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rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı te2fkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Mecltei Anayasa Komisyonu .raporu 
(1/99, 2/125) (S. Sayısı: 54 e ek) 597:613 

2. — Devlet İstatistik Estitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/169) 
(S. Sayısı: 63) 613:633 



1. — GEÇEN TfTANAK ÖZETÎ 

Teklifler 
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 

Kurulu Kanun tasarılarının Senatoda değişti
rilen maddelerini görüşmek üzere önümüzdeki 

Cumartesi ve Pazar günleri saat 10 da topla
nılması kabul edildi. 

Nevşehir Milletvekili Hâlit Fikret Aka'nın, 
sözlü sorular konusundaki gündem dışı deme
cine bilgi edinildi. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, 
Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine ait komisyona giden birinci 

madde gelmediğinden görüşülmesi geri bıra
kıldı. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev yetki 
ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı 19 ncu 
maddeye kadar kabul edildi. 20 nci madde üze
rinde bir süre görüşüldü. 

21 . 4 . 1962 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Van 
Mekki Keskin Kadri özek 

Kâtip 
izmir 

Muslih Görentaş 

2. — GELENİ KAĞITLAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı ve 9 arkadaşının, Temyiz Mah
kemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 
6275 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi
nin tadiline ait kanun teklifi (2/213) (Adalet 
ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi (2/214) 
(Tarım ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5. arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayıl* Ka
nuna bağlı 1 numaralı cetvelde değişiklik yapıl
ması, Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki 
madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Ka
nuna ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/215) (Gümrük ve Tekel 
ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'ım, 
5434 sayılı Kanuncun 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 gün ve 
6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/216) (Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
5. — Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarısı 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair Millet Meclisi Anayasa Komis

yonu raporu (1/99, 2/125) (S. Sayısı : 54 e ek) 
(Gündeme) 

6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 
9 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu teş
kil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/9) (S. Sa
yısı : 22 ye ek) (Gündeme) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında imza edilen, «Türkiye Cumhuriye-
yeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki 8 . 10 . 1937 tarpdi Ticaret ve öde
me Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ile ilişik
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonları raporları (1/159) (S. Sayısı : 80) 
(Gündeme) 

8. •— İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporu. (1/109) (S. Sayısı : 81) (Gündeme) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkında 4323 sayılı Kanunun üçüncü madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları. (2/42) (S. Sayısı: 82) (Gündeme) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTtPLER : Ferruh Bozbeyli (İstanbul), Muslih Görentaş (Van). 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz vardır, gündeme 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklere dair Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nu raporu (1/99, 2/125) (S. Sayısı: 54 e ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmın

da bulunan Anayasa Mahkemesi kanunu tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonu raporunun gündeme alınarak öncelikle 
ve sorulardan önce görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın Ankara 
İsmet Sezgin llyas Seçkin 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

BAŞKAN — Gelen evrak arasında bulunan 
Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısının günde
me alınmasını oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılıp dağıtıldıktan sonra 48 saat geçme
den müzakere edilebilmesi Genel Kurulun tas
vibine bağlıdır. 48 saat geçmeden müzakere 

(1) 54 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

edilmesini oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklikler basılmış, dolaplarınıza konul
muştur. Arkadaşlarımızın ellerinde de mevcut
tur. 

Bu vesile ile şunu da arz edeyim ki, Senato
da tadile uğrıyan maddelerin bir kısmını komis
yonumuz benimsemiş, bir kısmını da benimseme-
miştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen veya edilmi-
yen bölümlerin ayrı ayrı oylarınıza arzı husu
sunu tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Anayasa Komisyonu raporunu okutu
yorum : 

1 Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/99, 2/125 
Karar No. : 21 

20. 4 .1962 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı

lama usulleri hakkında kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca 20 Nisan 
1962 günkü 54 ncü Birleşiminde kabul edilen 
metnini, ayin gün komisyonumuza havale bu-
yurulmakla, Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilmiş olan metne nazaran mevcut deği
şiklikler Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 
teker teker incelenmiş ve aşağıdaki hususlar 
kararlaştırılmıştır : 

— 597 — 
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1. — 3 neü madde üzerindeki değişiklikler : 
a) Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

metinde mevcudolan yeni 2 nei fıkrada aynen 
şöyle denmektedir : 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelik
lerine kamu hizmetlerinde bulunmıyanlardan 
seçileceklerin, görevlerini yapmaya engel ola
cak şekilde beden, akıl ve ruh arızaları olmadı
kının raporla tevsik edilmiş bulunması gerekir.» 

Komisyonumuz, bu ilâve fıkrayı memurlar 
hakkındaki genel hükümlerde esasen yer almış 
olması bakımından haşiv telâkki etmiştir. Bun
dan başka, komisyonumuz, bu ilâve fıkranın, 
sadece Anayasa Mahkemesine onbeş yıl avukat
lık yapmış olanlar arasından seçilecekler için 
uygulanabileceğini ve Avukatlık Kanununun 
2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (E) bendinde 
«avukatlık vazifelerini daimî surette ifaya mâ
ni vücut veya akılca bir maluliyeti bulunan
lar stajyer veya avukat olmaktan memnu
durlar» denmiş olmasına binaen dahi lüzumsuz 
olduğu kanaatine varmıştır. 

Komisyonumuz, bu gerekçe ile Cumhuriyet 
Senatosunun bahis konusu değişikliğinin be-
nimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonumuz bu fık
ranın benimsenmemesi kanaatindedir. Söz isti
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
t. (a) bölümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Senatonun tadili benimsenmemiştir. 
b) Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince 

kabul edilmiş olan bu madde metninin son fık
rasındaki «itiraz haklı görülürse, seçim yapıl
mamış sayılır» ibaresini, «itiraz haklı görülürse, 
o üye hakkındaki seçim yapılmamış sayılır» 
tarzında değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, yapılmamış sayılacak olan 
seçimin sadece bahis konusu üyenin seçimi ol
duğunu daha iyi belirtmesi bakımından, bu de
ğişikliğin benimsenmesi gerektiği kanaatinde
dir. 

BAŞKAN — Komisyon bu bölümdeki Sena
to değiştirişinin benimsenmesi gerektiği kana
atindedir. Söz istiyen arkadaş var mı? Yok... 

Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. -<- 4 ncü madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin Millet 

Meclisince kabul edilmiş olan metninin 2 nci 

21 . 4 .1962 O : 1 
fıkrasındaki «en az salt çoğunluğu ile se
çilirler» ibaresini «salt çoğunluğu ile se
çilirler» tarzında değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metnindeki 
«en az» ibaresinin hakikaten lüzumsuz olduğu 
inancıyla, bu değişikliğin benimsenmesi gerek
tiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Senato değişik
liğinin benimsenmesi kanaatindedir. Söz istiyen 
var mı! Yok... 

Maddeyi okuyoruz : 

Üyelerin seçimi 
a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda seçim 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üye
lerinden : 

1. Dördü Yargıtay Büyük Genel Kurulu 
tarafından, kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhu
riyet Başsavcısı arasından; 

2. Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafından, 
kendi Başkan ve üyeleriyle Baskanunsözcüsü 
arasından; 

3. Biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından, 
kendi Başkan ve üyeleri arasından; 

Kendi üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile 
ve gizli oyla seçilirler. 

Genel Kurullar, üye tamsayılarının en az 
üçte iki çoğunluğu ile toplanırlar. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Senato deği
şikliğinin benimsenmesi kanaatindedir. Oyla
maya arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3.,—- 5 nci madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin Millet 

Meclisince kabul edilmiş olan metninin 3 ncü 
fıkrasını çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, bu fıkranın çıkartılmasının, 
Yasama Meclislerince Anayasa Mahkemesi üye
likleri için yapılacak seçimlerde Anayasa Mah
kemesi üyeliğinin itibarı ile bağdaştırılamıya-
cak kulis faaliyetini ziyadesiyle artıracağı ve 
oyların dağılması sonucunda seçimin fazlasiyle 
uzamasına sebebiyet vereceği ve nihayet, Ana
yasa Mahkemesi üyeliği için yapılacak seçim
lerde ihtisas unsurunun mümkün olan âzami 
derecede nazara alınmasını engelliyeceği mülâ-
hazalariyle, zararlı olacağına kaanidir. Bu ve
sile ile, Yasama Meclislerinin içtüzüklerinde 
gösterilecek komisyon veya Karma Komisyo
nun yetkisinin sadece aday göstermeye munha-
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sır kaldığı ve seçimin Yasama Meclisleri Genel I 
Kurullarınca yapılacağı belirtilir. 

Komisyonumuz, yukardaki gerekçe ile Cum
huriyet Senatosunun yaptığı bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN —;- Söz istiyen arkadaş var mı ' 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlar; hatırlarsınız, bu beşinci maddenin 
ikinci fıkrası üzerinde Büyük Meclisimizde uzun I 
müzakereler cereyan etti ve neticede çok az oy 
farkiyle metnin muhafaza edilmesine karar ve- I 
riıldi. Muhafaza edilen esas şu idi: İkinci fıkra- I 
da 15 Anayasa Mahkemesi üyesinden beş tanesi 
T. B. M. M. den seçilir. Bu beş'kişinin seçimi ev- I 
velâ Anayasa ve Adliye Komisyonlarında tesbit j 
edilecek, üç kat aday arasından yapılması hük
mü üçüncü fıkra olarak metne konulmuştur. Bu
rada bu fıkranın çıkmasını müdafaa eden arka- I 
dağlarımız, ben de dâhil, şu fikri ileri sürdük: I 
Zaten Türk Anayasasında Parlâmentoya asgari I 
bir üye seçme hakkı tanınmıştır. Diğer Anayasa- I 
larda Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğu 
Parlâmento üyeleri tarafından seçilir, örnek ola- I 
rak, meselâ İtalyan Anayasasında, üçte ikisi Par- I 
lâmentodan, üçte biri yargıçlardan ve diğer mes- I 
1 eklerden seçilir deniyor. Şimdi Parlâmentoya, I 
Anayasanın sarih maddesine göre tanınmış bu I 
hakkın, bir komisyona sevk edilerek orada aday
ların tahdidi yoluna gidilmesi, zaten esasında 
Parlâmentoya dünyadaki emsallerine göre az ve
rilmiş olan yetkinin bir nisbet dâhilinde tekrar I 
sınırlandırılması demek olacaktır. Binaenaleyh, I 
Anayasaya aykırıdır demiştik. Şu hususu da ilâ- I 
ve etmek istiyorum. Bizim Anayasamız, Anaya- I 
sa Mahkemesine ait hükümleri çok geniş ve tefer- I 
ruatlı bir şekilde tesbit etmiştir. Bununla ilgili [ 
145 nci maddede, bunların parlâmentoca seçile- I 
ceği ifade edildikten sonra, ileriki 3 ncü fıkrada 
da Yasama Meclislerinin ne nisbette üye seçece- I 
ği ve seçim hususları teferruatiyle gösterilmiştir, j 
Eğer Kurucu Meclis, eğer Anayasa bunun böyle 
bir heyetten geçmesini arzulamış olsa idi 14'5 nci I 
maddede nasıl diğer teferruatları tesbit etmişse, 
bunu da diğer bir fıkra halinde, bu üyelerin na- I 
sil seçileceğini, Adalet ve Anayasa Komisyonla
rında üç kat tutarında tesbit edileceğini yazabi
lirdi. Yazılmaması da gösteriyor ki, böyle bir | 
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yolu terviç etmemiştir. Mukayeseli hukuk bakı
mından iş ele alınınca, geçen sefer huzurunuzda 
konuşurken, bize emsal olabilecek diğer beş mem
lekette Anayasa Mahkemesi olduğunu, diğerleri
nin ise defi yoliyle bunu incelediklerini, İtalyan 
Anayasa Mahkemesinin metninin de bilinmesi 
lâzım'geldiğini ifade etmiştim. Şu anda bu metin 
elimizdedir; Bu metinde, İtalyan Anayasa Mah
kemesi metninde, her iki Meclis, Senato ve Millet 
Meclisi, birleşik toplantıda seçer şeklinde bir sa
rahat vardır. Demek ki, Meclisimize mevdu bir 
'hakkın tahdide uğraması bahis konusudur. Ora
daki Anayasa ve Adalet Komisyonları adalet ve 
Anayasaya dair bir ihtisas işi yapacak değiller, 
seçim yapacaklar. Ancak, muhterem bir arkadaşım, 
«adam seçme komisyonu diye bir komisyon yok
tur.» şeklinde meseleyi gayet açık bir hale getir
diler. Ben de Cumhuriyet Senatosu müzakereleri
ni takibettim. Orada da aynı şeyler söylendi. 
Buraya Türkiye'nin dört bir bucağından, muay
yen süzgeçlerden geçip gelen ve Türk halkını tem
sil eden şu Meclis, eğer adam seçmekte ehliyetli 
değilse bir diyeceğim yoktur buna... Buraya ka
dar süzüle süzüle gelmiş insanlar, bir Anayasa 
Mahkemesi üyesini seçmekte büyük hatalara dü-
şoeeklerse, yani fikir olarak böyle düşünebiliyor-
larsa buna bir diyeceğimiz yoktur. Ama aksi ka
naatteyiz. Huzurunuza yüzlerce Anayasa Mahke
mesi üyesi adayı gelmiyecektir. Arkadaşlar, ka
nunun saydığı şartlara haiz 'bir avuç insan karşı
mıza gelecektir. Ve bu bir avuç insan içerisin
den bizler, aklımızı, fikrimizi, tecrübelerimizi, ma
lûmatımızı kullanarak beğendiklerimizi- seçeceğiz. 
Büyük Meclisten istirhamım, tensip buyurursa
nız, Senatonun da üzerinde hassasiyetle durup 
tamamladığı metnin kabulünü, yani gerek Sena
tonun, gerekse Büyük Meclisin kendisine Anaya
sayla mevdu bulunan hak, bir komisyon da olsa 
ki, bu komisyon bizim bir parçamız dahi olsa, bu 
hakkın komisyona verilip tahdide uğramamasını 
arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sarıiibrâhimoğlu, buyurun. 
KEMAL SARIİİBRÂHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Komisyonunun 
gerekçesinin bilhassa birinci noktası üzerinde dur
mak istiyorum.. Komisyon, bu vfikranm çıkartıl
ması babında, Anayasa Mahkemesi üyelikleri için 
Meclislerde yapılacak seçimlerde, Anayasa Mah
kemesi Üyeliğinin itibariyle bağlaştırılaınıyacak 
bir. kulis faaliyetini- ziyadesiyle artıracağı mülâ-
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hazasiyle, Senatonun karar ve görüşüne uyma-! 
dıklarım ifade ederler. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclis adına, Mec
lise niyabeten vazife gören bir komisyonun, 
Meclisin itibarını resmen rencide edecek, Mec
lisin itibarına zarar verecek bu şekildeki bir 
görüşü benimsemesini ve bunu tarihe ve Mec
lise maletmesini esefle müşahede etmiş bulun
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; demek ki, Meclis
te seçim olacak, Mecliste yapılan kulis faaliyet
leri Sayın Anayasa Mahkemesi üyelerinin iti
barlarını düşürecek bir seviyeye inecek?... Yük
sek Meclis, Reisicumhuru seçer, Başbakanı seı 
çer, bakanları seçer, çeşitli Devlet organlarını1 

seçer, Devletin temellerini sağlıyacak kanunla
rı hazırlar; fakat Sayın Anayasa Mahkemesi; 
üyelerini seçerken o derece seviyesiz bir kulis 
faaliyetinin girdabına kendisini kaptırır ve bu 
şekilde Anayasa Mahkemesi üyelerinin haysi
yetleri rencide olur... Ben bu Komisyon üyele
rinin ve buna müspet oy verenlerin cümlesine; 
Meclis adına eseflerimi bildiririm, arkadaşla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla Anaya
sa Komisyonunun görüşü tamamiyle sakattır. 
Sonra arkadaşlar, biraz evvel Reşit Ülker ar-; 
kadaşımız Anayasanın 145 nci maddesinden 
bahsettiler. Anayasa sarahaten kendisine veri-' 
len üyeleri seçme hakkını Yüksek Meclise bı
rakmıştır. Anayasanın verdiği bir hakkın diğer: 
bir kanunla Meclisten alınmasına Anayasanın; 
lâfzı ve ruhu müsaade etmez. Anayasanın ta
dili hususi usullere ve ekseriyet nizamına bağ-; 
lanmıştır. Bu teklif, Anayasa Komisyonunun; 
benimsediği teklif, Anayasanın tadili mahiye
tindedir. Anayasanın her hangi bir kanunla,. 
normal bir ekseriyet nizamı ile tadili mümkün; 
değildir. Anayasa • Komisyonunun bu teklifi; 
Anayasaya aykırı bir görüşün ifadesidir, arka-; 
daşlar. Anayasa, Anayasa hükümlerinin tef si-i 
rini dahi mümkün görmemişken, her hangi-bir: 
kanunla Anayasa hükmünün ihlâli caiz olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; sonra diyorlar ki, 
Meclis İçtüzüklerinin tâyin edeceği komisyon
lar tarafından seçilecek adaylar üzerinde tasar
ruf hakkını istimal edecektir. 

Madem ki, Meclis İçtüzüğünün tâyin edece- i 
ği komisyonlar bu işi yapacaklar, Anayasanın' 
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85 nci maddesi sarihtir. «Meclisler, kendi yapa
cakları İçtüzükleri çerçevesi içinde çalışmala
rını tanzim ederler.» Yani, Millet Meclisi ve Se
nato ayrı ayrı kendi içtüzüklerini tanzim ede
cek, buna göre komisyonlarını ve bu komisyon
lara verilecek vazifeleri tadadedecek, tasrih 
edecektir. Biz kalkacağız burada bir karar ve
receğiz. Millet Meclisi olarak Senatoyu da bağ
lıyacağız, yani bir İçtüzük yapmadan normal 
bir kanunla, İçtüzük hükmü yerine geçecek bir 
hüküm ihdas edeceğiz ve bu hükümle içtüzüğü
müzle bağlamamız mümkün olmıyan Senatoyu 
bağlamış olacağız.. Buna da hakkımız yok, ar
kadaşlarım. Bu itibarla Senatonun görüşü ye
rindedir. Zaten Yüksek Meclisin Bütçe Komis
yonu da aynı görüşü benimsemiş ve Anayasa 
Komisyonunun 3 ncü fıkrasını çıkarmıştır. Yük
sek Hâkimler Kurulu kanun tasarısının görü
şülmesinde de yine Bütçe Komisyonu aynı gö
rüşle, Meclisin kendi hakkım her hangi bir ko
misyona veya organa havalesinin caiz olmadı
ğı görüşüyle bu 3 ncü fıkraya benzer hükmü 
tasarıdan çıkarmış bulunmaktadır. 

Arz ettiğim esbaba binaen, Senatonun görü
şünün benimsenmesini istirham ederim, arka
daşlarım. (Alkışlar)ı 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Millet 'Meclisine ve Cumhuriyet Se
natosuna muzaf olarak, Anayasa'daki (Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) terimlerinden 
hem genel kurulların hem de komisyonlarının 
kasdedildiği kanaatindeyim. 

Sayın Başkanlığın son haftalarda Cumhuri
yet Senatosunca kabul edilmeyip Millet Mec
lisine iade etmiş bulunduğu bâzı kanunları ev
velemirde komisyonlara havale etmesi de aynı 
kanaati ifade etmektedir. Binaenaleyh, halen 
müteamel olan bu yolu, tatbikatta bulunan böy
le bir sistemi değiştireceksek, hepsini birden 
değiştirelim. (Millet Meclisi) denmekle yalnız 
(Genel Kurul) kasdediliyor, denemez. Sayın 
Başkanlıktan rica ediyorum, meselâ sporculara 
ve bâzı başka konuya aidolarak, Cumhuriyet 
Senatosundan reddedilip Millet Meclisine gelen 
bir iki kanun da, «Millet Meclisi şöyle tezekkür 
eder» diyen kayıtlara istinaden, bu mevzuun da 
evvelâ komisyonlara havale edilip ondan sonra 
Genel Kurulda karara bağlanması icabettiği 
kanaatindeyim. 
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Kanunlar, birisi için böyle, diğer birisi j 

için şöyle tefsir edilemez. Bu Anayasamızın hük
müdür. Bendenizin kanaatime göre ('Meclis) 
denince o bütün komisyonları ile birlikte kas-
dedilmiştir. Buraya Millet Meclisine gelen her 
türlü lâyiha ve teklifler Cumhuriyet Senato
sunda reddedildikten sonra yine netice olarak 
buradaki usulü müzakereye bağlıdır. Normal 
olarak yine bir muamele cereyan eder. Bu iti
barla, yapılacak iş evvelemirde, komisyonları
na havale edilmesi gerekir; komisyonların tet
kik edeceği işler, ki müzakere ettiğimiz tasarı
da komisyonların adayları seçim hakkı da ba
his mevzuudur, tetkik edilir. Senato bunu red
detmek istemektedir. Tatbikata nazaran bu ref-
edilir veya Kemal Sarııbrahimoğlu arkadaşımı
zın dediği gibi hareket edilir veya bütün işle
re, aynı usul tatbik edilir. Yani, komisyonların 
seçim hakları iptal edilmez, kanunda olduğu 
gibi bırakılır. Bendeniz Senatonun görüşüne 
iltihak edemiyorum, efendim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KİRCA (İstanbul) —Muhterem arkadaş
larım; bu meseleyi dalha önce de huzurunuzda 
mÜTsalkere etmiştik. Bu itibarla, vaktinizi fazla 
almıyacağım. Bir iki noktaya temas edip geçe
ceğim. 

Muhteremi arkadaşlarını; evvelâ Kemal Sarı-
ibrabimoğlu arkadaşımız, bize «Meclis adına» 
esef buyurdular. Bu esef buyurusunun sebebi
ni teşjkdl eden husus üzerinde 'biraz durmak is
terim. 

Biz kulis faaliyetinden bahsettiğimiz zaman. 
kulis faaliyetinin Yüksek Meclisin itibarını ze
deleyebileceği hususunda bir .'kanaati, huzuru
nuza getirdiğimiz raporda .izhar etmedik. Da
nıştay üyelerinin seçiminde, bundan önceki 
Meclisleırde Milletvefkillerinin, kendilerine seçil
mek için müracaat eden adaylar tarafından, tâ
biri mazur görünüz, nasıl izaç edildiklerini es
ki 'Meclislerde çalışmış arkadaşlarımız hatırlar
lar. Burada söylediğim şey, kulis faaliyetini 
sayın Mil letv eki ilerinin yahut C. Senatosu üye
lerinin değil, behemahal muayyen (bir yere se
çilmek için kulis yapan, yapacak olan, bir ıba-
raj konmazsa yapmaya zorlanacak olan aday
ların kulis faaliyetini kastettik. Bu itibarla. | 
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Yüce Meclise karşı bir nevi tahkir edici ibare 
kullanimışız şeklinde, tüm komisyon üyelerini 
itham etmenin yersiz olduğu kanaati naçizane -
sindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarını, Asım Eren arkada
şımız ifade -etitiler : Anayasa, yasama meclisleri 
seçer demiş. Evet ama; Anayasa yasama mec
lisleri kânun yapar da demiş ve bu, yasama 
meclislerinin kanun yapmasını tanzim etmek 
mümkün değildir demeye imkân da vermemiş. 
İçtüzükte kanunları şöyle yapar, böyle yapar, 
'komisyonlardan geçer derken buna mâni bir 
hükmü Anayasanın ibaresinden çıkarmak nasıl 
•mümkün olamıyorsa, yasama meclisleri seçjim 
yapar denkliği zaman bu seçimin daha ıselâ-
ımetli ve çabuk cereyanını tanzim etmek (bahis 
konusu olunca Yüksek Genel Kurulun tahdid-
edikliği, onun halklarının elinden alındığı, onun 
yerine komisyonum ikame edildiği iddia edile
mez. 

Muhterem arkadaşlarım; Reşit Ülker arka
daşımız, başka memleketlerdeki Anayasalardan 
bahsettiler. Oralarda Yasama meclislerine Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin büyük kısmını seç
me hakkının tanınmış olduğunu, bizim Anaya
samızın ise, bu 'hususta tamamen tersine hare
ket ettiğini ve Yasama meclislerinin Anayasa 
Mahkemesi, üyelerinin küçük bir kısmını, an
cak 1/3 ünü seçeceğini ve binaenaleyh, işte bu 
sebeple, komisyonun teklifini anlamaya imkân 
olmadığı tarzında konuştular. Biz buna iştirak 
etmiyoruz. Yüksek Genel Kurulun haklarının 
tahdit edildiği hususunu ileri sürdüler. Muhte
rem arkadaşlarım; İtalya, Almanya ve Avus
turya'da Anayasa mahkemelerine, Yasama mec
lislerince, seçilecek üyelerin çoğunluğu teşkil 
etmekte olması, buna mukabil bizde teşkil et
memesi 'hususunun, bu konu ile alâkası olmadı
ğına kaaniim. Muhterem arkadaşlar; Yüksek 
Meclis muhtelif vesilelerle, yargı organlarının, 
siyasi kuvveti elinde tutan heyetlerden ve mer
cilerden tamamen/müstakil olması hususunda
ki hassasiyetini muhtelif vesilelerle izhar et
miştir. öyle zannediyorum ki, Reşit Ülker ar
kadaşımızın burada ileri sürdüğü tenkit, haddi
zatında Yasama meclislerince Anayasa Mahke
mesine nasıl üye seçilmesi gerektiği mevzuuna 
değil, fakat doğrudan doğruya Anayasa Mahke
mesinin siyasi heyetlerden tamamen müstakil 
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olmasının teminatını getirici bu sisteme karşı 
bir tenkidolarak mütalâa edilebilir. Bunu böy
le mütalâa edince, Yasama meclislerinin bir 
kısım üyeleri seçmesinin gerekçesi ise şudur: 
Anayasa bükümlerinin özü aynı kalmakla bera
ber muhtevası umumi efkâr içerisindeki fikir
lerin ve doktrinlerin inkişafına muvazi olarak 
'değişiklikler kazanabilir. Binaenaleyh, halk ile 
Anayasa Mahkemesi arasında bir irtibatın bu 
suretle kurulması 'zarureti vardır. Bu irtibatı 
en iyi bir şekilde kurmak durumunda olan, 
şüphesiz, halk iradesiyle buraya gelmiş olan 
Yasama meclisleridir. Anayasamızın sistemi, 
üyelerin ancak üçte birini Yasama meclisleri
nin seçmesi esasını kabul etmekle, Anayasa 
Mahkemesinin halkla irtibatı kurmak ve bü
tün milletin ve siyasi partilerin üzerinde hassas 
oldukları yargı organlarının siyasi kuvvetten 
istiklâli zaruretlerini bağdaştırmıştır. Bu se
beple, bu konu ile seçimin nasıl yapılması ge
rektiği konusu arasında biz hiçbir münasebet 
göremiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Reşit Ülker 
arkadaşımız, Anayasada seçimlerin nasıl yapı
lacağına dair teferruatlı esaslar mevcuttur. Me
selâ, Anayasa, üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile .seçilir, diyor; böyle olunca, kanun vazıı arzu 
etseydi, komisyonların aday göstermesi sistemi
ni Anayasaya dercederdi, buyurdular. Muhte
rem arkadaşlarım, buna şu şekilde cevap ver
mek mümkündür. Müzakere ettiğiniz, kabul 
ettiğiniz ve Cumhuriyet Senatosunca ufak bir 
değişikle kabul edilen bir andiçme metni var
dır. Oysa ki Anayasada Anayasa Mah'kemesi 
üyelerinin andiçeceklerine dair en ufak sara
hat mevcut değildir. Bunu böyle kabul ederek, 
Anayasada Anayasa Mahkemesi üyelerinin and-
içmesine dair bir kayıt yok diye, Anyasayı 
vaz'eden kanun koyucu buna lüzum görmedi 
neticesine varmak elbette ki mümkün değildir. 
Anayasa sadece temel gördüğü birtakım esasla
rı vaz 'eder. Kanun koyucu, Anayasaya sadece, 
her iki meclisin üye tamsayısının üçte ikisi tas-
vi'betmeden değiştirilememesini zaruri 'gördüğü 
(önemdeki 'hususları dercetmiştir. Anayasa 
Maihkemesi üyelerinin yemin metni ve Yasa
ma Meclislerince seçimin nasıl yapılması ge
rektiği hususlarının tanzimi, kanun koyucu her 
İki Meclisin üçde iki çoğunlukla değiştirmesi 
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•gerekli kaidelerden olduğu kanaatinde bulun
madığı için, burada yer almamıştır. Yoksa, 
Anayasada bir hususun yer almaması ile kanun
larda da bu hususun yer almaması gerektiği 
fikrinden bu yanlış fikirden hareketle, Yasama 
meclislerinin hiçbir konuda kanun cıkarama-
ması gerektiği gibi bir neticeye ulaşılabilir; bu 
da, ziyadesiyle mantıksız olur. 

Muhterem arkadaşlarım; tekrar ediyorum : 
.Raporumuzda da belirttik, üyeleri Yüksek Mec
lis seçecektir; Yüksek Meclise niyabeten bir ko
misyon veyahut da bir Karma Komisyon seçe
cek değildir. (Bunu da tekrar edeyim. 

'Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımız, 
meclisler kendi ıçtüzükleriyle bu hususları tan
zim ederler, buyuruyorlar. Muhterem arkadaş
larım ; bâzı ıhususlar vardır ki, meclislerin iç ça
lışmalarına taallûk etmekle beraber, önemli gö
rüldüğü için, bırakın kanunda, Anayasada bile 
yer almıştır. Mesele, siyasi parti gruplarının en 
az 10 kişiden meydana gelmesine dair olan hü
küm böyledir. Bu, birçok memleketlerde bir iç
tüzük hükmüdür. Bizde bir kanun hükmü ol
ması şöyle dursun, bir Anayasa hükmü olmuştur. 
Sebebi, çünkü kanun vâzıı bunda zaruret gör
müştür. Kanun vâzıı lüzum 'görüyorsa, içtüzük
lerde tanzim edilebilecek olan bir hususu, Mecli
sin iç faaliyetlerine mütaallik bir hususu, ka
nuna, hattâ Anayasaya dahi alabilir. Nihayet, 
Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımın, Yüksek 
Hâkimler Kurulu tasarısında bu hükmün Yük
sek Meclisçe çıkarıldığı yolundaki mütalâasına 
temas etmek isterim. Hakikaten, gerek Hükü
met, gerek Adalet Komisyonu bu hususta aynı 
esbabı mucibe ile bu fıkranın çıkarılmasına mu
vafakat etmiş ve bu, Yüksek Meclisçe oylan
mıştır. Bunun sebebi, bu fıkranın bir haşiv ol
masından ibaretti. Zira, Yüksek Meclisin kabul 
ettiği Yüksek Hâkimler Kurulu tasarısının 14 
ncü maddesinde «Yasama meclislerindeki seçim
ler, kendi 4 içtüzükleri... 'gereğince yürütülür»1 

ifadesi vardır. Binaenaleyh, bu hususun tanzi
mi pekâlâ düşünülmüştür. Benim bildiğim, Ada
let Komisyonu da, bu husus aslında 14 mcü mad
dede mevcudolduğu için muvafakat etmiştir. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu mesele zaten bundan evvel 
Yüksek Heyetinizde enine boyuna her bakım-
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| olan fikirlerimin bir bagka türlüsünü burada ifa-
I de ettiler. Hafızanıza müracaat ediyorum, ben-
I deniz komisyona «cür'et etmiş» diye bir kelime 

kullandım mı? «Sayın Komisyon» ibaresini kul
landığımı biliyorum, «cür'et etmiş» tâbirini kul
lanmadım. özür dilerim. Komisyon sözcüsü 
sayın arkadaşlarımız burada bizim fikirlerimizi 

I bu veya şu şekilde değiştirerek ifade etmesinler. Biz 
kendilerine âzami derecede hürmetkarız Parlâ
mento içinde hürmetkar olmak da vazifemizdir. 
Aynı şeyi kendilerinden beklemek hakkına da 
sahibiz. 

Hürmetlerimle. 
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dan görüşülmüş, ancak az bir ekseriyetle Millct-
Meclisinden çıkmıştır. Bu mesele Senatoda gö
rüşülerek karara bağlanmış, fakat bizim Anaya
sa Komisyonumuz Senatonun bu görüşüne işti
rak etmemiş, eski kanaatinde İsrar etmiştir. 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşların be
lirttiği gibi, hakikaten bu tamamen Meclisin 
seçme hakkını tahdideder mahiyettedir. Gerçi 
gösterilen adaylar arasından Yüksek Heyetiniz 
seçecektir, ama adaylar mahdut olacaktır. Üç 
misli aday gösterilecek, bir kişi seçilecekse üç 
aday gösterilecektir. Yüksek Heyetiniz bu üç 
adayı da seçmek istemiyorsa 4 ncüsü üzerinde 
durulmıyacaktır. Bu kanun metni bir 4 ncü-
sünü seçme imkânını vermemektedir. Komis
yon bütün müracaatler içinden üç kişiyi seçe
cek ama biz bir dördüncüsünü eklemek imkânı
na sahip bulunmıyacağız. Bu bakımdan komis
yon tamamen inisiyatifi ele alacak, Yüksek He
yetiniz bu bakımdan bir tahdide tâbi tutula
caktır. 

İkinci bir mesele daha var: Kanunların ya
pılmasında komisyonlar tetkikat yapar, rapor
larını getirirler. Yani önce bir hazırlık yapar
lar. Bu faaliyetleri buradaki aday seçmeye ben-
zetilemez. Şu bakımdan ki, faraza bir kanun 
tasarısı metni komisyondan geçip raporu burada 
okunduğu zaman, bâzan Yüksek Heyetiniz ka
bul etmiyor, reddediyor veya komisyon geri 
alıyor veyahut da komisyona iade ediliyor. Ko
misyon Yüksek Heyetinizin görüşüne göre, bir 
tadil yapıyor. 

§imdi Encümene şu soruyu sormak isterim; 
getirilen adaylar şayet Yüksek Heyetinizce ten-
sibedilmiyecek olursa, komisyon bunu geri alıp 
başka aday mı getirecektir? Bu mümkün değil
dir, adayların seçimlerini yapmaya mecburuz. 
Bu suretle tensibetmediğimiz kimseleri, sırf ko
misyon aday göstermiştir, seçmek mecburiyetin
de kalacağız, diye, bu mecburiyeti' de nazarı iti
bara alarak, Senatonun değiştirişini benimseme
nizi Yüksek Heyetinizden rica ederim. 

BAŞKAN — Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; çok özür dilerim. Tekrarı huzu
runuza çıkmak istemezdim. Fakat, Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımızın sözcü makamında müta-
addit defalar - bendeniz 7 defa tesbit ettim -
benim kürsüde ifade ettiğim ve zapta, geçmiş 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KURCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşların, Komisyonumuz belki 8 nci defa hu
zurunuza çıkmaya cüret ediyor. Bu cüret hu
susu sadece kendi fiillerimize ait bir şeydir. 

İhsan Tonbuş arkadaşımız önemli ve teknik 
bir meseleye temas ettiler, bunu cevaplandırmak 
istiyorum. Dediler ki, komisyonların aday gös
termesi hususu, meclislerle aday gösterilmesini 
önliyeceği için genelkurulun seçme imkânını 
tahdideder. 

Muhterem arkadaşlarım, doğrudur, Bu bir 
tahdit teşkil eder. Fakat bu tahdit meclisin ha
kimiyet haklarına bir tecavüz değildir. Bir hak
kın tanzimi bahis konusu olduğu zaman birta
kım tahditler gelir. Bütün mesele, Yüksek Mec
lisi bu tahdidin faydalı neticeler doğurup do-
ğurmıyacağı hususundaki kararını tam bir ser
besti ve hakkı hükümranı içinde verilip veril
memesi meselesidir. 

Yoksa, kanunların yapılması prosedürü de 
Meclisi ıtahdi'defcmekteddr. Meselâ, 'nâçiz ko
misyonumuz için tanınan ısrar hakkı gibi. As
lında, Meclisin çalışmasını (tanzim eden ve <bu 
Meclisin çalışmasının ıselâmete ulaşmasını sağ-
lıyan (hususlar ve talhditler de, bizzat Yüksek 
Meclisin (kararlarına dayanarak tedbit edilen 
metinlerde belirtilmiştir. 

İkinci nokta mühimdir : Diyorlar ki, «Ko
misyon her bir üyelik için 3 aday gösterecek
tir. Burada 9, Senato'da ise 6». Yedek üyelik
ler için de öyledir. «Eğer <bu laıdayları Meclis be
ğenmezse, behemahal onlar arasından da biri
sini seçmek mecburiyetinde lolacaktır». ' Hayır 
ankaldaşlar, Meclisler Genel Kurullarının "bu 
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adaylardan hiçbirini sıeçımemek hakkı tabiîsidir. 
Çünkü, adaylardan her hangi 'birini seçmek 
hakkı, Genel Kurullara aittir. Bu hususta •ibir 
«ora sordular : «Genel Kurullar adaylardan 
hiçbirini seçmezse, komisyonlar yeniden aday 
gösterecek mi» diye. Evet arkadaşlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz islti-
yen yok. Efendim, Cumhuriyet Senatosu, 5 nci 
maddenin 3 neü fıkrasının çıkarılmasını derpiş 
eden bir değiştirge (kabul etmiştir. 

Anayasa Komisyonumuz bu değiştirgenin 
benimsenmemesi kanaatindedir. Madde uzun-
(boylu konuşuldu. Malûmuâliniz müzakere mev-
zuumuz, değiştirgenin benimsenımemesi hakkın
daki komisyon raporudur. 

Benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler, yani komisyonun mü
talâasına iştirak edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmemiştir. Yani, Cumhuriyet Senatosunun 
3 ncü fıkranın tayyı ihakkmdaki değiştirgesi ka
bul edilmiştir. 

Buna güre 5 nci maddeyi okuyoruz. 

b) Millelt Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
seçim 

MADDE 5. — Anayasa Mahkemesine Millet 
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. 

Her iki yasama meclisince seçilecek tbirer 
üye, üniversitelerin hulkulk, iktisat ve siyasal bi
limler öğretim üyelerinin teşkil ettikleri kurul 
tarafından gösterilecek adaylar arasından seçi
lir. Aday sayısı, açık üyeliklerin üç kaltı tuta
rında olur. Bu kurul, Ankara Üniversitesi Rek
törünün daveti üzerine Ankara 'da toplanır. Top
lantı nisabı, üye tamsayısının üçte ikisidir. 
Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday seçilebil
mek için, bahis konusu kurulun üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu gereklidir. 

Yasama meclisleri genel kurullarında yapıla
cak seçimde seçilebilmek için, üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir, i lk iki 
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, daha son
raki oylamalarda üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile yetinilir. Seçilm gizli oyla yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yasa
ma meclislerince, Anayasa Mahkemesi asıl ve 
yedek üyeliklerine seçilemezler. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Piğer maddeye geçiyoruz. 
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4 . - 9 ncu madde üzerindeki değişiklik: 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince ka

bul 'edilmiş olan metindeki Yasama Meclisleri
nin tatilde bulunması veya Millet Meclisi se
çimlerinin yenilenmesine karar verilmesi 'halle
rinde, Anayasa Mahkemesi üyelikleri için se
çimin tatilin bittiği günden veya Millet Mecli
sinin ilk toplantısından itibaren on beş gün için
de yapılması gerektiğine dair hükmü, bu süre
yi bir aya çıkartmak suretiyle değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, bu değişiklikte her hangi 
«bir ımahzur olamıyacağı ırnütalâasiyle, bu deği
şikliğin benimsenmesi yolunda kanaat izhar ey
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iıstiyeıı? 
Yok. Komisyonumuz, Senatonun.bu madde üze
rindeki değiştirgesini benimsemektedir. Komis
yonumuzun benimseme teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, yani değişiklik ıbenimsenımaştir. 

Mıaddeyi okuyoruz. 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 
MADDE 9. —• Anayasa Mahkemesine seçi

lenlerden bu görevi kabul etimiyonlerin adları 
Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından, se
çimi yapan kurul veya meclislere veya maka
ma derhal bildirilir. Bu tarihten itibaren bir 
ay içinde, yulkardaki maddelerde (belirtilen 
usuller uyarınca yenileri seçilir. Kurul ve mec
lislerin tatilde bulunması veya Millet Meclisi 
(seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiş ol
ması hallerinde, üye seçimi, tatilin bittiği,.gün
den veya Millet Meclisinin ilk toplantısından 
itibaren bir ay içinde yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. , 

10 ncu madde üzerindeki değişikliği okutuyo
rum. 

5. 10 ncu madde üzerindeki değişiklikler : 
a) Cumhuriyet Senatosu, Anayasa Mahke

mesi üyeliğine seçilenlerin andiçme töreninin !bu 
maddede zikredilen zevattan «gelenlerin» huzu
runda yapılacağını tasrih ederek, Millet Mecli
sinin kabul ettiği metni bu yolda değiştirmiştir. 

Bu değişiklik, sanki andiçme töreninde bu-
lunmaları gereken zevatın bu törene gelmeleri 
kendi ihtiyaçlarına bırakılmış gibi bir mâna ifa
de edebilir. Halbuki, bu zevatın, meşru mazeret
leri olmadıkça, bu törende bulunmalarının ta-
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biî olduğu muhakkaktır. Meşru mazeret dolayı-
siyle Ibu zevattan bâzılarının törende hazır bulun
mamaları halinde, törenin yapılamıyacağı veya 
andiçmenin muteber olmıyacağı yolunda ileri 
sürülebilecek mülâhazaların varidolmıyaeağı aşi
kârdır. 

Komisyonumuz, bu gerekçe ile, Millet Mecli
since kabul edilmiş olan metinde yapılmış bulu
nan bu değişikliğin benimsenmemesi gerektiği ka
naatindedir. ^ 

BAŞKAN — Efendim, burada Komisyonu
muz Senatoca derpiş edilmemiş bulunan değiştir
gesinin benimsenmemesi kanaatindedir. Bu hu
susta söz istiyen arkadaş var mı? 

Komisyonumuzun yapılan değikliğin benim
senmemesi hususundaki mütalâalarını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Komis
yonumuzun mütalâası kabul edilmiş, değişiklik 
(benimsenmemiştir. 

Şimdi de (B) bendini okutuyorum : 
b)' Cumhuriyet Senatosu, bundan başka 

Millet Meclisi metnindeki «yemin ederim» ibare
sini «söz veririm» tarzında değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisindeki galip te
mayülü ifade eden «yemin ederim» formülünün 
bu şekilde değiştirilmesine mahal görmemiştir. 

BAŞKAN — Maddenin bu bölümündeki Se
natonun değiştirmesini Komisyonumuz benimse-
memiştir. Söz istiyen arkadaş var mı? Oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Komis
yonumuzun benimsenmemesi hususundaki mütalâ
ası kabul edilmiştir. Karma Komisyona verilmiş--
tir. 

6. 14 ncü madde üzerindeki değişiklik: 
•Cumhuriyet Senatosu, Anayasa Mahkemesi 

üyelerinin «resmî veya özel» hiçbir görev alamı-
yacakları yolundaki Millet Meclisi metnini «res
mî veya özel veya siyasi» hiçlbir görev alamıya-
cakları yolunda değiştirmiştir. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin «siyasi mahi
yette hiçbir görev alamıyacakları, esasen, hâkim
lerin mesleklerinden çekilmedikçe, Yasama Mec
lisleri seçimlerinde aday olamıyacakları ve seçile
meyecekleri yolundaki Anayasanın 68 nci madde
sinin 4 ncü fıkrası hükmü ile memurların siyasi 
partilere girmesi yasağını koyan ve hâkimlere 
de şâmil olduğu şüphesiz bulunan Anayasanın 
119 ncu maddesi hükmünün ve ayrıca, bahis ko
nusu tasarı maddesi metninin son fıkrası hükmü-
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nün icaplanndandır. Kaldı ki, «siyasi» mahiyet
teki bir görev, ya resmî veya özel bir görev ola
bilir; Anayasa Mahkemesi üyelerinin resmî veya-
özel başka hiçbir görev alamıyacakları açıkça be
lirtildiğine göre bu üyelerin «siyasi» bir görev 
alabilmeleri imkânı zaten tamamiyle ortada** kal
dırılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış olan bu değişikliği lüzumsuz 
saymış olup bu değişikliğin benimsenmemesi ge
rektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Efendim, 14 ncü madde üzerin
de Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Komisyonu
muzun benimsenmemesi hususundaki kanaatini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiş, Senatonun değiştirişi benim
senmemiştir. Karma Komisyona havale edilmiş
tir. 

7. — 16 ncı madde üzerindeki değişiklik
ler : 

a) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 
1 nci fıkrasında yaptığı değişiklikle, Millet 
Meclisince 1 400 lira olarak kabul edilmiş olan 
ödeneği 800 liraya indirmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, bir kurul olarak, Devlet 
Protokolünün beşinci sırasında Bakanlar Ku
rulundan hemen sonra yer alması gerekecek 
olan bu Yüce Mahkemenin üyelerine, bu kadar 
az bir ödenek verilmesini, işgal ettikleri maka
mın şeref ve itibariyle kabili telif göreme
mektedir. Nihayet, Anayasa Mahkemesi üye
liğine bu alanda ihtisası olan en kıymetli ze
vatın rağbetinin temin edilmesi de, vereceği 
her hangi bir yanlış kararla Türk toplumu
nun düzenini ve dengesini bozmaya kadir bir 
mahkeme bahis konusu olduğuna göre, kesin 
bir zarurettir. 

Komisyonumuz bu gerekçe ile, bu değişik
liğin benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen 16 ncı maddenin (A) bö
lümünü komisyonumuz benimsememektedir. 
Komisyonun mütalâasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, 
Cumhuriyet Senatosunun (A) bölümü hakkın
daki değiştirgesi benimsenmemiştir. 

b) Cumuhriyet Senatosu, Millet Meclisi 
metninin son fıkrasını çıkarmıştır. 
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Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesi üyeleri 

arasında özlük hakları bakımından eşitliği mu
hafaza etmek maksadiyle, bu değişikliğin be
nimsenmesinin uygun olacağı kanaatindedir. 

Bu vesile ile, Askerî Yargıtay tarafından 
gösterilecek adaylar arasından Cumhurbaş
kanınca Anayasa Mahkemesine üye seçilecek 
olan kimsenin, askerlikle ilişiğinin kesilmesinin 
bedihî olduğu hususuna işaret olunur. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonumuz, Cum
huriyet Senatosunun, 16 ncı maddenin (B) 
bölümü hakkındaki değiştirgesinin benimsen
mesi kanaatindedir. Komisyonun kanaatini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosu
nun (B) bölümü hakkındaki değiştirgesi be
nimsenmiştir. Madde komisyona verilmiştir. 

8. — 18 nci madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince 

kabul edilen metni tamamen, değiştirerek, 
daimî raportörlük sistemini getiren bir metin 
kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun metnine göre, 
Anayasa Mahkemesi raportörleri hâkimlik veya 
akademik meslek mensuplarının dışında bu
lunmalıdırlar. Gerçi, aslında, Cumhuriyet 
Senatosunun derpiş ettiği şekilde Anayasa 
Mahkemesi raportörlüğünü^ ayrı bir meslek 
halinde teşkilâtlandırmak ideal hal tarzı ise 
de, memleketimizde halen bu alanlarda kifa
yetli uzman sayısının çok az bulunması ve 
bu uzmanlardan, üstelik, Cumhuriyet Senatosu
nun arzu ettiği şekilde, doktora yapmış bu
lunanların üniversitelerde ve hâkimlikte mev
cut çok cazip yükselme imkânlarını terk ede
rek, ömürlerini sadece Anayasa Mahkemesin
de raportörlüğe hasretmelerini beklemenin 
realist olmıyacağı aşikârdır. Komisyonumuzun 
kanaatince, Cumhuriyet Senatosunun metni 
kabul edildiği takdirde, Anayasa Mahkemesine 
yeter sayıda kifayetli raportör bulmak fevka
lâde müşkül olacaktır. 

Komisyonumuz, yukardaki gerekçe ile, 
Cumhuriyet Senatosu değişikliğinin benimsen-
memesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Tahtakılıç, 

AHMUT TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi Kanunu 
müessese kuruyor. Müessese kurarken, 'bu mü-
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essesenin bir teşkilâta ihtiyacı olup olmadığını, 
komisyonumuzun dediği gibi temelli bir teşkilâ
ta ihtiyacı olup olmadığını ele almak birinci 
meseledir. Bu teşkilâta 'gerekli elemanlar nasıl 
bulunur? Bu da ikinci meseledir. 

Kanun, icabında muvakkat bir madde ile, is
tenen evsaftaki elemanlar bulununcaya kadar, te
min edilecek elemanlarla veyahut da Meclisçe 
derpiş edilen maddeye göre seçilecek elemanlar
la, işlerin yürütüleceğini belirtmiştir. 

Senatonun bu mevzüdaki mütalâası yerinde
dir. Arkadaşlar, adlî, siyasi, iktisadi sahada içti
hat merkezimiz olan bir teşekküle inha. yoluy
la adam bulup da, bu teşkilâtı muvakkat kadro
larla idare etmek zihniyeti yerine bu müessese
nin buradaki raportJörü, zannedildiği gibi, Tem
yizdeki raportör gibi değildir. Buradaki rapor
tör; kendisine verilen mevzuun Anayasa çer
çevesi içinde Türk toplumunun Anayasa ile 
olan ihtiyaçlarını tesbit edebilecek yüksek iç
tihat sahibi kimsedir. Bu elemanların yetişti
rilmesi için Senatonun derpiş ettiği gibi kad
rosunu değiştirmeli, icabederse muvakkat bir 
madde i'le de teneffüs payı verilmelidir. Devşir
me, Anayasanın derpiş ettiği, Türk toplumu
nun ihtiyacını tesbit edecek kudr'ette olmıyan 
elemanlarla bu olamaz. Onun için komisyon 
raporunun reddedilerek Anayasa metninin ka
bul edilmesinde fayda görüyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, sayın Tahtakılıç'in esasta haklı ol
duğunu biz de raporumuzda izah ettik. Ken
dileri Millî Eğitim Bakanlığı yaptılar, gayet 
iyi bilirler, karşılaştıkları durumu izah edebi
lirler. Bir lise yapıyorsunuz, lâ'boratuvarı var, 
her şeyi var, yalnız içinde hoca yok. Binaen
aleyh, hakikaten kendileriyle bu noktada bera
beriz. Lisenin kadrolarının hocalarını evvelden 
bulalım, evvelâ elemanları yetiştirelim, liseyi 
de ondan sonra açalım. 

Bu'günkü durum teknik bir durumdur. Yük
sek Meclisçe kabul edilmiş olan madde, bugün
kü şartlar içinde, raportör bulabilmek için mu
vakkat bir hal çaresi getirmektedir. Buraya 
gelecek raportörlerin devşirme olacağı kanaa
tinde değilim. Gelecek raportörler, üniversite-
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den, hâkimlikten ve Danıştaydan gelecekler, ge
lirken de bir süzgeçten geçeceklerdir. Bunların, 
«devşirme»1 denecek kadar, vasıflarının düşük 
olacağı hususunda bedbin değilim bendeniz. 
Ancak şöyle bir durumda karşılaştığımız fikir
lere esas itibariyle iltihak ederim. Mümkün ol
sa da foir daimî raportörlük müessesesi t'eş-
kilâtlandırsak ve kadrolarını kursak yalnız 
bu daimî raportörlük müessesesini şimdi- J 
den işletmek mümkün olmıyabilir. Kadroları 
alınmış olmakla beraber, bir muvakkat madde 
ile de geçici bir nevi yani bugünkü şekilde bir 
tanzim tarzı kuralım. Bu fikir aslında komis
yonumuzun da fikridir. Yalnız karşımıza teknik 
bir mesele çıkmaktadır. Şu anda ya Yüksek 
Meclisçe kabul edilmiş olan eski maddeyi ter
cih edeceksiniz, yahut Senatonun getirdiği de
ğişikliği. Senatonun getirdiği değişikliği olduğu 
gibi benimseyecek olursanız, <bu benimseme ile 
madde katileşmiş olacaktır. O zaman Sayın 
Tahtakılıç 'in birinci meselesi gerçekleşecek ve 
artık muvakkat bir madde eklemek suretiyle 
bugünkü şartlar bakımından raportörleri temin 
edici ufak 'bir hal tarzını da kanun metnine dâ
hil etmek mümkün olamıyacaktır. Bu itibarla 
eğer lütfeder, bu konuda Cumhuriyet Senato
sunun değişikliğini benimsemezseniz bu husus 
Karma Komisyona 'gidecektir. O zaman Karma 
Komisyon Sayın Tahtakılıç 'in derpiş ettiği veç-
'hile bir. madde ile bir de Yüksek Meclisinizin 
kabul ettiği hususlarla karşıkarşıya kalacak 
ve bu hususları nazarı itibara alarak geçici 
bir madde ile huzurunuza gelinecektir. Sizden 
ricamız, (Senatonun değişikliğinin reddedilme-
sidir. Sayın Tahtakıhç'm derpiş ettiği şekilde 
bir hal tarzı bulunup getirilecektir, komisyo
nunuzun temayülü de budur. 

[BAŞKAN — Sayın G-ökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi gibi memlekette istikra

rı temin edecek bir müessesede daima değişen 
bir raportörlük usulüne gitmenin yerinde olmı-
yacağı kanaatindeyim. Bu memlekette yetişmiş 
insanlar vardır. Avrupa'da, Sor'b'on'da okurlar, 
doktora yaparlar, giderler ecnebi şirketlerde 
çalışırlar. Buradaki raportörlük kadroları de
vamlı olsun ve kıymetli, yetişmiş elemanlar bu
raya getirilsin. Böyle mühim bir müessesede 
daima değişen raportörlerin iyi netice vermiye-
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ceği 'hakkındaki kanaatimi Yüksek Heyetinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, biraz evvel Sayın Gökay hocam huzurunu
za çıkmamış olsaydı, bendeniz muhtemelen ye
niden vaktinizi alacak değildim. Fakat, haki
katen çok mümtaz bir üniversitede kariye yap
mış bir insanın bu sözleri söylemesinin büyük 
kıymeti vardır. Bu itibarla, sözlerini cevaplan
dıracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar edeyim : 
Daimî raportörlük müessesesinin aleyhinde de
ğiliz. Ama, şu durumla karşı karşıya bulunmak
tayız; Cumhuriyet Senatosu, «raportörler dok
tora yapmış kimselerden alınsın» diyor. Rapor
tör aylıkları burada gösterilmiş. 1 250 - 1 500 
lira maaş. Kesilecek de tabiî. 

Şimdi arkadaşlar, daimî raportörlüğe alaca
ğımız adam, doktora yapmış olacak ve hayatı 
boyunca raportör olarak kalacak! Anayasa ce
vaz vermiyor ki, şu kadar sene raportörlük yap
tıktan sonra seni Anayasa Mahkemesi üyesi ya
pacağız, diyebilelim. Buna imkân yok. Doktora 
yapmış bir adam, hayatta yükselmek için, hâ
kimlik meslekine girse, Temyiz Başreisi, hattâ 
Anayasa Mahkemesi Başkanı olması muhtemel
dir. Üniversiteye girse doktora yapmış olduğu
na göre asistandır; doçent, profesör, dekan,* 
rektör olmak imkânını haizdir. Daimî rapor
törlük müessesesi bir feragat müessesesidir. 
Dünyanın her yerinde böyledir. Hattâ Fransa'
da Danıştayda barem dereceleri dışında memur 
telâkki edilirler. Maaşları ve ödenekleri ayrı 
bir rejime tâbi tutulur. Bunu biz de yapmaya 
çalışalım. 

Şimdi; Senatonun maddesini olduğu gibi ka
bul ederseniz, daimî raportörlükler - yanılmayı 
çok arzu ederim - boş kalabilecektir. Şu halde, 
Anayasa Mahkemesini kifayetli elemanlarla ça
lıştırabilmek için bir kere geçici hal tarzını 
daimî raportörlük esasıyla birlikte kabul ede
lim. Mesele Karma Komisyona gitsin. Bunun 
teknik yolu budur. Bu suretle, arkadaşlarımı
zın arzuları da tahakkuk edebilecektir. Bunu 
yapabilmenin tek çaresi de şu anda Cumhuriyet 
Senatosu değiştirişini reddetmektir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 
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KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Efendim, Cumhuriyet Senatosunun metninde^ 
«raportörler, üniversitelerin, Hukuk, İktisat ve 
Siyasal Bilimler fakültelerinden mezun olan ve 
doktora yapmış olanlar arasından intihabedi-
lir» denmektedir. 

Anayasanın 145 nci maddesinin Anayasa 
Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri için koyduğu 
şartlar şudur : «40 yaşını bitirmiş, 65 yaşmi 
doldurmamış olmak ve Yargıtay, Danıştay, As
kerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, üye* 
lik, başsavcılık, başkanunsözcülüğü veya üni
versitelerde hukuk, iktisat veya siyasal bilim
ler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği ve
ya 15 yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.» Bu 
hükme Senatonun raportörler için koyduğu 
doktora yapmış olmak şartı aykırıdır, arkadaş
larım. Çünkü, esas hâkim için yani Anayasa 
Mahkemesini teşkil edecek hâkim için doktora 
şartı aranmazken, raporötrler için doktora şartı 
aranıyor. Adam diğer bütün şartları haizdir, 
hattâ lüzumu varsa lisan da bilmektedir. Mem
leket realitelerinin içerisinde yoğrulmuştur. Bit 
adamı raportör yapmıyoruz. Bu, bence Anaya
sanın ruhuna aykırıdır, arkadaşlar. Ve ne di
yor, Cumhuriyet Senatosu; İyi yetişmiş eleman
lar bulmak ve bunları daha ihtısaslaştırmak 
için bir daimî raportörlük müessesesi kurulsun, 
diyor. Fakat bu doktora kaydı ile yetişmiş ele
manların istihdamını önlemiş oluyor. Doktora 
yapmış olmak fiilen de bir faikiyet verebilece
ğinden, doktor haliyle seçilecektir. Doktora 
yapmış olmasını bir imtiyaz gibi kabul edip bir 
şart olarak burada dercedilmesi caiz değildir. 
Bu, biraz evvel okuduğum Anayasanın ruhuna 
da, lâfzına da aykırıdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen kanunun 18 nci 
maddesi komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Komisyonumuzun bu teklifini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, Cumhuriyet Senatosunun değiştirisi be
nimsenmemiştir. Karma Komisyona veriyoruz. 

9. — 21 nci madde üzerindeki değişiklikler: 
a) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 1 

nci fıkrasının 3 ncü bendindeki, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi 
partiler» ibaresini, «Cumhuriyet Senatosu veya 
Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi par
tiler» tarzında değiştirmiştir. 
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Bu değişiklik, amelî bakımdan hiçbir fark 

getirmemekle beraber, Anayasanın 149 ncu mad
desinde kullanılan ibarenin aynen tekrar edil
mesi daha uygun olacaktır. 

Komisyonumuz, bu itibarla, bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Efendim Ko
misyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun, 21 nci 
madde (A) bölümündeki değiştirgesinin benim
senmemesi kanaatindedir,. 

Komisyonun mütalâasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, Cumhuriyet Senatosunun, 21 nci madde
nin (A) bölümü üzerindeki değiştirgesi benim
senmemiştir. 

b) Cumhuriyet Senatosu, aynı maddenin 
aynı fıkrasının 4 ncü bendindeki, «siyasi par
tilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları» 
ibaresini «siyasi partilerin Cumhuriyet Senato
su veya Millet Meclisinde mevcut meclis grup
ları» olarak değiştirmiştir. 

Komisyonumuzun 30 Mart 1962 tarihli ve 
Esas No: 1/99, 2/125 ve Karar No: 15 sayılı ra
porunda da (Millet Meclisi S. Sayısı: 54) belir
tildiği gibi (Sayfa 37), her iki meclisten geçip 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş 
bir kanun metni aleyhinde iptal dâvası açılması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında belli 
bir partinin müşterek bir görüşe sahibolmasını 
gerektiren konulardandır. îptal dâvası açılıp 
açılmaması üzerinde, aynı partinin Millet Mec
lisi grupunun başka, Cumhuriyet Senatosu gru-
punun başka görüşlere sahibolması, Anayasamı
zın temellerinden birini teşkil eden siyasi par
tilere dayanan rejim anlamı içerisinde «siyasi 
parti» mefhumu ile bağdaştırılamıyacak bir hu
sustur. 

Diğer taraftan, Cumhuriyet Senatosunun 
metni, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fık
rası muvacehesinde, Millet Meclisinde ve Cum
huriyet Senatosunda onar üyesi bulunmadığı 
için bu Meclislerin ikisinde de grup teşkil ede-
miyen; ancak, milletvekili ve Cumhuriyet Se
natosu üyesi sayısı ona baliğ olduğu için Tür
kiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısın
da grup teşkil edebilen siyasi partilere iptal 
dâvası açmak imkânını tanımamaktadır. Ana
yasanın 149 ncu maddesinde bu hakkı kulla
nabilecek olan grupların hangileri olduğu tas-
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rıh edilmediğine ve bu hususun, tanzimi kanu
na bırakılmış sayılmak gerekeceğine göre, Ana
yasa Mahkemesine iptal dâvası açma imkân
larım, Millet Meclisi metninde olduğu gibi da
ha geniş tutan bir hal tarzı, elbette ki, Anaya
sanın ruhuna daha uygun düşer. 

Komisyonumuz, bu gerekçe ile, Cumhuriyet 
Senatosunun bu değiştirişinin benimsenmemesi 
gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Efendim, bu bölümün okunu
şunda, 16 nci sayfanın 4 ncü satırında, «ona 
baliğ olduğu için» şeklinde bir düzeltme olmuş 
ve o şekilde okunmuştur. Ittılaınıza arz ede
rim. 

Maddenin bu bölümünde Cumhuriyet Sena
tosunun değiştirgesini Komisyonumuz benim-
sememiştir. Bölüm hakkında söz istiyen yok. 
Komisyonun, mütalâasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenlçr... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş ve Cumhuriyet Senatosunun değiştirgesi be
nimsenmemiştir. 

Kanunu komisyona havale ediyoruz. 
10. — 24 ncü madde üzerindeki değişiklik : 
Cum'huriyet Senatosu, bu maddenin 2 nci 

bendindeki, «iktisası» kelimesini «iksası» olarak 
değiştirilmiştir. 

-30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Ka
nunun metninde, «iktisası» kelimesinin mevcud-
olduğu müşahede edildiğinden, 'komisyonumuz 
bu değişikliğin benimsenmemesi gerektiği ka
naatindedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, kanun tasarı
sının 24 ncü maddesi üzerindeki Cumhuriyet 
Senatosunun değişikliğinin benimsenmemesi ka
naatindedir. Komisyonumuzun benimsememe ka
naati hakkında söz istiyen arkadaşımız var -mı? 
Buyurun Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım, «Bâtıl, makisünaleyh olamaz» 1341 tarih
li Anayasa muhakkak ki, bir bilim noktasından 
değil, metindeki redaksiyon hatasından ileri ge
len «iktisa» tâbiri yanlıştır. Bu malûmuâlileri ol
duğu üzere (iksa) kelimesi, (efal) babından 
(kisve) kökünden gelir. Bendenizce (şapka) için 
«iksa» doğrudur; «iktisa» yanlıştır. Arapça biler, 
arkadaşlarımızın fazla olduğu bir Mecliste, yani 
Senatoda yapılmış olan değiştirge doğrudur. Ev
velce yanlış yazılmıştır kanaatindeyim. Bunu mes
net ittihaz etmek doğru olamaz. Şimdi doğrusu 
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yazılacaktır. Tasarıda (giymek) densşydi daha 
iyi olurdu. Ama şimdi kanuna geçmiştir, artık 
az buçuk arabî bilen bir arkadaşınız olarak bunun 
böyle çıkmasından utanırım. «îksa» tâbiri doğru
dur. Senatonun değiştirgesinin kalbulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Komisyonun evvelâ, Arapça hususunda 
tam Ibir cehalet içinde bulunduğunu bütün üye
ler ittifakla itiraf eder. (Gülüşmeler) Hattâ, Ko
misyonumuzda zannederim, Sayın Nurettin Ar-
dıçoğlu'ııdan, Sayın Hatipoğlu'ndan, Sayın Bö
rekçi'den ve Sayın Akan'dan başka eski Türkçe 
bilen üye de mevcut değildir. Anayasada bu ka
nunun ismi yazılırken, orada, «iksa» değil, «ikti
sa» denmiştir. 

Müdevvenat Dergisini celp ettik, orada da 
«iktisa» yazıyor. Biz tereddüde düştük. Muhte
melen yanlış bir kanaata vardık. Çünkü, Cumhu
riyet Senatosunda Arapçada ihtisas sahibi olan
ların Yüksek Mecliste bulunanlardan daha fazla 
olduğu aşikârdır. Ama, acaba bir yanılmamı var? 
Şunu karşılıklı gelip konuşalım diye, raporumu
zun bu maddesini böyle yazdık. 

Asım Eren arkadaşımızın beyanatı bize tam 
bir itminan vermiştir. Bu toakımdan, Cumhuri
yet Senatosunun Arapçaya olan vukufu hasebiy
le yaptığı tashihat isabetlidir. Bu bakımdan, bu 
tadili kabul ediyoruz ve uygun olduğu kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Efendim 24 ncü madde üze
rinde Senatoca yapılan değişikliği, Komisyon bu
radaki mütalâası ile benimsenmesini istemekte
dir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Evet, 

BAŞKAN — Komisyonun benimsenmesi iste
ğini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Senatoca yapılan değişikliğin 
benimsenmesi kalbul edilmiştir. Maddeyi okuyo
ruz. 

Devrim kanunlarının Anayasaya aykırılığının 
iddia edilememesi 

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

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı 
Şapka îksası hakkında Kanunun; 
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3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 

Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların meni ve ilga
sına dair Kanunun; 

4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erkamın kabulü hakkında Kanunun; 

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

6. 26 Teşrinisani 19>34 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların kal
dırıldığına dair Kanunun; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarühli ve 2696 sayılı 
bâzı kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun; 

8. 17 Şulbat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisinin 110 ncu maddesiyle evlen
me akdinin evlendirme memuru tarafından yapı
lacağına dair medeni nikâlh esasını vaz'eden mad
delerinin; 

9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hü
kümleri aleyhinde; 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğin
ce, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz 
ve bu Mahkemeye itirazen başvurulamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Eıtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11. 26 nci madde üzerindeki değişiklikler: 
a) Bu maddenin 4 ncü fıkrasındaki «Ana

yasa Mahkemesi Genel Kurulu» ibaresi, Cumhu
riyet Senatosunca, «Anayasa Mahkemesi» olarak 
değiştirilmiştir. 

Gerçi, bu değişiklik kabul edilse dahi, maksa
dın aynı olduğu şüphesizdir. Bununla beraber, 
dâva dilekçesinin noksanlıklarının tesbitinde Ana
yasa Mahkemesi adına bu Mahkemenin İçtüzü
ğünde (belirtilecek bir kurulun, Hükümet tasarı
sının 43 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında derpiş 
edildiği tarzda, görevlendirilebileceği yolunda 
her hangi bir yanlış tefsiri önlemek bakımından, 
«genel kurul» ibaresinin metinde kalması uygun 
olacaktır. 

Komisyonumuz, bu itibarla, bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında söz istiyen 
var mı? 

26 nci madde (a) bendi üzerinde Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliğin Komisyon be
nimsenmemesi mütalâasındadır. < 

Benimsenmemesi mütalâasını oylarınıza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

b) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 
son fıkrasındaki «Genel Kurul» ibaresini de 
çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, yukarda izah edilen sebep 
dolayısiyle, bu değişikliğin de benimsenmemesi 
gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — (b) bölümündeki değişikliği 
komisyonumuz benimsemiyor. Komisyonumu
zun benimsememe kanaatini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyo
numuzun benimsememe teklifi kabul edilmiş
tir. 

c) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin son 
fıkrasının son cümlesinde, bu konudaki karar
ların Resmî Gazetede yayınlandıktan başka, il
gililere de tebliğ olunacağına dair bir değişik
lik yapmıştır. 

Komisyonumuz, müracaatçının işini kolay
laştıracağından, bu değişikliğin benimsenmesi 
gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunca madde üzerinde yapılan (C) bö
lümü üzerindeki değişikliğin benimsenmesi ka
naatindedir. 

Komisyonumuzun benimsemesi mütalâasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Be
nimseme mütalâası kabul edilmiştir. Madde 
Karma Komisyona verilmiştir. 

12. — 30 ncu madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin son fık

rasındaki, «izahatlarını» ibaresini «açıklamala
rını» olarak değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, dil bakımından, bu değişik
liğin benimsenmesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde Cum
huriyet Senatosunca değiştirişinin komisyonu
muz benimsenmesi kanaatindedir. Komisyo
numuzun benimsemesi kanaatini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş Senatonun değiştirmesi benim
senmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

Tebligat 
MAÖDE 30. — Anayasa Mahkemesi 29 ncu 

madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamala
rının dinlenmesine karar verdiği takdirde, 
ilgililere, tâyin edilecek günde mahkemede 
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hazır bulunmaları veya temsilci gönderme
leri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya tem
silci göndermezlerse, gerekli incelemenin dos
ya üzerinde yapılacağı meşruhatını havi da
vetiye gönderilir. 

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

21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci ben-
ncu bentlerinde yazılı kurullar, Başkanları 
veya Başkanın tensibedeceği bir üye tarafın
dan*; aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 
ncu bendinde yazılı Üniversiteler, Rektörleri 
veya Rektörün görevlendireceği - biri varsa 
Hukuk Fakültesinden olmak üzere - iki öğretim 
üyesi tarafından temsil edilirler. 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde ya
zılı hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
2, 3 ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve iptali 
istenen kanun veya içtüzüğün veya bunların 
belli hükümlerinin Anayasaya aykırı olma
dığı kanaatinde bulunan siyasi partiler veya 
parti grupları, 25 nci maddenin 1 nci fıkrası
nın 1 ve 2 nci bentleri uyarınca Anayasa Mah
kemesine yazılı mütalâa verebilirler. Anayasa 
Mahkemesi, lüzumlu gördüğü takdirde, yu
karda yazılı parti ve parti gruplarından sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere iki temsilci is-
tiyebilir. 

BAŞKN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13. — 33 ncü madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyett Senatosu, bu maddenin 2 nci 

fıkrasına, «yasama meclislerinin» ibaresinden 
sonra bir virgül eklemiştir. 

Bu virgül eklendiği takdirde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ve yasama mec
lisleri dışından atanan Bakanların dokunulmaz
lığının kaldırılması veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde 
Anayasa Mahkemesine iptal isteminde bulun
ma hakkının, Anayasanın 81 nci maddesi gere
ğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
veva ilgiliye aidolmayıp, yasama meclislerinin 
teker teker kendilerine aidolduğu yolunda yan
lış bir mâna çıkabilecekti. 

Komisyonumuz, bu itibarla, bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 
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BAŞKAN — Tasarının 33 ncü maddesinde 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin 
komisyonumuz benimsenmemesini istemektedir. 

Komisyonumuzun benimsenmemesi kanaati
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş, Senatoca yapılan 
tadilât benimsenmemiştir. Karma Komisyona 
havale edilmiştir. 

14. — 50 nci madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 4 ncü 

fıkrasındaki, «2 nci fıkra» ibaresini «3 ncü fık
ra» olarak değiştirmiştir. 

Bariz bir maddi hatanın düzeltilmesi bahis 
konusu olduğundan, Komisyonumuz, bu deği
şikliğin benimsenmesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Tasarının 50 nci maddesi üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik komisyonca benimsenmektedir. 

Komisyonun benimsemesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe 
girmesi 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir. 

Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline karar verilen kanun 
veya İçtüzük veya bunların belirli hükümleri, 
karar tarihinde yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahke
mesi,- iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi 
ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın ve
rildiği günden başlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzü
ğün veya bunların belirli hükümlerinin ip
tali halinde meydana gelecek olan boşluğu, 
kamu düzenini tehdidedici mahiyette görürse 
3 ncü fıkra hükmünü uygular ve boşluğun dol
durulması için yasama meclisleri başkanlıkları 
ile Başbakanlığı durumdan haberdar kılar. 

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

İptal kararı her halde geriye yürümez. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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15. — 57 nci maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, 18 nci maddede dai

mi raportörlük sistemini kabul ettiği için, bu 
maddeyi de 18 nci maddede yaptığı değişikli
ğe muvazi olarak tadil etmiştir. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 18 
nci maddede yaptığı değişikliği uygun bul
madığı için, bu maddedeki ve 1 sayılı cetvel
deki değişikliğin de benimsenmemesi gerektiği 
kanaatindedir. 
BAŞKAN — Tasarının 57 nci maddesi üzerin

de Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, 
komisyonca benimsenmemektedir. Benimsenme
me mütalâasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyona verilmiştir. 

16. — 58 nci maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, yine 18 nci maddede 

yaptığı değişiklik dolaylsiyle, bu maddeyi me
tinden çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, 18 nci maddede yapılan ta
dili uygun görmediği cihetle, bu maddenin ve 
2 sayılı cetvelin çıkartılmasının benimsenme
mesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Komisyon, 58 nci madde üze
rinde Cumhuriyet Senetosunca yapılan deği
şikliği benimsememektedir. 

Komisyonun benimsememe kanaatini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan de&işiklik benimsenmemiştir. 

Madde Karma Komisyona verilmiştir. • 
17. — 3 ncü geçici maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddede yaptığı 

değişiklikle, Anayasa Mahkemesine ilk defa 
seçilenlerin andiçme töreni için davette bu
lunma vazifesini, Millet Meclisi Başkanından 
alıp Cumhurbaşkanına vermiştir. 

Komisyonumuz, bu andiçme töreninin mahi
yeti icabı ve ayrıca, iki meclis arasında bir 
tefrik yapılmamasını sağlamak için, bu deği-
şikşliğin benimsenmesi gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Tasarının 3 ncü geçici madde
sinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik, komisyonumuzun benimsemesi mütalâa
siyle Meclisimize gelmiştir. Komisyonumuzun 
değişikliğin benimsenmesi hususundaki müta
lâasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul'edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 
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îlk defa seçilen üyelere tebligat ve ilk başkanlık 

seçimi 
GEÇÎCt MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi 

üyeliğine ilk defa seçilenlerin adları, kendi
lerini seçen makam, kurul ve Yasama meclis
leri başkanlıkları tarafından Cumhurbaşkanlı
ğına bildirilir. Cumhurbaşkanı; durumu seçi
lenlere tebliğ, andiçme töreni tarihini tesbit ve 
bu törende hazır bulunacakları davet eder. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18. — 59 ncu maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi metni

nin 58 nci maddesini metinden çıkardığı için 
«yürürlük tarihi» ne dair madde Cumhuriyet 
Senatosunun metninde 58 nci madde olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin, kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine dair 
olan hükmünü, kanunun 25 Nisan 1962 tari
hinde yürürlüğe gireceği tarzında değiştir
miştir. 

Anayasanın 92 nci maddesinin 5 nci fıkra
sındaki prosedüre başvurulması neticesinde bu 
kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıkmasının uzaması ihtimali karşısında, Anaya
sanın 7 nci geçici maddesinin hükmünü ihlâl 
etmemek için, bu değişiklik zaruri olmaktadır. 

Bu itibarla, komisyonumuz, 59 ncu madde
nin bu yolda değiştirilmesinin benimsenmesi 
gerektiği kanaatindedir. 

BAŞKAN — Tasarının 59 ncu maddesinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin 
benimsenmesi mütalâasiyle komisyonumuz Mec
lisimize gelmiştir. Bu mütalâayı kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 59: — Bu kanun 25 Nisan 1962 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Senato
sundan gelen kanun tasarısının 'Meclisimizde 
müzakeresi sırasında bâzı madde ve bölümler 
kabul edilmiş, Anayasamızın 92 nci maddesine 
göre son şeklini almıştır, Bâzıları da kabul edil-
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mediği için yine aynı maddenin diğer 5 nci fık
rasına göre seçilecek bir Karma Komisyon ma
rifetiyle tetkik edildikten sonra, tekrar Mec
lisimize gelecektir. Maddenin bu fıkrasını bir 
kere da'ha okuyorum. 

«Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosundan 
gelen metni benimsemezse her iki Meclisin ilgi
li komisyonlarından seçilecek eşit sayıda üye
ler bir Karma Komisyon kurar»1 denmektedir. 
Tasarıda benimsemediğimiz madde ve bölümler 
var. Bunlar meclislerin eşit sayıda üyelerinden 
kurulacak bir Karma Komisyona gidecek. 

Her iki meclisten altışar üyenin iştirakiyle 
bir Karma Komisyon teşkilini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Meclisimizce seçilecek altı kişinin tasarıyı 
hazırlamış olan Anayasa Komisyonunca seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar her iki Meclisin se
çeceği altışar kişilik Karma Komisyon bugün 
bu mevzuları tetkik eder, yarın bu komisyonun 
raporu ile birlikte tasarıyı tekrar müzakere ede
riz. Yarınki Birleşimde açık oylama da mevzuu-
bahsolacaktır, bu itibarla arkadaşlarımızın mun
tazaman Mecliste bulunmalarını tekrar hatır
latıyorum. 

Muhterem arkadaşlar Anayasa kanunu ta
sarısının müzakeresi bitti. Gündemimizde diğer 
kanunlar ve sözlü sorular vardır. Eğer arzu bu-
yurulursa geçen Birleşimde yarım bıraktığımız 
kanunun müzakeresini tamamlayalım. Bir tak
rir vartiır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bursa 

İbrahim öktem 
BAŞKAN — Bu önergeyi reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/169) (S. Sayısı : 63) 
(V 

(1) 61 8. Sayılı basmayazı 77 nci Birleşim 
tutanağı sonundad/ır. 
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BAŞKAN — Dün ekseriyet olmaması do-

layısiyle yarıda bıraktığımız kanunun müzake
resine devam ediyoruz, önergeler vardır. Fa
kat konuşmalar hakkında yeterlik önergesi 
gelmemişti. Bu itibarla şayet konuşmak isti-
yen varsa yine söz vereceğim. Karma Komis
yon yerini alsın. 

Eski 20 ve yeni 19 ncu maddeyi tekrar oku
yoruz. 

MADDE 19. — 3Ö56 sayılı Kanunla bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin İs
tatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanları, daire başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uz
man yardımcıları ve ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarına yapılacak tâyinler 36'56 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar 33 ncü madde gereğince hazırlanacak 
yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tâ
yin edilirler. 

a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak, 
b) Bilimsel incelemelere yarıvacak diller

den birine hakkiy^e vâkıf bulunmak, 
c) İstatistik alanında tecrübe veya ihtisası 

bulunmak. 

Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanları, daire başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanları, istatiktik 
uzman yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş de
recelerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvel
de yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara tâjdn edilenlerden yıllık izin
lerini kullananlarla, yurt içi ve yurt dışına ge
çici bir görevle gönderilenler hariç, görevleri 
başında bulunmıyanlara, görevlerinden ayrı 
bulundukları sürece tahsisat verilmez. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelmiyen-
lere, görevlerine devam etmedikleri müddet, 
her defasında otuz günü geçmemek kaydiyle 
bu tahsisat ödenebilir. 

— 613 — 



M. Meclisi B;:78 
BAŞKAN — Buyurun Ahmet Şener. ! 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, tasarıdan bir maddenin çıkarıl- ; 
ması ile 19 ncu madde şekline giren 3656 sayılı • 
Kanunun 6 ncı maddesi ile taltif edilmiş dîye- ; 
cek olduğum İstatistik Enstitüsü Kanununun | 
bu maddesi ve bu maddenin bâzı fıkraları üzc- ı 
rinde bir takrir vermiş bulunuyorum. Bu tak- ! 
ririn kabulünü istirham edeceğim. Takririmi I 
izah ediyorum: ! 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki bir sayılı i 
i 

cetvelde 5 nci dereceden sivil savunma memur- [ 
larmın 800 lira maaş üzerinde 4 aded olduğu I 
gösterilmiştir. Bir tane de sivil savunma uz- j 
manı gösterilmiştir. İstatistik Genel Müdürlü- \ 
günde bir uzmana bağlı 4 memurun görecek ol- i 
duğu vazifeyi düşünürsek bence bu kadrolar 
fazladırlar, bunların ikiye indirilmesini teklif 
ediyorum. 

Aynı cetvelde, dördüncü derecede 1 250 li
ralık şube müdürü başyardımcısı kadrosu var
dır. 

Arkadaşlar bir şube müdürünün bir yardımcısı, 
iki yardımcısı bulanabilir. Bütün şube müdür
lerinin bir yardımcısı ve bunların bir başı ola
bilir, bu gibi haller memuriyette vardır. Ancak 
bunlar şahıslar için, makamlar için uydurul
muş, yaratılmış kadrolar halindedir. Bir şube 
müdürünün bir yardımcısı olur, iki yardımcısı 
olur fakat bir de «başyardımcı» diye 1 250 lira
lık bir kadronun ihdası bence fazladır. Bunun 
da çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Yine aynı cetvelde; 7 nci derecedeki sicil şe
finin kadrosunun 800 lira olduğu görülmekte
dir. Sicil şefi olduğuna göre en aşağı lise me
zunu olacaktır. Bence 800 liralık bu kadro bu
na yetmiyecektir. Bu kadronun 800 den 1 100 e 
çıkarılmasını teklif ediyorum. 

5 nci derecedeki doktor kadrosuna 1 100 lira
lık iki doktor kadrosu konmuştur. Bu kadronun 
da doktoru orada tutabilmek için, bire indirile
rek 1 250 liralık tek bir kadro haline getirilme
sini teklif ediyorum. Belki arkadaşlar söyliye-
cekler; «Efendim, maliyeden bunu vermezler» 
diyecekler. Bu teknik bir mesele; Sayın Maliye 
Bakanı belki buradadırlar, vaziyeti izah ederler. 

İkinci üzerinde duracağım bir husus da, iki 
sayılı cetvelde gösterilen tahsisatlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yeni teşekkül 
kuruyoruz. Bu yeni teşekküle eleman bulamı-
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yor uz diye şikâyet ediyoruz. Arkadaşlar bu 
şikâyetlerinde haklı olabilirler. Biz bunu 3656 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine tâbi tuttuk. 
Ördü bulunan uzmanları 60-100 lira kadro 
i!e tây\:ı. edeceğiz. Bu tâyin, bu taltif kendisine 
yet raiyornmş gibi bir de tahsisat veriyoruz. Ben 
teklifini de söylüyorum muhterem arkadaşlarım, 
bu tahsisatların/ senelik tutarı 420 bin 800 lira
dır. Yarım milyona baliğ olan bu tahsisat bence 
3656 sayılı Kanunun altıncı maddesine tâbi tu
tulan enstitüye bu kadar ; yüksek kadro tahsisatı 
verilmektedir ki bendeniz buna taraftar deği
lim. Buna dair bir önergemi Başkanlığa tak
dim, ediyorum. 

Yine burada tasarının, 20 nci maddesinde (Bu 
kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar 

'-)'••> neii madde .gereğince hazırlanacak yönetme
lik ile teshil edilecek esaslara göre tâyin edilir) 
denilmekledir: Aynı maddenin (C) fıkrasında 

•.ise «İstatistik alanında tecrübe veya ihtisası 
!)ulunmak» diye, bir fıkra vardır. 

1 fariği kıstasa göre bunu söyliy ecelilerdir? 
Bir umum müdür, müdür, uzman veya zatişleri 
müdürünün, falan oğlu filânın burada tecrübesi 
şudur diye, hangi kıstaslara, göre bunu söyliye-
cektir. Böyle bir şey olmaz. Hasbelkader ben 
\ akliyle personel dairesi başkanlığı yaptım. Tez
kiyede bile böyle bir ibare yoktur, bunu tesbit 
etin'ye imkân da yoktur, bu bir kayırma mad
desi olacaktır, falancanın tecrübesi vardır diye 
bunun neticelerini nasıl görebileceklerdir? Bu 
husustaki endişemin cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

(İEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ft.KZ(TCN-'(Aydm) —Muhterem arkadaşlar, dün 
sayın Özmeır arkadaşımız, «İstatistiğin ne öne
mi var ki, ne iş yapar ki,» şeklinde çok heyecanlı 
bir ifadede bulundular. 

fi al il Öz m en arkadaşımız cevap almak üzere 
değil de, yalnız istatistiğin ne olduğunu, mem
leketimiz iktisadiyatında ne gibi faktörleri bu
lunduğunu, komisyon sözcüsü olarak, kısaca 
arz edeceğim : 

Bugün memleketimizin politik, sosyal ve eko
nomik alanlarda her vasat vatandaş tarafından 
bilinen ve aşağı - yukarı, umumi olarak, benzer 
kelimelerle telâffuz edilen ana dâvaları, mese
leleri ve ihtiyaçları mevcuttur. Tacir, sanayici. 
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serbest meslek erbabı, aydın, ilh... Bu mesele
leri kendi zaviyelerinden mahdut ölçüde mü
talâa ve mülâhaza ederler. Ancak, bu meselele
rin ve ihtiyaçların topluca daha geniş, daha gi
rift bir görünümü vardır k i ; bunların tesbit ve 
tahlili, önceliklerine göre sıraya konulması ve 
çözüm yollarının bulunması ayrı bir önem taşır. 
Memleket idaresinin, hususiyle süratle kalkın
maya ihtiyacı bulunan ve buna mukabil imkân
ları pek mahdut olan bir memleketin idaresinin 
rasgele ve günlük tedbirlerle yürütülemiyeceği, 
bunun uzun vadeli projeler ve kararlarla, dik
kat ve titizlikle hazırlanacak programlarla ba
şarıya ulaşabileceği izahtan varestedir. Bunun 
ise her şeyden önce, memleketin, sosyal ve eko
nomik yapısının doğrulukla tesbitine, mesel ele
rimizin ve bunun karşısında kaynaklarımızın 
durumunun bilinmesine vabeste olduğu aşikâr
dır. 

Memleketin bir andaki, yeni bir mebde nok
tasındaki durumuna göre ittihaz olunacak ka
rar ve tasarrufların günbegün değişen şartlar, 
inkişaf eden olaylar önünde daima yeniden göz
den geçirilmesi, talî ve kısmî tedbirlerin de isa
betli bir surette derpişi iktiza eder. Memleket 
idaresinde istikrar ve selâmet tedbirlerini olay
lara takaddüm ettirmek, bir başka deyimle, ge
rek cari ve gerekse müstakbel ihtiyaçların ön
ceden tesbiti ve derpişi suretiyle gereken ted
birleri zamanında ve isabetle almakla kabildir. 
Bu da ancak, istatistik ile mümkün olabilir. 
Diğer taraftan, bugün iş hayatı, özel ve genci 
ticaret geniş inkişaflar kaydetmiş; sanayi, tica
ret, ziraat ve diğer çeşitli sektörlerde teşebbüs
ler, yatırımlar vüsat ve önem kesbetmiş bulun
duğu cihetle, bu sahalarda özel sektör eliyle 
yapılacak faaliyet, teşebbüs, ve yatır unda .ra ve
rimli bir istikamet verilebilmesi, memleket r.jç.ü-
sündc sıhhatli, teferruatlı ve (O jour) günlük 
istatistiklerin, mevcudiyeti ile kaimi olacakı Ü'. 

Keza, dış memleketler ve milletlerarası te
şekküllerde münasebetlerimiz kesif ve ciddî bir 
mahiyet almıştır. Karşılıklı malî, -ticari,- ikili tü
rel münasebetler teessüs, etmiş ve gittikçe ge
nişlemek durumuna girmiştir. Bu anünasebotle-
riıı tesis ve idamesi, memleketlerin bu konular
daki .durumlarını karşılıklı olarak bilmelerine 
bağlıdır. Diğer bir deyimle memleketler .'malî, 
ticari ve kültürel alanda takibedeceikleri poii-
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likalarını aynı kalite ve seviyede (hazırlanmış 
istatistiklerin tetkik ve tahlili sonunda tâyin 
edebileceklerdir. Güvenilir istatistiklere sahib-
olmıyan memleketlerin milletlerarası münasebet
ler bakımından hiç de «muteber bir durumu ol-
mıyacağı izahtan varestedir. 

Hulâsa, bugün Devlet idarecilerinin, teşriî 
organın, ilim adamları ve müesseselerinin, araş-
urıcımn ve Ibunlar kadar özel sektörün her sa
hada muhtacolduğu, müspet ilmin îjiğı altın
da en sıhhatli bir şekilde toplanan güvenilir is
tatistikleri derlemek ve ilgililerin istifadeleri
ne süratle ve zamanında arz etmek durumunda 
olan İstatistik Genel Müdürlüğünün bu memle
ket çapında çok önemli görevini ifa edebdmesi 
her şeyden önce bu maksatla yetiştirilmiş bilgi, 
ihtisas sahibi elemanlarla mümkün olabilir. 

Bu seviyede bir teşkilâtın bütün dünya mem
leketlerinde olduğu gibi mutlak surette özel 
ihtisas sahibi elemanlarla kurulabileceği ve yü
rütülebileceği bir gerçektir. Bu maksatla man-
zurumuz olan 19 ucu maddede titizlik ve dik
katle tesbit edilmiş vasıflar aranmış ve hizme
tin karşılığının mümkün olan en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi .maksadiyle lâyık ücret ve tah
sisat derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde, 'bütün diğer dünya memle
ketlerinde olduğu gibi ekonomik ve sosyal kal
kınmaya birinci derecede ışik tutacak istatis
tikçilerin pek mahdut olduğu vakıası göz önü
ne alınırsa, denilebilir ki, tasarının getirdiği 
en önemli yenilikle müesseseye hayatiyet ve is
tikbal verecek olan da budur. 

Pek muhterem .arkadaşlarım; Sayın Halil 
özmen arkadaşsınız, İstatistik Genel Müdürlü
ğünde 55 kadroya verilmesi derpiş edilen 550 -
800 lira arasındaki -ödeneğin fazlalığı üzerinde 
durdular. Tadarının 1(J ncu maddesinde bu 
ödenekleri kimlerin alabileceği tadadedilmiştir. 
İ9 ncu maddemize göre bu ödenekleri alabilmek 
için bu 'kişinin her şeyden önce yüksek-öğreni
mi tamamlamış olması şarttır. Yüksek öğreni
mi tamamladıktan sonra ayrıca bilimsel ince
leme yapabilecek dillerden 'birisine bihakkin 
vâkıf bulunması da şarttır. Bunun dışında 3 
ncü madde olarak, istatistik alanında tecrübe 
ve ihtisasının da bulunması şarttır. Şimdi ista-
'tlf.tiki alanda tecrübe ve ihtisası olan, yüksdk 
öğrenim yapan ve bilimsel inceleme yapabile
cek yabancı dillerden birine bihakkin vâkıf bu-
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lunan bir kişi, İstatistik Genel Müdürlüğünde- . 
ki ihtisas şubelerinden birine, tasamda olduğu , 
gibi, Daire Başkan yandımcısı olduğu zaman 
bu kişinin alacağı ücret 1 250 liradır. 1 250 li
radan eline 'de ısadece 980 lira geçecektir. 

Muhterem arkadaşlarımı; (bir memur tasav
vur buyurunuz, üniversiteyi bitirmiş ve yabancı 
lisanlardan birini tevkalâde biliyor ve istatistik 
alanında tecrübe ve ihtisası var. istatistik Umum 
Müdürlüğünde senelerce çalışmış, daire Başkan 
Yardımcısı veya ihtisas Şubesi Müdürü olmuş. 
Maaşı 500 liradan başlıyarak, baremin normal 
kademelerinden geçerek 1 250 liraya çıkmış. Bu 
arkadaşın eline geçecek para 980 liradır. Arka
daşlar, bu kimsenin üniversite öğrenimini ta
mamlamış olmasını, ihtisas ve tecrübe sahibi ol
masını bir tarafa bırakınız, her hangi bir mües
sesede tercümanlık yapsa eline geçecek para en 
azından 1 500 liradır. Kaldı ki, bugüne kadar 
istatistik Genel Müdürlüğünün muhtelif tarih
lerde Avrupa'ya istatistik tahsili için göndermiş 
olduğu 19 kişiden, bugün müessesede ancak bir 
kişi kalmıştır. Diğerleri yüksek ücretlerle bir 
takım petrol ve diğer bâzı anonim şirketlere geç
mişler ve bugün kabul buyururlarsa bu tahsi
satla birlikte ellerine geçecek paradan çok fazla 
para getiren işler bulmuşlardır. 

Yeni kurulacak olan Devlet İstatistik Ensti
tüsü ile sadece vasıflarını bildirmeye gayret et
tiğimiz 55 kişiye vereceğimiz 550 - 800 lira ara
sındaki tahsisatın, bugün içinde bulunduğumuz 
iktisadi durumun en iyi bir istikamete yönelme
sini teminde başlıca faktör olan istatistik ala
nında yetişmiş bulunan, herbiri birer kıymet ve 
kabiliyet olan bu arkadaşlar için çok büyük bir 
meblâğ olmadığı kanaatindeyiz.. Elbetteki karar 
Yüksek Heyetinizindir. Yüksek Heyetiniz, dile
diği şekilde karar vermeye yetkilidir. I 

Ahmet Şener arkadaşımız, kadrolar üzerinde I 
durarak, Şu Müdür Başyardımcısının 1 250 lira- I 
lık kadrosunun fazlalığından bahsettiler. Efen- I 
dim, bu şube makina ve tasnif şubesidir. Bu* şu- I 
bede pek çok sayıda makinalar vardır. Yükü pek I 
fazla olan bu şubeye bu sebeple başyardımcı ve- I 
rilmesini teklif ettik. I 

Diğer arkadaşlarımız, bâzı konulara temas ' 
ederek, meselâ doktor konusunda ve bâzı me- I 
mur kadrolarının azaltılması hususunda teklif- I 
ler ileri sürdüler. Bu fikirlere tasarruf yönün- I 
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den iştirak ettiğimi arz etmek isterim. Bu husus
ta karar Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Halil özmen, buyrun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, huzurunuza ikinci defa 
çıktığım için özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, hafızalarınızı yok
ladığınız zaman, dün öğleden sonra söylediğim 
sözlerde, «istatistik neye yarar, istatistiğin ne 
kıymeti vardır» diye bir beyanda bulunmadığımı 
hatırlıyacaksınız. Ben herhalde istatistiğin ne 
olduğunu ve mahiyetini ve memleketimizde nele
re kadir bulunduğunu, bilen ve bunu iyi hazme
den bir arkadaşınızım. Benim itiraz ettiğim nok
ta, bâzı arkadaşların da üzerinde titizlikle dur
dukları ücret ve kadro konusudur. Komisyon 
namına konuşanlar burada bir arkadaşa cevap 
verirken konuşan arkadaşın ağzından asla çık
mamış bulunan bir kelimeyi çıkmış gibi göster-
mesinler. Çünkü biz burada konuşurken, ne ko
nuştuğumuzu takdir eder ve biliriz. Bu bakım
dan istatistiğin önemini, mahiyetini, encümen 
namına burada cevap veren arkadaşımdan öğ
renecek değilim. Çok rica ediyorum, birbirimizi 
itham etmiyelim, birbirimizi kırmıyalım. Bu 
memleket bizden vazife bekliyor. Ben dünkü 
sözlerimde arkadaşlarımı dikkate davet ettim. 
İhtisasın ne olduğunu bilirim. Ama bir Anaya
sa Mahkemesi üyesine 2 400 lira maaş ve 800 li
ra tahsisat verirken, bir istatistik Umum Müdü
rüne de 800 lira tahsisat verirken bu yoksul 
memleketin bir çocuğu olarak çok düşünürüm. 

Sevgili arkadaşlarım; şu hususu arz etmek 
istiyorum: Elinizdeki cetveli bir kere daha tet
kik ederseniz görürsünüz ki, şube müdürü 4, şu
be müdürü başyardımcısı 1, şube müdür yardım
cısı 23. Diğer sütunda ayniyat levazım memuru 
1, yardımcısıl, ambar memuru 1, ambar memu
ru yardımcısı 1, istatistik memuru 23, istatistik 
memuru 30, istatistik memuru 26, istatistik me
muru 25, ve nihayet yayım memuru 3 adeddir. 

Sevgili arkadaşlarım, Hükümet bizzat prog
ramında bu seneye mahsus olmak üzere tasarru
fa riayet edeceği bildirilmektedir.. Sayın Mali
ye Vekili arkadaşımız radyo konuşmalarında 
memleket Hazinesinin tamtakır olduğunu, ke
merlerin sıkılması zamanının gelmiş olduğunu 
löylemiştir. işte bütün bu sözleri hatırlıyarak, 
Hükümet programında ifade edilen hususlara 
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titizlikle riayet edilmesini tavsiye ediyorum, baş
kaca hiçbir niyetim yoktur. 

Arkadaşlar, şu hususa da işaret etmek iste
rim ki, bu kürsüden milletimize hakikatleri, 
gerçekleri haykırarak, söylemenin doğru olaca
ğı kanaatindayım. Ben gerçekleri söylüyorum, 
hiçbir zaman kimseyi itham etmiyorum, kimseye 
çamur atmıyorum. 

Sevgili arkadaşlar, ben tekrar rica ediyo
rum, Anayasa Mahkemesi üyesine 2 000 lira 
aylık, 800 lira tazminat verirken İstatistik 
Umum Müdürüne ve onun yardımcısına da bir 
ayda 2 000 lira aylık ve 800 lira tazminat ve
rilmesini tasvibetmiyorum. İstatistiğin önemini, 
kıymetini biliyorum, ihtisasa hürmetim vardır. 
Bugün memleketimizin takati kalmamıştır. Her 
şeyi Devlet kapısından beklemiyelim. Hükümet 
en âcil işler duruken İstatistik Enstitüsü Ka
nununu getiriyor. Daha evvel bu memleketin 
sarılacak niee yaraları var... İşçi dâvası bir çığ 
gibi üzerimize hücum ediyor. Evvelâ bu dâva
ları halletmek gerekir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Ha
lil özmen arkadaşımı dikkatle dinledim. Heye
canlı, memleketin çeşitli ıstıraplarını dile geti
ren sözlerini büyük hürmetle karşılıyorum. 
Yalnız, «işçi dâvaları dururken İstatistik Ens
titüsü Kanunundan başlanır mı?» sözüne işti
rak edemediğimi arz etmek isterim. İstatistik 
işlerimiz düzeltilmeden, plânlı kalkınma işleri
miz sıhhate kavuşmadan, bu hususta sıhhatli 
bilgilere sahibolmadan, Devlet arabasına yolu 
aydınlatacak farları takmadan emniyetle Dev
let arabasının yürütüleceğinden bahsetmek, ha
liyle mümkün olamıyacaktır. Bu sebeple Hükü
met tarafından bu tasarı sevk edilmiş bulun
maktadır. Tasarı beş yıl devamlı ve ısrarlı, titiz 
bir çalışma ve etüt neticesinde meydana geti
rilmiş ve huzurunuza sevk edilmiş bulunmakta
dır. Tasarı uzun etütler mahsulüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı bütçe mü
zakeresi sırasında bir an evvel getirilmesini 
emrettiğiniz, tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı tasarruf ted
birlerinden bahsettiler. İki doktor fazladır, bire 
indirilsin, dediler. Bu fikre aynen iştirak ediyo
rum. tki olmasının sebebini arz edeyim : 
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Doktorlar ek görevle çalıştırılacaktır. İsta

tistik Umum Müdürlüğü altı ayrı daireye da
ğılmış olması sebebiyle iki doktora ihtiyaç his
sedilmekte idi. Mamafih, yeni durumda, de
vamlı bir doktor istihdam edecek şekilde bunun 
bire indirilmesine bir itirazımız yoktur. Sivil 
Savunma memurlarından tasarruf teklif edili
yor, buna itiraz edecek değiliz, takdir Yüksek 
Meclisinizindir. Muhterem Şener arkadaşımızın 
temas ettiği mevzuda, tekrar ve ısrarla dura* 
cağım, tasarının en mühim kilit noktasının bi
risinin bu fıkra olduğunu arza mecburuz. 

Sayın Sözcü arkadaşımız, komisyonda uzun 
çalışmalardan sonra ittifakla kabul edilmiş 
olan bu tasarının şu hükmünü izah ederken de
diler k i ; ondokuz kişi yetiştirilmiş, onsekiz kişi 
gitmiş. Eğer bu memlekette yetişmiş mütehas
sıs, yüksek tahsilden sonra ayrıca ihtisas gör
müş veya fiilî tecrübe sahibi elemanları, sonun
da Shell, Mobil gibi şirketlere kaptırmak iste
miyorsak, onların durumunu düşünmek ve bu 
miktarları kabul etmek zorundayız. Aksi halde 
Devlet işleri istatistik olmadan düzensiz bir şe
kilde idare edilmek durumunda kalır. Bunların 
hepsi, dil bilen, yüksek tahsilli, tecrübe ve ihti
sas sahibi bir avuç insan... Bir öğretmene, bir 
doktora, bir kaymakama tahsisat vermek gibi 
değil. Bu sonuncular, sayıları arttıkça verilecek 
tazminat yekûn çoğalan kimselerdir, halbuki 
bu istatistikçiler sadece 50 kişiden ibarettir. 

Bunların bütçeye tahmil ettiği yük, kâğıt 
üzerinde 400 000 lira olarak görülmekteyse de 
hakikatte birçok tasarruf sağlanacağı için ağır 
bir yük sayılmamak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sene bütçe memur 
kadrolarında, kısıntı yapılarak getirilmiştir. 
Buna rağmen kadrolarda bir şişkinlik varmış 
gibi görülür. İstatistik Umum Müdürlüğünde 
23 şube vardır. Tarım, sanayi, çalışma, ticaret 
nakliyat, maden v. s. Bu bakımdan her kısım 
bir şube halinde gözükmektedir. Gene bu şube
lere ilâveten, sosyal istatistik kısmında, nüfus, 
mesken, millî eğitim, turizm, muhaceret ve ben
zeri konularla uğraşan şubeler vardır. Bütün bu 
şubeler dışında her Devlet dairesinde mevcudol-
ması lâzımgelen zatişleri ve evrak müdürlüğü 
vardır. Kanun tasarısında bu kadroların bu şe
kilde görülmesinin diğer bir sebebi de: İstatis
tik Teşkilâtına ait Kanun 1930 senesinde çık-
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mıştır. Teşkilât 32 senedir, aynı vaziyette çalış
mış, ihtiyaçları karşılayamıyaeak bir duruma 
gelmiştir. Bu sebeple kanuni mesnet olmadan 
birçok şubeler ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
Birtakım insanlara şube müdürlüğü vazifesi ve
rilmiş, fakat bu zorlamaya kanuni bir imkân 
bugüne kadar bulunamamıştır. Hükümet, bu
gün mevcut teşkilâtı kanuni bir esasa raptet
mek üzere huzurunuza gelmiştir. Adı şube mü
dürü, şube âmiri. Bugün 23 şube faaliyettedir. 
Kanunda yeri olmadığı halde bunun nasıl oldu
ğunun muhasebesini yapacak değilim. Şunu 
söyliyeyim ki, halen 824 kişi bu yıl, bu teşki
lât içerisinde çalışmaktadır. 194 yevmiyeli. De
mek ki, 630 yevmiyeli dışında bulunan perso
nel yekûnu 630 dur. Bu 630 rakamı 648 e çıka
rılıyor. Boş bulunan bir kadronun hemen o yıl 
içerisinde doldurulması icabetmez. önümüzdeki 
yılların ihtiyaçlarını da düşünmek lâzımdır. 
Bu yılkı kadroların hepsi, bu yıl kullanılmıya-
cak. Burada alınmış olan kadroların bir kısmı 
kullanılacaktır. 630 a göre 648... Hepsinin kul
lanıldığını farz etseniz, bugünkü duruma na
zaran ilâve ancak 18 dir. Biraz evvel arz etti
ğimiz tasarruflarla bu miktar daha da eksile-
cektir. Geçen yıl bu personel, yevmiyelilerle 
birlikte 1 009 du. Demek ki, geçen seneye na
zaran bir şişkinlik de mevcut değildir. Bunun
la beraber daha ehil bir kadronun ihdası ba
his konusudur. Sayın Halil özmen arkadaşımı
zın, 5 ve 6 ncı fıkralarla ilgili teklifleri yerin
dedir. Buna iştirak ediyoruz. Yalnız, buna te-
kaddüm eden fıkranın, bu memlekette gerekli 
hizmeti sağlıyaeağma inanılıyorsa muhafazası
na bilhassa ihtiyaç bulunduğunu hürmetlerim
le arz etmek isterim. (Alkışlar) 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir sual so
racağım. 

BAŞKAN — Bir sual var, lütfen kürsüden 
ayrılmayın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, 1 
numaralı cetvelde bulunan 4 aded sivil savun
ma memuru var. İstatistik Umum Müdürlüğü 
için bu dört sivil savunma uzmanı çok değil 
midir? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Efendim, iki tanesinin kaldırılma
sı hakkında bir teklif var, bu teklife iştirak et
tiğimi arz ederim. Yalnız, bugün teşkilâtta kad-
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roları yapan arkadaşlarla sivil savunma uzman
larının kadrosu hususunda bir konuşma olmadı, 
onlar o şekilde yaptılar. Bu kadrolar esasen 
NATO ile ilgili vazifelerdir, çeşitli dokümanla
rın yapılması mecburiyeti dolayısiyle konul
muş bulunmaktadır. Bu hususta arkadaşlarımın 
tasarruf tedbirlerine itiraz etmek mümkün de
ğildir. Takdir Umumi Heyete aittir. 

Yalnız, iki memurun çıkarılması halinde Hü
kümet olarak bunda musir olmadığımızı da arz 
etmek isterim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) —Re i s 
Bey, Sayın Bakandan bir sual sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efendim, 

iki doktoru bire indiriyorlar ve siz de buna iş
tirak eder tarzda konuşuyorsunuz. Halbuki, 
doktorluk mesleki bir ihtisas işidir. Nihayet bu 
dairede çalışan yüzlerce insan vardır. Şayet 
tek doktor da hastalanacak olurlarsa bu kadar 
geniş personeli bulunan bu müessese doktorsuz 
mu kalacaktır? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Sayın paşam,, bendeniz Meclisin 
umumi temayülüne içtirak ettiğimi arz ediyo
rum Eskiden personel dağınık bir halde altı 
binaya yerleşmiş idi. Bu durumda ancak iki 
doktorla idare edebiliyordu. Bugün personeli 
bir binaya toplamak imkânı hâsıl olmuştur. Bu 
bakımdan iki doktorun bire indirilmesini Hü
kümetimiz de heyetin temayülüne uyarak mu
vafık görmektedir. Ayrıca komisyon arkadaş
larımız bize diğer vekâletlerde de birer dok
tor bulunduğunu, dolayısiyle bu müesseseye de 
bir doktorun kifayet edebileceğini söylediler. 
Bu sene personeli bir tek yere topluyoruz. Bu 
bir. İkincisi; «Vekâleten ek görevli olarak çalı
şan doktorun kadrosu 1 500 e çıkarılır ve dok
toru müessesede devamlı çalışır hale getirebi
lirsek bir doktorla iktifa edilebilir.» dediler. 
Bu noktanın takdiri tamamen Yüksek Heyetini
ze aittir demekle iktifa edeceğim. 

BAŞKAN — Halil özmen soru soracaklar. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Şube müdü

rü 4 tane 1 250, şube müdür başyardımcısı 1 
tane 1 250, şube müdürü yardımcısı 23 tane 
1 100 lira... Buna lüzum var mı? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Devamla) •--- Kesin olarak lüzum vardır. 1961 
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do İstatistik Genel Müdürüğünün kadroları 1009 
tane idi ve 750 tanesi devamlı kadrolardandı. 
Bu kanun bunu bugün 648 e indiriyor. 1962 
de indirmişiz; bütçede geçen seneye nazaran 
bir tasarruf sağlıyarak huzurunuza geldik, ı 
630 a kadar indirmiş bulunuyoruz. Gelecek j 
yılların da ihtiyacını sağlıyacak olan bu tasa
rıda bugünkü mevcuda göre 10 - 12 ilâve bulu
nuyor. Bir şişme yoktur. Şube yardımcıları ha
len vardır ve bu bir teknik işidir. Kendilerine 
hakikaten ihtiyaç vardır. Hakikatte bir şube 
olduğu halde, şube başyardımcısı da konmuş
tur. Neden konmuştur? Zira bu şubenin bir hu
susiyeti vardır. Milyonlarca liralık makinamn 
kullanılması aksıamıyacaktır. Burada 84 tane 
delme makinası, 23 tane ayırma makinası, 9 ta
ne toplama makinası vardır. Bunların her birin
den 'bir şube müdürünün anlamasına imkân 
yoktur. Başka çeşit makinadan anlıyan bir 
adam buraya getirilmiştir. Bugün, teknik mu
vacehesinde gerekli şut>e başyardımcısının, kalk-
masiyle hizmet aksıyacaktır. Bunun için Bütçe 
Encümeni bunlar üzerinde büyük bir titizlikle 
durmuş, 'bu karara ittifakla varmıştır. Biz de 
Hükümet olarak encümenin görüşüne katılıyo
ruz. Memleketin yarinki istatistikî istikbaline 
ve hesabına seviniyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu
run. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim sivil savunma ayrı bir kanunla tan
zim edilmiştir. Aynı şekilde uzmanların tâyini 
de ayrı bir kanunla tesbit ve tâyin edilmiştir. 
Bu cetvele alınmasında neden fayda mülâhaza 
edilmiştir? Bunun cetvelden çıkarılmasında bir 
mahzur var mı? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Devamla) — Vardır efendim. Maliye Vekâleti 
bunun tetkikini yapmış ve bu cetvel konusun
da bunun bir hukuki lâzime olduğu belirtilmiş
tir. 

BAŞKAN— Sayın Faruk Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlar; bu madde hakkında dün de konuş
muştuk. Müsamahalarınıza sığınarak, bugün tek
rar mâruzâtta bulunacağım. 

Gerek Komisyon Sözcüsü, gerek Sayın Dev
let Bakanı bir türlü bir noktaya cevap vermek 
istemiyorlar: 19 neu madde, dün de arz etmiş-
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tim, adam kayırma, suiistimal edilmeye müsait 
bir maddedir. Zahiren şöyle gösterilmek isteni
yor, deniyor ki : «bir insan üniversiteyi bitire
cek ve ondan sonra da Avrupa'ya gönderilecek, 
istatistik tahsil edecek...» 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri oylıyacağı-
mız için arkadaşların ayrılmamalarını rica ede
ceğim. 

FARUK KÜRELİ (Devamla) — «Üniversi
te tahsiline inzimam etmiş 4 sene istatistik tah
sil eden bir kimseye 500 - 800 lira gibi bir tah
sisat verilmezse, bu teşkilâtta eleman tutulamı-
yor» deniyor. 

Arkadaşlarım, madde bu değildir, madde bu 
elemanları bu derecede kalifiye hale getireceği 
şeklinde değildir. Bu kadrolara kim tâyin edi
lecektir? 3 nçü fıkrada 3 bent halinde gösteri
liyor. (A) bendinde, yüksek öğrenimi tamamla
mış olmak diyor. Memleketimizde yüksek öğre
nim deyince, liseden sonra bir sene tahsil anla
şılır. Bilfarz Gazi Eğitim Enstitüsünü bitiren 
bir kimse yüksek öğrenim yapmıştır. Sayın Ba
kanın ve Komisyon Sözcüsünün dediği giıbi, üni
versite mezunu kimseler değildirler. 

(B) bendinde (bilimsel incelemelere yarıya-
cak dillerden birine hakkiyle vâkıf bulunmak) 
denilmektedir. Muhterem arkadaşlar, bir lisan 
bin kelime ile de, 10 0000 kelime ile de bilinir, 
bütün kelimeleri ihata ederek de bilinir. Bunun 
derecesi nedir? Burada bu yoktur. Acaba bu
rada lisan diploması veren bir yerden mezun ol
muş veya Devlet lisan imtihanı vermiş bir kim
se mi anlaşılıyor? Enstitü Başkanına göre bir 
imtihana tâbi tutulup, lisan imtihanını vermiştir 
mi, denecektir. Bu da suiistimale müsaittir. 

Maddenin (C) bendinde «istatistik alanında 
tecrübe veya ihtisası bulunmak» denmektedir. 
Tecrübe zamanla iktisabedilen bir melekedir. 
İhtisas meselesine gelince: Dün de arz ettiğim 
gibi, istatistik tahsili verme bakımından memle
ketimizde bir yüksek mektep yoktur ki, bunun 
üzerinde derinliğine çalışılacak bir ihtisas ol
sun. Encümen Sözcüsü buna aynen iştirak et
tiler. «İhtisasın kıstasını bulamadık» diyorlar. 
Bu madde bu şekilde kalırsa yarın yürürlüğe gi
recektir. Şimdi misal olarak ben Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanı olarak bir tâyin yapayım. 
Gazi Terbiye lisan bölümünden bir ahbap geldi 
bana; (A) bendi, yüksek öğrenimini tamamla
mış olmak, diyor; (B) bendi lisan bilmek, di-
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yor. Durumu her iki maddeye müsait. (C) ben
dine göre bu şahsı 30 liraya tâyin ederim. 6 ay 
sonra tecrübe kazanmıştır der ve bu kanunun 
arkasında yazılı bulunan 800 lirayı da veririm. 
Buna kimse mâni olamaz. Kanun şu hali ile 
bunu âmirdir. 

Bu mahzuru önlemek için gerek Sayın Dev
let Bakanının, gerekse Encümenin işaret ettik
leri maksadı temin için, (C) bendinin şu şekil
de değiştirilmesini teklif ediyorum. Bu ciheti 
'bir önerge ile de tesbit etmiş bulunuyorum. 
Yüksek öğrenim mezunu olan elemanlar gelsin, 
fakat, iki senede istatistik alanında munzam bir 
tahsil görmüş olsun ki, madde suiistimal edil
mesin. 

Arkadaşlar yine 'buradaki tahsisatlar, mik
tar bakımından, muayyen bâzı makamlara veril
mekte olan tazminatlar ile de muadelet halinde 
değildir. 800 lira tazminat kimlere verilebilir : 
Orgenerale, birinci sınıf hâkime ve birinci sı
nıf valiye ve Temyiz Mahkemesi üyeleri gibi 
makamlara verilebilir. Encümen, «Oazi Eğitim 
Enstitüsünü bitiren, liseden sonra tahsil yapmış 
belki lisanı da olan bir zata Temyiz Başkanına, 
Orgenerale ve dün Senato'da görüşüldüğü gibi, 
Anayasa Mahkemesi Başkanına verdiğimiz taz
minatı verelim» diyor. Bakan ve Encümen mad
denin suiistimal edilebileceği hususundaki iddi
alarımızı cevaplandırmıyorlar. 

Bendenizin önergesi (C) bendi hakkındadır. 
Bu, suiistimali ve adam kayırmayı önliyecektir. 
Kabul buyurulmasmı istirham edeceğim. Hür
metlerimle. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; madde hakkında baş
ka söz istiyen arkadaşımız yok. («Var, var» 
sesleri) öyle ise kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu madde üzerindeki görüşmelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum... 

SADRETTÎN TOSBl (Kütahya) — Aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sadrettin Tosbi. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Kaç defa söz 
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istedim, vermediniz. Kâtiplerinizin görmesi lâ
zımdı. 

BAŞKAN — Beyefendi, bir kâğıt yazıp gön
derebilirdiniz. (Bravo sesleri) Arkadaşlar, söz 
istedikleri zaman dahi Divanca kabul edilir. Biz 
sabahtan akşama kadar oturur, dinleriz. Gelen 
kifayet önergelerini okumak ve oya arz etmek de 
vazifemizdir. (Alkışlar) 

Kifayet önergesinin aleyhinde ve lehinde birer 
kişi konuşacağına göre, 'buyurun önce tttısan Ata
öv, lehinde. 

İHISAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar; kanun üzerinde lâyık olduğu hassasiyet
le çalışılmaktadır. Kanunun 20 nci maddesi dün 
müzakere edilmiş ve kifayeti gerektirir "hale gel
mişti. Bugün yeniden dünkü verilen takrirlerin 
sahipleri tekrar tekrar kürsüye gelerek konuştu
lar. Bunlar ile Yüksek Heyetiniz kâfi derecede 
tenevvür etmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarımın yuvarlak lâflarla, böy
le'bir konuyu bir oldu bitti diye getirmek gibi bir 
ithamını kabul edemiyeceğiz. Şimdiye kadar gel
miş geçmiş kanunlar içerisinde 'bu '20 nci 'madde
nin aldığı zamanı hiçbir kanun almamıştır. Hat
tâ müzakeresini yaptığımız Anayasa Mahkemesi 
Kanununun müzakeresinde dahi bir madde üze
rinde bu kadar uzun müzakere olmamıştır. Kaldı 
ki bu arkadaşlarımız Ibu konular üzerinde çeşitli 
takrirlerini Divana da vermişlerdir. Bu takrir
ler üzerinde de konuşulacak ve bu takrirler tek
rar tekrar reylerinize sunulacaktır. Bu suretle 
de netice tebellür etmiş olacaktır. Kanunun bir 
an evvel çıkması için Meclis tatilde dahi çalışmak 
mecburiyetinde kaldığına göre arkadaşlarımız
dan fuzuli olarak zaman almamalarını ve kifaye
tin kabulünü bendeniz tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz yeterliği aleyhinde konuşa
cak olan Sadrettin Tosbi'nin.. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlarım, kifayet önergesi aleyhinde ko
nuşmayı şu bakımdan lüzumlu gördüm: 

Bu mevzu sadece basit olarak 'bir enstitü teş
kili değildir, Türkiye'nin iktisadi kalkınmasiyle 
son derece yakından alâkalı hayati bir mevzuun 
ihdası, sadedinde ihtiyaç gösteren mühim Ibir ko
nudur. Bu itibarla Hükümetin bir enstitü teş
kili hususunda getirmiş bulunduğu tasarıyı enine 
boyuna tetkik etmeden ve betahsis bu enstitünün 
verimli yürümesini temin edecek elemanların 
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maddi 'bakımdan terfihlerini sağlıyacak. kaideler 
ve esaslar üzerinde keza adamakıllı tetkikte bu
lunmadan, mücerret tasarruf gayesiyle ve mevcut 
tahsisatın azlığı dolayısiyle, istenilen sonuca va
ramaması ihtimali ve bu Enstitünün ehemmiyeti 
bakımından yeterlik uygun olmasa gerektir. Bu 
itibarla müzakereye devam edilmesini ve söz isti-
yen arkadaşlara fikirlerini açıklamak imkânının 
verilmesini muhterem Meclisten hürmetlerimle 
rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; kifayet 'önergesinin 
leh ve aleyhinde iki arkadaşımız konuştular. Ki
fayet önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. («Sayıl
sın efendim» sesleri) Aleyhte olanlar çok az (bey
efendi; ben burada takdir ediyorum. Biliyorsu
nuz her iki taraf da benim için 'muteberdir. 

Efendim, şimdi verilmiş önergeleri birer 'birer 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

önce ekseriyetin olmadığına dair bir önerge 
vardır, okutuyorum. ('«Ekseriyet var» sesleri.) 

Sayın Başkanlığa 
Meclisimizin ekseriyeti yoktur, oylama yapı

lamaz, arz ederiz. Yoklama yapılmasını dileriz. 
İsparta Trabzon 

A. İbrahim Balım Ekrem Dizmen 
Edirne Kayseri 

Nazmi özoğul Vedat Âli Özkan 

RUHÎ ISO YER (Niğde) — Takrirde 4 imza 
vardır. '5 imzalı olması lâzımdır. («Ekseriyet var

dır» sesleri.) 
BAŞKAN — Efendim, teklifin 5 arkadaşımız 

tarafından yapılması lâzımdır. Halbuki burada 
4 imza bulunuyor. Bize ekseriyet vardır gibi geli
yor. («Var, var» sesleri.) Arkadaşlar lütfedip 
önergelerini geri almazlar mı? («Geri alıyorlar» 
sesleri.) O halde müzakereye devam edelim. 

Geçen Birleşimde Yüksek Heyete arz edilen 
Önergeleri tekrar okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 5 ve 6 ncı fıkralarının mad

deden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal işti
rak ediyorlar mı ? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Hayır, efendim. 
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ALİ DİZMAN (Tokat) — Vekil Bey bu hü

kümlerin değiştirildiğini söylediler. 
BAŞKAN — Komisyonun bir değiştirme 

teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 5 ve 6 ncı fıkralarının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
ismet Sezgin 

«Hastalık sebebiyle görevi başına gelemiyen-
lere bu yüzden görevlerine devam etmedikleri 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydiyle bu tahsisat ödenir.. 

Tahsisatla ilgili diğer hussularda 5017 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır.»1 

ALI DlZMAN (Tokat) — Bu gelen metnin 
ışığı altında önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımız öner
gesinin geriverilmesini istiyor, önergesinin ge-
riverilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önergenin geriveril-
mesi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okutmaya devam ediyorum! 

Riyaset Yüksek Makamına 
Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki 

ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 19 
ncu maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki tarz
da. ifadesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Madde 19 
C) istatistik veya istatistikle ilgili bilim

ler alanında tecrübe veya ihtisası bulunmak. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi

yorlar mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner

geyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Millet Meclîsi Sayın Başkanlığına 
Müzakere konusu kanunun 19 ncu maddesi 

4 ncü fıkrasının (C) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim. Saygılarımla. 

Çorum 
Faruk Küreli 
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Değişiklik : 
C) İstatistik alanında ihtisas teşkil eden 

asgari iki senelik munzam tahsil görmüş olmak. 
BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye fil-

hal iştirak ediyor mu efendim? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
1 sayılı cetveldeki : 
8 nei derece Sicil Memuru kadrolarının çı

karılmasını ; 
5 nci derece Doktor kadrolarının 1 e indi

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ankara Konya 

llyas Seçkin Rüştü özal 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Bir doktora 1 500 lira ve
rilmesini kabul ediyorlar ise iştirak ediyoruz. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bir doktora, 
önerge sahibi olarak 1 500 lira verilmesi hu
susunu kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir doktora 1 500 lira verilme
si suretiyle adedin bire indirilmesi hususu ko
misyon ve önerge sahipleri tarafından kabul 
edilmiştir, önergeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Riyasetine 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 

kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 19 ncu 
maddesi ile ilâve edilen, 1 sayılı cetvelde aşa
ğıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

1. 1 100 lira aylıklı iki doktor kadrosunun 
çıkarılarak 1 500 lira, aylıklı doktor kadrosu
nun ilâvesi, 

2. Sivil savunma uzmanlığı kadrosunun 
çıkarılması. 

Adana 
Kemal Sarıibra'himoğlu 

BAŞKAN — Efendim; önergenin 1 nci mad
desindeki husus esasen kabul edilmiş bulunu-
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J yor. İkinci kısım, başka bir hususu teklif et

mektedir. Bu ikinci şıkkını tekrar okutup oyu
nuza sunacağım. 

I (Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun önergesinin 2 nci maddesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sivil savunma uzmanlarının 
kadrodan çıkarılmasını istemektedir. 

I AHMET ŞENER (Trabzon) — Efendim, 
I aynı mealde verilmiş takrirler vardır. Sivil 
j savunma kadrolarının ikiye indirilmesi gibi.. 

En aykırı olanı tesbit edilip oya konursa daha 
j uygun olur. 
i BAŞKAN — Onları da okutalım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
i 19 ncu maddeye ekli (1) ve (2) sayılı cet-
j vellerdeki kadrolarda aşağıda gösterilen bâzı 
i değişiklikleri teklif ediyorum. Kabulünü arz ve 
I rica ederim : 

Trabzon 
I Ahmet Şener 
j 

i 1. 5 nci derecedeki Sivil Savunma memur
ları 800 liralık 4 adedin 2 ye indirilmesi. 

j 2. Aynı cetvelin 4 ncü derecedeki 1 250 li
ralık Şube Müdürü Başyardımcı kadrosunun 

i kaldırılması, 
J 3. Aynı cetvelin 7 nci derecedeki Sicil Şe-
• finin kadrosunun 800 liradan 1 100 liraya çıka-
;• rılması, 
I 4. 5 nci derecedeki Doktor kadrosunun 1 

adede indirilerek kadronun 1 250 liraya çı
kartılması, 

| 5. (2) sayılı cetveldeki tahsisatların kaldı-
| rılması... 
ı BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımın bu 
! önergeleri ayrı ayrı vermeleri lâzımdır. Birçok 

maddeler bir önerge içinde teklif edilince, bun
ların birleştirilmesi güçleşiyor. Sayın Ahmet 

j Şener arkadaşımız birisinde toptan kaldırılma-
| sini ister, birisinde ikiye indirilmesini, birisinde 
| da maaşlarının artırılmasını ister. Onun için 
I önergelerin şıklarını ayrı ayrı mütalâa edip oy-
! larınıza sunacağım. 
| Bir önerge daha var, onu da okutuyorum : 
I REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Fıkra fıkra oya 

konursa tüzüğe göre daha kolay halledilecek
tir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu-
j yorum : 
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M. Meclisi 
Millet Meclisi Başkanlığına 

. (1) sayılı cetvelde bulunan 800 liralık 4 
aded Sivil Savunma memuru kadrosunun tasaı> 
ruf temini maksadiyle bire indirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Diyarbakır Çankırı 
Adnan Aral Rahmi İnceler 

Kırşehir 
Halil özmen 

(Fıkra, fıkra oya konsun, sesleri) 
BAŞKAN — Biri, ikiye indirilmesini, diğeri 

bire indirilmesini ister. Şimdi müsaade buyurun, 
aykırılık derecesine göre, ayrı ayrı okutup oy
larınıza arz edeceğim. En aykırısı, çıkarılmasını 
istiyen önergedir. Müsaade buyurursanız bunu 
okutayım. 

(Kemal Sarıibrahimoğlu'nun önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Sivil savunma kısmının çıka
rılması hakkındaki önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. (Sayılsın, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, benim için reddedil
mesi de, kabul edilmesi de aynıdır. Ben sayıyo
rum. Büyük çoğunluk var, takriri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
19 ncu maddeye ekli (1) ve (2) sayılı cet

vellerdeki kadrolarda aşağıda gösterilen bâzı 
değişiklikleri teklif ediyorum, kabulünü arz ve 
rica ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

1. 5 nci derecedeki Sivil Savunma memur
ları 800 liralık 4 adedin 2 ye indirilmesi, 

2. Aynı cetvelin 4 ncü derecedeki 1 250 
liralık şube müdürü başyardımcı kadrosunun 
kaldırılması, , 

3. Aynı cetvelin 7 nci derecedeki sicil şe
finin kadrosunun 800 liradan 1 100 liraya çıka
rılması, 

4. 5 nci derecedeki doktor kadrosunun 1 
adede indirilerek kadronun 1 250 liraya çıkar
tılması, 

5. (2) sayılı cetveldeki tahsisatların kaldı
rılması. 

(Fıkra fıkra okunsun, bir teklif daha var, 
sesleri) > 
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BAŞKAN — 5 nci derecedeki sivil savunma 

memurlarından 800 liralıkların adedinin 4 ten 
2 ye indirilmesini istemektedirler. («Diğer tek
lif de okunsun» sesleri) 

Bire indirilmesi hakkında bir teklif daha 
var. Okutuyorum : 

(H. özmen, Adnan Aral ve Rahmi İnceler'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 
iştirak ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Teklife katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bire indirilmesi hakkındaki takrir yani, en 
aykırısı kabul edildiğine göre şimdi Ahmet 
Şener'in önergesindeki 2 nci ve uıütaakıp fık
raları tekrar okutup ayrı ayrı reylerinize arz 
edeceğim. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesinin 2 nci fıkrası okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Zikrettiğim sebeplerden 
dolayı iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, zikrettikleri sebep
ler yüzünden iştirak etmiyor, önergenin ikinci 
maddesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesinin o'ncü bendi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin üçüncü maddesi
ne komisyon filhal iştirak ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 3 
ncü fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesinin 4 ncü bendi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu dördüncü maddede derpiş 
edilen husus için daha evvel bir arkadaşımızın 
teklifi oya konulmuş ve 1 500 lira verilmesi 
hakkındaki takrir kabul edilmiş durumdadır. 
Şimdi 5 nci fıkrasını okutuyorum : 

(Trabzon Milletvekili Ahmet. Şener'in öner
gesinin 5 nci bendi okundu.") 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? ı 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET j 

SEZGtN (Aydın) — İştirak etmiyoruz. | 
: j 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyorlar. . 
Bu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul > 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. j 

t 

Sayın Başkanlığa i 
(1) sayılı cetvele (Bir arşiv memuru) ve j 

(iki arşiv yardımcısı) eklenmesini saygı ile arz j 
ve teklif ederim. • 

Niğde j 
Asım Eren | 

I 

BAŞKAN — Efendim, okunan Asım Eren'in 
önergelerine komisyon iştirak ediyor mu? i 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ISMET , 
SEZGİN (Aydın) — iştirak ediyoruz, efendim, i 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden- j 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yalnız Sa- , 
yın Asım Eren önergesinde maaş durumlarının ; 
ne olacağına işaret etmemiştir. j 

ASIM EREN (Niğde) — Daha evvel şifa- ; 
hen arz etmiştim. 

BAŞKAN — Maaşın takdirini komisyona bı- . 
rakmak üzere bunu komisyona iade edelim. ı 
Orada Ibu işi tezekkür etsinler. ı 

Efendim; komisyonun 'da bir değişiklik ; 
önergesi var. Oylarınıza ısunacağıım. 

Sayın Başkanlığa 
1. Sayılı cetvele (bir arşiv memuru) ve (iki 

arşiv memur yardımcısı) eklenmesini saygı ile 
arz ve telklif ederim. Komisyon aşağıdaki üc
retleri 'teklif ediyor. 

D. Ücret Sayı Unvanı 

7 
9 

800 
600 

1 
2 

Arşiv Memuru 
» » Yardımcısı 

Aydın 
Ismelt Sezgin 

BAŞKAN — önıergeyi oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi maddeyi değişen şekliyle okuyoruz. 
MADDE 19. — 3656 sayılı Kanunla bu ka

nunun eklerine 'bağlı (1) sayılı cetvellerin is
tatistik Umuım Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 
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Bu kadrolardaın Devlet istatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanları, daire başkan yar
dımcıları, iutat'jsibük uzmanları, istatistik uzımatı 
yardımcıları ve ihtisas şubesi müdürleri kadro
larına yapılacak tâyinler 3656 sayılı Kanunum 
6 ncı maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıldalki metelikleri haiz olan
lar 33 ncü madde gereğince hazırlanacak yönet
melik ile tesbiit olunan esaslara göre tâyin edi
lirler. 

a) Yüksek öğrenimi tamamlamış okna'k, 
b) Bilimsel (incelemelere yarıyacak diller

den ıbirine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) istatistik alanında tecrübe veya ihtıısası 

bulunmak. 

Bu kadrolardan Devlet Istatistii'k Enstitüsü 
Başkanı, Devlet IstatiJtik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanları, daire başkan yar
dımcıları, is'tatiS'tJk uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ile ihtisas şubesi (müdürleri kad
rolarını işgal edenler, müktesep maaş derece
lerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Hasitalık sebebiyle ıgörevi 'başına gelemiyen-
lere, bu yüzden görevlerine 'devam etmedikleri 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili 'diğer hususlarda 5017 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır., 

BAŞKAN — Efendim, okunan maddeyi cet-
vıelde yapılan değişiklikle (birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, Teknik ve Araştırma Dairesi Baş
kanı, Başbakanın (veya görevlendireceği Dev
let Bakanının) inhası ve Cumhurbaşkanının 
tasdiki ile, uzmanlar, uzman yardımcıları, daire 
başkanları, daire başkan yardımcıları ve şube 
'müdürleri Ibu Üıusustaiki yönetmelikte yazılı 
santiarı 'haiz bulunmak kaydiyle, Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanının inhası ve Başbakanın 
(veya görevlendireceği Devlet Bakanının) tas
vibi ile, diğer memur ve müstahdemler Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanı taraflından tâyin 
edilirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ilst"yen 

yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edlLmiştir. 

MADDE 21. — Tasnif, teksir ve matbaa, ıba-
lom ve tamir işlerinde fiilen makina başında 
çalışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar 
makina zammı verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında. ısöz istiyen 
yolk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu 'kanunda ısayıh görevler, 
enstitü mieimurlarınm asli görevleri olup, 'ken
dilerine Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı ta
rafından ek olarak verilecek görevlerin ifası 
da medburidiır. Başkan, gerekirse her hangi bir 
memuru dilediği görevde çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Maldde hakkında «öz istiyctı 
yolk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Enstitü, .gerektiği takdirde 
Ankara dışında muvakkat ve daimî bürolar kura
bilir ve mahallî muhabirler istihdam edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — İnzibat Komisyonu, Devlet 
fstatistik Enstitüsü Başkanı veya görevlendire
ceği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan yardım
cılarından birinin Başkanlığında Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanının daire başkanı veya şu
be müdürleri arasından seçeceği dön üyeden mey
dana gelir ve Memurlar Kanununun inzibat işle
rine ait hükümlerine göre karar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir dairenin başındaki inzılbat komis
yonları dört kişi olmaz. Bunun mutlaka üç kişiye 
indirilmesi veya beş kişiye, yedi kişiye çıkarılma
sı gerekir. Bilhassa bunun tecrübesini geçirmiş 
bir arkadaşınız olarak şunu söyliyeyim ki, yapılan 
bu 'gibi inzibat komisyonlarında 4 kişi bulundu
ğu takdirde arada daima ihtilâf çıkar. Bu hu
susun '5 veya 7 ye çıkarılmasını teklif ediyorum. 
Eğer Başkanlık 'beklerse bir önerge yazıp verece
ğim. 

BAŞKAN — Bekliyoruz efendim, lütfen ya
zın. Komisyon? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, bu 
İnzılbat Komisyonu beş kişiden mürekkep olacak
tır. (İnzibat Komisyonu, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanı veya görevlendireceği İstatistik 
Enstitüsü Başkan Yardımcılarından birinin baş
kanlığında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı
nın daire başkanı veya şube müdürleri arasında 
seçeceği dört üyeden meydana gelir.) deniyor ki, 
dört üyeden meydana geldiğine göre bir de Baş
kan Yardımcısı vardır ki, bununla beş kişi edi
yor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teklifimi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız teklifini geri alı
yorlar. önerge de vermediklerine göre madde 
hakkında başka söz istiyen arkadaş var mı? Mad
deyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi 
bir şekilde karşılaması için yapılması lâzımgelen 
çalışmalar konusunda, Danışma Kurulu vazife
sini görmek üzere en az iki yılda (bir defa, Yük
sek İstatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, bakanlıklar ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek Murakabe Heye
ti Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, 
Başkan yardımcıları ve daire başkanları, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanının seçeceği iki uz
man, Devlet Plânlama Teşkilâtı Daire başkanları, 
üniversite ve yüksek okulların istatistik öğretimi 
ile uğraşan öğretim üyeleri, Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Umumi Kâtibi ve bu Birliğin seçeceği üç üye, 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri ve Baş
bakanlıkça istatistik işleri ile ilgili olmaları yö
nünden seçilecek 10 üye katılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş iki 
tane önerge vardır, konuşmalardan sonra okuta
cağım. Söz istiyen? 

Buyurun, Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, bu madde, yeniden doğan ve bambaşka mo
dern bir bünyeye sahip olmasını arzu ettiğimiz 
bu müesseseye karşı vâzu kanunun gösterdiği Ibir 
dikkatin ifadesi olduğu için, bunu şükranla ve 
hürmetle selâmlıyorum. Fakat Şûra, iki senede 
bir toplanmakla umulan faydayı sağlıyamaz. Bu 
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Şûrayı meselâ Askerî Şûra gibi her yıl toplamak 
suretiyle buraya seçilecek tecrübeli insanların oy
larından istatistik işleri için faydalanmamız ve 
yeni doğan bu çocuğu bu besi ile gürbüz bir de
likanlı yapmamız lâzımdır. Buraya, «her yıl» 
kaydının konması ve bu toplantıların, her yıl ya
pılmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Böylece iki senede bir değil ki, zamanımızda 
iki sene çok uzun bir müddettir, iki yılda feza 
bile fethedilebilir, o itibarla hiç olmazsa senede 
bir, bu şûranın toplanması hakkında bir önerge 
veriyorum. «En az iki yılda» tâbirinin yerine 
«her yıl» kelimesini teklif ettim. Kabul ederse
niz zannediyorum ki, bu istişari organdan daha 
fazla istifade etmiş oluruz, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı ? Yok. Madde hakkında verilmiş iki öner
ge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
26 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki : 
«Üniversite ve yüksek okulların istatistik öğ

retimi ile uğraşan öğretim üyeleri» ibaresinin, 
«Üniversite ve yüksek okulların istatistik ve 

demografi öğretimi ile uğraşan öğretim üyeleri» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Balıkesir 
Coşkun Kırca Ahmet Aydın Bolak 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 1 nci fıkrasının beşinci sa

tırındaki (en az iki yılda) ibaresinin (her yıl) 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
Her yıl bir defa bu (Şûra) nın toplanması, 

bilhassa, enstitünün ilk kuruluş ve bu kanunun 
ilk uygulanış yıllarında, geniş bir murakabe ve 
aydınlanma ve ilerleme imkânına yol açacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, 
Asım Beyefendinin belirttiği üzere «... Danışma 
Kurulu vazifesini görmek üzere en az iki yılda 
bir defa Yüksek İstatistik Şûrası toplanır» deni
yor. İki,yılda bir toplanması da mecburidir. 
«En az» dendiğine göre altı ayda, bir yılda da 
toplaması mümkündür. Bu ihtiyacı bağlı bulun
duğu Başbakanlık veya Devlet İstatistik Ensti-
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tüsü takdir ederek lüzum gördüğü takdirde bir 
yılda da, bir buçuk yılda da toplanabilecektir. 
«En az iki yıl» tâbiri, bir mecburiyet ifade edi
yor. Her yıl yapması yerine, en az iki yılda bir, 
toplanır. Bu kaydın muhafaza edilmesinde bir 
mahsur olmasa gerektir. Kaldı ki, Şûraya katı
lan bakanlık ve diğer müesseseler gönderdikle
ri üyelerinin masraflarını ödiyeceklerdir ki, bu 
tasarruf devrinde Asım Eren arkadaşımız da bu
nun 3 ayda, altı ayda bir toplanmasını arzu et
mezler. 

Ahmet Aydın Bolak arkadaşımız; «Demografi 
öğretimi ile uğraşan öğretim üyeleri» diyorlar. 
Buna Komisyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okuyup oyla
rınıza sunacağını. 

Asım Bey, önergemizde musir mısınız? 
ASIM EREN (Niğde) — Hayır efendim, ge

ri alıyorum. 
BAŞKAN — Asım Eren arkadaşımız, önerge

lerini geri aldılar. Diğer önergeyi tekrar okutu
yoruz : 

(A. Aydın Bolak ve Coşkun Kırca'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye filhal 
katılıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki önerge daha geldi, onları da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddeye göre toplanacak Şûraya Zi

raat Odalarının da iştirak ettirilmesini, arz ve 
teklif ederiz. 

Kütahya \ Kütahya 
Ahmet Bozbay Ali Erbek 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Yüksek Başkanlığa 
25 IKÎİ madde gereğince teşekkül edecek Yük

sek İstatistik Şûrasına Meclis ve Senatodan da 
5 er üyenin iştirakini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — önergeleri ayrı ayrı okutup oy
larınıza sunacağım. 

(Ahmet Bozbay ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? 
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GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ÎSMET 

SEZGİN (Aydın) — Filhal iştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(ihsan AtaöVün önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ISMET 

SEZGİN (Aydın) — Filhal iştirak ediyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önergelerin ışığı altında tanzim 
edilmek üzere komisyona veriyoruz. 

Yasaklılık hükümleri 
MADDE 26. — Türkiye'de istatistik toplama 

görevi Devlet istatistik Enstitüsüne aittir. Ge
nel bütçeye dâhil daireler ancak kendi ihtiyaç
ları için istatistikî malûmat derleyebilirler. Bu 
dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi ku
ruluşları dışında istatistikî malûmat derliyebil-
meleri, Devlet istatistik Enstitüsünün muva
fık mütalâa vermesine ve Başbakanın iznine 
bağlıdır. 

Bu daireler kendi kuruluşları içinde veya 
dışından derlemiş oldukları malûmatı kendi 
kuruluşları dışında kullanmak veya neşretmek 
için Devlet istatistik Enstitüsünün muvafakati
ni alırlar. 

Katma bütçeli daireler, iktisadi Devlet Te
şekkülleri, özel idareler ve belediyelerle bunla
ra bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu 
kurumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli 
istatistik bilgilerini toplıyabilirler. Ancak bu 
bilgilerin toplanması için kullanılacak formül
ler, soru kâğıdı ve sair belgelerin hazırlanması 
ve bu belgelerin bir defadan fazla kullanılma
sında ve toplanan bilgilerin yayınlanmasında 
Devlet istatistik Enstitüsünün muvafakatini al
maları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Asım Eren arkadaşımız tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, şimdi onu okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasın

da 4 ncü satırın başındaki (Kurumlar) kelime-
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sinden sonra: (İstatistik Enstitüsünün kendile
rinden sürekli veya geçici olarak istiyeceği bil
gileri toplar ve Enstitüye verirler) cümlesinin 
eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : Şifahen arz edildi. 
Niğde 

Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner

geyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27. — Enstitü, toplanan istatistik 
bilgilerinden kişisel ve özel nitelikte bulunanla
rı, resmî veya özel her hangi bir makama ver
mekten veya açıklamak ve yayınlamaktan ya
saklıdır. Bu bilgileri toplıyan ve düzenliyen me
murlar dahi, kesin bir saklılık göstermeye mec
burdurlar. 

Kişisel ve özel nitelikte olmasa dahi, Devlet 
İstatistik Enstitüsünce toplanan istatistik bilgi
len yayınlamadan önce, Devlet İstatistik Ens
titüsü Başkanı dışında hiçbir görevli her hangi 
bir şahsa veya makama veremez. 

Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kulla
nılamaz ve sübut vasıtası olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cezai hükümler 
MAB/DE 28. — Bu kanunda belirtilen hiz

metlerin yapılmasında savsaklama ve kusuru gö
rülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 
230 ncu maddesine göre cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 
önerge vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ALI DÎZMAN — (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlarım, madde, ihmal gösteren ve ku
sur gösteren memurların, Türk Ceza Kanu
nunun, memurların ihmaline mütedair 230 neu 
maddesi gereğince cezalandırılmasını istiyor. 
Zaten vazifede, ihmali görülen memur, Türk 
Ceza Kanunun 230 neu maddesi gereğince ce
zalandırılacaktır. Bu umumi hükmü, hususi 
bir kanunda tekrar etmeye lüzum yoktur. 

Kusura gelince; Ceza Hukuku prensiplerine 
göre, istisnai haller dışında, kusura ceza ter-
tibedilmez. Kusur inzibati tedbirlerle karşıla
nır. Bu itibarla bir hususi kanunun umumi 
bir hukuk prensibini çiğneyici hükme varması 
doğru değildir. Kaldı ki, kusursuz insan ol
maz. 6 ay sonra İstatistik Umum Müdürlü
ğüne gittiğiniz zaman hademesinden, umum 
müdürüne kadar tamamının az çok birer ku
sur işlediklerini görmek mümkündür. Eğer bu 
kanunu kullanırsak, hepsini birden cezalan
dırmamız icabedecektir ki, bu da çok gülünç 
bir şey olacaktır. Arada sırada tatbik edil
diği takdirde ise, belki en az kusur işlemek 
gayretinde buulnan bir memura tatbik edilir, 
on çok kusur işliyenlere tatbik edilmez. Bu 
itibarla gerek bu bakımdan gerekse ihmal 
bakımından böyle bir maddenin kanunda kal
ması doğru değildir. Çıkarılmasını bu sebep
ten arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN" — Komisyon Önergeye iştirak 
ediyor mu efendim? Buyurun. Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎO^LU 
(Kayseri) — Efendim; bu yeni bir hüküm değil
dir. 29 neu maddenin hükmü aynen ve hiçbir har
fi değiştirilmeden yürürlükte bulunan 1554 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesinden alınmıştır. 
Burada kasdedilen İstatistik Umum Müdür
lüğünde veyahut İstatistik Enstitüsünde çalı
şacak memurlar değil diğer birçok memurlar 
vardır ki, bunlar, faraza kaymakamlar, vali
ler, öğretmenler ve diğer memurlardır. Bun
lara istatistiki malûmat toplamak üzere aslın
da vazifeler dışında bir vazife verilecektir, 
«şunu yap ve şu rakamları topla İstatistik 
Enstitüsüne gönder» denecektir. Bu gibi va
zifeleri ihmal edenler için bu hüküm konul
muştur. Halen yürürlükte bulunan bir kanun 
maddesidir, bunun yürürlükten kaldırılması 
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bir mahzur tevlidedebilir. Binaenaleyh arkada
şımızın teklifi yerinde değildir, iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — İştirak etmiyoruz. 
ALİ DÎZMAN (Tokat) — Sayın profesö

rüm Ceza Hukuku prensiplerini bir hususi ka
nun hükmünün çiğnemesi doğru mudur? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Efendim, bu hüküm, 
Ceza Hukuku prensiplerini şu bakımdan çiğ
nemez : Vazife icabı, bir zat diyebilir ki, «Ben 
falan dairede, Teşkilât Kanununun verdiği 
şu hizmeti yapmakla mükellefim. Binaenaleyh 
Devlet, İstatistik Enstitüsünün benden istediği 
şu rakamı göndermek benim vazifem değil.» 
Bu hükümden maksat bunu önlemektir. Bu 
da vazife ihmali sayılsın istiyoruz. Dâva bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 28 nci maddede yazılı ya
saklara aykırı hareket eden memur ve hizmet
liler 50 liradan 200 liraya kadar hafif para ve 
15 günden 2 aya kadar hafif hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde verilecek 
ceza, evvelce verilen cezanın iki katından az 
olamaz ve bu suretle doğan zarar ve ziyan 
ödettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ali Dizman. 

ALİ DlZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, madde, 27 nci maddedeki tâdade-
dilen yasaklara riayetsizliği tecziye etmekte
dir. 27 nci maddedeki yasaklar da, kişisel 
ve özel bilgilerin ifşasını tazammun etmekte
dir. Malûmuâliniz, İstatistik Umum Müdür
lüğünde halli en güç mevzuu, kendisinden bâzı 
hususlar sorulan kimsenin vereceği malûmat
ların ifşa edilmesinden endişe duyarak doğ
ru bilgi vermemek halidir. Ve 27 nci madde 
de zaten bunu temin etmek için, buna itimat 
telkin etmek için yasak koymuş, 29 neu madde 
de bu yasakların cezasını tâyin etmiştir. 29 
neu maddede tâyin edilen ceza nisbetleri pek 
düşüktür. Bir kimse sır ifşa edecekse 50 lira-
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maksızm cevap vermiyenlere veya bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenlere, 150 liradan 
500 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, 
diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre da
yanmaksızın cevap vermiyen veyahut bilerek 
gerçeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel ki
şilere, 250 liradan 1 000 liraya kadar hafif 
para cezası ve bu gerçek veya tüzel kişilerin 
işlemlerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya 
memurlarına bir haftadan 2 aya kadar hafif 
hapis cezası verilir. Tekerrür halinde verile
cek ceza evvelce verilenlerin iki katından aşuğı 
olamaz ve 30, 31 ve bu maddede cezaları tâ
yin edilmiş olan suçlara ait dâvalar sulh ceza 
mahkemelerinde görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para ce
zaları, Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olu
nur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir 
özre dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları 
takdirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler 
kendilerine ödettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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lık bir ceza o kimseyi bu işi yapmaktan alı
koyamaz. Onun için malûmatına müracaat edi
len kimseler verdikleri malûmatları ifşa etmi-
yecekleri hakkında kendilerine itimat hissi 
beslenmesi veyahut da verilecek cezanın yük
seltilmesi lâzımdır. Bu hususta bir önerge ve
riyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ar
kadaşımızın verdiği önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu maddedeki hafif-para cezasının 500 

liradan 2 000 liraya, hafif hapis cezasının da 
3 aydan 6 ay hapse çevrilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET SEZGtN 

(Aydm) — Komisyon iltihak etmiyor. 
BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — İstenilen bilgileri belirli sü
re içinde veya doğru veya gerektiği şekilde 
geçerli bir özrü olmaksızın vermeden resmî 
veya özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya 
kurumların müdür veya temsilcileri 50 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası ve bir haf
tadan 2 aya kadar hafif hapis cezası ile ceza
landırılırlar. Tekerrürü halinde bu cezalar 
evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Nüfus sayımlarında geçerli 
bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol me
murluğu görevini yapmaktan kaçınanlara 50 
liradan 200 liraya kadar ve sayım işleri hak
kında tesbit olunan esaslara aykırı hareket 
edenlere veya sorulara cevap vermiyenlere ve
yahut bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere, 
100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan-

Çeşitli hükümler 
MADDE 32. — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili hususlar, yönetmeliklerle düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 1930 tarih ve 1554 
sayılı İstatistik Umum Müdülüğünün salâhiyet 
ve vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarih ve 2203 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğünün Teşkilâtı hakkında Ka
nun. 

15 Mayıs 1939 tarih ve 3604 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 
sayılı Kanuna bağlı (B) cetvelinde bâzı tadilât 
yapılması hakkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayılı Sayımlar 
Kanunu, 
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23 Mart İ950 tarih ve 5629 sayılı, 1554 sa* 

yılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
Kanun ve 15 Nisan 1955 tarih ve 6534 sayılı, 
5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nci 
maddelerinin tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunlarda mevcut bu kanuna aykırı 
hükümler mülgadır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?., 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde halen çalışanlardan bu kanunda 
sayılan kadroları veya muadilini fiilen işgal 
edenler yeni bir tâyine ihtiyaç olmaksızın 
bu kadrolarda çalışmaya devam edebilirler 
ve Genel Müdürlük memurlarından 20 nci mad
dede yazılı nitelikleri haiz bulunanların mez
kûr yönetmelik esasları dâhilinde bu kadro
lara tâyinleri caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Celâl Sungur. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, dün kanunun tümü üzerinde 
söz alan arkadaşların belirttikleri gibi, yeni 
Teşkilât Kanununda halen vazifede bulunan 
kişilerin yeni vazifeye atanmaları bakımın
dan bir tehlike meydana gelmemesine zaruret 
vardır. Şayet tasarıdaki şekli ile bu madde 
kabul edilecek olursa, bu vazifeyi deruhde 
edenlerin bir kısmının vazifelerine atanmala
rına imkân hâsıl olmıyacaktır. Huzurunuzda 
arz ettiğim değişik tarzdaki önergemde belirti
len şekli ile madde kabul edilecek olursa, 
halen çalışanların müktesep hakları korun
muş olacaktır . Zaten buna benzer bir hâdise 
Maliye Bakanlığının teşkilât kanunu hazırla
nırken, Vergi Temyiz Komisyonu üyelerinin 
haklarının mahfuz tutulması hususu temin 
edilmiştir. Ve bu şekilde komisyonla mutabık 
kalınmıştır, tehlike bertaraf edilmiş olacaktır. 

Arzım, kabulüdür. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Eiyaset Yüksek Makamına 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 

ve kuruluşu hakkında kanun tasarısının ge
çici 1 nci maddesini aşağıda arz etiğimiz şe
kilde değiştirmeyi arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Giresun 
Dr. Celâl Sungur Ethem Kılıçoğlu 
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Sakarya Artvin 

Dr. Nuri Bayar Sait Osman Avcı 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlüğü 
memurlarından bu kanunda sayılı kadroları 
veya muadilini işgal edenler, yeni tâyinler 
yapılıncaya kadar, bu kadrolarda, çalışmaya 
devam ederler. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi verilmiş olan önergenin 
ışığı altında oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 
maaşlı memuriyet kadrolarına geçirilmeleri 
uygun görülenlere 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü gereğince girebilecekleri de
receye bu kadrolarda geçen hizmet süreleri
nin her üç yılı için bir derece ilâve edilmek 
suretiyle bulunacak derece maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin 
edilecekleri memuriyetin kadro maaşını geçe-
miyeceği gibi halen (D) cetvelinde almakta ol
dukları ücreten de fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun ile kad
roları kaldırılmadan kanunun meriyete girdi
ği tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyaı* 
lar, Enstitü teşkilâtında maaşlı göreve tâyin 
olundukları takdirde kadro ve memuriyet un
vanları değişse dahi, işe başlama kaydı aran
maksızın almaları gereken maaşlarının öden
mesine devam olunur. 
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Kanunun meriyete girdiği tarihte memur 

bulunanlardan, kadro maaş ve unvanları de
ğiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum 
olmayıp, yukarki fıkra hükümleri tatbik olu
nur. (Eski memurluk unvanlarının karşılığı 
bulunan kelimelerle ifadesi, kadro unvanında 
değişiklik sayılmaz.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen..! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeni 4 ve 5 nci madde teklifleri var. Buna 
dair iki önerge geldi. Okutuyorum. 

Riyaset Yüksek Makamına 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 

ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının ge
çici üçüncü maddesinden sonra geçici dördün
cü madde olarak aşağıdaki arz ettiğim madde
nin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Dr. Celâl Sungur 

Geçici madde 4. — Bu kanun gereğince ve
rilecek tahsisat 1962 bütçe yılı zarfında İsta
tistik Genel Müdürlüğü merkez memurları ma
aşı ve hizmetliler ücreti tertibinden Ödenir. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelmiyen-
lere, bu yüzden görevlerine devam etmedikleri 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner
geyi kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

4 ncü muvakkat madde olarak tasarıya alın
mıştır. 

Riyaset Yüksek Makamına 
Devlet İstatistik Enstitüsü kuruluşu hak

kındaki Kanuna aşağıdaki geçici maddenin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Geçici madde —Genel ve katma bütçeli 
idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine ve 
üniversitelere mensup kimseler Devlet İstatis
tik Enstitüsünde maaşsız izinli ve mukaveleli 
olarak istihdam edilebilirler. Bu kimselerin me-
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muriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mü
kellefiyetleri baki kalır. İzinli oldukları müd
det, terfi ve tekaütlüklerinde fiili hizmet ola
rak hesa'ba katıldığı gibi bunlardan izinli ol
dukları sırada terfi hakkını kazananlar başka
ca bir işleme lüzum kalmaksızın, terfi ettirilir
ler, 

Ankara Milletvekili 
llyas Seçkin 

BAŞKAN — Kâtip arkadaşımız önergeyi 
okumakta güçlük çektiler, llyas Seçkin arka* 
daşımız gelsinler önergesini okusunlar. Buyu
run. 

İLYAS SEÇKİN (Karma Bütçe Komisyon 
Sözcüsü) — Pek muhterem arkadaşlarım, bu 
madde aynen kabul buyurduğunuz daha ev
velki bir maddede geçmiştir. Teklif şu: Malû-
muâliniz. İstatistik Enstitüsünde çalışacak olan, 
yabancı memleketlere ihtisas yapmaya gönder
diğimiz gençler ihtisas yapıp gelinceye kadaî 
muayyen bir devrede, muayyen süreli ve muay
yen işleri yapmak üzere Devlet Teşkilâtında 
çalışan veya. üniversitede çalışan ihtisas erbabı
nın bir kısmının Hükümet kararnamesinin tes-
bit edeceği ücretlerle, kısa bir devrede çalış
mak salâhiyetinin İstatistik Enstitüsüne veril
mesini istiyoruz. Bu suretle ehil olmıyanlarm 
şube şefliklerine, servis şefliklerine tâyinleri
nin önlenmesi ve dışardan devamlı olmadan, 
muvakkat getirilenlerin görev ve ücretlerini 
tesbit için bu madde ile kullanılacak bir salâ
hiyettir. 

Bu madde; Enstitümüz, çalışmalarını fe
rahlatacak, kadrolarında tasarrufu sağlıyacak 
ve hizmetin iyi işlemesini temin edecektir. Esa
sen devamlı bir madde kabul edilmiştir, mu
vakkat mahiyette muvakkat ücretle ve mukave
le ile hakiki ihtisas erbabını ve yabancı uzman
ları, üniversite ve diğer müesseselerde çalışan
ları bu kadrolarda çalışmalarını temin eden bir 
tekliftir. Kabulünü rica ederim. Yabancı mem
leketlerde okuyanlar buraya gelip çalışacak
lardır, beş yıl süre ile bunu istiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi teklif sahibi olacak 
lütfen okur musunuz? 

(önergesi llyas Seçkin, tarafından tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen rar mı?... 
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CAHİT YILMAZ (Konya) — Teklifin aley-

hindeyim. Zira daha evvel bir kanunun müza
keresi sırasında da aynı mealde tekliflerle kar
şı karşıya idik. 

Arzım şudur ki; üniversite öğretim üyeleri
nin sık sık teşkilât kanunları vesilesiyle şura
da veya burada muvakkat, mukaveleli ve üni
versitedeki haklarına halel gelmeksizin istih
dam mecrasını açıyor ki, bu doğru değildir. On
ların üniversitedeki görevlerini ve orada ifa 
etmekte oldukları hizmetlerini aksatacaktır. 
Bu bakımdan teklifin aleyhindeyim ve bu tek
lifin kabul edilmemesini istirham edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Efendim, Yüksek Meclis bu işin tezekkürü için 
bir Geçici Komisyon kurmuş, bunun adedi ma
lûm. Burada bulunan arkadaşların adedi de 
malûm. Arkadaşlar Komisyondan geçmemiş ye
ni bir teklif yapıyorlar. Komisyon iştirak edi
yoruz diyorlar. Güzel ama, Komisyon burada 
üç kişi. Ve ihtisas işi olarak ihtisas sahibi ar
kadaşlara b ı vazife tevdi edilmiş. Lütfetsin
ler, kerem buyursunlar... 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsüdür efendim, 
kendisi yetkilidir. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Usulen yetkilidir, bunu kabul ediyorum, yal
nız, mühim bir mevzuun görüşülmesi ve karara 
bağlanması esnasında yepyeni bir teklif gelmiş, 
bunun tezekkürü, teemmülü ve komisyon umu
mi heyetinin salim bir neticeye varmasından 
sonra Meclise arzı ile üç kişilik heyetin veya 
Komisyon Sözcüsünün, «iştirak ediyorum.» de
mesi arasındaki sıhhatin bir olması mümkün 
müdür? Pek tabiî ki, değildir. 

İstirham ediyorum, bu madde lazımsa, bir
takım maksatları temin ediyorsa komisyona ha
vale edilsin, orada tetkik ve tezekkür edilsin, 
ondan sonra burada görüşülsün. Yoksa acilen 
getirilen bir teklif; Meclis ekseriyetini kaybet
miş, komisyonun da ekseriyeti yok, salim bir 
neticeye varamıyacağız. Bence bu teklifin yeni
den mütalâa edilmesi lâzımdır. Komisyona ha
vale edilsin, mesele iyice tezekkür ve teemmül 
edildikten sonra Meclise gelsin. 
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BAŞKAN — Veli Uyar. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Muhterem arka
daşlar; ehemmiyetli bir teşkilât kanunu görü
şüyoruz. Bunun için geçici bir komisyon kurul
muştur. Acele olarak bu kanunu müzakere edi
lirken çalakalem gelen takrirlerle yeni yeni 
kadrolar kabul ve bütçeye külfet tahmil etmek 
sizlerin hiçbir suretle kabul edeceği bir husus 
değildir. («Kabul eden yok» sesleri) Salâhiyet
lerle daimî görevlere mukavele ile adam tâyin 
edilmez ve çalıştırılmaz. Bu mukavele ile istih
dam daima suiistimale müsaittir. Bunun için 
takririn reddini ve maddenin olduğu gibi kabu
lünü rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Encümen?.. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Komisyona havalesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Beşinci muvakkat maddenin 
komisyona havalesini istiyorlar, Havale edil
miştir. 

Komisyona daha evvel havale edilen 25 nci 
madde komisyondan gelmiştir. Okutuyorum : 

MADDE 25. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi 
bir şekilde karşılaması için yapılması lâzımge-
len çalışmalar konusunda, Danışma Kurul-u va
zifesini görmek üzere en az iki yılda bir defa, 
Yüksek İstatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisince seçilecek beşer üye, bakanlıklar ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek 
Murakabe Heyeti Başkanı, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanı, Başkan yardımcıları ve da
ire başkanları, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanının seçeceği iki uzman, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Daire başkanları, üniversite ve yük
sek okulların istatistik ve demografi öğretimi 
ile uğraşan öğretim üyeleri, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Umumi Kâtibi ve bu Birliğin seçeceği 
üç üye, Ziraat Odaları Birliğinden seçilecek bir 
üye, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri 
ve Başbakanlıkça istatistik işleri ile ilgili olma
ları yönünden seçilecek on üye katılır. 
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M. Meclisi B : 78 21. 4.1962 0 : 1 
D. Ücret Sayı Unvauı BAŞKAN — Efendim, maddeyi komisyonun 

değiştirdiği şekilde kabulünüze sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Asım Eren arkadaşımızın bir arşiv 
memuru ve iki arşiv memuru yardımcısı teklif
leri Yüksek Meclisçe kabul edilmiş, encümene 
verilmiş, encümen bunu cetveldeki yerine koy
muş, ne ücret alacaklarını tesbit etmiş gönder
miştir. Komisyon aşağıdaki ücretleri tesbit et
miştir. 

Bir arşiv memuru için 800, iki arşiv memu
ru yardımcısı için 600 er lira tesbit edilmiş ve 
cetvele ithal edilmiştir. Bir defa da takriri oku
yalım : 

Sayın Başkanlığa 
(1) sayılı cetvele (Bir arşiv memuru) ve 

(îki arşiv memur yardımcısı) eklenmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. Komisyon aşağıdaki 
ücretleri teklif ediyor : 

7 800 1 Arşiv Memuru 
9 600 2 > > Yardımcısı 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Aydın 

îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Komisyonun cetveldeki ilâve
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici beşinci madde komisyona havale edil
miştir. Bunun gelmesine muntazırız. 

Diğer maddeler ise tatbikat maddesidir. 
Birleşimi; 22 . 4 . 1962 Pazar günü saat 

15,00 e talik ediyorum. 
Muhterem arkadaşlar, yarın arkadaşlarımı

zın behemahal toplu olarak bulunmalarını rica 
ediyorum, zira açık oylama vardır. 

Kapanma saati: 13,55 





DÜZELTÎŞLEB 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 'görev, yetki ve kuruluşu Kanunu hakkındaki bu Birleşim tutana
ğın sonuna bağlı S. Sayısı : 63 basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır. 

Sayfa Sütun 

19 
19 
19 

19 

20 

Satır Yanlış Doğru 

11 
12 
21 

5 » » Memuru 
8 » * Memuru 
5 Doktor 

4 800 7 » » Memuru 1 800 
2 700 Bu memuriyet silinecek. 
2 1 100 3 Doktor 1 1500 

S 7 Arşiv Memuru 1 800 
l 9 » > yardımcısı 2 600 

9, 10, 11 deki memuriyet unvanlarından sonra parantez içindeki (uzman) 
kelimeleri kalkacaktır. 

28 ile 29 arasına girecek 



Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 54 e ek 

Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec

lisi Anayasa Komisyonu raporu (1/99, 2/125) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 90.4,1962 
Say : 585 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri halfckındallri Kanım Tasarısının, Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 4 . 1962 tarihli 54 ncü Birleşiminde, değiştirilerek kabul 
•dilen metni üi§ik olarak sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Bayii Ürgüplü 

Kot : 

C. Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedüikU görüşülen bu tasan 107 oyla ve çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçilme yeterliği 

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için, aşağıdaki 
şartları haiz bulunmak lâzımdır: 

1. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış olmak; ve 
2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanhk, üyelik, başsavcılık, 

başkanunsözcülüğü; veya 
b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim 

üyeliği; veya 
c) Onbeş yıl avukatlık 
Yapmış olmak; ve 
3. Hâkimler Kanununa g"öre hâkimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı 

mahkum bulunmamak veya bu gibi suçlardan ceza takibi altında olmamak. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 54 o ok) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Seçilme yeterliği 

MADDE 3.1— Anayasa Mahkemesinin asıl 
ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki 
şartları haiz bulunmak lâzımdır. 

1. 40 yaşını bitirmiş, 65 yaşını doldurma
mış olmak; ve, 

2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargı
tay veya Sayıştayda Başkanlık, Üyelik, Baş
savcılık, Başkanunsözcülüğü; veya, 

b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya si
yasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğre
tim üyeliği; veya, 

c) 15 yıl avukatlık, 
Yapmış olmak; ve, 
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mes

leğine alınmamayı gerektiren bir suçtan do
layı mahkûm bulunmamak veya bu gibi suç
lardan ceza takibi altında olmamak. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelik
lerine kamu hizmetlerinde bulunmıyanlardan 
seçileceklerin, görevlerini yapmaya engel ola
cak şekilde beden, akıl ve ruh arızalan ol
madığının raporla tevsik edilmiş bulunması 
gerekir. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin 
seçilme yeterliğine sahibolmadıklan yolunda
ki itirazlar, Anayasa Mahkemesince kesin ^ola
rak karara bağlanır. Hakkında itirazda bu
lunulmuş olan üye, bu konudaki inceleme ve 

M. Meclisi (i 

Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 20 . 4 . 1962 

Esas No. : 1/99, 2/125 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri hakkında kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca 20 Nisan 
1962 günkü 54 ncü Birleşiminde kabul edilen 
metnini, aynı gün komisyonumuza (havale buy-
rulmakla, Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilmiş olan metne nazaran mevcut değişik
likler Anayasanın 92 nci maddesi gereğince te
ker teker incelenmiş ve aşağıdaki hususlar ka
rarlaştırılmıştır : 

1. — 3 ncü madde üzerindeki değişiklikler: 
a) Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

metinde mevcut olan yeni 2 nci fıkrada aynen 
şöyle denmektedir : 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelik
lerine kamu hizmetlerinde 'bulunmıyanlardan 
seçileceklerin, görevlerini yapmaya engel ola
cak şekilde beden, akıl ve ruh arızaları olmadı
ğının raporla tevsik edilmiş bulunması gerekir.»' 

Komisyonumuz, bu ilâve fıkrayı memurlar 
hakkındaki genel hükümlerde esasen yer al
mış olması bakımından haşiv telâkki etmiştir. 
Bundan başka, komisyonumuz, bu ilâve fıkra
nın, sadece Anayasa Mahkemesine onbeş yıl 
avukatlık yapmış olanlar arasından seçilecek
ler için uygulanabileceğini ve Avukatlık Kanu
nunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (E) 
bendinde «avukatlık vazifelerini daimî surette 
ifaya mâni vücut veya akılca bir maluliyeti 
bulunanlar stajyer veya avukat olmaktan 
memnudurlar»1 denmiş olmasına binaen dahi lü
zumsuz olduğu kanaatine varmıştır. 

Komisyonumuz, t u gerekçe ile Cumhuriyet 
Senatosunun bahis konusu değişikliğinin benim-
senmemesi gerektiği kanaatindedir. 

b) Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince 
kabul edilmiş olan bu madde metninin son fı'k-

I rasındaki «itiraz haklı görülürse, seçim yapıl
ım Sayısı: 54 e ek) 



_ 4 — 

Millet Meclisi Metni 

Üyelerin eeçimî 

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayı$tayda seçim 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üyelerinden : 
1. Dördü Yargıtay bdyük genel kurulu tarafından, kendi Başkan ve Üyeleriyle Cumhuriyet 

Başsavcısı arasından; 
2. Üçü Danıştay genel kurulu tarafından, kendi Başkan ve üyeleriyle Başkanunaöaoüsfi 

arasından ; 
8. Biri Sayıştay genel kurul tarafından, kendi Başkan ve üyeleri arasından; 
Kendi üye tamsayılarının en az salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilirler. 
Genel kurullar, üye tamsayılarının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin se silme yeterliğine sahibolmadıkları yolundaki 

itirazlar, Anayasa Mahkemesi genel kurulunca kesin olarak karara bağlanır. Hakkında itirazda 
bulunulmuş olan tiye, bu konudaki inceleme ve oylamalara katılamaz. İtiraz haklı görülürse, se
çim yapılmamış sayılır ve 0 ncu madde uyarınca gereken işlemler yerine getirilir. Bu konudaki 
İtirazların yapılması, incelenmesi ve karara bağlanması hakkındaki usul, Anayasa Mahkemesi 
içtüzüğünde gösterilir. 

b) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda seçim 

MADDE 5. — Anayasa Mahkemesine Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki tiye seçer. 
Her iki yasama meclisince seçilecek birer tiye, Üniversitelerin hukıık, iktisat ve siyasal 

bilimler öğretim üyelerinin teşkil ettikleri kurul tarafından gösterilecek adaylar arasın
dan seçilir. Aday sayısı, açık üyeliklerin üç katı tutarında olur. Bu kurul, Ankara Üniversitesi 
Rektörünün daveti üzerine Ankara'da toplanır. Toplantı nisabı, tiye tamsayısının üçte ikisidir. 
Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için, bahis konusu kurolun üye tamsayısının 
salt, çoğunluğunun oyu gereklidir. 

Yasama meclislerince srçilecek diğer üyeler için, herbir meclisin kendi içtüzüğünde gösteri
lecek olan komisyon veya karma komisyonca, açık üyeliklerin üç katı tutarında aday gösterilir. 
Aday göstermekle görevli komisyon veya karma komisyonların toplantı msabı üye tamsayısının 
üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için, üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun oyu gereklidir. 

M. Meclisi C S. Sayısı: 54 • ek) 



Cumhuriyet Senatosu Değiştirişi 

oylamalara katılamaz, itiraz haklı görülürse, 
o üye hakkındaki seçim yapılmamış sayılır 
ve 9 ncu madde uyarınca gereken işlemler ye
rine getirilir. Bu konudaki itirazların yapıl
ması, incelenmesi ve karara bağlanması hakkın
daki usul, Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde 
gösterilir. 

Üyelerin seçimi 

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda seçim 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üye
lerinden : 

1. Dördü Yargıtay Büyük Genel Kurulu 
tarafından, kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhu
riyet Başsavcısı arasından; 

2. Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafın
dan, kendi Başkan ve üyeleriyle Başkanunsöz-
cüsü arasından; 

3. Bir Sayıştay Genel Kurulu tarafından, 
kendi Başkan ve üyeleri arasından; 

Kendi üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile ve gizli oyla seçilirler. 

Genel Kurullar, üye tamsayılarının en az 
ügte iki çoğunluğu ile toplanırlar. 

67 MtEUt Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
seçim 

MADDE 5. — Anayasa Malhkamesine Millet 
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. 

Her iki yasama meclisince seçilecek birer üye, 
Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilim
dir öğretim üyelerinin teşkil ettikleri kurul tara
lından gösterilecek adaylar arasından seçilir. 
Aday sayısı, açık üyeliklerin üç katı tutarında 
olur. Bu kurul, Ankara Üniversitesi Rektörünün 
daveti üzerine Ankara'da toplanır. Toplantı nisa
bı, üye tamsayısının üçte ikisidir. Aday seçimi 
giıli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için, bahis 

Anayasa Kö. 

mamış sayılır»1 ibaresini, «itiraz haklı görülür
se, o üye hakkındaki seçim yapılmamış sayılır» 
tarzında değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, yapılmamış sayılacak olan 
seçimin sadece bahis konusu üyenin seçimi ol
duğunu daha iyi belirtmesi bakımından, bu de
ğişikliğin benimsenmesi gerektiği kanaatinde
dir. 

2. —-4 ncü madde üzerindeki değişiklik : 
Cumlhuriyet Senatosu, bu maddenin Millet 

Meclisince kabul edilmiş olan metninin 2 nci 
fıkrasındaki «en az salt çoğunluğu ile se
çilirler»1 ibaresini ı«salt çoğunluğu ile se
çilirler» tarzında değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metnindeki 
«en az»' ibaresinin hakikaten lüzumsuz olduğu 
inancıyla, bu değişikliğin (benimsenmesi gerekti
ği kanaatindedir. 

3. — 5 nci madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin Millet 

Meclisince kabul edilmiş olan metninin 3 ncü 
fıkrasını çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, bu fıkranın çıkartılmasının, 
Yasama Meclislerince Anayasa Mahkemesi üye
likleri için yapılacak seçimlerde Anayasa Mah
kemesi üyeliğinin itiban ile bağdaştınlamıyacak 
kulis faaliyetini ziyadesiyle artıracağı ve oyların 
dağılması sonucunda seçimin fazlasiyle uzama
sına sebebiyet vereceği ve nihayet, Anayasa Mah-

. Sayısı: 54 e ek) U. M&lisi ( S 



— 6 — 
Millet Meclisi Metni 

Yasama meclisleri genel kurullarında yapılacak seçimde seçilebilmek için, üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir. îlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, daha sonraki 
oylamalarda üye tamsayısının salt çoğunluğuyla yetinilir. Seçim gizli oyla yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yasama meclislerince, Anayasa Mahkemesi asıl ve 
yedek üyeliklerine seçilemezler. 

Seçilenlerin görtvi kabul etmemesi 

MADDE 9. — Anayasa Mahkemesine seçilenlerden bu görevi kabul etmiyenlerin adlan Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından, seçimi yapan kurul veya meclislere veya makama derhal bil
dirilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde,'yukarlaki maddelerde belirtilen usuller uyarınca ye
nileri seçilir. Kurul ve meclislerin tatilde bulun naşı veya Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi
ne karar verilmiş olması hallerinde, üye seçimi, tatilin bittiği günden veya Millet Meclisinin ilk 
toplantısından itibaren onbeş gün içinde yapılır. 

Andiçme 

M^DDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevlerine başlamadan önce, Mahkeme Başkanı
nın davet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasama Meclisleri Başkanları, Başbakan ve Adalet Bakanı, 
Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başkanunsözcüsü, As
kerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı, Sayıştay Baş :anı, Üniversiteler Sektörleri ile Hukuk, İktisat 
ve Siyasal Bilimler Fakülteleri Dekanlarının huzur anda, asıl ve yedek üyelerin iştirak edeceği kurul 
önünde, aşağıda yazılı andı içerler : 

Asıl teminatı Türk vatandaşlarının gönül ve iradelerinde bulan Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasını koruyacağıma; görevimi, doğruluk, taraf uzlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vic
danımın emrine uyarak yapacağıma, namsum üzerine yemin ederim. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 54 e ek) 



Cumhuriyet Senatosu Değiştirişi 

konusu kurulun üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun oyu gereklidir. 

Yasama meclisleri genel kurullarında yapı
lacak seçimde seçilebilmek için, üye tamsayı
sının üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir, ilk 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, daha 
sonraki oylamalarda üye tamsayısının salt eo-
ğunluğiyle yetimin*. Seçim gizli oyla yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yasa
ma meclislerince, Anayasa Maihlkemes'i asıl ve 
yedek üyeliklerine seçilemezler. 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 

MADDE 9.'— Anayasa Mahkemesine seçi
lenlerden bu görevi kabul etmiyenlerin adları 
Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından, se
çimi yapan kurul veya meclislere veya maka
ma derhal bildirilir. Bu tarihten itibaren bir 
ay içinde, yukardaki maddelerde belirtilen 
usuller uyarınca yenileri seçilir. Kurul ve mec
lislerin tatilde bulunması veya Millet Meclisi 
seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiş ol
ması hallerinde üye seçimi, tatilin bittiği gün
den veya Millet Meclisinin ilk toplantısından 
itibaren bir ay içinde yapılır. 

Andiçme 

MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, 
görevlerine başlamadan önce, Mahkeme Baş
kanının davet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasama 
Meclisleri Başkanları, Başbakan ve Adalet 
Bakanı, Yargıtay Birinci Başkanı ile Cum
huriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Baş-
kanunsözcüsü, Askerî Yargıtay Başkanı ve 
Başsavcısı, Sayıştay Başkam, Üniversiteler 
Bektörleriyle Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilim
ler Fakülteleri Dekanlarından gelenlerin huzu
runda, asıl ve yedek üyelerin iştirak edeceği 
Kurul önünde, aşağıda yazılı andı içerler : 

Asıl teminatını Türk vatandaşlarının gö
nül ve iradelerinde bulan Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasını koruyacağıma; görevimi, doğ
ruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu iein-

7 — 
j Anayasa Ko. 

kemesi üyeliği için yapılacak seçimlerde ihtisas 
! unsurunun mümkün olan âzami derecede nazara 
ı 

J alınmasını enıgelliyeceği mülâhazalariyle, zararlı 
olacağına kaanidir. 'Bu vesile ile, Yasama Mec
lislerinin içtüzüklerinde gösterilecek komisyon 
veya Karma Komisyonun ye'tkisinin sadece aday 

I göstermeye m'unlhasır kaldığı ve seçimin Yasa
ma Meclisleri Genel Kurullarınca yapılacağı be
lirtilir. 

Komisyonumuz, yukardaki gerekçe ile, 
Cumlhuriyet Senatosunun yaptığı Ibu değişikli
ğin benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

4. — 9 ncu madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince ka

bul edilmiş olan metindeki Yasama Meclisleri
nin tatilde bulunması veya Millet Meclisi se
çimlerinin yenilenmesine karar verilmesi hal
lerinde, Anayasa Malhkemesi üyelikleri için se
çimin tatilin (bittiği 'günden veya (Millet Mecli
sinin ilk toplantısından itibaren tohbeş gün için
de yapılması gerektiğine dair hükmü, bu süre
yi bir aya çıkartmak suretiyle değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, bu değişiklikte her hangi 
bir mahsur olamıyacağı mütalâasiyle, bu deği
şikliğin benimsenmesi yolunda kanaat izhar ey
ler. 

5. — 10 ncu madde üzerindeki değişiklikler : 

a) Cumhuriyet Senatosu, Anayasa, "Mahke
mesi üyeliğine seçilenlerin andiçme töreninin bu 
maddede zikredilen zevattan «gelenlerin» huzu
runda yapılacağını tasrih ederek, Millet Mecli
sinin kabul ettiği metni bu yolda değiştirmiştir. 

Bu değişiklik, sanki andiçme töreninde bu
lunmaları gereken zevatın bu törene gelmeleri 
kendi ihtiyarlarına bırakılmış gibi bir mâna ifa
de edebilir. Halbuki, bu zevatın, meşru mazeret
leri olmadıkça, bu törende bulunmalarının ta
biî olduğu muhakkaktır. Meşru mazeret dola-
yısiyle bu zevattan bâzılarının törende hazır bu
lunmamaları halinde, törenin yapılamıyacağı 
A*eya andiemenin muteber olmiyaoağı yolunda 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 54 e ek ) 
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Üyelikle bağdaşmtyan haller 

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev akmazlar; 
görev alanlar, çekilmiş sayılır. Bu husus, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bu sıfatlarını muhafaza ettikleri müddetçe, yasama 
meclisleri ve mahallî idareler seçimlerinde hiçbir şekil ve suretle aday olamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler. 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylı£jnı alırlar; ayrıca, kendilerine, aylıklarının yüzde altmışı tutarında öde
nek verilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 54 e ek) 
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de, sadece vicdanımın emrine uyarak yapaca
ğıma, namusum üzerine söz veririm. 

Üyelikle bağdaşmtyan haller 

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Baş
kanı ve üyeleri, resmî veya özel veya siyasi 
hiçbir görev alamazlar; görev alanlar, çekil
miş sayılır. Bu husus, Anayasa Mahkemesince 
karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bu 
afatlarını muhafaza ettikleri müddetçe, yasa
ma meclisleri ve mahallî idareler seçimlerinde 
hiçbir şekil ve suretle aday olamazlar, aday 
gösterilemezler ve seçilemezler. 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı 
ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun maaşını alırlar; ayrıca, 

Anayasa Ka 

ileri sürülebilecek mülâhazaların varidolmıya-
cağı aşikârdır. 

Komisyonumuz, bu gerekçe ile, Millet Mec
lisince kabul edilmiş olan metinde yapılmış bu
lunan bu değişikliğin berdmsenmemesi gerekti» 
ği kanaatindedir. 

b) Cumhuriyet Senatosu, bundan başka Mil
let Meclisi metnindeki «yemin ederim» ibaresini 
«söz veririm» tarzında değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisindeki galip te
mayülü ifade eden «yemin ederim» formülünün 
bu şekilde değiştirilmesine mahal görmemiştir. 

6. — 14 ncü madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, Anayasa Mahkemesi 

üyelerinin «resmî veya özel» hiçbir görev alamı-
yacakları yolundaki Millet Meclisi metnini 
«resmî veya özel veya siyasi» hiçbir görev ala-
mıyacakları yolunda değiştirmiştir. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin «siyasi mahi
yette hiçbir görev alamıyacaklan, esasen, hâ
kimlerin mesleklerinden çekilmedikçe, Yasama 
Meclisleri seçimlerinde aday olamıyacakları ve 
seçilemiyecekleri yolundaki Anayasanın 68 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü ile memurların 
siyasi partilere girmesi yasağını koyan ve hâ
kimlere de şâmil olduğu şüphesiz bulunan Ana
yasanın 119 ncu maddesi hükmünün ve ayrıca, 
bahis konusu tasarı maddesi metninin son fıkra
sı hükmünün ıcaplarındandır. Kaldı ki, «siyasi» 
mahiyetteki bir görev, ya resmî veya özel bir 
görev olabilir; Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
resmî veya özel başka hiçbir görev alamıyacak
lan açıkça belirtildiğine göre bu üyelerin «si
yasi» bir görev alabilmeleri imkânı zaten tama-
miyle ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış olan bu değişikliği lüzumsuz 
saymış olup bu değişikliğin benimsenmemesi 
gerektiği kanaatindedir. 

7. — 16 ncı madde üzerindeki değişiklikler : 
a) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 1 ncİ 

fıkrasında yaptığı değişiklikle, Millet Meclisin-

M. Meeliai (S. 1. Sayısı: 54 • ek) 
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Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış 
hak sayılmaz bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil durumla 
rina ve hizmet sürelerine göre iktisabedecekleri derece aylıkları esastır. 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek üye 
ııin, ordu mensubu olmaktan doğan bütün hakları saklıdır. 

ItaportörUr 
MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi emrine, çalışmalarda yardımcı olmak üzere, yeteri kadar ra

portör verilir. 
Raportörler, hâkimlik veya Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde 

en az yedinci derece aylığını almış olanlarla, Danıştay yardımcılığı ve kanunsözcülüğünde bu dere
ceyi kazanmış olanlar, Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında doçentlik yap
makta olanlar ve bu alanlarda çalışan doktorasını yapmış asistanlar arasından, kendilerinin muva
fakati alındıktan sonra, Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üzerine mensubolduklan müessese
nin yetkili mercilerince tâyin olunurlar. 

Bunların özlük işlerinde, mensubolduklan mesleklere ait kanunlar uygulanır ve raportörlükte 
geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa Mahkemesi Baş
kanının yazılı beyanı ile tesbit olunur. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden başka, aynca üriyüzellişer lira ek ödenek verilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 54 o <:k 
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kendilerine 5017 sayılı Kanunda yazılı büküm
lere göre ayda 800 lira ödenek verilir. 

Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış 
'hak sayılmaz. Bu gilbilerin emekliliklerinde ve 
diğer memuriyetlere geçmelerinde talhsil durum
larına ve hizmet sürelerine göre ilMisalbedecekieri 
derece aylıkları esastır. 

Raportörler 

MADDE 18. — Anayasa Mahkemesine, çalış
malarında yardımcı olmak üzere yeteri kadar 
raportör verilir. 

Raportörler Üniversitelerin, Hufcuık, İktisat 
ve Siyasal Bilimler Fakültelerinden mezun olan 
ve doktora yapmış bulunanlar arasında Teadül 
Kanunu bükümlerine göre alabilecekleri aylığın 
ıbir derece üstü ile, naklen alınanlar da kazanıl
mış dereceleriyle Anayasa Mahkemesi Başkanı 
tarafından tâyin olunurlar. 

Raportörlük kadroları karşılık tutulmak sure
tiyle, dalha aşağı derece ile tâyin caizdir. 

Yukardaki fıkralar gereğince raportörlük
lere tâyin olunanlara, tâyin olundukları derece
ye ait hâkim tazminatı verilir. 

Bunların raportörlükte aldıkları maaş, diğer 
(memuriyetlere nakil ve tahvillerinde kendileri 
için kazarnılmış hak sayılmaz. V' 

Anayasa J£o. 

ce 1 440 lira olarak kabul edilmiş olan ödeneği 
800 liraya indirmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, bir kurul olarak, Devlet Pro
tokolünün beşinci sırasında Bakanlar Kurulun
dan hemen sonra yer alması gerekecek olan bu 
Yüce Mahkemenin üyelerine, bu kadar az bir 
ödenek verilmesini, işgal ettikleri makamın şeref 
ve itibariyle kabili telif görememektedir. Niha
yet, Anayasa Mahkemesi üyeliğine bu alanda ih
tisası olan en kıymetli zevatın rağbetinin temin 
edilmesi de, vereceği her hangi bir yanlış ka
rarla Türk toplumunun düzenini ve dengesini 
bozmaya kadir bir mahkeme bahis konusu oldu
ğuna göre, kesin bir zarurettir. 

Komisyonumuz bu gerekçe ile, bu değişikli
ğin benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

h) Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
metninin son fıkrasını çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, Anayasa Mahkemesi üyeleri 
arasında özlük hakları bakımından eşitliği mu
hafaza etmek maksadiyle, bu değişikliğin benim
senmesinin uygun olacağı kanaatindedir. 

Bu vesile ile, Askerî Yargıtay tarafından gös
terilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 
Anayasa Mahkemesine üye seçilecek olan kim
senin, askerlikle ilişiğinin kesilmesinin bedihî 
olduğu hususuna işaret olunur. 

8. — 18 nci madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisince ka

bul edilen metni tamamen değiştirerek, daimî 
raportörlük sistemini getiren bir metin kabul 
etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun metnine göre, Ana
yasa Mahkemesi raportörleri hâkimlik veya aka
demik meslek mensuplarının dışında bulunmalı
dırlar. Gerçi, aslında, Cumhuriyet Senatosunun 
derpiş ettiği şekilde Anayasa Mahkemesi rapor
törlüğünü ayrı bir meslek halinde teşkilâtlandır
mak ideal hal tarzı ise de, memleketimizde halen 
bu alanlarda kifayetli uzman sayısının çok az bu
lunması ve bu uzmanlardan, üstelik, Cumhuriyet 
Senatosunun arzu ettiği şekilde, doktora yapmış 
bulunanların üniversitelerde ve hâkimlikte mev
cut çok cazip yükselme imkânlarını terk ederek, 
ömürlerini sadece Anayasa Mahkemesinde rapor-
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îptal dâvan açmaya yttkÜİ olanlar 
MADDE 21. — Kanunların veya yasama meclisleri içtüzüklerinin tümü veya bunların belirli 

madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan 
doğruya iptal dâvası açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en as yütde onunu alan siyasi 

partiler; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler; 
4. Siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları; 
5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Senatosunun üye tamsayısının en az altıda biri tutarın

daki üyeleri; 
8. Yüksek Hakimler Kurulu; 
7. Yargıtay; 
8. Danıştay; ' 
9. Askerî Yargıtay; 
10. Üniversiteler. 
6. 7, 8, 9 ve 10 ncu bentlerde yazılı olan kurul ve kurumlar, anoak, kendi varlık re görevlerini 

İlgilendiren alanlarda, kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin tümü veya belirli maddi 
ve hükümleri aleyhinde Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası asabilirler. 

M. Metlisi ( a S a y t t t M t t k ) 
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Raportörlük hizmetinde, 'kendilerinden isti
fade olunamıyaeaiklarma Anayasa Mahkemesince 
tearar verilenler meslekleriyle ilgili dairel-ere 
naklolunurlar^ 

tptal dâvası açmaya yttküi olanlar 

(MADDE 21. — Kanunların veya yasama mec
lisleri içtüzüklerinin tümü veya bunların belirli 
madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı !>d-
diasiyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğru
ya iptal dâvası açabilecek olanlar şunlardır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. Son milletvekili genel seçimlerinde mute

ber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasi 
partiler; 

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

4. Siyasi partilerin Cumhuriyet Senatosu ve
ya Millet Meclisinde mevcut meclis grupları; 

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

6. Yüksek Hâkimler Kurulu; 
7. Yargıtay; 
8. Danıştay; 
9. Askerî Yargıtay; 
10. Üniversiteler. 
6, 7, 8, 9 ve 10 ncu bentlerde yazılı olan kurul 

re kurumlar, ancak, kendi varlık ve görevlerini 
ilgilendiren alanlarda, kanunların ve yasama 
meclisleri İçtüzüklerinin tümü veya belirli mad
de ve hükümleri aleyhinde Anayasaya aykırûık 
iddiasiyle iptal dâvası açabilirler. 

İ t Mttdtal (& 

ijıayata K& 

törlüğe hasretmelerini beklemenin realist oîmıya-
cağı aşikârdır. Komisyonumuzun kanaatinee, 
Cumhuriyet Senatosunun metni kabul edildiği 
takdirde, Anayasa Mahkemesine yeter sayıda ki
fayetli raportör bulmak fevkalâde müşkül olacak
tır. 

Komisyonumuz, yukardaki gerekçe ile, Cum
huriyet Senatosu değişikliğinin benimsenmemesi 
gerektiği kanaatindedir. 

9. — 21 nci madde üzerindeki değişiklikler : 
a) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 1 nci 

fıkrasının 3 ncü bendindeki «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler» 
ibaresini, «Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler» tar
zında değiştirmiştir. 

İBu değişiklik, amelî bakımdan hiçbir fark ge
tirmemekle beraber, Anayasanın 149 ncu madde
sinde kullanılan ibarenin aynen tekrar edilmesi 
daha uygun olacaktır. 

Komisyonumuz, bu itibarla, bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

b) Cumhuriyet Senatosu, aynı maddenin 
aynı fıkrasının 4 ncü bendindeki «siyasi partile
rin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları» iba
resini «siyasi partilerin Cumhuriyet Senatosu ve
ya Millet Meclisinde mevcut meclis grupları» 
olarak değiştirmiştir. 

Komisyonumuzun 30 Mart 1962 tarihli ve 
Esas No: 1/99, 2/125 ve Karar No: 15 sayılı ra
porunda da (Millet Meclisi S. Sayısı : 54) belir
tildiği gibi (Sayfa 37), her iki meclisten geçip 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş 
bir kanun metni aleyhinde iptal dâvası açılması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında belli 
bir partinin müşterek bir görüşe sahibolmasını 
gerektiren konulardandır, iptal dâvası açılıp açıl
maması üzerinde, aynı partinin Millet Meclisi 
grupunun başka, Cumhuriyet Senatosu grupu-
nun başka görüşlere sahibolması, Anayasamınn 
temellerinden birini teşkil eden siyasi partilere 
dayanan rejim anlamı içerisinde «siyasi parti» 
mefhumu ile bağdaştırılamıyacak bir husustur. 

Diğer taraftan, Cumhuriyet Senatosunun met
ni, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
muvacehesinde, Millet Meclisinde ve Cumhuriyet 

Sayın: 54 • ek) 



— 14 — 
Millet Meclisi Metni 

Devrim kanunlarının Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi 
MADDE 24. — 1. 1 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şıpka iktisası hakkında Kanunun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve Türbe

darlıklar ile birtakım unvanların meni ve ilgasına dair Kanunun; 
4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın kabulü hakkında Kanunun; 
5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanu

nun; 
6. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların kaldı

rıldığına dair Kanunun; 
7. 3 Kânunevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bâzı kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun; 
8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 110 ncu maddesiyle evlenme 

akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasını vaz'eden madde
lerinin; 

9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhinde; 
20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince. Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz ve 

bu mahkemeye itirazen başvurulamaz. 
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Devrim kanunlarının Anayasaya aykırûtğmtn 
iddia edüemem&si 

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

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı 
Şapka îksası hakkında Kanunun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların meni ve ilga
sına dair Kanunun; 

4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erkanım kabulü hakkında Kanunun; 

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

6. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların kal
dırıldığına dair Kanunun; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı 
bâzı kisvelerin giyilemiyeeeğine dair Kanunun; 

8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisinin 110 ncu maddesiyle evlen
me akdinin evlendirme memuru tarafından yapı
lacağına dair medeni nikâh esasım vaz'cden mad
delerinin; 

9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hü
kümleri aleyhinde; 

20 nei maddenin 1 ve 2 nei bentleri gereğin
ce, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz 
ve bu mahkemeye itirazen başvurulamaz. 

Anayasa Ko. 

Senatosunda onar üyesi bulunmadığı için bu 
Meclislerin ikisinde de grup teşkil edemiyen; an
cak, milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyesi 
sayısı onu aştığı için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplantısında grup teşkil edebilen si
yasi partilere iptal dâvası açmak imkânını tanı
mamaktadır. Anayasanın 149 ncu maddesinde bu 
hakkı kullanabilecek olan grupların hangileri ol
duğu tasrih edilmediğine ve bu hususun tanzimi 
kanuna bırakılmış sayılmak gerekeceğine göre, 
Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açma imkân
larını, Millet Meclisi metninde olduğu gibi daha 
geniş tutan bir hal tarzı, elbette ki, Anayasanın 
ruhuna daha uygun düşer. 

Komisyonumuz, bu gerekçe ile, Cumhuriyet 
Senatosunun bu değiştirişinin benimsenmemesi 
gerektiği kanaatindedir. 

10. — 24 ncü madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 2 nei ben

dindeki «iktisa-sı» kelimesini «iksası» olarak de-
ğiştirmiştir. 

30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Ka
nunun metninde «iktisası» kelimesinin mevcud-
olduğu müşahede edildiğinden, komisyonumuz 
bu değişikliğin benimsenmemesi gerektiği kanaa
tindedir. 

M. Meclisi (S, . Sayısı .- 54 e ek) 
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İptal dâvem taleplerinde uyulacak kuttular 
MADDE 26. - - Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterinin dâva dilekçesini kaleme havale ettiği ta

rihte, dâva, açılmış sayılır. Genel Sekreterlikçe, dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına dair bir bel
ge verilir. 

Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvasını açan, kanunların veya yasama meclisleri içtü
züklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerekçelerinin 
neden ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadır. 

Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bulunanlar, ayrıca, yetkilerini belirten belgeleri ve ku
rum, kurul ve siyasî partilerle siyasî parti gruplarının kendilerine yetki verilmesine dair karar
larının tasdikli örneklerini, dilekçe ile birlikte, Genel Sekreterliğe vermek zorundadırlar. 

Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on gün içinde 2 ve 3 ncü fıkralarda istenilen hususların 
tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi genel kurulunca incelenir ve varsa, noksanlıklar tes-
bit edilerek, en az onbeş gün olarak verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur. 

Yukardaki fıkrada belirtilen mehil içinde noksanlıkların tamamlanmaması halinde, dâva açıl
mamış sayılır. Dâvanın açılmamış sayılması hakkındaki karar, Anayasa Mahkemesi genel kurulun
ca verilir. Bu karar, Resmî Gazetede yayınlanır. 

Tebligat 
MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi 29 ncu madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamalarının 

dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgililere, tâyin edilecek günde mahkemede hazır bulunma
larını veya temsilci göndermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse, 
gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağı meşruhatını havi davetiye gönderilir. 

21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci bendinde yazılı Millet Meclisi veya Cumhuriyet Se
natosu üyelerinden 25 nci maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen üyeler, sözlü açıklamalarda hazır 
bulunabilirler. 

21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, ve 9 ncu bentlerinde yazılı kurullar, Başkanları veya 
Başkanın tensibedeceği bir üye tarafından; a$rnı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 ncu bendin
de yazılı Üniversiteler, Rektörleri veya Rektörün görevlendireceği -biri varsa Hukuk Fakülte
sinden olmak üzere - iki öğretim üyesi tarafından temsil edilirler. 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2, 3 
re 4 ncü bentlerinde zikredilen ve iptali istenen kanun veya içtüzüğün veya bunların belli hü-

U. MMÜII £S. Sayıa: 54 e ök) 



Cumhuriyet Senatosu Değiştirici 

İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar 

MADDE 26. — Anayasa Mahkemesi Genel 
Sekreterinin dâva dilekçesini kaleme havale et
tiği tarihte, dâva, açılmış sayılır. Genel Sekre-
terlikç%«dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına da
ir bir belge verilir. 

Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası
nı açan, kanunların veya yasama meclisleri iç
tüzüklerinin hangi hükümlerini!) A havaimin 
hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerekçe
lerinin neden ibaret bulunduğunu açıklamak 
zorundadır. 

Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bu
lunanlar, ayrıca, yetkilerini belirten belgeleri 
ve kurum, kurul ve siyasî partilerle siyasî parti 
gruplarının kendilerine yetki verilmesine dair 
kararların tasdikli örneklerini, dilekçe ile bir
likte, Genel Sekreterliğe vermek zorundadır
lar. 

Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on gün 
içinde 2 ve 3 ncü fıkralarda istenilen hususla
rın tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesin
ce incelenir ve varsa, noksanlıklar tesbit edile
rek, en az onbeş gün olarak verilecek mehil için
de tamamlanması ilgililere tebliğ olunur. 

Yukardaki fıkrada belirtilen mehil içinde 
noksanlıkların tamamlanmaması halinde, dâva 
açılmamış sayılır. Dâvanın açılmamış sayılması 
hakkındaki karar, Anayasa Mahkemesince veri
lir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur ve llesmî 
Gazetede yayınlanır. 

Tebligat 

MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi 29 ncu 
madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamalarının 
dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgililere, 
tâyin edilecek günde mahkemede hazır bulun
malarını veya temsilci göndermeleri lüzumunu 
ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse, 
gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağı 
meşruhatını havi davetiye gönderilir. 

21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nei ben
dinde yazılı Millet Meclisi veya Cumhuriyet Se
natosu üyelerinden 25 nei maddenin 2 nci fık
rasında gösterilen üyeler, sözlü açıklamalarda 
hazır bulunabilirler. 

17 — 
I Anayasa Ko. 

11. — 26 nci madde üzerindeki değişiklikler : 
a) Bu maddenin 4 ncü fıkrasındaki «Ana

yasa Mahkemesi Genel Kurulu» ibaresi, Cumhu
riyet Senatosunca, «Anayasa Mahkemesi» olarak 
değiştirilmiştir. 

Gerçi, bu değişiklik kabul edilse dahi, maksa
dın aynı olduğu şüphesizdir. Bununla beraber, 
dâva dilekçesinin noksanlıklarının tesbitinde 
Anayasa Mahkemesi gıdına bu Mahkemenin İçtü
züğünde belirtilecek bir kurulun, Hükümet tasa
rısının 43 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında der
piş edildiği tarzda, görevlendirilebileceği yolun
da her hangi bir yanlış tefsiri, önlemek bakımın
dan, «genel kurul» ibaresi: vin metinde kalması 
uygun olacaktır. 

Komisyonumuz, bu itibarla, bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

b) Cumhuriyet Senatosu,-bu maddenin son 
fıkrasındaki «Genel Kurul» ibaresini de çıkar
mıştır. 

Komisyonumuz, yukarda izah edilen sebep 
rlolayısiyle, bu değişikliğin de benimsenmemesi 
gerektiği kanaatindedir. 

c) Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin son 
fıkrasının son cümlesinde, bu konudaki karar
ların Resmî Gazetede yayınlandıktan başka, il
gililere de tcibliğ olunacağına dair bir değişik
lik yapmıştır. 

Komisyonumuz, müracaatçının işini kolay
laştıracağından; bu değişikliğin benimsenmesi 
gerektiği kanaatindedir. 

12. — 30 ncu madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyıet Senatosu, bu maddenin son fık

rasındaki, «izahatlarını» ibaresini «açıklamala
rını» olarak değiştirmiştir. 

Komisyonumuz, clil bakımından, bu değişik
liğin benimsenmesi gerektiği kanaatindedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 54 e ek ) 
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kümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı kanaatinde bulunan siyasi partiler veya parti grupları, 
25 nci maddenin 1 nci fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri uyarınca Anayasa Mahkemesine yazılı müta
lâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, lüzumlu gördüğü takdirde, yukarda yazılı parti ve parti grup
larından sözlü izahatlarını dinlemek üzere iki temsilci istiyebilir. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve T. B. M. M. üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde iptal istemleri 

MADDE 33. — 20 nci maddenin 6 nci bendi gereğince, dokunulmazlığı kaldırılan milletve
kili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan bakan 
veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden her hangi biri tarafından yapılan iptal istem
leri, Anayasa Mahkemesince onbeş gün içinde karara bağlanır. 

Yasama meclislerinin bu iptal istemlerine konu teşkil eden kararlan aleyhine Anayasa Mah
kemesine başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren bir hafta sonra düşer. 

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

Bahis konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini bek
lemeksizin, gerekli evrakı re'sen celbeder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 54 e ek) 
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21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, ve 9 
nen bentlerinde yazılı kurullar, Başkanları ve
ya Başkanın tensibedeceği bir üye tarafından; 
aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 ncu ben
dinde yazılı Üniversiteler, Rektörleri veya Rek
törün görevlendireceği - biri varsa Hukuk Fa
kültesinden olmak üzere - iki öğretim üyesi ta
rafından temsil edilirler. 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı 
hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2, 3 
ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve iptali istenen 
kanun veya içtüzüğün veya bunların belli hü
kümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı kanaatin
de bulunan siyasi partiler veya parti grupları, 
25 nci maddenin 1 nci fıkrasının 1 ve 2 nçi bent
leri uyarınca Anayasa Mahkemesine yazılı mü
talâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, lüzum
lu gördüğü' takdirde, yukarda yazılı parti ve 
parti gruplarından sözlü açıklamalarını dinle
mek üzere iki temsilci istiyebilir. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ve T. B. M. M. 
üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde iptal istemleri 

MADDE 33. — 20 nci maddenin 6 nci bendi 
gereğince, dokunulmazlığı kaldırılan milletve
kili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Ba
kan veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden her hangi biri tarafından yapılan 
iptal istemleri, Anayasa Mahkemesince 15 gün 
içinde karara bağlanır. 

Yasama Meclislerinin, hu iptal istemlerine 
konu teşkil eden kararları aleyhine Anayasa 
Mahkemesine başvurma hakkı, karar tarihin
den itibaren bir hafta sonra düşer. 

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

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

13. — 33 ncü madde üzerindeki değişiklik : 

Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 2 nci 
fıkrasına, «Yasama Meclislerinin» ibaresinden 
sonra bir virgül eklemiştir. 

Bu virgül eklendiği takdirde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ve Yasama Mec
lisleri dışından atanan Bakanların dokunulmaz
lığının kaldırılması veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde Ana
yasa Mahkemesine iptal isteminde bulunma 
hakkının, Anayasanın 81 nci maddesi gereğin
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve
ya ilgiliye aidolmayıp, Yasama Meclislerinin 
teker teker kendilerine aidolduğu yolunda yan
lış bir mâna çıkabilecektir. 

Komisyonumuz, bu itibarla, bu değişikliğin 
benimsenmemesi gerektiği kanaatindedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 54 e ek) 
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Anayasa Mahkemesi hararlarının yürürlüğe girmesi 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya İçtü

zük veya bunların belirli hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar. 
Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı

ca kararlaştırabilir. Bu tarih, karann verildiği günden başlıyarak altı ayı geçemez. 
Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzüğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde 

meydana gelecek olan boşluğu, kamu düzenini tehlidedici mahiyette görürse 2. nci fıkra hükmünü 
uygular ve boşluğun doldurulması için yasama meclisleri başkanlıkları ile Başbakanlığı durumdan 
haberdar kılar. 

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

iptal kararı her halde geriye yürümez. * 

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar 

MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi üyelerine ve memurlarına ait kadrolarla hâkimlik mesle
kinden alınacak raportör kadroları, bu Kanuna ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolar 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin «Adalet Bakanlığı» bölümüne «Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» baş
lığı altında eklenmiştir. 

Diğer kadrolar 

MADDE 58. — Anayasa Mahkemesinde çalış ıak üzere Danıştay ile Ankara ve istanbul Üni
versiteleri Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinden alınacak rn.nortörlere ait kadrolar, 
bu kanuna ilişik 2 sayılı cetvelde ve ayrı kısımlar halinde gösterilmiş ve bu kadrolardan Danıştaya 
aidolanlar Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 1 sayılı cetvelinde «Danıştay Ba kanlığı» bölümüne; Üniversitelerden alınacaklara 
ait kadrolar da ilgili fakültelerin teşkilât kadrolarına «Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı 
altında eklenmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 54 e ek) 
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Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe 
girmesi 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir. 

Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline karar verilen kanun veya iç
tüzük veya bunların belirli hükümleri, karar ta
rihinde yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahke
mesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi 
ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın veril
diği günden başlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya içtüzü
ğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali ha
linde meydana gelecek olan boşluğu, kamu düze
nini tehdidediei mahiyette görürse 3 ncü fıkra 
hükmünü uygular ve boşluğun doldurulması için 
yasama meclisleri başkanlıkları ile Başbakanlığı 
durumdan haberdar kılar. 

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

iptal kararı her halde geriye yürümez. 

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar 

MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi üyele
rine ve mamurlarına ait kadrolarla raportör 
kadroları, bu kanuna ilişik 1 sayılı cetvelde 
gösterilmiş ve bu kadrolar Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin «Adalet Bakanlığı»1 bölümü
ne «Anayasa Malhkemesi Başkanlığı» başlığı 
altında eklenmiştir. 

Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi çı
karılmıştır. 

Anayasa Ko. 

14. — 50 nci madde üzerindeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 4 ncü 

fıkrasındaki, «2 nci fıkra» ibaresini «3 ncü fık
ra» olarak değiştirmiştir. 

Bariz bir maddi hatanın düzeltilmesi bahis 
konusu olduğundan, Komisyonumuz, bu değişik
liğin benimsenmesi gerektiği kanaatindedir. 

15. — 57 nci maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, 18 nci maddede dai-

mi raportörlük sistemini kabul ettiği için, bu 
maddeyi de 18 nci maddede yaptığı değişikli
ğe muvazi olarak tadil etmiştir. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 18 
nci maddede yaptığı değişikliği uygun bulma
dığı için, bu maddedeki ve 1 sayılı cetveldeki 
değişikliğin de benimsenmemesi gerektiği ka
naatindedir. 

16. — 58 nci maddedeki değişiklik : 

Cumhuriyet Senatosu, yine 18 nci maddede 
yaptığı değişiklik dolayısiyle, bu maddeyi me
tinden çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, 18 nci maddede yapılan ta
dili uygun görmediği cihetle, bu maddenin v« 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 54 e ek) 
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İlk defa seçilen üyelere* teblijat ve ilk başkanlık seçimi 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi üyeliğine ilk defa seçilenlerin adları, kendilerini 
ssçen makam, kurul ve yasama meclisi Başkanlığı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına bildiri
lir. Millet Maclisi Başkanlığı, durumu seçilenlere tebliğ ile andiçme töreni tarihini tesbit ederek 
bu törende hazır bulunacak olanları davet eder. 

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

Yürürlük tarihi 

MADDE 59. —• Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 54 e ek) 
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İlk defa seçilen üyelere tebligat ve ilk başkanlık 
seçimi 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine ilk defa seçilenlerin adları, kendi
lerini seçen makam, kurul ve Yasama meclis
leri başkanlıkları tarafından Cumhurbaşkanlı
ğına bildirilir. Cumhurbaşkanı; durumu seçi
lenlere tebliğ, andiçme töreni tarihini tesbit ve 
bu törende hazır bulunacakları davet eder. 

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

MADDE 58. — Bu Tcanun 25 Nisan 1962 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

(Bu madde, Millet Meclisi metninin 59 ncu 
maddesine tekabül etmektedir.) 

Anayasa Ko. 

2 sayılı cetvelin çıkartılmasının 
mesi gerektiği kanaatindedir. 

benimsenme-

17. — 3 ncü geçici maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, bu maddede yaptığı 

değişiklikle, Anayasa Mahkemesine ilk defa se
çilenlerin andiçme töreni için davette bulunma 
vazifesini, Millet Meclisi Başkanından alıp Cum
hurbaşkanına vermiştir. 

Komisyonumuz, bu andiçme töreninin mahi
yeti icabı ve ayrıca, iki meclis arasında bir tef
rik yapılmamasını sağlamak için, bu değişikli
ğin benimsenmesi gerektiği kanaatindedir. 

18. — 59 ncu maddedeki değişiklik : 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi metni

nin 58 nci maddesini metinden çıkardığı için 
«yürürlük tarihi» ne dair madde Cumhuriyet 
Senatosunun metninde 58 nci madde olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin, kanu
nun yayımı tarihînde yürürlüğe gireceğine dair 
olan hükmünü, kanunun 25 Nisan 1962 tarihin
de yürürlüğe gireceği tarzında değiştirmiştir. 

Anayasanın 92 nci maddesinin 5 nci fıkra
sındaki prosedüre başvurulması neticesinde bu 
kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıkmasının uzaması ihtimali karşısında, Anaya
sanın 7 nci geçici maddesinin hükmünü Jhlâl 
etmemek için, bu değişiklik zaruri olmaktadır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, 59 ncu madde
nin bu yolda değiştirilmesinin benimsenmesi 
gerektiği kanaatindedir. 

19. — Genel Kurulun tasvibine arz olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
tstanbul 
C. Kırca 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Elâzığ 
N. Ardıçoğlu 

içel 
B. Bozdoğan 

Kâtip 
Maraş 

K. Bağcıoğlu 
Çorum 

A. Güler 
Erzincan 

27. Atabeyli 
Kars 

K. Güven • 
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. Konya Malatya 
F. özfakih A. Akşit 

Sivas Sivas 
Ğ. Sarısözen Söz hakkım saklıdır 

C. Odyakmaz 
Balıkesir 

A. A. Bolak 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Anayasa mahîîemesi üyeleri 

1 Anayasa Mahkemesi asıl 
üyeleri 

1 Anayasa Mahkemesi yedek 
üyeleri 

II 
Memurlar 

3 Genel Sekreter 
4 Genel Sekreter Yardımcısı 
5 Kararlar Müdürü 
5 Başkâtip (Steno bileiı) 
6 Zabıt Kâtibi (Steno bilen) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

15 

5 

1 
1 
1 
2 
4 

2 000 

2 000 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100. 

950 

9 
10 
11 
12 

3 
4 

Kitaplık Memuru 
Memur 
Mübaşir 
Mübaşir 

Raportör 
» 

I I I 

Raportöı ler 

1 
3 
1 
1 

6 
11 

600 
500 
450 
400 

1 500 
1 250 

Millet Meclisi [2] sayılı cetveli çıkarılmıştır. 
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