KORAN — Sayın Başkan; biz tek
lifteki metni benimsedik. Daha önce arzetmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, bize Komisyon olarak bir 
tezkere gönderin de, onu alalım, ona göre okutalım. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, önerge
miz var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, önergelere sıra gel
medi. Evvela Komisyon metnini okutalım efendim. 

Sayın Komisyon, «Kanun Teklifindeki biçimde» 
derseniz, o şekilde okuturuz. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELİD KORAN — Evet efendim; 1 inci mad
de olarak Kanun Teklifindeki metni benimsiyoruz, 
lütfen o şekilde okunsun. 

BAŞKAN — Evet efendim; Teklif sahibinin met
nini okutuyorum. 
Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar 

Hakkındaki Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 29.6.1981 tarih ve 2485 Sayılı Ku

rucu Meclis Hakkında Kanuna göre Kurucu Meclis 
Üyeliğine seçilmiş bulunan üyeler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyelerine sağlanan bütün sosyal hak
lardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Yarkın, 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Tümü üzerinde yaptığım konuşmalarda bu Tek
lifin ne derece Anayasaya aykırı olduğunu, nasıl bir 
İmtiyaz kanunu olduğunu bir bir açıkladım ve ör
neklerini de verdim. Çok yakın bir örneğini parla
mento tarihinin çok acı bir şekilde yaşadığını; ama 
Cumhurbaşkanının vetosuyla geri çevrildiğini, buna 
rağmen ısrar etmesi sonunda da Anayasa Mahkeme
sinin bunun bir imtiyaz kanunu olduğu gerekçesiyle, 
Anayasanın eşitlik prensibine aykırı olduğu gerekçe
siyle oybirliğiyle iptal ettiğini açıkladım. 

Sayın Tutum burada yaptığı konuşmada, bu Tek
lifin birinci sıraya alınması üzerinde verilen oyların 
bu Teklifin benimsenmesi anlamına kabul etmediği
ni; ama bu Teklifin görüşülmesini ve görüşülerek oy
birliğiyle reddini temin yolunda bir oylama olduğu
nu nitelendirdi. Aynı düşünceye iştirak ediyorum. Ben 
de birinci sıraya alınması hususunda oy vermedim; 
ama oy verenleri şöyle nitelendirdim : Bu Teklif gün
demde sıra sayısı olarak yer alıp kalmamalı, bu Tek
lif bu Mecliste görüşülmeli ve reddedilmelidir. Söz
lerimin sonunu şöyle bağlamıştım : Bir imtiyaz ka
nunu niteliğindeki bu Teklif, teklif sahiplerince de 
reddedilerek, örnek bir oylama ile oybirliğiyle redde
dilsin demiştim, 

Fikre saygı gösteriyoruz; ama hemen ifade edeyim 
ki, Sayın Sözcünün ifade ettiği gibi, bu Teklifi Da
nışma Meclisi üyelerine onur değil, yara verir. Birin
ci maddenin de reddedilmesini takdirlerinize sunuyo
rum. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
1 inci madde üzerinde bir cevabınız olacak mı 

efendim?.. 

* MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELİD KORAN — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

Ben çok kısa bir maruzatta bulunacağım. Sayın 
Yarkın'ın inancına ve görüşüne saygı duyuyorum, 
fikrinde musirr olduğu için de hürmet ediyorum. An
cak ben de fikrimde musirrim, bunu arz etmek iste
rim. Bu Kanun Kurucu Meclis üyelerine yara ver
mez, şeref verir. Oylarınızın o şekilde değerlendiril
mesini sizden bütün kalbimle temenni ve arzu edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 1 inci madde üzerinde bir önerge var, 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ederim. 

Alâeddin AKSOY 

«MADDE 1. — 29.6.1981 Tarih ve 2485 Sayılı 
Kurucu Meclis Hakkındaki Kanuna göre Kurucu 
Meclis Üyeliği yapmakta olan üyeler Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Üyelerine tanınan pasaport, sağlık 
ve ulaşım kolaylıklarından yararlanırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

ALAEDDİN AKSOY — Önergemiz sarihtir efen
dim. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efen
dim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET VELİD KORAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aksoy'un önerge
sine Komisyon katıldığından, kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ke
sin olarak kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi bu önerge biçiminde oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun Anayasanın Geçici 2 

nci Maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkanlı'k (Divanını oluşturduktan sonra yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 
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Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen
dim?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Türkiye ' 

Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 'Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; bu Teklifin tümünün ad okunmak 

suretiyle açık oya sunulmasına ilişkin bir önerge var, 
okutuyorum efendim, 

Sayın Başkanlığa 
Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Dabakoğ-

lu ve 10 Arkadaşının, Kurucu Meclis Üyelerinin Ya
rarlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun Teklifinin 
tümünün ad okunmak suretiyle açık oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin Yarkın Bahtiyar Uzunoğlu 
Necip Bilge Mahmut Akkılıç 

Caht Tutum Ertuğrul Alatlı 
Fuat Azgur Fahri öztürk 

M. Fevzi Uyguner Fikri Devrimsel 
İsmail Hakkı Dem'irel 

BAŞKAN — Efendim oylamanın açık olarak ya
pılması hususu İçtüzüğümüze göre istenmiştir. 

Önerge sahiplerini tespit ©diyoruz : 
Sayın Yarkın?... Burada. 
Sayın Uzunoğlu?... Burada. 
Sayın Bilge?... Burada. 
\Sayın Akkılıç?... Yok. 
Sayın Tutum?... Burada. 
Sayın Alatlı?... Burada. 
Sayın Azgur?... Burada. 

Sayın Öztürk?... Burada. 
Sayın Uyguner?... Burada. 
Sayın Devrimsel?... Yok. 
Sayın Demirel?... Burada. 

NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Akkılıç'ın yerine 
ben kabul ediyorum. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Devrimsel' 
in yerine ben tekabül ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim; iki üyemiz tekabbül etti
ğine göre; yine 10 üye açık oylama isteminde bulun
muş sayılmaktadır. 

Buna göre, evvela bu üyelerden başlamak sure
tiyle ret veya kabul hususu tespit edilecektir efen
dim. 

AVNt MÜFTÜOĞLU — Çoğunluk yok Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim; oylama sonucunda çoğun
luk olup olmadığı hususu anlaşılacaktır. 

(Önerge sahiplerinden başlanarak oylama yapıl
dı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan ve sonradan 
Genel Kurula gelen sayın üye var mı efendim?... 
Yok. 

Oylama İşlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — ıSayın üyeler; yapılan açık oylama 

sonucunda Genel Kurul ısalpnunda gerekli çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle İçtüzüğü
müzün 114 üncü maddesinin son fıkrasına göre, bu 
açık oylama Pazartesi günü yapılacaktır ve şu anda 
Genel Kurul Salonunda çoğunluk da bulunmadığm-
dan, yine İçtüzüğün 55 inci maddesine göre, bir saat 
süre ile ara vermek gerekiyorsa da, zaten çalışma sü
resinin de bitmesine az bir süre kaldığından, saat 
14.30'da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum 
efendim. 

Kapanımla Saati : 12.35 

-.«•-
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : BaşkenvekiU Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan EAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 172 nci Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz efendim, 

6. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anaya
sa; Adalet komisyonları raporları. (1/704) (S. Sa
yısı : 595) (1) 

BAŞKAN — 595 Sıra Sayılı Tasarı ile ilgili gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Saym Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerlerini 
alsınlar... 

Komisyon ve Hükümet hazır. Hükümet Temsilci
sinin yetki belgesi tamam. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. Buyurunuz Sayın Uyguner. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün gündeme alınan ve görüşmeye başladığımız 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanun Tasarısı; malumunuz olduğu 
üzere, Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasasında yeni
den ele alınmış, kuruluşu yeni esaslara bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun, Anayasamı
zın kabul ettiği yeni esaslar çerçevesinde ele alınıp 
yeniden teşkilatlandırılması söz konusu bulunmakta
dır ve yine meri, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunda tatbikatta 
tespit edilen bazı açık noktalar, bazı aksaklıklar, bu 
arada giderilmeye çalışılmış ve bu Tasarı hazırlana
rak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. 

Yeni Anayasa hükümleri çerçevesinde hazırlanan 
bu Tasarının Yüksek Heyetinizce de tasvip edileceği 
ümidindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

(1) 595 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Sayın Azgur, Sayın Devrimsel. Başka 
sayın üyemiz?.. Yok. Buyurunuz Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Çok önemli bir Anayasal, kuruluşun organik ka
nununu yapmak onuru Yüksek Meclisinize nasip ol
muş bulunuyor. 

Hepinizin bildiği gibi, hukuk devletini oluşturan 
I çok önemli unsurlardan bir tanesi de, devletin tasar

ruflarının yargısal denetime tabi tutulmasıdır. «Dev-
I let tasarrufu» derken, yasama organının tasarrufları-
I nı ve idare organının tasarruflarını kastediyorum. 

İdare organının tasarrufları, kuruluşu yüz yılı aşan 
Danıştayımız tarafından yapılmakta; Yasama Organı-

I nın tasarrufu da, ülkemizde henüz çeyrek asrı bul-
I mayan bir maziye sahip genç bir kuruluş olan Ana-
I yasa Mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir. 
I Bu itibarla, Devletimizin bir hukuk devleti oldu

ğunu bu unsur bakımından söylemekle gurur duya
biliriz. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Vatandaşların hak ve hürriyetlerinin güvence 
I altına alınması için ço'k önceleri anayasalarda, «Ana

yasa aykırı kanun çıkarılamaz.» diye bir hüküm koy-
I makla yetinilirdi; ancak bu hükümler mücerret hü-
I kümlerdi ve tatbikatta herhangi bir teminat getirme

diği için, çıkarılan kanunların Anayasaya aykırı ol
duğu pekâla iddia edilebiliyordu. 

Özellikle İkinci Cihan Harbinden sonra birtakım 
somut tedbirler getirilmesi gereği öngörüldü ve bazı 

I devletler, doğrudan doğruya müstakil bir yargı or-
I gani kurmak cihetine gittiler, bazı devletler de Ana-
I yasa komisyonları teşkil etmek suretiyle yasama 

organının İşlemlerini denetlemek yolunu tuttular. 

Özellikle Kara Avrupasmda, Fransa'da olduğu 
I gibi, bir ön inceleme sistemi görüyoruz. Yine Alman

ya'da ve Avusturya'da olduğu gibi, kanunların Tür-
kiye'dekine benzer bir şekilde denetlendiğine şahit 

I bulunuyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
1961 Anayasasından sonra yürürlüğe giren 44 

sayılı Kanun, büyük çapta Alman sisteminden esin
lenmek suretiyle yürürlüğe konulmuştur. 1982 Ana
yasası, Yüksek 'Mahkemenin görevlerini, gerek üye
lerin görevlerinin sona ermesi, gerek emeklilik yaşı
nın tespiti, gerek yargılama usulleri ve gerekse kuru
luş biçimi bakımından aynen muhafaza etmiş; an
cak birtakım değişiklikleri de tatbikatın getirdiği ih
tiyaç üzerine zorunlu görmüştür. Bunların başlıca-
ları şöyledir : 

1961 Anayasası, 145 inci maddesiyle Anayasa 
Mahkemesini Yüksek Mahkemelerin dışında müta
laa ettiği halde, 1982 Anayasası Anayasa Mahkeme
sini Yüksek Mahkemeler arasında saymıştır. Bence 
bu düzenleme tarzı isabetli olmamıştır. Gerçekten 
Anayasa Mahkemesi, diğer Yüksek Mahkemeler gi
bi, sadece yargısal görev yapan bir yüksek kuruluş 
değildir. Anayasa Mahkemesi, eski deyimle, nev-i 
şahsına münhasır, özelliği olan bir yüksek organdır. 
Bir bakıma, bu organın bir Sayıştay görevi yaptığı
na şahit oluyoruz; siyasî partilerin denetimi açısın
dan. Bir bakıma, bir ceza mahkemesi gibi Yüce Di
van görevi yaptığını görüyoruz. Bir bakıma Danış
tay gibi iptal davalarına baktığına şahit oluyoruz. 
O itibarla, Anayasa Mahkemesini yüksek mahke
meler arasında bir mahkeme hüviyetiyle mütalaa et
mek isabetli olmamıştır. 

Yine yeni Anayasamız, üye sayısında değişiklik 
yapmıştır. Eskiden asıl üyelerin sayısı 15, yedeklerin 
5 olduğu halde, yeni Anayasamız asıl üyelerin sayı
sını ll 'e, yedeklerin sayısını 4'e düşürmüştür. Bunda 
isabet olduğu kanaatindeyim. 

Yine, müspet olarak yeni Anayasamızın getirdi
ği bir değişiklik de, bütün üyelerin Cumhurbaşkanı 
taraifından, ya adaylar arasından veya resen seçil
mesini öngörmüş bulunmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; yeni Anayasamız Ana
yasa Mahkemesinin görev alanında da bazı değişik
likler yapmıştır. Mesela; olağanüstü hallerde, sıkıyö-

III. — 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Gene] 
Kurulumuzda 30 kişi ya var, ya yok. Bu şekilde 
önemli kanunlar konuşulması, çoğunluk olmadan ya
pılması mümkün değil; yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama isteyebilmek için 
beş tane değerli üyenin ayağa kalkıp, yoklama iste
minde bulunması lazım efendim. 

netim hallerinde ve savaş halinde hükümetin çıkar
mış olduğu kanun kuvvetindeki 'kararnamelerin Ana
yasa Mahkemesi tarafından denetimini engellemiştir. 
Bu, zannediyorum, tatbikatın getirdiği zorunlu bir 
hükümdür. 

Yine, şekil bakımından da Anayasa Mahkemesi 
denetlemesini büyük sınıflar içinde yapmak zorunda 
bırakılmıştır. Mesela; anayasaların değişikliğine ait 
şekil denetimini sadece teklif ve oylamanın çoğunlu
ğu bakımından inceleyecek, bir de ivedilik teklifi 
olup olmadığı bakımından tetkik edecektir. Diğer 
kanunları ise, sadece son oylamada oy çoğunluğu 
bakımından incelemek imkânına sahiptir. 

Yine, şekil bakımından iptal davası açma hakkı 
sadece Cumhurbaşkanına ve milletvekilleri sayısının 
beştebirine tanınmış bulunmaktadır. Siyasî parti grup
larının dava açma hakkı kaldırılmıştır. Ayrıca, yine 
mahkemelerden defi yoluyla kanunların şekil bozuk
luğu ve iptali isteminde bulunulmayacaktır. 

Yine, müspet olarak mütalaa edilmesi gereken 
bir başka nokta da, dava açma süresinin 90 günden 
60 güne indirilmiş olmasıdır. Böylece kanunlar, uzun 
süre iptal tehdidi altında tutulmaktan kurtarılmışlar
dır. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Komisyonunun gö
rüş istemesi üzerine, Anayasa Komisyonu Tasarı 
hakkında etraflı bir inceleme yapmış ve bu 'kardeş 
Komisyona yardım olması bakımından birçok mad
deleri düzenlemek suretiyle Anayasaya uygun hale 
getirmeye çaba sarfetmiştir. Bu konuda Adalet Ko
misyonunun, Anayasa Komisyonundan gelen bu gö
rüşe pek itibar etmediğini tespit etmiş bulunuyoruz. 
Maddelerle ilgili görüşmeler sırasında, Anayasa Ko
misyonunun görüşünü de ihtiva eden önergelerimizi 
Yüksek Meclisinize sunacağız. 

Tasarının, Yüksek Meclisinizdeki müzakereleri 
sırasında daha olgun ve daha yararlı bir hale geti
rileceği umudundayım. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşökkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Devrimsel, buyurun. 

YOKLAMA 

(Ahmet Senvar Doğu, t. Doğan Gürbüz, Osman 
Yavuz, A. Avni Şahin, Muzaffer Ender ayağa kalka
rak yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Beş tane sayın üye ayağa kalktı
ğına göre, yoklama yapılacaktır. 

Yalnız bir husus var tabiî, yoklama yapılacak 
çoğunluk olmadığı takdirde bir saat ara verilecektir, 
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ondan sonra tekrar Birleşim açılacaktır, bir yoklama 
daha yapılacaktır. Ondan sonra eğer çoğunluk yok
sa, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere devam ede
ceğiz, yarın da çoğunluk bulunamazsa, pazar günü 
devam edeceğiz. («Ederiz» sesleri.) 

Oldu efendim, şu anda yoklama yapılacak zaten; 
beş değerli üye ayağa kalktığına göre yoklama ya
pılacaktır efendim. 

Yoklama yaptırıyorum efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan yoklama so

nunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı an
laşılmıştır; ancak bir usulü hataya yer verilmemesi 
bakımından bir daha ayağa kalkılmak isteniyorsa, 

lütfen işaretle bir oylamaya geçilmeden evvel ayağa 
kalkılması zaruretini Yüce Genel Kurulun ıttılaına 
arz ederim. 

İçtüzüğümüze göre, üyeler her istediği zaman 
ayağa kalkma durumunda değildir; sadece bir mad
denin, bir önergenin işaretle oylamasından evvel ve
ya tasarının veya teklifin tümünün oylanmasından 
evvel, işaret oyuyla olduğu ve, o zaman ayağa kal
kıldığı takdirde bundan böyle işlem yapılacaktır; 
fakat sonuç aynı olacağı için, bu defalık Başkanlık 
Divanı bu ayağa kalkmayı geçerli saymıştır. 

Birleşime 30 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.50 

•••• ^>m<* 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.20 

BAŞKAN J: Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 172 nci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

6. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa; 
Adalet Komisyonları raporları. (1/704) (S. Sayısı : 593) 

AHMET SENVAR DOĞU — Çoğunluğumuz 
var mı? 

BAŞKAN — Ayağa kalkarsınız efendim, yokla
ma yaparız. 

Gündemin, kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen işler bölümünün birinci sırasında 
yer alan Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları raporları üzerindeki 
görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz efen
dim. 

Söz sırası Sayın Devrimsel'de efendim; buyurun 
Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRtMSEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Anayasamızın 146 ve 153 üncü maddeleri arasın
da yer alan Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yar
gılama Usullerine İlişkin Kanun Tasarısını görüşü
yoruz. 

Değerli arkadaşlar, hukuk devleti olmanın temel 
bir işareti de bir ülkede Anayasa Mahkemesinin var
lığıdır. Anayasa Mahkemesi başka ülkelerde ya mü

essese olarak vardır yahut da tevhidi içtihat karar
larıyla genel yargıya bazan bu yetki de verilmiştir 
veya bir başka siyasal organ bunun görevini yap
maktadır. Anayasamızın, kanunların anayasaya uy
gunluğunun yargısal denetimi ilkesi, Anayasa Mah
kemesi ile kabul edilmiştir. 1960 öncesi, uzun yıllar 
Anayasa 'Mahkemesinin yokluğu nedeniyle, yasala
rın anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir başka de
netim organının bulunmaması nedeniyle, uzun süre 
yasaların anayasaya aykırılığından ya'kınılmıştır. An
cak, hukukumuza 1961 Anayasasıyla Anayasa Mah
kemesi girmiştir. Anayasa Mahkemesi, 1961 Anaya
sası ile hukukumuza girip kurulduktan ve de çalış
malarını sürdürürken, Türk hukuk sistemine büyük 
hizmetlerde bulunmuştur ve bu müessese bugün 1982 
Anayasamızda da yer almıştır. 

Şimdi, kuruluşunu ve yargılama usullerini tan
zim edeceğimiz bu mahkemenin, bundan sonraki (Bu 
Anayasamızın yaşayacağı süre boyunca yapacağı 
görevleri nedniyle) politik hayatta yer alacak olan 
siyasî kişilerin ve kuruluşların bu mahkemenin çalış
malarıyla ilgili olarak bu Yüce Hukuk müessesesini 
zedeleyecek beyanlarda ve eleştirilerde umarım ki, 
bundan evvel olduğu gibi bulunmazlar ve de bu yü
ce müessesenin Yüceliğine gölge düşmemesine özel 
bir özen gösterirler. 
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Böyle önemli bir hukukî müessesenin kuruluşu 
ve yargılama usulleri ile ilgili Tasarıyı, Anayasamı
zın öngördüğü bu Tasarıyı, hazırlayıp huzurumuza 
getiren Komisyona teşekkür ederim. Bu mahkeme, 
'hep bildiğiniz gibi, kanunların, kanun hükmündeki 
'kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züklerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından ay-
kırılılığını inceleyecektir. Ancak, Anayasanın kendi
sinde bizatihi yapılacak olan değişiklikleri, esas yö
nünden değil de sadece şekil yönünden inceleyebile
cektir. 

Şunu, özellikle belirtmek isterim ki, Anayasa 
Mahkemesinin, kendisini yaratan anayasal iradenin 
hiyerarşi bakımından altında bulunduğundan, bu ne
denle anayasa değişikliğinin bizatihi Anayasaya ay
kırı olup olmadığını öz. bakımından inceleyememesi, 
sadece şekil ba'kımından incelemesi hususu çok isa
betlidir. Çünkü, hiyerarşi bakımından Anayasa Mah
kemesi, Anayasal iradenin altındadır. Kendisine vü
cut veren anayasal iradenin, bizatihi ortaya koyduğu 
Anayasayı, öz bakımından inceleme yetkisinin ol
maması, hukuk sistemimize de mantığa da uygun
dur. 

Maddelerine geçildiğinde, bazı kavramların uy
gulamaya konulduğunda tereddütlerim vardır; öner
gemde söz hakkımı bilafoara kullanmak üzere, bu 
Tasarının Komisyonumuzca huzurumuza getirilip, 
bu sıkışık zamanda görüşülmesi ve bir an önce ya-

BAŞKAN — Bu yoklama sonucunda da eğer sa
londa çoğunluk olmadığı anlaşıldığı takdirde, ona 
göre bir işlem yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler,, yapılan yoklama so

nucunda Genel Kurulda çoğunluğun olmadığı anla-

salaşması, içtenlikle samimi temennimdir; bu düşün
celerle Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, mevcut 'konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Her iki konuşmacı arkadaşım da Tasarının lehin
de konuştular, kendilerine teşekkür ederim. Madde
ler üzerinde bazı öneriler elbette olacaktır; madde
ler görüşüldüğü sırada bu önergeler dikkate alına
cak ve hepsi üzerinde teker teker durulacaktır ve 
Tasarı daha da olgunlaşmış olarak Meclisimizden 
çıkacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bir cevabınız olacak mı?.. Yok. 
Tasarı ile ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 

sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum efendim... 

(Ahmet Senvar Doğu, t. Doğan Gürbüz, M. Ve-
lit Koran, Osman Yavuz, İbrahim Barangil ayağa 
'kalkarak yeterli çoğunluk olmadığını ifade etmişler 
ve yoklama yapılması isteminde bulunmuşlardır.) 

BAŞKAN — Usulüne uygun bir ayağa kalkma 
olmuştur (Beş üyenin) yoklama yapılacaktır efendim. 

silmiştir. İçtüzüğümüzün 55 inci maddesinin son fık
rasına göre, 8 Ekim 1983 Cumartesi günü saat 10.00 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.40 

. « < • . . »»«»« 
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Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis Dabakoğhı ve 10 Arkadaşının, Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlana
caktan Haklar Hakkındaki Kanon Teklifi (S. S.: 568)' ne verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

A 
Alâeddin Aksoy 

B 
İbrahim Barangil 
Erdoğan Bayüc 

0 
Mahir Canova 

A 
Hamdi Açan 
Eşref Akıncı 
Ertuğrul Alatlı 
Mustafa Alpdündar 
îsmail Arar 
EUhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Metanet Aydar 
İmren Ayücnt 
FuaıtAzgur 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇefcÜmsflrlar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
50 

16 
28 

i 6 

99 
11 

(Kabul Edenler) 

D 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

° 
Halil Gdendüet 
t. Doğan Gürbüz 
Halü Erdoğan Gürel 

K 
Mehmet VeMd Koran 
Nihat Kubüay 

N 
Necmettin Narlıoglu 

ö 
Hamdi Özer 
M. Yıhnaz özman 

{Reddedenler) 

B 

Muhsin Zekâi Bayer 
Necip Büğe 

C 

Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakça 

D 
Bekir Sami Daçe 
îsmail Hakkı Demuvl 

O 
S. Feridun Güray 

K 
Halil İbrahim Kasal 

0 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 

(Çekimserler) 

A 
Yavuz Altop 

B 
RJOCÛH Hafturafe 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Hamza Eroğlu 

G 
İhsan Göksel 

Y 
Namık Kemal Yoîga 

Ş 

A. Avni Şahin 

T 
Cavidan Tercan 

N 
Osman Yavuz 

T 
Ragıp Tartan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar UEUBoJjhı 

Y 
Şerafettin Yankın 
Muammer Yazar 
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Danışma Meclisi B : 172 7 , 10 , 1983 0 : 3 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Mahmut Akkılıç 
Şener Akyol 
TeVfük Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Hikmet Altuğ 
E. Yıldırım Avcı 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Abdülbaki Cebeci 
Ender Ciner 

ç 
Zeki Çakmakçı ( 
Cemil Çakmaklı 

n 
M*. 

Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Siyami Ersek. 
Adnan Ersöz (Raporlu) 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya (Raporlu) ' 

F 
Ayhan Fırat 

O 

Necdet Geboloğlu 
Abdurralhman Ali Girmen 
(Raporlu) 
Abbas Gökçe (Raporlu) 
ibrahim Göktepe 

Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven (Bşk. V.) 
Vahap Güvenç ' 

H 

Beşir Hamitoğullarj 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

I 

Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu 

A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli (İz.) 

K 
Mehmet Kanat (İz.) 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı (İz.) 
A. Mümin Kavaklı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
(Raporlu) 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
M. Utkan Kooatürk 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu ( 
Avni Müftüoğlu 

^w 

O 
R, Adli Onmuş (İz.) 
Turgut Oral ı 
Adnan Odel 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi önder (I.Ü.) 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Nuri Özgöker 
Necmi özgür 
Zeki Özkaya 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 
Abdürrahman Pütürgeli 
(Rap.) 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman (Rap. 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
Dündar Soyer (Raporlu) 
A. Lami Süngü 

9 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T! 
Turgut Tan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Lütfullah Tosyalı (Rap.) 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

f T 

u Hidayet Uğur 

İsa Vardal 

Y 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 

Z 
Halit Zarbun 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
172 nci BİRLEŞİM 

7 Ekim 1983 Cuma 

Saat : 10.00 (I) 

J. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Danışma Meclisti Üyesi Mustafa YÜOEL ve 
21 Arakadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal işleri komisyonları raporları. (2/125) (S. Sa
yısı : 578) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGtNAY 
ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigortalar Kanununun 
77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal işler komisyonları raporları. (2/122) (S. Sa
yısı : 579) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

X (3) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/190) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (4) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür-
ğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/195) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma ta
rihi : 3.10.1983) 

X (5) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma 
Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu 

Raporu. (1/206) (S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 
3.10.1983) 

X (6) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu (1/224) (S Sayısı : 420) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (7) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/238) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (8) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X <9) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/271) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (10) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1974 Bütçe Yılı Kesin'hesalbına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/310) (S. Sayısı : 424) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 



X (11) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/298) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (12) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/198) (S. Sa
yısı : 426) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (13) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/217) (S. 
Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (14) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/225) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (15) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı Ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/240) (S. Sa
yısı : 429) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (16) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/269) (S. Sa
yısı : 430) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (17) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını Incele-
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me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/278) (S. Sa
yısı : 431) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (18) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma- Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/313) (S. Sa
yısı : 432) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (19) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/293) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (20) Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/318) (S. Sa
yısı : 434) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (21) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/193) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (22) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/203) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi": 3.10.1983) 

X (23) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/230) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (24) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Ke-
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sînhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap- I 
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/244) I 
(S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (25) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su- I 
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be- I 
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He- I 
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. I 
0/257) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (26) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su- I 
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/281) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (27) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. I 
0/306) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (28) Beden Tef biyesi Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su- I 
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
O/3Ü0) (S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (29) Beden Tef biyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/335) 
(S. Sayısı : 443) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (30) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile I 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 Bütçe I 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi I 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. I 
(1/288) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (31) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı I 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimi- I 
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile I 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Bütçe | 

Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/316) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (32) Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve »Tarım Reformu Başkanlığı 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Mecîisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/345) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (33) Orman Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/211) (S. Sayısı : 445) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

X (34) Orman Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/226) (S. Sa
yısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (35) Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

X (36) Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 448) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (37) Orman Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/304) (S. Sayısı : 449) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisd He-



saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/189) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 3.10:1983) 

X (39) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/199) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/213) (S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (41) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesinhesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/223) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (42) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (1/245) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (43) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/264) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (44) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/286) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (45) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 

Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi iler 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını tnceleme ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(1/339) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

X (46) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/188) (S. Sayısı : 473> 
(Dağıtana tarihi : 3.10.1983) 

X (47) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin-
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/196) (S. Sayısı : 474) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (48) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/204) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (49) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (50) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1971 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko-
misvonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

X (51) Genel Bütçeye Dahil Dairelerin l';72 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/252) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

(X) Açık oylama 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
172 nci BİRLEŞİM 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı, ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anaya
sa; Adalet komisyonları raporları. (1/704) (S. Sa
yısı : 595) (Dağıtma tarihi : 6.10.1983) 

(2) 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
inhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun iki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî iş
ler Komisyonu Raporu, (1/737) (S. Sayısı: 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

(3) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(4) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi: 26.4.1983) 

(5) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi: 18.5.1983) 

(6) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Sağhk ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(7) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

<8) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yükselcokulu Kanununua Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1 / 09) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (9) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasınm 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(10) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(11) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (12) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

(13) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
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Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt- I 
ma tarihi: 21.7.1983) 

(14) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

X (15) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7;1983) 

(16) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si- | 
lahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(17) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(18) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Nve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

X (19) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982, Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(20) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(21) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(22) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun »Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(23) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(24) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(25) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (26) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(27) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (28) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik ilişki
ler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu., 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(29) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(30) İstanbul Belediyesi Havagazı işletmesi Genel 
Müdürlüğünün, istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(31) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi •-. 
17.8.1983) 

(32) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 



Ulaştırma, îmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
îşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(33) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
<1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(34) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(35) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1 /734) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 

(36) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihî : 13.9.1983) 

(37) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(38) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları BirLği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
îmar ve Iskâr., Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(39) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
îşler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(40) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/812) (S. Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(X) Açık oylama. 
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I <41) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

X (42) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası îstişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 

| (1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 
X (43) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar

arası Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ye Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 

X (44) 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 
Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz
leşmenin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/806) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 
27.9.1983) 

(45) 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatif-
i 1er Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba

zı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, 
îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, iktisadî İşler, 
Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonları raporları. (1/716) (S. Sayısı* 
574) (Dağıtma tarihi: 30.9.1983) 

(46) Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik Kanu
nu Tasarısı ve Adalet, Malî İşler komisyonları ra
porları. (1/45) (S. Sayısı: 583) (Dağıtma tarihi: 
4.10.1983) 

(47) Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in, 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dâir Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Ana
yasa komisyonları raporları, (2/128) (S. Sayısı : 590) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 578 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL ve 21 Arkadaşının, 
1 7 . 7 . 1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar. Kanununa 
Bil* Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bütçe* Plan; 

Sağlık ve Sosyal- İşler Komisyonları Raporları. (2 125) 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

22 Haziran 1983 

Sosyal Güvenlik 'Bakımından evvelce çeşitli işyerlerinde hizmet akdi ile çalışıp Sosyal Sigortalar Kurumu 
veya her hangi ibir sandığa prim ödememiş olan hizmetliler dçin yeni bir borçlandırma imkânını sağlayan ka
nun teklifimizi saygılarımızla sunarız. 

Mustafa YÜCEL 

Vahap GÜVENÇ 

Hayati GÜRTAN 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Hayri SEÇKİN 

Nihat KUBİLAY 

Hamdı AÇAN 

Muhsin Zekâi BAYER 

Mehmet AYDAR 

Mehmet PAMAK 

Turgut ORAL 

Evliya PARLAK 

Mehmet Nedim BİLGİÇ 

Turgut. TAN 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Siyami ERSEK 

Mehmet AKDEMİR 

Serda KURTOĞLU 

A, Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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17.7.1964 TARİH VE 506 (SAYILI (SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA (BİR EK MADDE İLAVE 
EDİLMESİNE (DAİR KANUN TEKLİFİ 

GEIREİKİÇE'Sİ 

Ülkemizde uygulanan Sosyal Güvenlik Yasalarına rağmen Sosyal Güvenliğe dahil edilmeden bir çok 
vatandaşın çalıştırıldığı ve çalıştırılan bu vatandaşlardan her hangi bir sigorta veya sandıklara' Sosyal Gü-ı 
venlik kesintisi yapılmadığı 'içim İSosyal Güvenlikten yoksun bırakıldıklarından zaman zaman borçlanma 
Yasaları çıkartıldığı 'bilgilerdedir. 

Ancak, çıkartılan borçlanma Yasaları belli ve kısa süreli başvurulara açık tutularak kapatıldığı için ihti
yaç bitmemiş vatandaşlardan bir kısmı çıkan borçlauma yasalarından haberdar olarak yararlandıkları halde 
diğer bir kısmı borçlanma imkânı bulamadıkları için borçlanma hakkından yararlanamamışlardır. 

iBu sorun aynı durumda bulunan vatandaşlar arasında eşitsizliklere ve adaletsizliklere neden olmaktadır. 
Sosyal güvenlik kuruluşlarımızdan biri olan T. C. Emekli Sandığı (Kanununda bu sorun 2012 sayılı (Kanun
la eklenen bir ek madde ile 15 seneye kadar borçlanma hakkı bulunduğu halde 506 sayılı Yasa'da böyle bir 
devamlı madde bulunmamaktadır. Eşitsizliğin giderilmesi amacıyla iş bu ek madde hazırlanmıştır. 

Bu ek madde ile öngörülen borçlanma hakkı 40 yaşından küçük sigortalılar tarafından kullanılamıyaca-
ğı için erken emekliliğe özendirmeyecek ve gerçek çalışması belgelenmeyen hiç bir kimseye muvazaalı borç
lanma imkânı tanınmayacaktır. 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 1 Temmuz 1981 
Esas No. <: 2/125 

Sayı No. : 95 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL 
ve 20 arkadaşının, 17J7İ1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde eklenmesine dair Ka
nun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

'Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzüğü
müzün 3(3 ve 36 ncı maddeleri uyarınca teklif (hakkındaki görüşünüzün (bildirilmesini arz ve rica edenim. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler Kiomîsyonu 

Başkanı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 578) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/125 
Karar No. : 163 

27 Temmuz 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : 1.7,1983 gün ve 2/125 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «Danışma Meclisi Üyesi IMustafa 

YÜCEL ve 20 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa (Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 27.7.1983- günlü 82 nci birleşiminde Hükümet 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif, genelinde yerinde ve haklı görülmüş; ancak, 506 sayılı Sosyal (Sigortalar Kanununa ilavesi öngörü
len Ek Maddenin, kanun tekniğine uygun olarak yeniden redaksiyona tabi tutulmasının Komisyonunuza 
tavsiye edilmesi görüşü Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

İBilgdlerinize arz ederiz. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

'Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Toplantıda 'bulunamadı 

Ayhan FIRAT 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPOÜNDAR 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı K1RCALI 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Turgut TAN 
Üye 

Toplantıda 'bulunamadı 

Cahit TUTUM 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

İmzada bulunamadı 

Muhsin Zekâi BAYER 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M, Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

. Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 578) 
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Sağlıik ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/125 
Karar No. : 42 

14 Eylül 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komıilsyoınuımuza havale ©dilen Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL ve 20 Arlkadaişınıın, «U7.7.İİ964 
Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Elkfentadsine Dair Kanun» teklifi, teklif ısafhip-
lerinden biri ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de Ikatılmasuyla • Komisyonumuzda görüşülmüş
tür. 

Belce - Plan Komisyonunun görüşlerimi de göz önünlde tutan Kömisyon'uimıuz teklifi benimsemişftir. Tekli
fin görüşlüfenıesi sırasında verilen bir önerge ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunumun 63 ünoü maddesinin 
'birinci fı'krasımın değişifiirillmıeısi iisitentruiş; bu istek de Komisyonumuzca ka'bul edilmiş ve teklif ile önerge 
birlilkte görüşülerek değişıMikler aşağıda açılklanlmışitır. 

1. Komfis'yonümuz, verilen ön'erge ile kabul edilen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunumun 63 üncü mad
desinin birinci frkra'sınıın değişikliğini de göz önünde tutarak kanun teklifinin başlığında ve m/uMevaisımda 
gerekli düzenlemeyi yapim'iş'tır. 

2. Teik'lifle öngörülen dk 'madde, Ikanuın tekniği bakımdan kaleme alınarak düzenllenimiiş ve madde (kabul' 
edilmiştir. 

3. Komisyonumuz, yeniden düzenlemiş olduğu Ikanıun teklifi metninde 1 inci madde olarak 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişikliğini, 2 nci madde olarak da aynı 
kanunun ek maddesini düzenlemiştir. 

4. Yürürlük ve yürütmeye ilişkim 2 ve 3 üncü maddeler, 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen kabul edil-
mıiş'tir. 

Raporumuz saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Mehmet AKDEMİR 
Başfcanvekili 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Cavidan TERCAN 
Kâitlip 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Siyamı ERSEK 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

A. Yılmaz PÜTÜRGELÎ 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 578) 



DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUSTAFA YÜCEL 
VE 21 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 63 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi İle Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu- ' 
nurum 63 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«'Yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayan
ların yaşlılık aylıkları yazılı talepte bulunmaları ha
linde kesilir.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce : 

A) a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunanlar, 

b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanu
na tabi bir işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya 
topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimse
lerin bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmış bu
lundukları işlerden en çok 15 yıllık hizmetleri talep
leri halinde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Ka
nuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihin
den önceki süreler için borçlandırılma halinde sigor
talılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı ka
dar geriye götürülür. 

Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği Kuruma yapılır. Borçlanılması is
tenilen hizmetin örneği Kurumca hazırlanacak belge
ler ile tevsik edilmesi esastır. 

Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, istek tari
hindeki asgarî günlük kazançlar esas alınmak sureti 
ile işçi ve işveren hisseleri olarak hesaplanır ve top
tan veya üç yıl içinde eşit taksitlerle sigortalı tara
fından ödenir. 

Borçlanan sigortalının ölümü halinde hak sahip
lerine yetecek hizmet süresi kadar prim miktarı hak 
sahiplerinden tahsil edilir. 

B) a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
3 üncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kap
samına girmeyen hizmetler, 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna aşağıda yazılı ek madde ilave edilmiştir. 

EK MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce : 

A) a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunanlar, 

b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Ka
nuna tabi bir işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı 
veya topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kim
selerin bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmış bu
lundukları işlerden en çok 15 yıllık hizmetleri talep
leri halinde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Ka
nuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tari
hinden önceki süreler için borçlandırılma halinde si
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı 
kadar geriye götürülür. 

Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır. 

Borçlanma isteği Kuruma yapılır. Borçlanılması 
istenilen hizmetin örneği Kurumca hazırlanacak bel
geler ile tevsik edilmesi esastır. 

Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, istek tari
hindeki asgarî günlük kazançlar esas alınmak sureti 
ile işçi ve işveren hisseleri olarak hesaplanır ve top
tan veya üç yıl içinde eşit taksitlerle sigortalı tara
fından ödenir. 

Borçlanan sigortalının ölümü halinde hak sahip
lerine yetecek hizmet süresi kadar prim miktarı hak 
sahiplerinden tahsil edilir. 

B) a) 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen 
hizmetler, 

18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler, 
Borçlandırılmaz. 
b) 991, 1186, 1912 ve 2167 sayılı kanunlara gö

re borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmet
ler toplamı 15 yılı aşamaz. 

c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 
inci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 578) 



6 — 

(Danışma* Meclisi Üyesi Mustafa Yücel ve 21 
Arkadaşının Teklifi) 

İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 inci fıkra
sında belirtilen belgeler; işverenler,, sigortalının isteği 
halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak dü
zenleyip onaylamakla yükümlüdürler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe 
aykırılığı konusunda, resen inceleme yapabilir ve yap
tırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borç
lanma belgeleri geçerli sayılmaz. 

Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılır
sa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, Kuru
mun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve 
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. 

İşyeri kapanmış ve işvereni bulunmayan hizmetler 
mahkeme kararı ile tespit edilebilir. 

40 yaşını doldurmamış sigortalılar borçlanamaz-
lar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmet
ler, 

Borçlandırılmaz. 
b) 991, 1186, 1912 ve 2167 sayılı kanunlara gö

re borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmet
ler toplamı 15 yılı aşamaz. 

c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 
inci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz. 

Bu geçici maddede belirtilen belgeler; işverenler, 
sigortalının isteği halinde doğru, eksiksiz ve usulüne 
uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdür
ler. 

Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe 
aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yap
tırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borç
lanma belgeleri geçerli sayılmaz. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 579 

Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGİNAY ve 10 Arkadaşının 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci Maddesinin 7 nci Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. (2 /122) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırlamış bulunduğumuz 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 77 nci Maddesinin 7 nci Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. 
8.6.1983 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE Muhsin Zekâi BAYER 

Hamza EROĞLU Sodan TUZCU Salih tNAL 

Orhan BAYSAL Hayati GÜRTAN Lütfullah TOSYALI 

Muzaffer SAĞIŞMAN Yavuz ALTOP 

GEREKÇE 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 77 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan günlük primin 
tespitine ilişkin hükümler; bazı işyerlerinde, bu iş yerlerinin ve yapılan hizmetin özelliği ile bağdaşmamakta
dır. 

Nitekim bazı iş yerlerinin özelliği normal çalışma ile haftanın altı günü çalışmayı gerektirmekle beraber, 
hizmetin özelliği ve ivedi sonuç alınması gibi nedenlerle tş Kanunu ile tespit edilen günlük çalışma saatinin 
üstünde bir çalışma ile haftanın birkaç gününe sıkıştırılmaktadır, örnek : Spor - Toto işyeri, 

Ancak bu biçimdeki çalışma şekli; prim ödemeye ilişkin olan hükümler nedeniyle işçilerin aleyhine so
nuçlar vermektedir. 

işveren, bir ayda çalıştıracağı gün sayışım belirleyemediği için işçi bir başka iş yerinde çalışamamakta, 
dolayısı ile ayın 30 günü ve yıhn 12 ayı işverene bağlı kalmaktadır. Bu bağımlılıkla beraber yalmz çalıştığı 
günler için prim yatırılan işçilerin emekli olmalarına olanak yoktur. 

örneğin, Spor - Toto'da 14.7.1981 tarihinde Yüksek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konulan Toplu 
îş Sözleşmesinde bu durum fark edilmiş ve (Bir ayda yapılan çalışmanın karşılığı olarak Kanunî asgarî üc
ret garanti edilmiş ücret olarak verilir.) ibaresi konarak daha önce uygulanması gereken bu durum işverene 
açıkça belirtilmiştir. 

Yapılan kanun teklifi; bu mağduriyeti gidermektedir. 
Kanun teklifinin geçici maddesi ile de yürürlük tarihinden önceki mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin 

esaslar getirilmiştir. 
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T. c. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Sayı : 94 24 Haziran 1983 

Esas No. : 2/122 
Konu : Görüş istemi. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza, havale edilmiş ıbulunan Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGİNAY 
ve 10 Arkadaşının, «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 77 nci Maddesinin 7 noi Fıkrasımun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun» teklifi ilişikte isunulmuıştur. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınlmaSı uygun görüldüğünden, İçtüzüğümü
zün 33 ve 36 nci maddeleri uyarınca teklif hakkındaki görüşünüzün biHiriUmıesini arz ve rica ederimi. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu Başkanı 

Bütçe - Plan Komisyonunun Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/122 3 Ağustos 1983 
Karar No. : 170 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 24.6,1983 tarihli ve 94-2/122 sayılı yazınız. 
ligi yazınızla Komisyonumıuzıun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen, «Danışma Meclisi Üyesi Akif Er-

ginay ve 10 Arkadaşımın, 506 Sayılı Sosyal Sigortaİar Kurumu Kanunumun 77 nci Maddesinün 7 noi Fıkra
sının Değiştirillmıesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 3J8.I1983 günlü 84 üncü Birle
şiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklifin maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde; 
1. Teiklif başlığında ve 1 inci maddenin başlığında yer alan «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka

nunu» ibaresinden, hatalı yazılması dolayısıyla metinden, «Kurumu» deyiminin çıkarılması, 
2, 1 inoi madde metninin ımadldeye açıklık getirmek amacıyla, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi, 
Madde 1. — Sosyal Sigortaİar Kanununun 77 noi maddesinin 7 noi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir : 
«Aylık kazancın hesabımda esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler içim 

ücret afllmamış ıbulunan sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının prilm ödedikle
ri gün sayısına bölünmek suretiyle hesaplanır. Ancak, çal'ışltıkları işin özelliği gereği işverenin iş vermemesi 
nedeniyle haftanın bazı günleri çalışıp bazı günleri çalışmama durumunda olanlarım aldığı ücret, bir aylık 
süredeki çalışmalarının karşılığı olarak verilmiş ücret olup, buna göre prim tahsil edilir. Ancak, prim öde
me gün sayısı 30 günü geçemez.» 

3.; Geçici maddenin, kanun tekniğime uygun olabilmesi için, «Madde 2. —» olarak aşağıidaki şekilde ye
niden düzenlenmesi, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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«Ma'dklle 2. — Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde öklenmiiştir. 
Geçici Madde — Bu Kanunun yayımı tarihinden önceki 10 yıl içerisinde çalışmaları, işe giriş tarihleri 

esas alınaralk Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 77 nci «nadidenin kapsamına girenlerin, çalıştıMan her 
ay için prim ödedikleri gün sayısı 30 güne tamamlanır. Borçlanma ıMeği 'bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren örneği Kurumca hazırlanacalk 'belge ile bir yıl içimde Kuruma yapılır. Ancak, (bu 'borçlanmada 
Yükselk Hâkem Kurulunun asgarî üoret konusunda karar almıış olması şarttır. Bbrçlanılan hüzmıetlere ilişkin 
primleri, işçilerin ve ayrıca aym esasa göre işverenin o devreye ait primler esas alınaralk tespit edilir.» 

4. Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen, 2 ve 3 üncü maddelerin, 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen (be
nimsenmesi, 

Komisyonumıuızca uygun görülmüştür. 
Bilgilerinize arz ederiz. 

Tandoğan T O KG ÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanıv ekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Teklife karşıyım. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakikim saklıdır. 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Ahmet Serivar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 579) 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/122 
Karar No. : 41 

14 Eylül 1983 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ıKomisyonumuza havale edilen Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGÎNAY ve 10 Arkadaşının, «506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 77 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun» teklifi, 
teklif sahibi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilciletinin de katılmasıyla Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan günlük primin tespiti
ne ilişkin hükümler; bazı işyerlerinde, bu iş yerlerinin ve yapılan hizmetin özelliği gereği çalışanlar aleyhine 
sonuçlar vermektedir. Teklif ile işçiler aleyhine sonuçlar Idoğuran mağduriyetler giderilmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonunun görüşlerini de göz önünde tutan Komisyonumuz Teklifi benimsemiş ve 
Teklife ilişkin değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Teklifte geçen «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu» ibaresinden aslına uygun olmaması ne
deniyle «Kurumu» deyimi çıkarılmıştır. 

2. Teklifin içeriği ile başlığının uyumlu olabilmesi için teklifin başlığı yeniden düzenlenmiştir. 
3. Geçici maddeyi de kapsayacak şekilde tek madde olarak düzenlenmiş olan teklif, kanun tekniği açı

sından «Madde» ayrı, «geçici madde» ayrı olarak yeniden düzenlenmiştir. 
4. Amacı tam belirtmesi için «madde» ve «geçici madde» yeniden kaleme alınmış ve kabul edilmiştir. 
5. Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler, 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen kabul edil

miştir. 
ıRaporumuz saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman PÜTÜRGELf 
Üye Üye 

îmzada bulunamadı 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ AKİF ERGİNAY 
VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 77 
nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 77 nci maddesinin 7 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylık kazancın hesabında esas tutulan ay içinde
ki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için 
ücret almamış bulunan sigortalının günlük kazancı, 
o ay için prime esas tutulan kazancının çalıştığı gün 
sayısına bölünmek suretiyle hesaplanır. Ancak çalış
tıkları işin özelliği dolayısı ile haftanın bazı günleri 
çalışıp bazı günleri çalışmama durumunda olanların 
aldığı ücret, bir aylık süredeki çalışmalarının karşılı
ğı olarak verilmiş ücret olup buna göre prim tahsil 
edilir. Ancak prim ödeme gün sayısı 30 günü geçe
mez. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihin
den önceki çalışmaları, işe giriş tarihleri esas alınarak 
Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 77 nci mad
denin kapsamına girenlerin, çalıştıkları her ay için 
prim ödedikleri gün sayısı 30 güne tamamlanır. Borç
lanma isteği bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren örneği Kurumca hazırlanacak belge ile bir yıl 
içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmetlere ilişkin 
primleri, işçilerin ve ayrıca aynı esasa göre işverenin 
o devreye ait primler esas alınarak tespit edilir. 

5 — 

SAĞLIK VE SOSYAL' İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci Mad
desinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 77 nci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay için
deki bazı günlerde çalışmamış ye çalışmadığı günler 
için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay 
için prime esas tutulan kazancı ücret aldığı gün sa
yısına bölünerek hesaplanır. Ancak, işin özelliği ge
reği sigortalı ay içinde bazı günlerde çalıştırılmamış 
olmakla beraber işverence ücreti, aylık asgarî ücret
ten az olmamak şartıyla tam ödenirse, prim ödeme 
gün sayısı 30 kabul edilir. Bu fıkra kapsamına giren 
ve özellik arz eden işyerleri ilgili Bakanlıkça tespit 
edilir.» 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tari
hinden önce: 

A) 506 sayılı Kanuna göre malûllük, Yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan, 

B) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 sa
yılı Kanuna tabi çalışmakta olan ve 40 yaşını dol
durmuş olan, 

Sigortalıların birînoi madde kapsamına giren üs
lerdeki en çok on yıllık hizmet süreleri talepleri ha
llinde borçlandırılır. 

Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır. 

Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tirîhten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge 
ile bir yıl içinde Kurama yapılır. Borçlanılan hizmet
lere ilişkin primler, 506 sayılı, Kanunun 78 inci 
•maddesine göre tespit edilen asgarî günlük kazanç 

. ..esas alınmak suretiyle-hesaplanır ve toptan veya iki 
yıl içinde ödenir. 

C) 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin bi
rinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hiz
metler, 18 yaşından önce geçmiş hizmetler, 506 sa
yılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan san
dıklarda geçen hizmetler ile' 506 sayılı Kanuna göre 
tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önce
ki süreler borçlanılamaz. 
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(Danışma Meclisi Üyesi Akif Erginay ve 10 
Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

D) 1186, 1912, 2167 ve 991 sayılı Kanunlara gö
re borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmet
ler toplamı 10 yılı geçemez. 

E) (Borçlanılan süreler, 506 sayılı Kanunun 
geçici 8 inci maddesinin uygulanmasında nazara alın
maz.» 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : S68 

Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DABAKOĞLU ve 10 
Arkadaşının, Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 

(2 /130 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

9.9.1983 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU Zeki ÖZKAYA Osman YAVUZ 

İ. Doğan GÜRBÜZ N ermin ÖZTUŞ M. Vefik KİTAPÇIGİL 

Ali Nejat ALPAT Abbas GÖKÇE Azmi ERYILMAZ 

Salih İNAL Halil Erdoğan GÜREL 

KURUCU MECLİS ÜYELERİNİN YARARLANACAKLARI HAKLAR HAKKINDAKİ KANUN 
TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Yüce Türk Milletinin teveccühüne mazhar olan ve % 91,5 evet oyu ile kabul buyurulan Anayasa ile 
milletin meşru temsilcileri olarak tescil edilmiş olan kurucu meclis üyeleri yasama dönemlerinde ülkenin ih
tiyacı bulunan çok sayıda kanunları milletin ve ülkenin hayrına yüksek sorumluluk duygusu ve olağanüstü ça
ba ve gayretle hazırlamış ve tedvin etmiştir. Bu hizmeti ile de Kurucu Meclisimiz milletin malı olma şerefine 
nail olmuştur. 

Kurucu Meclisi teşkil eden bu mümtaz kişilerin çoğu uzun yıllar Devlet ve millet hizmetinde bulunmuş 
olup, yaş ortalaması da altmışın üzerindedir. Bu kişilerin Yasama Meclisimizdeki ulvî çalışmalarında göster
miş oldukları büyük fedakârlık ve cefakârlık örneği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nesiller boyunca unu
tulmayacak karakter ve niteliğe sahip bulunmaktadır. 

Bu teklifle getirilmek istenen en belirgin husus, bu şahısların hayatlarının son yıllarında Devletin ve mil
letin huzurunda onurlu, şerefli bir mevki içinde yaşamalarını temindir. Bu husus Türk, örf, âdet ve harsla
rının tabiî bir sonucu olmaktadır. Bu itibar ve onurlandırma bütünü ile milletin bir eseri olacak ve millet 
olarak bu hususun tahakkuku ile de büyük bir mutluluk duyulacaktır. 

Kadirşinas bu büyük millet doğruya dürüste ve güzele daima itibar etmiştir. Bu görüşle de sayın Kurucu 
Meclis üyelerini bağrına ve kalbine basmıştır. Millet önünde ifa edilen bu büyük hizmetler, bu büyük mil
let tarafından asla unutulmayacaktır. Yukarıda açıklanan bu nitelikteki Kurucu Meclis üyelerini Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine tanınan sosyal haklardan faydalandırma şerefli bir nişane olmaktan öteye geç
meyecektir. Maddî külfeti kayda değmeyecek kadar az olan bu şerefin Kurucu Meclis üyelerinden esirgenme
yeceği kanaatinden hareketle bu Kanun Teklifi Yüce Meclise arz edilmek üzere hazırlanmıştır. 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 12 Eylül 1983 
Esas No. : 2/130 
Karar No. : 33 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Sayın Vehbi Muhlis DABAKOĞLU ve 
10 Arkadaşının Kurucu Meclis Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun Teklifi» Komisyo
numuzca görüşülerek incelenmiş ve teklif, tüm sosyal haklardan faydalanmanın dayandığı aynı gerekçeye is
tinaden birinci maddeye «dokunulmazlık hakkı dahil» ibaresi eklenerek ve dokunulmazlık hakkının tabiî bir 
sonucu olarak tabanca taşıma hakkının da eklenen ibare içinde bulunduğu noktayı nazarından hareketle benim
senmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi, Anayasanın Geçici 2 nci maddesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
Teklife yürürlük maddesi olarak 3 üncü madde eklenmiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Hilmi, SABUNCU 
Başkan 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı. 

Mehmet PAMAK 
Söz hakkım saklıdır. 

Sözcü 

Mehmet Velid KORAN 
Bu Kanunda Sözcü 

Avni ŞAHÎN 
Kâtip 

Toplantıda bulunamadı. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Muhalifim. 

Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

ismail ŞENGÜN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Ragıp TARTAN 
Muhalifim. 

Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ VEHBİ MUHLİS 
DABAKOĞLU ve 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Kurucu Meclis Üyelerimin Yararlanacakları Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29.6.1981 tarih ve 2485 Sayılı Ku
rucu Meclis Hakkında Kanuna göre Kurucu Meclis 
Üyeliğine seçilmiş bulunan üyeler, Türkiye Büyüik 
Millet Meclisi Üyelerine sağlanan bütün sosyal halk
lardan yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü
rürlüğe girer. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kurucu Meclis Üyelerinin Yanadanacaklan Haklar 
Hakkındaki Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29.6.1981 Tarih ve 2485 Sayılı 
Kurucu Meclis Hakkında Kanunla kurulan Kurucu 
Meclisin Üyeleri dokunulmazlık hakkı dahil Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyelerine sağlanan 'bütün 
sosyal haklardan yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun Anayasanın Geçici 2 
nci Maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanıp Başkantı'k Divanını oluşturduktan sonra yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye 
Büyü'k Millet Meclisi Balkanı ve Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 595 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa; Adalet Komisyonları Raporları. 

(1/704) 

TC 
Başbakanlık Kanunlar ve 
Kararlar Tetkik Dairesi 20 Mayıs 1983 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 181101-1473/03294 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

tik defa 1961 Anayasası ile öngörülmüş bulunan Anayasa Mahkemesi 22.4.1962 tarihli ve 44 sayılı Ka
nunla kurulmuş, 1982 Anayasasında da yüksek mahkemeler arasında yer almıştır. Kanunların, kanun hük
münde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların bazı hükümlerinin Ana
yasaya aykırı olduğuna ilişkin davalan görmekle görevli olan Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divaın sıfatıyla 
yargılama görevi yapması, siyasi partilerin malî denetim ile kapatılmalarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından açılan davalara bakmak gibi son derece önemli görevler yüklenmiş olması sebebiyle, 
kuruluşundan itibaren geçen yirmi yıllık süre zarfında duyulan ihtiyaçlar da dikkate alınarak 1982 Anayasa
sında yer alan yeni hükümler karşısında 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşuna ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanun yeniden ele alınmış, aksayan hükümleri yeniden incelenerek ihtiyaca ce
vap verecek mahiyette hükümlerin yer aldığı bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

— 1 inci madde mahkemenin kuruluşunu düzenlemektedir. 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Kanunda mahke
menin Başkentte kurulacağı hükme bağlanmıştı. 1982 Anayasasının 3 üncü maddesinde Başkentin Ankara ol
duğu, 4 üncü maddede de 3 üncü madde hükümlerinin değiştirilemeyeceği belirlenmiş olduğundan maddede 
mahkemenin Ankara'da kurulduğu ifade edilmiştir. 

— 2 nci madde Anayasanın 146 ncı maddesine uygun olarak mahkemenin onbir asıl ve dört yedek üye
den oluşacağını belirlemektedir. 

— 3 üncü maddede Anayasa mahkemesi üyeliğine seçilebilme yeterliği gösterilmiştir. Maddedeki askerî 
yüksek idare mahkemesinin başkan ve üyeleri ibaresi, anılan yüksek mahkemenin sadece askerî hâkim sını
fından olan başkan ve üyelerini ifade etmektedir. Diğer taraftan yüksek mahkemelerin başsavcıları da «Başkan 
ve üye» deyiminin kapsamına dahil bulunmaktadır. 

— 4 üncü madde, Anayasanın 146 ncı maddesine uygun şekilde, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimi dü
zenlemektedir. 
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— 5 inci maddede üye seçilenlere yapılacak tebligat, 6 ncı madde, seçilenlerin görevi kabul etmefneîerî 
halinde yapılacak işlemler, 7 nci maddede de seçilenlerin göreve başlamadan önce andiçmeleri hükme bağ
lanmıştır. 

— 8 inci madde başkan ve başkanvekili seçimini düzenlemektedir. Bu hükme göre, başkan ve başkanve-
kili asıl üyeler arasından asıl üyelerce seçilecektir. Ancak seçilebilmek için, asıl üye toplam sayısı 11 esas alı
narak salt çoğunluğu sağlamak yani en az altı oy almak gerekecektir. 

— 9 uncu madde yönetim ve temsil ile ilgilidir. 
— 10 uncu madde üyeliklerde her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu takdirde yapılacak işlemleri 

göstermektedir. 
— 11 inci maddede üyelikle bağdaşmayan haller, 12 nci maddede emeklilik ve görevdea çekilme, 13 ün

cü maddede de hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık hallerinde üyeliğin sona ermesi hükme bağlanmıştır. 
— 14 üncü madde Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin içtüzükte düzenlenecek özlük işlerinden söz 

etmektedir. Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri ile sosyal hak ve yardımları 
24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmiş olduğundan içtüzükte yer alacak 
özlük işleri aylık ve ödeneklerle sosyal hak ve yardımlar dışında kalan hususlara inhisar edecektir. 

— 15 inci madde başkan ve üyelerin yıllık izinlerinden, 16 ncı madde ise uygulanacak emeklilik hü
kümlerinden söz etmektedir. 

— 17 nci madde mahkemede görevlendirilecek raportörleri düzenlemektedir. Bu maddeyle daha önce 
mevcut geçici raportörlük müessesesine son verilmekte kadroları ilgisine göre Adalet Bakanlığı ve Danıştayda 
bulunan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarıyla yüksek öğrenim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bi
limler dallarında doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görevlilerinin raportör olarak görev
lendirilmeleri mümkün kılınmaktadır. Maddeyle raportörlere, görevin özelliği dikkate alınarak aylık ve öde
neklerine, ilaveten (100) ek gösterge üzerinden ödeme yapılması da öngörülmüştür. 

— 18 inci madde Genel Sekreterliği düzenlemektedir. 
— 19 uncu maddede, mahkemenin, Anayasanın 69, 85, 148, 150, 152 ve 158 inci maddelerinde gösterilmiş 

bulunan görevleri sayılmıştır. 
— 20 nci madde, olağanüstü hallerde, savaş ve sıkıyönetim hallerinde çıkarılacak kanun hükmünde ka

rarnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamayacağı gibi mahkemelerde de Anayasaya aykı
rılık iddiasında bulunulmayacağını hüküm altına almaktadır. 

— 21 nci maddede iptal davası açmaya yetkili olanlar belirlenmiştir. 
— • 22 nci maddede şekil bozukluğuna dayalı iptal davası ve sınırı gösterilmiştir. Madde, Anayasasının 

148 inci maddesine uygun olarak sadece kanunlarla Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetiminin sını
rını düzenlemektedir. 

Anayasanın 148 ve 150 inci maddelerindeki hükümler karşısında, Kanun Hükmünde Kararnamelerle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün şekil bakımından denetiminde bir sınır konulmadığı sonucuna varıldığın
dan madde bu yolda düzenlenmiştir. Maddede ayrıca, şekil bakımından Anayasaya aykırılık iddiasının mah
kemelerde ileri sürülemeyeceği, Anayasa değişikliklerine karşı sadece şekil bozukluğu iddiasıyla iptal davası açı
labileceği ve şekil bozukluklarına ilişkin iptal davalarının öncelikle incelenerek karara bağlanacağı hükme 
bağlanmıştır. 

— 23 üncü madde iptal davası açma süresini göstermektedir. Maddede, Anayasanın 148, 150 ve 151 inci 
maddelerindeki hükümler dikkate alınarak Anayasa değişiklikleri ile kanunların şekil yönünden Anayasaya 
aykırılıkları iddiasıyla iptal davası açma hakkının, bunların Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren o 
gün geçmekle düşeceği; kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün şekil 
Ve esas bakımlarından, kanunların ise esas bakımından Anayasaya aykırılık iddiasıyla dava açma hakkının, 
bunların Resmî Gazetede yayımlandıkları tarihten başlayarak altmış gün sonra düşeceği belirlenmiştir. 

— 24 üncü maddede, milletlerarası antlaşmaların aleyhine Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaya-
cağı, Anayasanın 90 inci maddesinde uygun şekilde düzenlenmiştir. 

— 25 inci maddede, İnkılâp Kanunlarının, 1982 Anayasasımn yürürlüğe girdiği tarih olan 9 Kasım 1982 
günü yürürJüktç bulunan hükümleri aleyhine, mahkemeleroe itirazen başvurulamayacağı, ifade edilmiştir. 1982 
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Anayasası, yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler aleyhine Anayasaya aykırılık iddiasıyla 
iptal davası açılmasına cevap vermediğinden madde, sadece itirazen başvurmayı önleyecek şekilde kaleme alın
mıştır. 

— 26 ncı madde, iptal davasının açılmasında temsili düzenlemektedir. 
— 27 nci maddede, iptal davası dilekçesinin Anayasa Mahkemesine verilmesinden itibaren yapılacak usulî 

işlemleri göstermektedir. 
— 28 inci maddede, itiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işlere dair hükümlere yer verilmiştir. 
— 29 uncu madde, Anayasa Mahkemesinin, taleple bağlı kalınmak kaydıyla, talepteki gerekçeye bağlı ol

madan Anayasaya aykırılık kararı verebilmesini öngörmektedir. 
— 30 uncu maddeyle, Anayasa Mahkemesine, dosya üzerinde inceleyeceği işlerde ilgilileri ve bilgisi olanları 

çağırıp bilgilerine başvurması imkânı tanınmaktadır. Maddede ayrıca Cumhurbaşkanlığınca bilgi verilmesi ge
rekli görülen hallerde Cumhurbaşkanının tensip edeceği görevliden bilgi alınması, siyasî partilerin malî dene
timlerinin ise özel kanununda gösterilen usule göre yapılması öngörülmüştür. 

— 31 inci madde, sözlü açıklama yapmasına gerek görülenlere mahkemece yapılacak tebligata ilişkindir, 
Maddede ayrıca, kanuna göre iptal davası açma hakkına sahip bulunan siyasî parti gruplarının açılan bir iptal 
davasında aksi görüşte oldukları takdirde Anayasa M a'hkemesine yazılı mütalaa verebilmeleri imkânı tanın
mıştır. 

— 32 nci maddede, Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını haiz olanların kendilerini vekâletname-
li avukatla tems'il edebilecekleri belirlenmiş, Cumhurbaşkanını tmesiide vekâletname aranmayacağı ifade 
edilmiştir. 

— 33 üncü madde, Yarigitay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılacalk siyasî partilerin, kapatılmasına 
ilişkin davaların Anayasa Mahkemesince dosya üzerinde incelenip karara bağlanacağı hüküm altına alın
mıştır. Bu davalarda da Anayasanın 150 inci maddesine göre, lüzum gördüğü ilgilileri ve konu üzerinde 
bilgisi bulunanları mahkemenin cel'bederek dinlenmesi abiî bulunmaktadır. 

— 34 üncü madde, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararlarına karşı açılan iptal davalarına ilişkin hükümleri içermektedir. 

— 35 inci maddede, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla duruşma yaparken ve hüküm verirken 
yürürlükteki tüm kanunların hükümlerinden yararlanabileceği ve Yüce Divan sıfatıyla verdiği kararların ke
sin olduğu îfatie edilmiştir. Her ne kadar Anayasanın 153 üncü maddesinde, Anayasa Mahkemesi kararla
rının kesin olduğu belirlenmiş ise de Yüce Divan sıfatıyla verilecek kararların ceza mahkûmiyetlerine iliş
kin olduğu dikkate alınarak, tereddütlere yer vermemek için bu husus maddede ayrıca belirtilmiştir. 

— 36 ncı madde, Yüce DıVaöda savcılık görevini düzenlemektedir. Maddide, Anayasanın 148 inci mad
desine uygun şekilde kaleme alınmıştır. 

— 37 nci maidde, Yüce Divanda daha önce sorgusu yapılmış sanığın müteakip duruşmalara gelmemesi 
halinde gıyabında duruşmaya devam edilerek karar verilebilmeline imkân vermektedir. 

— 38 inci madde, Yüce Divanda üyelerin sanığa soru soralbileceiklerin'i, 39 uncu madde Devlete ait araç, 
gereç, stenograf ve teknik personelden Yüce Divanın yarardanab'Meceğinü, 40 inci madde ise duruşma safa
hatının davaların «üratle sonuçlandırılmasını temin bakımından tdknik araçlarla tespit olunabileceğini hükme 
'bağlamaktadır. 

— İnceleme ve yargılama usullerine ilişkin müşterek hükümler bölüm başlığı altında yeralan 41 inci 
maddede, mahkemenin başkan ve on asıl üye ile toplanacağına, mazereti olan asıl üye yerine kıdem esa
sına göre yedek üyenin toplantıya katılacağına ilişkin hükümler yer almıştır. 

— 42 nci madde, Anayasa Mahkemesinde müzakerelerin gizli olduğunu, kararların salt çoğunlukla ve
rileceğimi, Anayasa değişikliklerinde ise iptale karar verilebilmesi içlin üçte iki oy çokluğu gerektiğini belir
lemektedir. Madde ayrıca Anayasa Mahkemesi üyelerinin kıdemlerinin nasıl hesaplanacağını da göstermek
tedir. 

— 43 üncü maSddede, Anayasa Mahkemesinin kurum, kuruluş ve kişilerden istediği bilgi ve belgelerin 
verilmesindeki zörunluk ile bunun istisnaları belirlenmiştir. 

— 44 üncü madde, Anayasa Mahkemesince hazırlanacak içtüzükten söz etmektedir. 
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— 45 indi maddede, Anayasa Mahkemesinin görevine girmeyen konulanda verilen dilekçeler hakkında 
yapılacak işlem gösterilmiştir. 

— 46 ncı maddede, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin bakamayacakları dava ve işler, 47 nci 
maddede başkan ve üyölerin röddi, 48 inci maddede red dilekçeısinıin reddi, 49 uncu maddede başkan ve 
üyelerin dava ve işlere bakmaktan çekinmeleri, 50 inci maddede ise yersiz red İstemleri üzerine verilecek pa
ra cezası düzenlenmiştir. 

— 51 inci maddede, Mahkemenin tanık ve bilirkişi dinlemesine ilişkin hükümler yer almıştır. 
— 52 nci madde, harç, vergi ve resme tabi olmayan istem ve işlemleri göstermektedir. 
— 53 üncü maddede, Anayasa Mahkemesinin ka radarının niteliği ve sonuçları ayrıntılı biçimde düzen

lenmektedir. 
— 54 üncü maddede, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmî GazöteMe yayımlanacağı ve Devletin 

yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamların;, gerçek ve tüzel kişilerin ve kuruluşları bağlayaca
ğı ifade edilmiştir. 

— 55 inci madde, başkan ve üyelerin şahsi ve görevle ilgili suçları hakkında uygulanacak hükümleri 
kapsamaktadır. 

— 56 ncı maddede, Anayasa Mahkemesinin bütçesine, 57 nci maddede de genöl sekreterin seçimiyle di
ğer personelin atanmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

— 58 inci maddede, kuruluş günü ve kutlamalara dair hükümleri içermektedir. Madde, 4.2.1983 tarih 
ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 65 inci maddesine paralel şekilde düzenlenımişjtir. 

— 59 uncu madde, Anayasa Mahkemesi başkan, başkanvekili ve üyeleri ile raportörlerin keşif ve bilir
kişi incelemesi veya buna benzer tetkıkatı yapmak üzere görevlendirildikleri takdirde kendilerine ödene
cek yol giderleri, tazminat ve gündelikleri Yargıtay Kanununun 67 nci maddesine uygun şekilde belirle-
möktödlir. 

— 60 ncı maddede, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin kazanılmış hak aylık derecelerinin tespi
tinde esas alınacak yükselme süresi ile yükselmenin ne şekilde yapılacağı, üyöliğe avukatlıktan seçilenlerin 
avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte ikisinin Anayasa Mahkemesi üyeliğinde geçmiş sayılacağı ve kazanıl
mış hak aylık derecesinin tespitinde bu hususun değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. 

— Onuncu bölümde geçici hükümler yer almıştır. Geçici 1 ve 2 nci maddeler Anayasanın Geçici 11 ve 
15 inci maddeleri gereğince kaleme alınmıştır. Geçici 3 üncü madde, 44 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmış olması söbebiyle Anayasa Mahkemesinde görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin yeniden atanma
larının gerökmediği, Geçici 4 üncü madde mevcut üyelerin kıdemlerinin hesabında 44 sayılı Kanundaki hü
kümlerin geçerli olduğu ifade edilmiştir. Geçici 5 inci madde, Anayasa Mahkemesi kadroları arasında yer 
alan geçici raportörlük kadrolarının kaldırıldığının, bunların yerine ise ilgisine göre Adalet Bakanlığı ve 
Danıştay kadrolarına adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı kadrosu eklendiği, bu kadroların Anayasa rapor
törlüğü için kullanılacağı, halen Anayasa Mahkemesi, geçici raportörlüğü görevlerinde bulunanların başka
ca bir işleme gerek olmaksızın Anayasa raportörlüğüne atanmış sayılacaklarını ve bu görevlerini yapmaya 
devam ödecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Geçici 6 ncı madde, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş 
olanlar hakkında da kanunun 62 nci madde hükmünün uygulanacağını, böylece dalha önce kazanılmış hak 
aylık derecelerinin tespitinde dikkate alınmayan iki yıllık yükselme süresi ve avukatlıkta geçen sürelerin 
değerlendirilmesi hususlarının bu üyeler hakkında yenliden dikkate alınacağı öngörülmektedir. Geçici 7 nci 
madde muhasebe teşkilatı kuruluncaya kadar mühase'be işlerinin Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğün
ce yerine götirilmesini hükme bağlamaktadır. 

Geçici 8 inci madde başkâtiplik unvanının yazı işleri müdürü olarak değiştirilmesine, geçici 9 uncu mad
de ise Anayasa Mahkemesinin mevcut kadrolarına ihtiyaç ısöböbiyle eklenen kadrolara ilişkindir. 

— 61 inci madde, yürürlükten kaldırılan hükümlere, 62 inci madde yürürlük ile 63 üncü madde yürüt
meye ilişkindir. 
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T. c. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 25 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/704 

Sayı : 199 

Konu : Komisyon görüşü hakkında. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uy
gun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkında görüş
lerinizin Komisyonumuza bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
Adalet Komisyonu Başkanı 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 

Karar No.. : 24 
Sayı No. : 59 

Anayasa Komisyonu Raporu 

29 Haziran 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25.5.1983 gün ve 199 (Esas 1/704) sayüı yazı. 

«Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı» na dair komisyo
numuzun görüşünün alınmasına ilişkin Başkanlığınız yazılan üzerine konu Komisyonumuzda incelenerek bir 
alt komisyon kurulmuştur. 

İncelemesini tamamlayan alt komisyon inceleme sırasında yürürlükten kaldırılması öngörülen 22.4.1962 
tarih ve 44 sayılı Kanun ile Anayasa hükümlerini göz önünde tutmuş ve tasarı maddelerinde gerekli gördü
ğü değişiklikleri madde sıralarına göre gerekçeleri ile Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonda yapılan müzakereler sonunda alt komisyon raporu bazı değişikliklerle, ekte sunulduğu biçim
de benimsenmiştir. 

Saygı ile sunulur. 

Kemal DAL 
Başkan 

Abbas GÖKÇE 
Kâtip 

(Söz hakkım mahfuzdur) 
Azmi ERYILMAZ 

Üye 
Karşı oy yazım eklidir. 
Feridun Şakir ÖÖÜNÇ 

Üye 

Akif ERGİN AY 
Başikanvekili 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Şener AKYOL 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı. 
Fuat AZGUR 

Üye 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 
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ALTKOMİSYON RAPORU 

3 üncü Madde : 
Tasarının 3 üncü maddesi, Anayasamızın 146 ncı maddesi göz önünde tutularak yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 3 üncü ve 4 üncü maddeleri birbirini tamamlar niteliktedir. O itibarla, üçüncü madde, Anayasa

nın 146 ncı maddesi ile karşılaştırılırken tasarının 4 üncü maddesi de göz önünde tutulmalıdır. 
Anayasamızın 146 ncı maddesine göre, Cumhurbaşkanınca Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi şu şe

kilde yapılmaktadır : 
1. Yedi asıl ve üç yedek üye, yüksek mahkemelerde fıilhal başkanlık ve üyelik yapmakta olanların kendi 

aralarından seçtikleri, üç kat aday arasından Cumhurbaşkanının tercihini kullanması suretiyle seçilmekte, 
2. Bir asıl üye, YÖK'ün, kırk yaşını doldurmuş, 65 yaşını doldurmamış, kendi üyesi olmayan ve fakat öğ

retim kurumlarında filhal öğretim üyeliği yapmakta olanlar arasından seçtiği üç adaydan birini Cumhurbaşka
nının tercih etmesi suretiyle seçilmekte, 

3. Üç asıl ve bir yedek üye ise, 146 ncı maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne göre, Cumhurbaşkanınca doğ
rudan doğruya, 40 yaşını bitirmiş, 65 yaşını doldurmamış, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumların
da en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış veya kamu hizmetlerinde en az onbeş yıl çalışarak üst kademe yö
neticisi olmuş veyahut onbeş yıl fiilen avukatlık yapmış olanlar arasından seçilmektedir. 

Görüldüğü gibi Anayasamıza göre, bu üçüncü halde, filhal o görevde bulunmak gerekli sayılmamakta, 
geçmişte o görevi ifa etmiş olmak yeterli görülmekted'r. Madde bu esasa göre yeniden düzenlenmiştir. 

Öte yandan, tasarı, YÖK'ün seçeceği öğretim üyelerinin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında öğre
tim üyeliği yapmış olmalarını şart koşmaktadır. 

Anayasanın 146 ncı maddesinde böyle bir sınırlandırma olmadığı için, bilim dallarına ilişkin bu tahdida
tın kaldırılması uygun görülmüştür. 

3 üncü maddede yer alan üst kademe yöneticisi hakkındaki görüş aynen benimsenmiş, sadece Başsavcılık 
veya daire başkanlığının geçici, asıl olanın, üyeliği Kazanmak olduğu göz önünde tutularak «yüksek mahke
melerde üyelik yapmış olanlar» ilave edilmiştir : 

«Seçilme yeterliği 
Madde 3. — Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şartları haiz bulunmak 

gerekir : 
1. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi ve Sayıştay Başkan veya üyesi 

olmak; 
2. Kırk yaşını bitirmiş altmışbeş yaşını doldurmamış olmak şartıyla, 
a) Yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl süre ile öğretim üyeliği, 
b) Kamu hizmetinde onbeş yıl fiilen çalışmış olmak şartı ile yüksek mahkeme başkanlığı, başkanvekilliği, 

daire başkanlığı, yüksek mahkeme üyeliği, başsavcılığı veya Yüksek Öğretim Kurulu Başkan veya üyeliği ya
hut Yüksek öğretim Kurumu Rektör veya dekanlığı veya müsteşar, müsteşar yardımcılığı, büyükelçilik, valilik, 
generallik, genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdür veya en JSLZ bu derecedeki 
tetkik ve teftiş kurulu başkanlığı, 

c) En az onbeş yıl süre ile mesleğinde fiilen avukatlık yapmış olmak ve hâkimlik mesleğine alınmama
yı gerektiren bir suçtan dolayı hükümlü veya bu gibi suçlardan ceza kovuşturması altında bulunmamak.» 

Tasarının 4 üncü maddesi : 
Bu maddenin birinci fıkrası Anayasanın 146 ncı maddesine göre yeniden düzenlenmiştir : 
«Üyelerin seçimi 

Madde 4. — Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, 
birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi baş 
kan ve üyeleri; bir asıl üyeyi Yüksek öğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının 
öğretim üyeleri arasından; üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday 
içinden, üç asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü maddenin 2 numaralı bendinde sayılanlar arasından doğrudan 
seçer.» 
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Tasarının 7 nci Maddesi: 
Maddenin üçüncü satırının başındaki «Büyük Millet» deyiminden sonra «Meclisi» deyimi eklenmiş, se

kizinci satır ise «üyelerinden gelenlerin huzurunda» deyimi olarak düzeltilmiştir. 
(Aksi halde, maddede sayılanlardan gelmeyenler olursa yemin merasiminin icra edilememesi gibi bir sonuç 

doğabilir.) , . . 
8 inci Madde : 
Bu madde de Anayasanın 146 ncı maddesine göre yeniden düzenlenmiştir. 
Anayasanın 146 ncı maddesi, Anayasa Mahkemesinin onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulduğunu be

lirtmiştir. 
Aynı maddenin dördüncü fıkrası da Başkan ve Başkanvekilinin, Anayasa Mahkemesine seçileceğini, ancak 

seçilecek olanların asıl üye olmasını emretmektedir. Bu esasa göre 8 inci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir : 

«Başkan ve Başkanvekili seçimi 
Madde 8. — Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl ve yedek üyeleri toplamının 

salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.» 
Maddenin 2 nci fıkrası aynen muhafaza edilmiştir. (Şurasını da belirtelim ki 1961 Anayasasının ilgili hük

mü de aynı mahiyette idi. Anayasa Mahkemesinin maddeye getirdiği yorum ile yedek üyelerde başkan ve baş
kanvekili seçimine katılmakta idiler.) 

12 nci Madde : 
Başlıktaki «Seçilme» deyimi «Çekilme» olarak düzeltilmiştir. 
13 üncü Madde : 
Yukarı da 8 inci maddede belirttiğimiz gerekçelerle bu maddenin 2 numaralı bendinin sonundaki «üye 

tamsayısı» yerine «asıl ve yedek üyeler toplamının» deyiminin yazılması uygun görülmüştür. 

16 ncı Madde : 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine, sadece Askerî Yargıtay veya Askerî Yüksek idare Mahkemesinden değil 

tasarının 3 üncü maddesine göre, diğer generaller arasından da Cumhurbaşkanınca asker üye seçilebileceği 
göz önünde tutularak maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından gösterilecek adaylarla Cumhurbaşkanınca 
generaller arasından seçilen üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik ile ilgili hakları saklıdır.» 

17 nci 'Madde : 
Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilerek ifade ve anlam bakımından daha düzgün hale getiril

miştir. 
«x\nayasa Mahkemesinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere, başkanlıkça yeterli görülecek sayıda rapor

tör görevlendirilir...» 
Maddenin üçüncü fıkrası, hâkimlik teminatı göz önünde tutularak başkanın münhasır etkisinde kalmamasını 

sağlamak için raportörlerin sicillerinin, diğer yüksek mahkemelerde olduğu gibi, Başkan ve bütün üyeler tarafın
dan verilmesi uygun görülmüştür. 

18 inci'Madde : 
Bu maddenin birinci fıkrasının sonundaki «bulunur» kelimesi «kurulur» olarak değiştirilmiştir. 

19 uncu Madde : 
Bu maddenin 2 numaralı bendi, aşağıdaki gibi değiştirilerek açıklığa kavuşturulmuştur : 
«2. Mahkemelerce kendisine Anayasanın 152 nci maddesi uyarınca itiraz yoluyla intikal ettirilen işleri 

ve Yüce Divân sıfatıyla çalışırken veya siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, aynı madde gereğince, 
ön mesele olarak kalması gereken işleri karara bağlamak;» 

Aynı maddenin 4 numaralı bendindeki «halindeki» kelimesi «hakkındaki» olarak düzenlenmiştir. 
Maddenin 7 numaralı son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek ifade bakımından daha düzgün hale ge

tirilmiştir : 
«7. Kendi üyeleri arasından birini, uyuşmazlık mahkemesine başkanlık etmek üzere görevlendirmek.» 
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20 nci Madde : 
Madde metnine, Anayasanın 105 inci maddesinin 2 nci fıkrasında sözü edilen tasarruflar ilave edilmek 

suretiyle madde, Anayasaya uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiştir : 
«tptal davasının açılamaması 

Madde 20. — Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri 
gereğince çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen ta
sarruflara karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz ve mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddia
sı ileri sürülemez.» 

21 inci Madde : 
Anayasanın 148 inci maddesi biçim yönünden dava açma yetkisini münhasıran Cumhurbaşkanına ve Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelerine tanıdığı için, herhangi bir 
yanlış anlamayı önleme bakımından, maddenin 2 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi 
uygun görülmüştür. 

«Ancak, bu bentte belirtilen siyasî parti grupları, kanunların şekil yönünden Anayasaya aykırılıkları id
diasıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası açamazlar. 

22 nci Madde : 
Bu maddenin ikinci fıkrası, Anayasanın 152 nci ve 148 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne uygun 

olarak, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
«Şekil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılık iddiası, mahkemelerce resen veya taraflarca, ileri sürüle

mez.» 
23 üncü Madde : 

Maddedeki «fikir» kelimesi «şekil» olarak değiştirilmiştir. 
24 üncü Madde : 
Maddenin birinci fıkrası 2 nci satırındaki «aleyhine» deyimi «hakkında» olarak değiştirilmiştir. 
25 ini maddeden sonra aşağıdaki hükmün bir mad de halinde tasarıya alınmasının ve geçici 2 nci maddenin 

tasarı metninden çıkarılmasının kanun yapma tekniğine daha uygun olacağı düşünülmüştür. 
«Madde : 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Başkanlık Dîvanı oluşturuluncaya kadar geçecek süre içinde, yasama görevini Türk Milleti adına kullanan 
2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyi ve 2485 sayılı Kanunla teşkil olunan Kurucu Meclis ta
rafından çıkarılan kanunlar, Kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni hakkında Ka
nun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

27 nci Madde : 
Maddenin son fıkrasının 2 nci satırındaki «Tamamlanması» kelimesi «Tamamlanmaması» olarak düzeltil

miştir. 
28 inci Madde : 
Maddenin 2 numaralı bendinin başındaki «kararlardan» deyimi «taraflardan» olarak düzeltilmiş; aynı 

bendin ikinci cümlesi başındaki «Dosya muhtevasının» deyimleri yerine «dosyada bulunan ve» deyimlerinin 
kullanılması uygun görülmüştür. ( 

Aynı bendin 5 inci cümlesinin üçüncü satırında «Mahkeme» kelimesinden evvel «ilgili» kelimesinin ya
zılması yerinde olacaktır. 

29 uncu Madde : 
Maddenin başlığı «Gerekçe ile bağlı olmamak» şeklinde düzeltilmiştir. 
34 üncü Madde : 
Maddenin üçüncü fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştiril erek ifade bakımından düzgün hale getirilmiştir. 
«27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarının, 30 uncu ve 31 inci maddelerinin birinci fıkralarının ve 

32 nci maddenin hükümleri, bu halde de uygulanır.» 
37 nci Madde : 
Maddenin birinci fıkrasının üçüncü satırındaki «duruşmadan vareste tutulma» deyimi «duruşmada hazır 

bulunma zorunluğundan vareste tutulma» şeklinde değiş tirilerek usul kanunlarındaki ifadeye uygun hale ge
tirilmiştir. 
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46 ncı Madde t 
Maddenin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek hukukî bakımdan ve adalet anlayışı yönünden 

daha uygun hale getirilmiştir. 
«6. Malî denetimi yapılan veya kapatılması istenen veyahut Siyasî Partiler Kanununun 100 üncü mad

desi uyarınca kapatılma davası açtıran siyasî parti veya bunun genel başkanı yahut merkez karar veya yönetim 
kurulu üyeleri ile, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeden önceki beş yıl içinde üyelik; vekillik veya müşa
virlik ilişkisi bulunmuş ise, dava ve işlere; 

Bakarnazlar.». 
53 üncü Madde : 
Maddenin 6 ncı fıkrası üçüncü satırındaki «düzenini tehdit» deyiminden sonra «veya kamu yararını 

ihlâl» deyiminin eklenmesi uygun görülmüştür. Böylece Anayasanın 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
«gereken haller» deyimine daha uygun ve şümullü bir mana verilmiş olunacaktır.. 

55 inci Madde : 
Maddenin birinci fıkrasında yer alan «Başkan gereken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden 

önce bir üyeye hazırlık soruşturması da yaptırabilir.» Tarzındaki 2 nci cümlenin metinden çıkarılması uygun 
görülmüş; 4 üncü fıkra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir : 

«Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî suçlarından dolayı soruşturma açılmasına birinci fıkra 
gereğince karar verildikten sonra yapılacak işlemler hususunda Yargıtay üyelerinin şahsî suçlarına ilişkin hü
kümler uygulanır.» 

61 inci Madde : 
Tasarının geçici 5 inci maddesi birinci fıkrasının, asıl madde olarak (61 numara ile) metinde yer alma

sı ve son satıra «kadrosu» deyiminden sonra «Sayıştay kadrolarına bir adet birinci derece, bir adet ikinci de
rece denetçi kadrosu eklenmiştir.» hükmünün ilavesi tasarının 17 nci maddesi gereği (siyâsî partilerin ma
lî denetimi bakımından) uygun görülmüştür. 

Aynı geçici maddenin 2 nci fıkrası ise geçici 5 inci madde olarak metinde bırakılmıştır. 

KARŞI OY 

Anayasanın 146 ncı maddesinin 2 nci fşkrasının son cümlesindeki hükmü aynen şöyledir: 
Cumhurbaşkanı üç asıl ve üç yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. 
M. G. K. Anayasa Komisyonunun değişiklik gerekçesinde de açıklandığı üzere, Devlet yapısını ve organ

larının işleyişini iyi bilmeleri ve uygulamanın içinde bulunmaları sebefbiyle üst kademe yöneticileri ile yar
gı hizmetine uzun yıllar avukat olarak katılmış bulunanların da bu mahkemede görevlendirilmeleri uygun görül
müştür 

Bu nedenlerle Cumhurbaşkanınca doğrudan seçilen 3 asıl ve bÜr yedek üyenin seçiminin madde hükmüne 
aykırı olarak üst kademe yöneticileri dışındaki kimselerden seçilmesi görüşüne karşıyım. 

Azmi ERYILMAZ 
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Adalet Komisyonu Raporu 
T, C, 

Danışma M edişi 
Addet Komisyonu 28 Eylül 1983 
Esas No. i. 1J704 
Karar No,, : 108 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ilgili Bakanlık tem
silcilerinin katılmasıyla ve Anayasa Komisyonunun 26. .6.1983 tarihli raporu da göz önünde tutularak Komis
yonumuzca incelenip görüşüldü : 

1. Tasarının 1 inci ve 2 .nci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
2. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci bendindeki. üyesi kelimesinden sonra «olmak» kelimesinin eklen

mesi, aynı maddenin ikinci bendinin C alt bendinden sonraki «olmak» kelimesinden sonra gelen «ve» bağ
lantısının metinden çıkarılması ve üçüncü bendin başındaki (3) rakamı kaldırılarak söz konusu bendin ekli 
metinde olduğu gibi «olmak» kelimesinden sonraki kısma eklenmesi, 

3. (Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin aynen benimsenmesi, 
4. Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yemin formülünde bulunan «namusum» kelimesinden 

sonra «ve şerefim» kelimelerinin eklenmesi, 
5. Tasarının 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
6. Tasarının 12 nci maddesinin başlığındaki «seçilme» kelimesinin «çekilme» olarak düzeltilmesi ve 

tasarının emeklilikle ilgili olan 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ekli metinde olduğu şekilde bu maddenin 
birinci fıkrası ve söz konusu maddenin birinci fıkrasının ikinci fıkra olarak kabulü, bu fıkradaki «dilekçe 
ile» kelimelerinin madde metninden çıkarılması, 

7. Tasarının 13 üncü maddesinin birinci bendindeki «giyme» kelimesinin «giyilmesi» olarak düzeltilmesi, 
8. Tasarının 14 ve 15 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
9. Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 12 nci maddenin birinci fıkrası olarak kabul edilmesi se

bebiyle madde metninden çıkarılması, 
10. Tasarının 17 nci maddesinin birinci fıkrasının son satırındaki «koşullarla» kelimesinin «şartlarla» ke

limesiyle değiştirilmesi ve ikinci fıkradaki «terfilerinde» kelimesi yerine «yükselme ve kademe ilerlemelerinde» 
kelimelerinin kullanılması, 

11. Tasarının 18 inci maddesinin ilk fıkrasındaki «bulunur» kelimesinin «kurulur» olarak: düzeltilmesi, 
12. Tasarının 19 uncu maddesinin ikinci bendindeki «kendisine» kelimesinden sonra «Anayasanın 152 

nci maddesine göre» ibaresinin, aynı bentteki «davalarda» kelimesinden sonra «aynı madde gereğince» keli
melerinin eklenmesi, aynı maddenin dördüncü bendinde yer alan «halindeki» kelimesi yerine «hakkındaki» 
kelimesinin kullanılması ve bu maddeye sekizinci bent olarak «Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek,» dizisinin eklenmesi, 

13. Tasarının 20 nci maddesinin başlığının «îptal davasının açılamayacağı haller» olarak düzenlenmesi, 
14. Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «Meclisinin» kelimesi yerine «Meclisi» kelimesinin 

kullanılması, aynı fıkranın ikinci bendindeki «gurupları» kelimesinin «grupları» şeklinde yazılması ve bu keli
meden sonra gelen parantez içindeki cümlenin ekli metinde olduğu gibi değiştirilerek üçüncü bent ve üçüncü 
bendinde dördüncü bent olarak kabulü, 

15. Tasarının 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «uyup» kelimesinin «uyulup» olarak düzeltilmesi, 
16. Tasarının 23 ve 24 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
17. Tasarının 25 inci maddesinin son fıkrasının başında bulunan «9 Kasım 1982 günü yürürlükte bu

lunan» ibaresi ile «itirazen» kelimesinin gereksiz görülerek madde metninden çıkarılması^ 
18. Tasarının 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan «(2)» rakamından sonra «ve (3)» rakamının 

ilavesi, «en az» kelimelerinin madde metninden çıkarılması «çoğunluğu» kelimesinden sonra «ile» kelime
sinin eklenmesi, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki (3) rakamının (4) olarak değiştirilmesi, 
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19. Tasarının 27 nci maddecinin birinci fıkrasındaki «'kararname» kelimesinin «kararnamelerin», «iddia
sını ve bunların» kelimelerinin «iddiasıyla» şeklinde yazılması, ikinci fıkradaki «konularak» kelimesinin «ko
nulmak suretiyle» olarak değiştirilmesi, dördüncü fıkradaki «üyelere» kelimesinden sonra gelen «dava di
lekçesinde bu fıkranın öngördüğü gösterme yapılmamışsa» ibaresi yerine «bu üyeler belirtilmemişse» ibaresinin 
yazılması ve son fıkradaki «tamamlanması» kelimesinin «tamamlanmaması» şeklinde düzeltilmesi, 

20. Tasarının 28 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendindeki «Kararlardan» kelimesinin «Taraf
lardan» şeklinde yazılması, dördüncü fıkradaki «karar verilmezse» kelimelerinden sonra «ilgili» kelimesinin 
eklenmesi, 

21. Tasarının 29 uncu maddesindeki «kalınmak» kelimesi yerine «kalma'k» kelimesinin yazılması, 
22. Tasarının 30 uncu maddesinin kenar başlığının «İnceleme usulü ve ilgililerin çağrılması» şeklinde dü

zenlenmesi ve maddenin birinci fıkrasındaki «ilgilileri» kelimesinden sonra Anayasanın 149 uncu maddesinin 
son fıkrasına uygun olarak «ve konu üzerinde bilgisi olanları» ibaresinin eklenmesi, 

23. Tasarının 31, 32 ve 33 üncü maddelerinin aynen benimsenmesi, 
24. Tasarının 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ekli metinde olduğu gibi daha uygun biçimde kaleme 

alınması, 

25. Tasarının 35, ,36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 ncimaddelerinin aynen kabul edilmesi, 
26. Tasarının 43 üncü maddesinin başlığındaki «ödevi» kelimesinin «yükümlülüğü», maddenin birinci fık

rasının sonundaki «ödevlidirler» kelimesinin «yükümlüdürler» şeklinde değiştirilmesi, 

27. (Tasarının 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «yayınlanır» kelimesinin «yayımlanır» şeklinde dü
zeltilmesi, 

28. Tasarının 45 ve 46 ncı maddelerinin aynen benimsenmesi, 
29. Tasarının 47 nci maddesinin birinci fıkrasındaki «iddiasında» kelimesi yerine «iddiası ile» kelimelerinin 

yazılması, 

30. Tasarının 48, 49, 50 ve 51 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
31. Tasarının 52 nci maddesindeki «Meclisinin» kelimesinin «Meclisi» olarak düzeltilmesi, 
32. Tasarının 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının «Kararlar ilgililere bu şekliyle tebliğ olunur.» şeklinde 

düzenlenmek suretiyle birinci fıkranın devamı olarak kabulü ve altıncı fıkradaki «düzenini tehdit» deyimin
den sonra Anayasanın 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki «gereken haller» deyimine daha uygun 
olması bakımından «veya kamu yararını ihlal» deyiminin eklenmesi, 

33. Tasarının 54 üncü maddesinin aynen kabul edilmesi, 

34. Tasarının 55 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «hazırlık soruşturması da» ibaresinin «ön inceleme 
de» şeklinde değiştirilmesi, üçüncü fıkradaki «hallerde» kelimesinin «hallerinde» olarak düzeltilmesi, 

35. Tasarının 56 ve 57 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
36. Tasarının 58 inci maddesinin son kısmında yeralan «simgelenen» kelimesinin «simgeleyen» şeklin

de yazılması, 
37. Tasarının, 59, 60 ve Geçici 1 inci maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
38. Tasarının Geçici 3 üncü maddesinin özlük işleriyle ilgili olması nedeniyle Geçici 2 nci madde ola

rak, Geçici 2 nci maddenin ise Geçici 3 üncü madde olarak kabulü, 

39« Tasarının Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6 ve Geçici 7 nci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
40. Tasarının Geçici 8 inci maddesindeki «'Mahkemesince» kelimesinin «Mahkemesinde» olarak düzel

tilmesi, 
41. Tasarının Geçici 9 uncu maddesinin aynen kabul edilmesi, 
42. Tasarının 61 inci maddesinden önce «Onbirinci Bölüm, Soft Hükümler» başlığının konulması, 
43. Tasarının 61, 62 ve 63 üncü maddelerinin aynen benimsenmesi, 
uygun görülmüştür. 
Üyelerimizden Halil Gelendost tarafından verilen ve Komisyonumuzca da ilke olarak benimsenen tasa

rıya Geçici 10 uncu madde eklenmesi ve tasarının 60 ncı maddesinin kaldırılarak yerine önerilen madde-
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rain konulması ile ilgili önergeler tasarının tümüyle birlikte incelenmek üzere Bütçe - Plân Komisyonu Baş
kanlığına, görüşlerinin bildirilmesi dçin gönderilmiş ancak rapor tarihine kadar anılan komisyondan, istenilen 
görüş gelmemiştir. 

Raporumuz gereği yapılmak üzere saygıyla arz olunur, 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunamadı) 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
(Muhalifim) 

Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

MUHALEFET ŞERHÎ 

7 nci maddenin ilk fıkrası bir çok bakımdan sakıncalı olduğundan metinden çıkarılması düşüncesindeyim. 
Tasarının 58 inci maddesindeki (onur) kelimelerinin Anayasanın 103 üncü maddesindeki (Andiçme) hük

münün son cümlesinde yer verilen (şeref) tabiri ile değiştirilmesi Anayasanın 11 inci maddesi gereğince za
ruridir, 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Kurulup 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üze
re Ankarada bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

Üye sayısı 

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesi, onbir asıl ve dört yedek üyeden oluşur. 

Seçilme yeterliği 

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şartları haiz bu
lunmak gerekir : 

1. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesi ve Sayıştay Başkan veya üyesi, 
2. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış ve yüksek öğrenim görmüş olmak şartıyla, 
a) En az onbeş yıl süre ile yüksek öğretim kurumlarında hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında öğ

retim üyeliği yapmış öğretim üyesi, 
b) Yüksek mahkeme başkanı, başkanvekili, daire başkanı, başsavcısı veya Yüksek Öğretim Kurulu Baş

kan veya üyesi veya yüksek öğretim kurumu rektör veya dekanı veya onbeş yıl süre ile kamu hizmetlerin
de fiilen çalışmış Müsteşar, Müsteşar yardımcısı, Büyükelçi, vali, general, amiral, genel ve katma bütçeli 
dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdür veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurulu başkanı, 

c) En az onbeş yıl süre ile mesleğinde fiilen çalışmış avukat, 
olmak, ve 
3. Hâkimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak veya bu gibi suç

lardan ceza kovuşturması altında bulunmamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelerin, Başkan ve Başkanvekilinin Seçimi 

Üyelerin seçimi 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danış
tay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek idare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca 
kendi başkan ve üyeleri; bir asıl üyeyi Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yüksek öğretim ku
rumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarındaki öğretim üyeleri arasından; üye tam sayılarının salt 
çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; üç asıl ve bir yedek üyeyi ise 3 üncü madde
nin (2/b) ve (2/c) bentlerinde sayılanlar arasında doğrudan seçer, 

Bu maddede geçen Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek idare Mahkemesinin Başkan 
ve üyeleri deyimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Danıştay, As
kerî Yargıtay ve Askerî Yüksek idare Mahkemesi Başsavcılarını da kapsar. 

Üye seçilenlere tebligat 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenleri, Anayasa Mah« 
kemesi Başkanlığına bildirir. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu, seçilenlere yazı ile tebliğ eder. 

Seçilenlerin ad ve soyadları Resmî Gazetede yayımlanır, 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçilme yeterliği 

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şaftları haiz bu
lunmak gerekir : 

1. Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Başkan veya 
üyesi olmak, 

2. Kırk yaşını bitirmiş, al'tmışbeş yaşını doldurmamış ve yükseköğrenim görmüş olmak şartıyla; 
a) En az onbeş yıl süre ile yükseköğretim kurumlarında hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dalların

da öğrdtim üyeliği yapmış öğrenim üyesi, 
b) Yüksek mahkeme başkanı, başkanvekili, daire başkanı, başsavcısı veya Yükseköğretim Kurulu Baş

kan veya üyesi veya yükseköğretim kurumu rektör veya dekanı veya oribeş yıl süre ile kamu hizmetlerin
de fiilen çalışmış müsitesar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi, vali, general, amiral, genel ve katma bütçeli 
dairelerde veya kamu kuruluşlarında genel müdür veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurulu başkanı, 

c) En az onbeş yıl süre ile mesleğinde fiilen çalışmış avukat, olmak, hâkimlik mesleğine alınmamayı 
gerektiren bir suçtan dolayı hükümlü veya bu gibi suçlardan ceza kovuşturması altında bulunmamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelerin, Başkan ve Başkan vekilinin Seçimi 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 

MADDE 6. — Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerden bu görevi kabul etmeyenlerin adları, Anaya
sa Mahkemesi Başkanı tarafından Cumhurbaşkanlığına ve aday gösterilmesi söz konusu ise ilgili kurula bil
dirilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde 4 üncü maddedeki usule göre yenileri seçilir. Aday gösterecek ku
rulların tatilde bulunması halinde aday gösterme ve üye seçimi, tatilin bittiği günden itibaren bir ay içinde 
yapılır. 

And içme 

MADDE 7. — Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerine başlamadan önce, mahkeme başkanının davet 
edeceği Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Yüksek, Mahkeme Başkanları, 
Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahke
mesi Başsavcıları, Sayıştay Başkanı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Üniversite Rektörleri, hukuk, iktisat 
ve siyasal bilimler fakülteleri dekanları ve Anayasa Mahkemesinin emekli başkan ve üyeleri huzurunda, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin oluşturacağı kurul önünde aşağıdaki andı içerler : 

«Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi 
olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; görevimi, doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duy
gusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum üzerine and içerim.» 

Başkan ve Başkanvekıli seçimi 

MADDE 8. —'Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile dört yıl için bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

Süresinden önce boşalan Başkan veya Başkan vekilliğine dört yıl için, yukarıdaki fıkra gereğince yeniden 
seçim yapılır. 

Yönetim ye temsil 

MADDE 9. — Anayasa Mahkemesinin yönetimi ve temsili başkana aittir. Başkanlığın boş veya başkanın 
özürlü veya izinli olması hallerinde başkana ait görev ve yetkiler başkanvekili tarafından yerine getirilir ve 
kullanılır. Başkanvekilinin de bulunmaması durumunda mahkemeye en kıdemli asıl üye başkanlık eder. 

Üyeliklerde boşalma 
'MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeliklerinde her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu takdirde, 

4 ve 6 ncı maddelerde, gösterilen şekilde işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üyeliğin Sona Ermesi 

Üyelikle bağdaşmayan haller 

MADDE 11. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiç bir gö
rev alamazlar, görev alanlar çekilmiş sayılırlar. Bu husus Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bu sıfatlarını muhafaza ettikleri müddetçe, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve mahallî idareler seçimlerinde aday olamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Emeklilik ve seçilme 

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, dilekçe ile emekliliklerini isteyebilecekleri gibi; 
müddet ve kabule bağlı olmaksızın, görevlerinden çek'lebilirler. Bu takdirde başkanlık, durumu derhal Cum
hurbaşkanlığına ve yenisinin seçimi için aday gösterilmesi gerekiyorsa ilgili kurula bildirir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

And içme 

MADDE 7. — Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerine başlamadan önce, mahkeme başkanının davet 
edeceği Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,. Başbakan, Yüksek Mahkeme Başkanları, 
Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek tdare Mah
kemesi Başsavcıları, Sayıştay Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Üniversite Rektörleri, hukuk, ik
tisat ve siyasal bilimler fakülteleri dekanları ve Anayasa Mahkemesinin emekli başkan ve üyeleri huzu
runda, Anayasa Mahkemesi üyelerinin oluşturacağı kurul önünde aşağıdaki andı içefler : 

«Türk milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlalflarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi 
olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duy
gusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kafral edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖDÜM 
Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik ve çekilme 

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, altoHşbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılır
lar 
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(Hükümdün Teklifi) 

Hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık 

MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeliği, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı haller dışında; 
1. [Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir 

suçtan dolayı kesin hüküm giyme halinde kendiliğinden; 
2. Görevin sağlık bakımından yerine getirilemeyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin olarak anla

şılması veya .göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilmemesi hallerinde 
Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararıyla; 

Sona erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
özlük Üsleri 

Özlük işleri 

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Başkam ve üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve sağlık durum
ları ile ilgili hükümler ve duruşmalı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler ve sair özlük işleri Anayasa Mah
kemesi İçtüzüğü ile düzenlenir. 

Yıllık izin 

MADDE 15. — Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasa gereğince süreye tabi olan işlerin yürütülme
sini engellememek şartı ile, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine kırkbeş günlük yıllık izin verilebilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tabidir. 
Yıllık izin Başkan tarafından verilir. 

Emeklilik 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılır
lar, 

Emeklilik hakları bakımından, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır. 

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek îdare Mahkemesi tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilen 
üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik ile ilgili bütün hakları saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Teşkilat 

Raportörler ı 
•MADDE 17. — Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere, başkanın takdir edeceği 

sayıda raportör görevlendirilir. 
Raportörler, hâkimlik ve savcılıkta veya Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık 

mesleğinden sayılan görevlerde, Danıştay tetkik hâkimliğinde veya Danıştay savcılığında, Sayıştay denetçi
liğinde, başdenetçiliğinde veya uzman denetçiliğinde en az beş yıl fiilen başarı ile çalışmış olanlar arasından 
ilgilinin isteği, Anayasa mahkemesi başkanının bu isteği uygun bulması üzerine bağlı oldukları kurumun 
yetkili mercileri tarafından geciktirilmeksizin görevlendirilirler. Yükseköğretim kurumlarının hukuk, ik'tfisat 
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Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, emekliliklerini isteyebilecekleri gibi; müddet ve kabule bağlı ol
maksızın, görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde başkanlık, durumu derhal Cumhurbaşkanlığına ve yeni
sinin seçimi için aday gösterilmesi gerekiyorsa ilgili kurula bildirir. 

Hüküm giyme, hastalık ve devamsızlık 

MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeliği, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı haller dışın
da; 

1, Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suç
tan dolayı (kesin hüküm giyilmesi halinde kendiliğinden; 

2. Görevin sağlık bakımından yerine getirilemeyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşıl
ması veya göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilmemesi hallerinde Ana
yasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla; 

sona erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özlük İşleri 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilik hakları 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine emeklilik halkları bakımından, 8 Haziran 
1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve tâdilleri uygulanır. 

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilen 
üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilik ile ilgili bütün hakları saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Teşkilat 

Raportörler 
MADDE 17. — Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere, başkanın takdir edeceği 

sayıda raportör görevlendirilir. 
Raportörler, hâkimlik ve savcılıkta veya Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince hâkimlik ve savcılık 

mesleğinden sayılan görevlerde, Danıştay tetkik hâk imliğinde veya Danıştay savcılığında, Sayıştay denetçili
ğinde, başdenetçiliğinde veya uzman denetçiliğinde en az beş yıl fiilen başarı ile çalışmış olanlar arasından 
ilgilinin isteği, Anayasa mahkemesi başkanının bu isteği uygun bulması üzerine bağlı oldukları kurumun 
yetkili mercileri tarafından geciktirilmeksizin görevlendirilirler. Yüksek öğretim kurumlanmn hukuk, iktisat 
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ve siyasal bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görevlileri de aynı koşul
larla raportör olarak görevlendirilebilirler. 

Raportörlerin özlük işlerinde, mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportör olarak ge
çirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak bunların terfilerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı ta
rafından verilecek yazılı bilgi esas olur kanunî izin haklarına ve sağlık işlerine ilişkin işlemler Anayasa 
MaMcemesi Başfeanhğiffica yürütülür ve sicillerine işlenmek üaere kurumlarına bildirilir. 

Raportörler, aslî görevlerine ek olarak Başkan tarafımdan verilen görevleri de yürütürler ve bilimsel araş
tırmalara katılırlar. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak, her ay (100) gjüstetfge rakamınım Bütçe Kamum ile, 
ı kafcul edilen kat sayı ile çarpımı sonucu,1 tmkınaeafc miktarda ek ödenek verilir. 

Genel sekreterlik 

MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi başkanlığına bağlı olarak genel sekreterlik teşkilatı bulunur. 
Genel sekreterliğin kuruluş ve görevlerine ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde gösterilir. 

ALTINCI IBÖLÜM 
Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, İnceleme ve Yargılama Usulleri 

Görev ve yetki 

MADDE 19. — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçtüzüğünün veya bun

ların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla açılan iptal 
davalarına bakmak; 

2. Mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan sıfatıyla çalışırken veya siyasî partile
rin kapatılmasına ilişkin davalarda ön mesele olarak bakması gereken işleri karara bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek tdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçtanodlan âoîssyt Yü
ce Divan sıfatıyla yacgı&mak; 

4. Siyasî partilterittf kapatılması halindeki davalara bakanak; 
5.. Siyasî partilerini malî denetimini yapmak; 
6. 'Milletvekillerinin yasama dokuıuıkraaahfclaruıtü kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne veya Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet Meclisince karar 
verilmesi hallerinde, ilgililerin Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini 
karara bağlamak; 

7. Uyuşmazlık mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görevlendirmek. 

İptal davasının açılamaması 

MADDE 2û. — Olağanüstü hailende, sıJuptafitira ve savaş, hallerinde Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri 
gereğince çıkarılan kanun hükmünde kararüameleDe. karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz, ve 
mafotofflfrlacda An&yaaaya aşykıcılık iddiası ileri sürülemez. 
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ve siyasal bilimler dallarında doçent, yardıma doçent ve doktora yapmış araştırma görevlileri de aynı şart
larla raportör olarak görevlendirilebilirler. 

Raportörlerin özlük işlerinde, mensup öldükten mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportör olarak ge
çirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak bunların yükselme ve kademe ilerlemelerinde Anaya
sa Mahkemesi Başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur. Kanunî izin haklarına ve »ağlık işlerine iliş
kin işlemler Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca yürütülür ve sicillerine işlenmek üzere kurumlarına bildi
rilir, 

Raportörler, aslî görevlerine ek olarak Başkan tarafından verilen görevleri de yürütürler ve bilimsel araş
tırmalara katılırlar. 

Raportörlere, aylık ve ödenekterıraden ayrı olarak, (her ay {lOCty gösterge rakamıma Bütçe Kanunu ile ka
bul edilen kaitsayı ile çarpımı sonucu ıbulunacak miktarda ek ödenek verilir, 

Genel sekreterlik 

MADDE 18. — Anayasa MaMûemesi Başkanlığına bağlı olarak genel sekreterlik teşkilatı kurulur. 
Genel sekreterliğin kuruluş ve görevlerine ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, İnceleme ve Yargılama Usulleri 

Görev ve yetki 

MADDE 19. — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün veya bun

ların belirti madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılıkları iddasıyla açılan iptal 
davalarına bakmak; 

2. Mahkemelerce kendisine Anayasanın 152 nci maddesine göre intikal ettirilen işleri ve Yüce Divan 
sıfatıyla çalışırken veya siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda aynı madde gereğince ön mesele ola
rak bakması gereken işleri karara bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mafrkemesi, Yargıtay, Damştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlarından dolayı Yüce 
Divan sıfatıyla yargılamak; 

4. Siyasî partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak; 
5. Siyasî partilerin malî denetimini yapmak; 
6. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne veya Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet Meclisince karar 
verilmesi hallerinde, ilgililerin Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemle
rini karara bağlamak; 

7. Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından görevlendirmek; 
8. Anayasa île verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

tpfaî davasının açitamayacagı halter 

MADDE 20. — Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde Anayasanın 121 ve 122 nci madde
leri gereğince çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere karşı şekil ve esas bakımından iptal davası açılamaz 
ve mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 
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İptal davası açmaya yetkili olanlar 

MADDE 21. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzü
ğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal da
vası açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. İktidar ve anamuhalefet partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları; (İktidarda birden çok si

yasî partinin bulunması halinde, iktidar partisinin dava açma hakkını, bunlardan en fazla üyeye sahip olan 
partinin meclis grubu kullanır.) 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası ve sınırı 

MADDE 22. — Anayasa Mahkemesinin şekil bakımından denetimi kanunlarda son oylamanın öngörülen 
çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle gö
rüşülemeyeceği şartına uyup uymadığı hususlarıyla sınırlıdır. 

Şekil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılık iddiası mahkemelerde ileri sürülemez. 
Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bozukluğu iddiası ile açılabilir. 
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenerek karara bağlanır. 

İptal davası açma süresi 

MADDE 23. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların fikir yönünden Anayasaya aykırılıkları iddiası ile 
doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayiimlanmalarından başlayarak on 
gün; kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belli madde 
ve hükümlerinin şekil ve esas, kanunların ise sadece esas yönlerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğru
dan doğruyaiptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak altmış gün; 
sonra düşer. 

Milletlerarası antlaşmalar hükümlerinin Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 24. — Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar aleyhine, Anayasaya aykırı
lık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

İnkılâp kanunlarının Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 

MADDE 25. — 1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 

ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, evlenme aktinin evlendir

me memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmünün; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 128'8 sayılı Beynelmilel Erkâmın Kabulü Hakkında Kanunun; 
6. 1 (Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa, gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına 

dair kanunun; 

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun; 
9 Kasım 1982 günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhinde, Anayasa Mahkemesine itirazen başvurula

maz. 

t 
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İptal davası açmaya yetkili olanlar 

MADDE 21. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal da
vası açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. İktidar ve anamuhalefet partilerinin Türkiye Bü yük Millet Meclisi grupları, 
3. İktidarda birden çok siyasî partinin bulunması halinde, bunlardan en fazda üyeye sahip olan partinin 

meclis grubu; 
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri. 

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası ve sınırı 

MADDE 22. — Anayasa Mahkemesinin şekil bakımından denst'irm* kanunlarda son oylamanın öngörü
len çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişi'kliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle 
görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlıdır. 

Şdkil bozukluğuna dayanan Anayasaya aykırılık iddiası ma'h'kemelerile ileri sürülemez. 
Anayasa değişikliklerine karşı iptal davaları yalnız şekil bozukluğu iddiası ile açılabilir. 
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenerek karara bağlanır. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka(bul edilmiştir. 

İnkılâp kanunlarının Anayasaya tay kırdığının iddia edilememesi 

MADDE 25. — 1. • 3 Mart 1340 tarihti ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 

ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair Kanunun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, evlenme akdinin evlen

dirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmünün; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Ericâlmın Kabulü Hakkında Kanunun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Ka'bul ve Tatbiki Hakkında Kanunun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına 

dair kanunun; 

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun; hüküm
leri aleyhinde, Anayasa Mahkemesine başvurulamaz^ 
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İptal davasının açılmasında temsil 

MADDE 26. — Kanonların, kamını hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal davası 21 
inci maddenin (2) numaralı bendinde yazılı siyasî parti gruplarının genel kurullarının en az üye tam sayısının 
salt çoğunluğu alacakları karar üzerine, grup başkanları veya vekilleri tarafından açılır. 

Dava, 21 inci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından 
açıldığı takdirde dilekçede, kendilerine mahkemece tebligat yapılmak üzere, en çok iki üyenin gösterilmesi ge
reklidir. 

İptal davasının açılmasında uyutması gereken esaslar 

MADDE 27. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların, kamın hükmünde kararname ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılğı iddiasını ve bun
ların iptalini içeren dava dilekçesinin Anayasa Mahkemeli Genel Sekreterliğince kaleme havale edildiği ta
rihte iptal davası açılmış sayılır ve Genel Sekreterlikçe, davayı açanlara, davanın açıldığına dair bir belge ve
rilir. 

Dava; Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından 
açılmakta ise dava dilekçesinde, davayı açan üyelerin ad ve soyadlarının, seçildikleri bölgelerin ve imzalarının 
sıra numarası altında yer alması ve bu dilekçenin, imzaları mühtevî her sayfasının, o sayfada ad ve soyadları 
ile imzaları bulunanların milletvekili ve imzalarınm da kendilerine ait olduğunun, ayrı ayrı, Millet Meclisi 
Başkanı veya Başkanca belirlenecek görevli tarafından imza ve mühür konularak onaylanmış olarak Genel 
Sekreterliğe verilmesi; siyasî parti grupları tarafından açılmakta ise grup genel kurulu kararının tasdikli ör
nekleri ile dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı veya vekili olduklarını belirleyen onaylı belge ör
neklerini dava dilekçesiyle birlikte genel sekreterliğe vermeleri zorunludur, 

Anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal davası açanlar, Anayasa aykırılıklarını ileriye sürdükleri hükümlerin 
Anayasanın hangi maddesi veya maddelerine aykırı olduğunu ve iddialarını dayandırdıkları gerekçenin neden 
ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesince, dava dilekçesinin, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilen hususları 
ihtiva edip etmediği, kayıt tarihinden itibaren on gün içinde incelenir, varsa noksanlıklar kararla saptanarak 
onbeş günden az olmamak üzene verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur. Dava, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından açılmışsa noksanların 
tamamlanmasına ilişkin tebligat, 26 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen üyelere, dava dilekçesinde bu fık
ranın öngördüğü gösterme yapılmamışsa, dava dilekçesinin en başında ad ve soyadları yazılı olan iki üyeye ya
pılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde noksanlıkların tamamlanmaması halinde iptal davası açrlmamış sa
yılır. Davanın açılmamış sayılması 'hakkındaki karar Anayasa Mahkemesince verilir. Bu karar, ilgililere tebliğ 
olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İtiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işler 
MADDE 28. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme : 
1.; O dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anaya

saya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; veya 
2. Kararlardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa tarafların bu konu

daki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı; 
Dosya muhitevaıinııı mahkemece bu koma ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anayasa 

Mahkemesi Başkanlığına gönderir. 
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, gelen evrakı kaleme havale eder ve keyfiyeti ilgili mahkemeye bir 

yazı ile bildirir. 
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İptal davasının açılmasında, temsil 

MADDE 26. — Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Mfflet Meclisi İçtüzü
ğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal davası 21 
inci maddenin (2) ve (3) numaralı bendinde yazılı siyasî parti gruplarının genel kurullarının, üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile alacakları karar üzerine, grup 'başkanları veya vekilleri tarafından açılır. 

Dava, 21 inci maddenin (4) numaralı bendinde yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından açıl
dığı takdirde dilekçede, kendilerine mahkemece tebligat yapılmak üzere, en çok iki üyenin gösterilmesi ge
reklidir. 

İptal davasının açılmasında uyulması gereken esaslar 

MADDE 27. — Anayasa değişiklikleri ile kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiası 
ile iptalini ihtiva eden dava dilekçesinin Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince kaleme havale edildiği 
tarihte iptal davası açılmış sayılır ve Genel Sekreterlikçe, davayı açanlara, davanın açıldığına dla'ir bîr bel
ge verilir. 

Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından 
açılmakta ise dava dilekçesinde, davayı açan üyelerin ad ve soyadlarmın, seçildikleri bölgelerin ve imzalarmın 
sıra numarası altında yer alması ve bu dilekçenin, im zaları muhtevi her sayfasının, o sayfada ad ve soyadları 
ile imzaları bulunanların millletvekili ve imzalarının da kendilerine ait olduğunun, ayrı ayrı, Millet Meclisi 
Başkanı veya Başkanca belirlenecek görevli tarafından imza ve mühür konulmak suretiyle onaylanmış olarak 
Genel Sekreterliğe verilmesi; siyasî parti grupları tarafından açılmakta ise grup genel kurulu kararının tas
dikli örnekleri ile dava dilekçesinde imzası olanların, grup başkanı veya vekili olduklarını belirleyen onaylı 
belge örneklerini dava dilekçesiyle birlikte genel sekreterliğe vermeleri zorunludur. 

Anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal davası açanlar, Anayasaya aykırılıklarını ileri sürdükleri hükümlerin 
Anayasanın hangi maddesi veya maddelerine aykırı olduğunu ve iddialarını dayandırdıkları gerekçenin neden 
ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesince, dava dilekçesinin, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilen husus
ları ihtiva edip etmediği, kayıt tarihinden itibaren ongun içinde incelenir, varsa noksanlıklar kararla sapta
narak onbeş günden az olmamak üzere verilecek mehîl içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur. Dava, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeleri tarafından açılmışsa, 
noksanların tamamlanmasına ilişkin tebHgat, 26 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen üyelere, bu üyeler be
lirtilmemişse dava dilekçesinin en başında ad ve soyadları yazık olan iki üyeye yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde noksanlıkların tamamlanmaması halinde iptal davası açılmamış 
sayılır. Davanın açılmamış sayılması hakkındaki karar Anayasa Mahkemesince verilir. Bu karar, ilgililere teb
liğ olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İtiraz yoluyla mahkemelerce gönderilen işler 
MADDE 28. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme : 
1. O dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Ana

yasaya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; veya, 
2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa tarafların bu ko

nudaki iddia ve savunmalarım ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı; 
Dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Ana

yasa Mahkemesi BaşkanUğına gönderir. 
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, gelen evrakı kaleme havale eder ve keyfiyeti İlgili mahkemeye 

bir yazı ile bildirir. 
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Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde noksanlıkları olup olmadığı incelenir. Anayasa Mahkeme 
since yapılan bu incelemede, eksikleri olduğu anlaşılan işlerin geri çevrilmesine, mahkemenin yetkisiz olduğu 
tespit edilen başvurmaların da reddine karar verilir. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir 
ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandı
rır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna 
uymak zorundadır. 

Mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmemesi halinde bu iddia temyiz merciince esas hükümle 
birlikte karara bağlanır. ' , 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından son
ra on yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar Anayasa Mahkemesine baş« 
vurulamaz, 

Gerekçe ile bağlı olmama 

MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere da
yanmaya mecbur değildir. Anayasa Mahkemesi, taleple bağlı kalınmak kaydıyla başka gerekçe ile de Anaya
saya aykırılık kararı verebilir. 

İlgililerin çağrılması ve inceleme usulü 

MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üze
rinde inceler; gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

Cumhurbaşkanlığınca bilgi verilmesi gerekli görülen hallerde, Cumhurbaşkanının tensip edeceği görevliden 
izahat alınır. 

Siyasî partilerin malî denetimi, özel kanunda gösterilen usule göre yapılır, 

Tebligat 

MADDE 31. — Anayasa Mahkemesi 30 uncu madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamalarının dinlenme
sine karar verdiği takdirde, ilgililere, tayin edilecek günde mahkemede hazır bulunmalarını veya temsilci gön
dermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse gerekli incelemenin dosya üzerinde ya
pılacağını belirten bir davetiye gönderilir. 

21 inci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı milletvekillerinderi 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında gös
terilen üyeler, sözlü açıklamalarda hazır bulunabilirler. 

İ9 uncu maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı hallerde, 21 indi maddenin (2) numaralı ben
dinde zikredilen ve iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün veya bunların belli 
madde veya hükümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı kanaatinde bulunan, iptal davası açma hakkına sa
hip siyasî parl grupları, 26, ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca Anayasa Mahkemesine yazı
lı mütalâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, lüzum gördüğü takdiride, bu siyasî pafti gruplarının sözlü açık
lamalarını dinlemek üzere iki temsilci isteyebilir. ' 

Vekaletname 

MADDE 32. — Anayasa Mahkemesline başvurma hakkını haiz olanlar, kendilerini, noterden tasdikli 
özel vekâletnameli bir veya birkaç avukat tarafından 'temsil ettirebilirler. 30 uncu maddemin ikinci fıkrası 
hükmü saklidır. 
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Evrakın kayda girişinden itibaren on gün içinde noksanlıkları olup olmadığı incelenir. Anayasa Mahkeme
since yapılan bu incelemede, eksikleri olduğu anlaşılan işlerin geri çevrilmesine, mahkemenin yetkisiz olduğu 
tespit edilen (başvurmaların da reddine karar verilir. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını 
verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki ıkanun hükümlerine 
göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki ıkarar kesinleşinceye kadar gelir
se, mahkeme buna uymak zorundadır. 

Mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmemesi halinde bu iddia temyiz merciince esas hüküm
le 'birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından son
ra on yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. 

Gerekçe ile bağlı olmak 

MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere 
dayanmaya mecbur değildir. Anayasa Mahkemesi, taleple bağlı kalmak kaydıyla başka gerekçe ile de Ana
yasaya aykırılık kararı verebilir. 

İnceleme usulü ve ilgililerin çağrılması 

MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla 'baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üze
rinde inceler; gerekli gördüğü1 hallerde sözlü açıklamalarını dinlemeık üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi 
olanları çağırır. 

Cumhurbaşkanlığınca Ibilgi verilmesi gerekli görülen hallerde, Cumhurbaşkanının tensip edeceği görevli
den izahat alınır. 

Siyasî partilerin malî denetimi, özel ıkanunda gösterilen usule göre yapılır. 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca ayınen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Siyasî partilerim kapatılması davaları 

MADDE 33. — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafrndaıı açılan siyasî partilerin kapatdmasına iliş
kin ıdavalar, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerirtde inceferor ve 
karara bağlanır. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatmm düşmesi küflerinde 
iptal istemleri 

MADDE 34. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüoe dair Türkiye Bü
yük MMet Meclisti kararlarına karşı, dokunuknazhğı kaldurlaıı «miletveküı veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi otaıayan Bakaa veya Türtoiye Büyük Millet Meclisi üyder'inlden herhangi biri tarafından yapılan 
iptal istemleri, Anayasa Mahkemesince onlbeş gün içinde karara bağlanır. 

İptal istemlerine konu teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları aleyhine Anayasa Mahkeme
sine başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren bir hafta sonra düşer. 

27 nci maddenin 'birinci ve ikinci fıkralarının, 30 uncu maidldenin 'birinci fıkrasının, 31 inci maddenin 
birinci fıkrasının ve 32 nci maddesinin hükümleri, bu halde de uygulanır. 

Söz konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahkeme sfi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini beklemeksizin ge
rekli evrakı doğrudan getürtir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yüce Divan Sıfaltıyla Bakılan İşlerde Usul 

Duruşma ve hüküm 

MADDE 35. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla çalışırken, yürürlükteki kanunlara göre du
ruşma yapar ve hüfoüm verir. 

Yüce Dîvanın kararları kesindir. 

Savcılık görevi . • • * ̂  

MADDE 36. — Yüce Divatfda savcılık görevini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yragıtay Cum
huriyet Başsavcıvekili yapar. Yargıtay Camtouriyet Başsavcı yaıtâımKatarındaa bir veya bir kaçı da Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcı vekiliyle (birilikte duruşmaya iştirak ddebilir. 

Duruşmada sanığın hazır ^bulunmaması 

MADDE 37. — Yüce divanda sorgusu yapılmış dlan sanığın sonraki oturumlara gelmemesi ve Yüce 
Divanca da duruşmada hazır bulunmasına gerek görülmemesi hallerinde, duruşmadan vareste tutulma is
temi 'bulunmasa dahi gıyabında duruşmaya devam edilerek kamu davası sonuçlaödıria'bilisr. Müdafi her za-k 

man duruşmada hazır bulunabilir. 

Sanığın sorgusunda üyelerin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının soru sorması 

MADDE 38. — Yüce Divanda sanığın sorguya çekilmesi sıraısında, üyeler ve Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili, başkanın izni ile sanığa soru sorabilirler. 

Araç, gereç ve personelden yararlanma 

MADDE 39. — Başkan, Yüce Divandaki duruşmanın gerekli kıl'dığı durumlarda devlet kurum ve ku* 
ruluşlarına ait araç, gereç, sitenograf ve teknik personelden yararlanmak için istemde bulunabilir. Bu istem
ler, ilgili makamlarca hemen yerine getirilir. 
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MADDE 33. — Tasarının 33 ânca maddesi Komisyonunun** aynen kabul edilmiştir 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde iptal 
istemleri 

MADDE 34. — Yasama dokunulmazlığının (kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararlarına karşı, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi olmayan Balkan veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri tarafından yapılan iptal 
istemleri, Anayasa Mahkemesince onbeş gün içinde karara ıbağknafe 

İptal iistemlerine konu teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlan aleyhime Anayasa Mahkemesine 
başvurma hafcfa, karar tarifemden itibaren bir hafta sonra, düşere, 

27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarının, 30 uncu ve 31 inci maddelerinin birinci fıkralarının ve 
32 nci maddenin hükümleri, bu halde de uygulanır. 

Söz konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini beklemeksizin ge
rekli evralkı doğrudan getMr. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yüce Divan Sıfatıyla BaMan İşlerde Usûl 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36\ — Tasarının 36 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasartam 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kaJbul edilmiştir* 

MADDE 39; — Tasarmnr 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynea featrai edflmtför. 
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Duruşma safahatının teknik araçlarla kaydolunması 

MADDE 40. — Duruşuna safahatı, başkanın uygun göreceği teknik araçlarla kaydolunabilir. Bu kayda 
'dayanılarak düzenlenen duruşma tutanaklarının her sayfası başkan ile tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi ta
rafından imzalanır. Bu tutanakların duruşma safahatına uygun olmadığına ilişkin iddialar, Yüce Divanca 
incelenip karara başlanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İnceleme ve Yargılama Usullerine İlişkin Müşterek Hükümler 

. Mahkemenin toplanması 

MADDE 41. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on asıl üye ile toplanır. Başkan, asıl üyelerden maze
reti olanların yerini kıdem esasına göre yedek üyelerle tamamlar. 

Mazeretlerin sebep ve mahiyeti ile kabul şekli, Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde düzenlenir. 

Müzakere gizliliği ve karar nisabı 

MADDE 42. — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Anayasa 
değişikliklerinde iptale karar verilebilmesi için üçte ikioy çokluğu şarttır. 

Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 
Kıdem, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme gününe göre belli edilir. Aynı günde seçilenlerden yaşça 

büyük olanlar, aynı yaşta olanlar arasında ad çekme ile saptananlar kıdemli sayılır. 

Bilgi, evrak ve belge gönderme ödevi 

MADDE 43. — Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamları ve bütün gerçek ve tü
zelkişiler ve kuruluşlar Anayasa Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tayin edilen süre içinde ver
mekle ödevlidirler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde saklanması gereken 
bilgilerin verilmesinden, evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam kaçınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat isteyebilir. Bu 
yoldaki açıklamalar tutanağa geçirilmez. 

Söz konusu bilgi, evrak ve belgelerin istenmesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki çoğunlukla 
karar verildiği takdirde istenen bilgi, evrak ve belgelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak sır, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de iliş
kin ise, ilgili makamın söz konusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususundaki kararı kesindir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralar gereğince bir sırrın verilmemesi halinde, bu sırla alakalı hususlar aleyhte 
delil teşkil etmez. 

İçtüzük 

MADDE 44. — Anayasa Mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki iş bölümü, mahkemenin 
yapacağı içtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük Resmî Gazetede yayınlanır. 

Dilekçenin reddi 

MADDE 45. — Anayasa Mahkemesinin görevine girmeyen konulara ilişkin dilekçeler reddolunur, Ret 
kararı, dilekçe sahibine tebliğ edilir. 
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MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

SEKİZİNCİ (BÖLÜM 
İnceleme ve Yargılama Usullerine 'İlişkin Müşterek' Hükümler 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aıynen kabul edilmiştir. 

Bilgi, evrak ve belge gönderme yükümlülüğü 

MADDE 43. — Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamları ve bütün gerçek ve 
tüzelkişiler ve kuruluşlar Anayasa Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tayin edilen süre içinde 
vermekle yükümlüdürler. 

Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde saklanması gere
ken bilgilerin verilmesinden, evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam kaçınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat isteyebilir. 
Bu yoldaki açıklamalar tutanağa geçirilmez. 

!Söz konusu b'ilgi, evrak ve belgelerin istenmesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki çoğunlukla 
karar verildiği takdirde İstenen bilgi, evrak ve belgelerin verilmesi mecburidir. 

Ancak sır, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de 
ilişkin ise, ilgili makamın söz konusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususundaki kararı kesindir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralar gereğince bir sırrı verilmesi halinde, bu sırla alakalı hususlar aleyhte delil 
teşkil etmez. 

İçtüzük 

MADDE 44. — Anayasa Mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki iş bölümü, mahkemenin 
yapacağı içtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük'Resmî Gazete'de yayımlanır. 

M ADİDE 45. — Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Lta\>u ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller 

MADDE 46. — Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri : 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere; 
2.. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, dör

düncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü 
dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan 
kimselerin dava ve işlerine; 

3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 
4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya tanık ya da bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 

dava ve işlere; 
5. tstişarî mütalaa ve kanaat beyanı etraiç olduğu dava ve işlere; 
6. Malî denetimi yapılan veya kapatılması istenen siyasî partiyle, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçil

meden önceki beş yıl içinde üyelik ilişiği bulunuyorsa, bu dava ve işlere; 
Bakamazlar. 

Başkan ve üyelerin reddi 

MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri tarafsız hareket edemeyecekleri kanısını haklı 
kılan hallerin dava açılmadan veya iş mahkemeye gelmeden önce mevcut olduğu iddiasında reddolunabilir-
ler- -

Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin karar verir. 
Ret şahsîdir. Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlenmez. 

Ret dilekçesinin reddi 
MADDE 48. — Ret dilekçesinde, ret sebeplerinin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat vasıtalarının hep 

birlikte bildirilmesi gereklidir. Bu şartlan kapsamayan dilekçeler reddolunur. 
Yemin delil teşkil etmez. 

Çekinme 

MADDE 49. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 46 ncı maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe. bakmaktan çekinmeleri halinde, Anayasa Mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan Başkan 
veya üyenin de iştirakiyle konu hakkında, kesin karaı verir.. Ancak, çekinme isteğinde bulunan oylamaya 
katılamaz. 

Kusulun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin çekinme'istekleri dinlenmez. 

Yersiz ret istemleri 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin istemlerin reddi halinde, ret 
isteyenden mahkemece, ret isteminin mahiyetine göre, onbin liradan yüzbin liraya kadar para cezası altnır. 

Yukardaki fıkraya göre hükmolunacak para cezası, Amme Alacaklılarının Tahsil Usul Hakkındaki Kanu
na göre tahsil edilir. 

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi 
MADDE 51. — Anayasa Mahkemesinde bakılan dava veya işler dolayısıyla bilgisine başvurulan bilirkişi 

veya tanığın dinlenmesi, usul kanunları gereğince resmî bir makamın iznine bağlı bulunup da Devlet menfaat
lerine zararlı olacağı mülahazasıyla izm verilmediği takdirde; mahkeme, izi© vermeye yetkili kimsenin sözlü veya 
yazılı mütalaasını aldıktan sonra, izin vermemenin yersizliğine üçte iki çoğunlukla karar verirse, bilirkişi veya 
tamk sır saklama ödevine dayanamaz. 
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\ 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bagkon ve üyelerin reddi 

MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri tarafsız hareket edemeyecekleri kanısını haklı 
kılan hallerin dava açılmadan veya iş mahkemeye gelmeden önce mevcut olduğu iddiası ile reddolunabilir-
ler. 

Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin karar verir. 
Ret şahsidir. Kurulun toplanmasına mani olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlenmez. 

(MADDE 48. — Tasarının 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE $1. — Tasarının 51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak, izin vermeme keyfiyeti, açıklanmasında mahzur bulunan sırrın Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve 
yüksek menfatleri ile birlikte yabancı devletlere de ilişkin bulunması sebebine dayanıyorsa, yetkili makamın bu 
husustaki kararı kesindir. 

Harç, vergi ve resimden muafiyet 

MADDE 52. — Bu Kanunun 19 uncu maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri uyarınca kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle yapı
lan başvurular ile 28 inci maddesi uyarınca mahkemelerden gelen istekler ve bunlara bağlı tasdikli örnekler 
ve Anayasa Mahkemesince bu konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlemler ile 19 uncu maddenin (6) nu
maralı bendi gereğince yapılacak istem ve işlemler harç, vergi ve resme tâbi değildir. 

Anayasa Mahkemesi kararları 

MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya yargıla
maya katılan < Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalanlar, kararda muhalefet sebeplerini açıklar
lar. 

Kararlar ilgililere, karşı oy yazılarıyla birlikte tebliğ olunur. 
Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, iptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde ka

rarname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal ka
rarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaş-
tırabilir. Bu tarih, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi bu kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek olan hukukî boşluğu, kamu düzenini 
tehdit edici mahiyette görürse, yukarıdaki fıkra hükmünü uygular ve boşluğun doldurulması için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlığı durumdan haberdar eder. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal 
ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

iptal kararları geriye yürümez. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımlanması ve bağlayıcılığı 

MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve Devletin yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri ve kuruluşları bağlar. 

Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçları 

MADDE 55. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında 
işledikleri suçlarla şahsî suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesinin kararına bağlıdır. Başkan ge
reken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden önce bir üyeye hazırlık soruşturması da yaptırabilir. 
İmzasız, adressiz yahut takma adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, de
lilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler Başkanlıkça işleme konulmaz. 

Anayasa Mahkemesince, soruşturma açılmasına karar' verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gereken kararı vermek ve söz konusu kanunun sorgu hâkimine tanı
dığı yetkileri kullanmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir. Hazırlık soruş
turması yaptırılmasına, kurul üyelerinin seçilmesine, soruşturmanın yapılmasına ve gereken kararların ve
rilmesine dair esaslar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 
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Harç, vergi ve resimden muafiyet 

MADDE 52. — Bu Kanunun 19 uncu maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri uyarınca kanunların, ka
nun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle 
yapılan başvurular ile 28 inci maddesi uyarınca mahkemelerden gelen istekler ve bunlara bağlı tasdikli örnek
ler ve Anayasa Mahkemesince bu konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlemler ile 19 uncu maddenin 
(6) numaralı bendi gereğince yapılacak istem ve işlemler harç, vergi ve resme tabi değildir. 

Anayasa Mahkemesi kararları 

MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya yargıla
maya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalanlar, kararda muhalefet sebeplerini açık
larlar. Kararlar ilgililere bu şekliyle tebliğ olunur. 

Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. İptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklananız. 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde ka

rarname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal 
kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştı-
rabilir. Bu tarih, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzü
ğünün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde meydana gelecek olan hukukî boşluğu kamu düzenini 
tehdit veya kamu yararını ihlal edici mahiyette görürse, yukarıdaki fıkra hükmünü uygular ve boşluğun doldu
rulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlığı durumdan haberdar eder. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü ip
tal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

îptal kararları geriye yürümez. 

MADDE 54. — Tasarının 54 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçları 

MADDE 55. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasın
da işledikleri suçlarla şahsî suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesinin kararına bağlıdır. Başkan 
gereken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden önce bir üyeye öninceleme de yaptırabilir, imzasız, ad-
ressiz yahut takma adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve 
dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler Başkanlıkça işleme konulmaz. 

Anayasa Mahkemesince, soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre gereken kararı vermek ve söz konusu kanunun sorgu hâkimine tanı
dığı yetkileri kullanmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir. Hazırlık soruş
turması yaptırılmasına, kurul üyelerinin seçilmesine, soruşturmanın yapılmasına ve gereken kararların verilme
sine dair esaslar Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde gösterilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 595) 



— 36 — 

(Hükümdün Teklifi) 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabidir. 
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsî suçlarına ilişkin hüküm

ler uygulanır. 
Anayasa Mahkemesi üyeleri açısından Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen izin merciî Anayasa Mahke

mesidir. Anayasa Mahkemesinin, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin vermemesi halinde 
o üye hakkında yapılacak işlemler içtüzükte gösterilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Malî İşler, Personel İşleri, Kadrolar 

Bütçe 

MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi, genel bütçe içinde kendi bütçesi ile yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Başkan; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekreter yapar. 
Muhasebe işleri, Anayasa Mahkemesi nezdinde kurulacak muhasebe teşkilatı; masraf tahakkuk işleri ise 

mahkemenin malî işler müdürlüğü tarafından yürütülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili görüşmelerde Adalet Bakanı ve uygun bulduğu takdirde 

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu görüşmelere Başkan ve üyeler açıklama yapmak 
üzere davet edilemezler. 

Genel Sekreterin seçimi ve personelin atanması 

MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi Başkanının uygun gördüğü bir raportör, aslî görevine ek olarak, 
genel sekreterlik görevini de yapar. 

Genel İdare, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına giren personel Genel Sekreterin önerisi üzerine Baş
kan, yardımcı hizmetler sınıfına giren personel genel sekreter tarafından atanır. 

Kuruluş günü 

MADDE 58. — Her yılın Nisan ayının yirmibeşinci günü Anayasa Mahkemesinin kuruluş günüdür. Kuru
luş günü törenlerle kutlanır, seminerler ve konferanslar tertiplenir ve ayrıca o dönem içinde emekliye ayrılmış 
olan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin onuruna düzenlenecek gecede törenle onur belgeleri ve geçmiş hizmet
lerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ve armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Anayasa Mahkemesi büt
çesine yeterli ödenek konulur. 

Yol giderleri, tazminatlar, gündelikler 

MADDE 59. — Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkanvekili, üyeleri ile raportörlerinden keşif, bilirkişi in
celemesi veya buna benzer tetkikaü yapmak üzere görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri ile görevde geçen 
günler için ek gösterge dahil brüt aylık tutarlarının Başkan ve üyeler için yirmide biri, raportörler için otuzda 
biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu gideri karşılamazsa, aradaki fark belgeleri dayalı ol
mak şartı ile ayrıca ödenir. Şu kadar ki, bu suretle yapılan ödemeler gündeliklerin yüzde ellisini geçemez. 

Yükselme süresi 
MADDE 60. — Anayasa Mahkemesi üyelerinin kazanılmış haklarının hesabında esas alınacak yüksel

me süreleri iki yıldır. Bu sürenin bitiminde, kazanılmış hakları bir üst dereceye .kendiliğinden yükseltilir. 
Avukatlıktan Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçenlerin kazanılmış hak aylıklarına esas alınacak derece 

ve kademeleri serbest avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi Anayasa Mahkemesinde geçmiş sayılarak belli 
edilir. 
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Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabi
dir. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsî suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsî suçlarına ilişkin hü
kümler uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri açısından Sıkıyönetim Kanununda sözü edilen izin mercii Anayasa Mahke
mesidir. Anayasa Mahkemesinin, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin vermemesi halin
de o üye hakkında yapılacak işlemler İçtüzükte gösterilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Malî işler, Personel İşleri, Kadrolar 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi Komisyonumuzca, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş günü 

MADDE 58. — Her yılın nisan ayının yirmibeşinci günü Anayasa Mahkemesinin kuruluş günüdür. Kuru
luş günü törenlerle kutlanır, seminerler ve Jconferanslar tertiplenir ve ayrıca o dönem içinde emekliye ayrıl
mış olan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin onuruna düzenlenecek gecede törenle onur belgeleri ve geçmiş hiz
metlerinin onurunu simgeleyen birer armağan verilir. 

Bu amaçla yapılacak tören ve armağanların giderini karşılamak üzere her yıl Anayasa Mahkemesi büt
çesine yeterli ödenek konulur. 

MADDE 59. — Tasarının 59 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 60 inci maddesi Ko misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 9 Kasım 1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların 
kadroları ile görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suret
le kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye 
sayısı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni 
düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının 
onbeşten aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu Kanunun 4 üncü maddesindeki esas ve sıraya 
uyulur. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar, dava ve işlerde, 22.4.1962 gün ve 44 sayılı 
Kanunun öngördüğü, toplanma yeter sayısı uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini 
Türk Milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin yönetim dönemi için
de çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uya
rınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinde görevli Başkan ve üyeler dışındaki personelin de ye
niden atanmaları gerekmez. Bunlar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi 'Başkanı ve Başkanvekilinin yoklukları halinde en kıdemli 
asıl üyenin Anayasa Mahkemesine başkanlık edeceğine dair hükümler dışında, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Anayasa Mahkemesinde görevli bulunan asıl ve yedek üyelerin, yürürlükten kaldırılan 22.4.1962 
tarih ve 44 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiş olan kıdemleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasa Mahkemesi kadroları arasında bulunan geçici raportörlük kadroları 
kaldırılmış, bunların yerine; Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde kullanılmak üzere; Adalet Bakanlığı 
kadrolarına altı adet birinci derece ve bir adet ikinci derece adlî yargı hâkim ve savcı sınıfı kadrosu, Danış
tay kadrolarına da üç adet birinci derece ve bir adet ikinci derece idarî yargı hâkim ve savcı sınıfı kadro
su eklenmiştir. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvellere Anayasa Mahkemesi rapor
törlüğü unvanı eklenmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi geçici raportörü ola
rak çalışmakta olan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları, başkaca bir işleme gerek olmaksızın Anayasa 
Mahkemesi raportörü olarak atanmış sayılırlar ve kazanılmış hak aylık dereceleriyle görevlerine devam eder
ler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 60 ncı madde hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Muhasebe teşkilatı kuruluncaya kadar muhasebe işleri Adalet Bakanlığı Muhase
be Müdürlüğünce yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesince görevli başkâ
tip unvanı «Yazı işleri müdürü» olarak değiştirilmiştir. Bu değiş'i'kl'ik nedeniyle ilgililerin yeniden atanmala
rı gerekmez. Bunlar, yeni unvanları yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerin
den yan ödeme almaya devam ederler. 
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ONONCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİOÎ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi Geçici 2 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 2 nci maddesi Geçici 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının Geçidi 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının Geçici 6 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının Geçici 7 nci ma ddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesinde görevli başkâtip 
unvanı «Yazı işleri müdürü» olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle ilgililerin yeniden atanmaları ge> 
rekmez. Bunlar, yeni unvanları yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar, eski unvanları üzerinden yan 
ödeme almaya devam ederler. 
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GEÇİCİ MADDE 9 — Anayasa Mahkemesinin mevcut kadrolarına; 
1. Genel tdare Hizmetleri Sınıfından; 
a) Sivil savunma uzmanı için bir adet dördüncü derece kadro, 
b) Daire müdürü için b'ir adet dördüncü derece kadro, 
c) Daire müdür yardımcısı için sekiz adet beşinci derece kadro. 
2. Teknik Hizmetler Sınıfından; bir adet altıncı, bir adet yedinci, bir adet sekizinci, bir adet dokuzun

cu ve bir adet onuncu derece teknisyen kadrosu, 
3. Yardımcı Hizmetler Sınıfından; iki adet onikinci, iki adet onüçüncü derece kaloriferci kadrosu, 
Eklenm'iştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 61. — 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 62. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 63. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlary Kurulu yürütür. 
2.5.1983 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı Millî Eğitim Bakanı V. ' İçişleri Bakanı 
R. Bayazıt Z. Baykara S. Çetiner 

Maliye Bakanı Milî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
L Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 
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GEÇİCİ MADDE 9. — Tasarının Geçici 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

ONBİRİNCl BÖjLÜM 
Son Hükümler 

MADDE 61. — Tasarının 61 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının 62 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edülmiştir. 

MADDE 63. — Tasarımn 63 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• * mimm» • • 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 595) 



f 

t 


