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17 4. — Görüşülen işler 
1. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal 

Madanoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilci
ler Meclisi Üyesi Rauf öökçen ve 6 ar
kadaşının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 12 . 6 . 
1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 nei fıkrasında değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Greçici 
Komisyon raporu (2/10) 17:20,21:24 

Sunuklar ve telgraflar 24 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkın
daki Başkanlık yazısı okundu ve izinler kabul 
olundu. 

Milletvekili Seçimi kanunu tasarısının Mil
lî Birlik Komitesinden gelen 5, 9, 16, 17, 18 ve 
41 nci maddeleri aynen kabul edilerek tasarı 
kanunlaştı. 

Ege bölgesinde zelzele felâketine uğramış bu
lunan vatandaşlara Temsilciler Meclisinin geç
miş olsun dileğinin ulaştırılmasına dair önerge 
okundu ve gereğinin başkanlıkça yapılacağı 
bildirildi. 

26 Mayıs 1961 Cuma günü saat 10 da Kurucu 
Meclisin toplanacağı bildirilerek birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili Kâtip 
İbrahim Senil Oktay Ekşi 

Kâtip 
Alev Coşkun 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayım Dö
ner Sermayesi hakkında kanun tasarısı (1/139) 
(Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek-
keip Karma Komisyona) 

2. — 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yüksek 
istişare Kurulu teşkiline dair Kanunun 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı (1/140) (Ulaştırma Komisyonuna ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu
na seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma 
Komisyona) 



B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 13,10 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Oktay Ekşi 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milli Birlik Komitesi Üyesi Cemal Ma-
danoğlu ve 13 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Rauf Gökçen ve 6 arkadaşının, 1924 tarih 
ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkımdaki 12 . 6 . 
1960 tarih, ve 1 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/10) (1) 

BAŞKAN — Efendim; bu teklifin 48 saat 
,önce basılıp dağıtılması mümkün olamadığından, 
gündeme alınıp müzakere olunabilmesi ancak oy
larınızla mümkündür. • 

Teklifin şimdi gündeme alınarak görüşülmesi
ni yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyenler var mı?. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

• 
Yüksek Başkanlığa 

12 . 6 . 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ııeı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin ivedilikle görüşülmesinin sağlanıması için 
oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

• Hikmet Kümbetlioğlu 

BAŞKAN — önerge teklifin ivedilikle görü
şülmesini istemektedir, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklifin 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

(1) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

1924 tarih ve 49İ sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12.6.1960 
tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

Madde 1. — 1 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanı adlî, idari ve askerî 
kazaya mensup hâkimler arasından, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine, Millî Birlik Komi
tesince seçilecek bir başkan ve 14 üyeden kuru
lur. Yüksek Adalet Divanı en az 9 kişi ile top
lanır ve -karar verir. Toplantıya katılanlar çift 
sayıda oldukları takdirde başkan en kıdemsiz 
üyeyi toplantıya iştirak ettirmez. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIKR-I ATALAY — Muhterem arkadaşlarım, 

12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. 
Dokuzdan ibaret olan Yüksek Adalet Divanının 
asıl üyelerinin sayısı yedeklerin ilâvesi ile Baş
kan dâhil (15) e çıkarılacaktır. Muhterem arka
daşlarım, şahsan saf hukuk inancımı şöylece ifa
de edeyim : Yüksek: bir mahkemenin devamı sı
rasında, milletlerin tarihinde bu şekilde pek en
der görülen bir Yüksek Divanın Statüsünde bir 
değişiklik yapılması, - bir ilâve dahi olsa - benim 
naçiz hukuk anlayışıma uymamaktadır. Bu (ba
kımdan ben buna gönül rahatlığı ile katılamıyo
rum. 

Şu ciheti de ilâve edeyim ki, teklifin getirdi
ği şekil Muhtelit Encümenin değiştirmesinden 
daha isabetli ve da!ha az mahzurlu idi. Eğer Ada-
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B : 75 26 . 5 
iet Divanını yedek üyeleri ve asıl üyeleriyle be
raber yeniden kuracak isek hiç olmazsa teklifin 
getirdiği sekili kabul edelim. Muftıtelit Encüme
nin teklifini kabul etmeyin. Zira Muhtelit En
cümenin birinci maddesinin son fıkrasında; «Yük
sek Adalet Divanı bir Başkan ve 14 üyeden ku
rulur.» denilmektedir. «Karar sırasında toplan
tıya katılanlar çift sayıda oldukları takdirde en 
kıdemsiz üyeyi toplantıya iştirak ettirmez.» den
diği takdirde bu durum bâzı endişelere ve bâzı 
gölgelenmelere sebebiyet verebilir. Yüksek Ada
let Divanı gibi kurduğumuz, .gönül ve yürekle
rimizde bütün ulviyetiyîe yaşattığımız bir mües
seseyi her türlü endişe ve şüpheden berî tutmak 
mecburiyetindeyiz. 

!Bu bakımdan, en ufak bir endişenin belirme
mişi için hiç olmazsa son fıkrasını kaldırmalı
yız. Yani (toplantıya katılanlar çift sayıda ol
dukları takdirde en kıdemsiz üyeyi toplantıya iş
tirak ettirmez.) ibaresi Divanı her hususta zede
leyebilir. Buna gönlüm razı olmadığı için arza 
zaruret duymuş oluyorum. 

ıBAŞKAN — Calhit Zamangil. 
CAHİT ZAMANGİL — Muhterem arkadaş

larım, bu kanun teklifini gerektirmiş olan sebep
ler hakikaten makbul olabilir. Niyetler ise, asla 
münakaşa götürmiyeeek derecede, iyidir. Bunun
la beraber, ben bu kanunun teklifi lehinde oy 
kullanamıyaeağımı arz etmek isterim. 

Benim fikri inzibatımı sağlıyan beş, on ka
dar hukuki kuralı 'burada da uyarak, muhakeme 
icra etmekte olan bir hâkimler kurulunun duru
munda, asgari ölçüde dahi olsa, değişiklik yapıl
mamasında selâmet görürüm. Bu sebeple, kanun 
teklifi lebinde oy kullanamayacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadasjkr, bir 

muhakeme fonksiyonuna icra ederken malhfceme-
nin bünyesinde ve statüsünde her hangi bir de
ğişiklik yapılması hukuk ve adalet prensipleri ile 
kabili telif değildir. Zaruretleri de miktarların-
ca takdir etmek vazifemizdir. Elsbabı mucibeyi 
okudum. Göze çarpan husus şudur; zamanın 
darlığı yüzünden mahkemenin büyük bir kadro 
ile çalışması lâzım gelmektedir^ Hal böyle olun
ca yedek azalara da dosyaları tetkik etmek ve ra-
porte etmek gibi vazifeler verilmek üzere bunların 
aslî azalar meyanına sokulması kabul edilebilir. 
Fakat bu değişiklik bul ununla kalmalıdır. Mad-
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de okunduğu zaman görüyoruz ki, âza adedi de-
ğiştirilebîliyor. Asgari 9 la toplanıyor, 11 le 
toplanacak, 13 le toplanacak. Bu şekil maihkeme 
bünyesini platon bir hale getirebilir. Bu durum 
ise mahkeme mefhumiyle kabili telif değildir. Bu 
neye benzer, Temyiz MaJhkemesinin bir dairesinin 
beş kişi yerine dört kişiyle toplanmasına benzer. 
Bu sebeplerle bendeniz bir takrir takdim ediyo- , 
rum, takririmde 1 nci maddenin son fıkrasındaki: 
ikinci cümlede yer alan (en az) kelimelerinin ve 
üçüncü cümlenin tamamen maddeden tayyını arz 
ve teklif ediyorum, kabulünü hassaten rica ede- -
irim. Hükümler üzerinde hiçbir şüphenin olmama
sını temin etmek de İnkılâp Meclisinin vazifesi
dir. 

BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KOMİSYON BAŞKANI HİKMET KÜM-

BETLÎOĞLU — Sayın arkadaşlar; kanun tek
lifi biraz evvel knuşan arkadaşlarınım ifade 
buyurdukları hususları ihtiva etmemektedir. 
Bir defa Yüksek Adalet Divanının bünyesinde 
sadece yedek üyelerin asil üye olması yolunda 
bir değiştirme mevcuttur ki, esasen halen mev-
cudolan yedek üyeler muhtelif dâvalarda, asîl 
üyelerin mazeretleri dolayısiyle iştirak edeme
meleri yüzünden, üye olarak bulunmuşlar, dos
yaları tetkik etmişler ve duruşmalara çıkmış
lardır. Bunların asîl üyeliğe getirilmesiyle Yük
sek Adalet Divanı 9 kişiden 15 kişiye çıkarıl
mış, olmaktadır. Bir taraftan, 1924 tarihli Teş
kilâtı Esasiye Kanununda derpiş edilmiş bulu
na Yüce Divan üyeleriyle denk bir sayıya çı
karmak. kararlar sırasında yedek oldukları 
için yetkili bulundukları dâvada esas üyelik 
verilmek suretiyle yetki kazandırılması, suçlu 
bakımından da, sanık bakımından da garanti 
ihtiva etmektedir. 

Mahkemelerin teşkili; ilk mahkemelerin 
tek hakimli yüksek dereceli mahkemelerin mü-
tezayit üyelerden müteşekkil bulunduğu ve ni
hayet Yargıtay Genel Kurulunun çok geniş 
bir kadro ile çalışmış bulunduğu sırf bu garan
tiler silsilesinin ortaya konması bakımından 
önemlidir. Binaenaleyh Yüksek Adalet Divanı, 
Başkan ve üyeleriyle beraber-0 dan 15 e çıka
rılınca sanıklar bakımından daha büyük garan
ti getirilmiş olmaktadır. Dışardan yeni bir kim
se alınmamakta, nisap değiştirilmediği için as
gari 9 kişiyle karar vereceği tasrih edilmekte
dir. 
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B : 75 26 . 5 
Karma Komisyonda kanun teklifine yapılmış I 

olan ilâveye itiraz edildi. Bu bir zaruretin ifa
desidir. Çünkü asgarî 9 kişiyle toplanacak olan 
Yüce Divan daha yüksek sayı ile, 15 kişi ile 
toplanacak. Bir üyenin mazereti halinde 14 
kişi ile toplanacak. 14 kişi ile toplandığı zaman, 
oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu ta
rafın oyları muteber olacak. 

Muhterem arkadaşlar, meşgul olanların bi
leceği üzere; Danıştay Dâva Daireleri Genel 
Kurulu 25 kişiden müteşekkildir. Fakat bu 
Heyetin her zaman tam üye ile toplanması 
mümkün olmadığı ve bu yüzden başka daireler
den de Dâva Daireleri Umumi Heyetine üye 
alınamadığı için orada 11 le toplanıp karar 
verme yolunda bir salâhiyet tanımıştır. Ora- I 
da da üyelerin çift rakamlı oluşu Dâva Dairele
ri Umumi Heyeti Reisinin yeni Danıştay Baş
kanının en kıdemsiz üyeyi, toplantıya iştirak 
ettirmemek yetkisi mevcuttur. Halen bu mad
de işlemekte ve Danıştay Dâva Daireleri Genel 
Kurulu pek mühim dâvalara bu şekilde 15, 17, 
19 üye ile ve bâzan 11 üye ile bakmaktadır. 

İ Mevzuatımızda benzeri bulunduğu gibi, yep- I 
yeni bir kaidenin sevk sebebi olarak muayyen 
işlerin getirilmesi gibi bir mahzur tasavvur 
olunamaz. 

Hukuki kanaate gelince : Hukuk her tarafa 
çekilebilir. Bizim kanaatimizin de, Zamangil 
ve Atalay'mki gibi âdil ve koruyucu mahiyet- I 
te olduğunu lütfen kabul etsinler 

Bir İhtilâl sonunda teşkil olunmuş bu yük- I 
sek mahkemenin hukuk kurallarına uymakta 
ne derece titizlik gösterdiğini her gün gezete- I 
lerde okuduğumuz, radyodan duyduğumuz 
Yassıada saatlerinin bize verdiği ilhamdan pek 
iyi anlıyoruz. Bu değişiklik, üzerinde zerre I 
kadar gölge olmıyan Yüce Divan kararlarına, 
tasarruflarına hiçbir şekilde tesir icra etmiye- I 
çektir. Buna vicdanen emin olarak oylarınızı I 
kullanmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı bu hususta bir 
açıklama yapmak isterler mi"? 

ADALET BAKANI EKREM TÜZEMEN — 
Muhterem arkadaşlar, bu tasarı, Hükümetten 
gelmiş bii' tasarı değildir; Sayın M. B. Komi
tesinden bâzı arkadaşlarla, Temsilciler Mec
lisinden sayın bâzı arkadaşların müşterek tek
lifleridir. Bu itibarla, bu tasarı üzerinde, ne leh- | 
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te, ne aleyhte Hükümetin bir görüşü yoktur. 
Takdir, tamamen Yüksek Heyete aittir. 

Mâruzâtım budur efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutuyo

rum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
2 nci cümledeki (en az) kelimelerinin ve 

3 ncü cümlenin maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Esat Çağa 

BAŞKAN — Başka bir önerge var. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Toplantıya katılanlar çift sayıda oldukları 

ve oylarda eşitlik bulunduğu halde Başkanın 
katıldığı taraf tercih edilir. 

Hızır Cengiz Enver Kırker 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyuru
nuz efendim. 

KOMİSYON BAŞKANI HİKMET KÜM-
BETLİOĞLU — Muhterem arkadaşlar, en az 
kelimesi çıktığı takdirde, tadil maksadı tama
men ortadan kalkmış bulunacaktır. 15 kişi ye
rine 9 kişi ile niçin toplanıyor? O halde, ye
dek üyelerin asli hale getirilmesinde hiçbir 
sebep kalmamaktadır. Bu bakımdan en az 'keli
mesi çıkarsa tasarının tümü reddedilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA — En az tâbirinin çıkarılma

sı sebebi şu : «Mahkeme daima 9 kişi ile te
şekkül edecektir. Yoksa maksat hâsıl olmaz» 
diyorlar. Maksat hâsıl oluyor. Çünkü altı tane 
yedek üyenin asli üye olmasını kabul ediyo
ruz. Bunlara ayrı vazifeler verilecek, tetki-
kata iştirak edecekler; dosya verilecek, rapor-
te edilecek, asli üye gibi çalışacaklar, fakat 
mahkeme 9 kişiden teşekkül edecektir. 

BAŞKAN — Halil Özmen. 
HALİL ÖZMEN — Muhterem arkadaşlar, 

12 . 6 . 1960 tarih ve (1) sayılı Kanunla Yük
sek Adalet Divanı kuruldu ve mahkemeler de
vam etmektedir. 

Arkadaşlarım, müçtemi mahkemede seneler
ce çalışmış bir arkadaşınız olarak, bu kanun 
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B : 75 26. 
teklifinin getirilmesinde ve kabul edilmesinde 
bir zarar olduğu kanaatindeyim. 

Mahkemelerin kurulduğu günden bugüne, 
bu dâvanın bidayetinden en son güne kadar 
bununla gece ve gündüz uğraşan arkadaşları
mız artık bu dâvayı son günlerine getirmişler 
ve halletmek üzeredirler. Dâvaların sona ere
ceği bu son günlerde »böyle bir kanunun tek
lif edilmesi efkârı umumiye nazarında iyi bir 
tepki husule getirmiyecektir. Arkadaşlar lüt
fetsinler, bu kanunu geri alsınlar. Çünkü ada-' 
Jet her şeyin üstündedir. Sıkıştıkça oraya git
mekteyiz, oraya başvurmaktayız. Mahkemelerin 
biteceğine bir hafta kala, böyle bir kanun 
teklifi gelmesi efkârı umumiyede hiçbir şe
kilde iyi bir tesir yapmaz. Mahkemeye hangi 
arkadaşlar başladı ise hangi arkadaşlar mah
kemelere girmişse, onlar bu mahkemeyi bitir
sin. Bunu bilhassa istifham ediyorum. («Za
ten öyle oluyor, zaten öyle olacak» sesleri.) 

Arkadaşlarımız, «Yüksek Adalet Divanında 
çalışan yedek üyelerin asıl üye olarak çalış
masını istiyoruz» diye bir teklifle, bir kanun 
teklifiyle Yüksök Heyetinizin huzuruna geli
yorlar. Hayır arkadaşlar; böyle bir kanun 
teklifi geldiği ve kabul edildiği takdirde gün
lerden beri çalıştığımız idealin yerine geti
rilmesini arzu ettiğimiz ideale kavuşmamıza 
bu teklif yardım etmiyecektir. 

FERDA GÜLEY — Endişeniz ne ise açık 
söyleyin. 

5 .1961 O : 1 
HALÎL ÖZMEN — (Devamla) — Benim 

tek endişem var; bu mahkemeye hangi hâkim
ler başlamışsa, hangi hâkimler devam ediyorsa 
sona da bunlar erdirsinler. En son günlerde 
böyle bir teklif yapılması doğru değildir 

BAŞKAN — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlar, 

mâruzâtım usule mütaallik olacak. Bendeniz, bu 
kanun teklifinin önemli olduğu ve taallûk ettiği 
mesele itibariyle, her türlü yanlış anlamayı ön
leyici bir şekilde tetkik ve müzakere edilmesi 
lâzım kanaatindeyim. Bu bakımdan, müzakere
nin, kanun teklifinin gerektirdiği şekilde ince
lenebilmesini temin zımnında öğleden sonraya 
teliiıiııi istirham ediyorum, İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre. 

BAŞKAN — 89 ncu maddede müzakereye 
mahal olmadığı, ruznameye veyahut bu nizam
name ahkâmına riayete davet, teklif ve tehir şe
killeri asıl meseleye takaddüm eder. Güneş'in 
teklifi tehir teklifidir. Binaenaleyh öğleden son
raki oturuma bırakılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yalnız şurasını arz edeyim; Anayasanın de
ğiştirilmesine aidolan bu kanunun üye tam sayı
sının üçte iki çoğunluğiyle kabul edilmesi şart
tır. Binaenaleyh üye tam sayısının miktarına 
göre en aşağı 196 üyenin iştiraki şarttır. 

öğleden sonra saat 16 da toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,45 

m ı ı 
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İ K l N O t OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Oktay Eksi 

-»• my<m ••*•-

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendin!. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞÇAN -i- Efendini, yoklamada bululma

yan saym arkadaşların, geldikten sonra lütfen 
kendilerinin oturumda bulunduklarını Divan 
Kâtipliğine yazı ile bildirmelerini rica ederiz. 

Yeter sayı vardır efendim. 
1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapıla

cak değişiklik hakkındaki teklifin görüşülmesine 
devam ediyoruz efendim. 

Madde hakkında başka söz istiyen? 

Sayın Rauf Gökçen, 
RAUF GÖKÇEN — Muhterem arkadaşlar; 

Anayasa ve Seçim Kanunu Meclisten çıktıktan 
sonra vâ'dedilen tarihte seçimin yapılabilmesi 
ve Anayasa ile hazırlanmış bulunan yeni de
mokratik nizama bir an evvel kavuşabilmek için 
bir tek engel kalmaktadır. O da Yassıada duruş
malarının süratle neticelendirilmesidir. Huzu
runuza getirilen kanun maddesindeki değişiklik 
sırf zamanında seçimlerin yapılabilmesini sağla
mak amaciyle ve yine Yüksek Adalet Divanı ta
rafından yapılan teklife paralel olarak hazırlan
mış bir tekliftir. Bunu Yüksek Meclisinizin ka
bul etmesi veya etmemesi seçimlerin vâ'dedilen 
tarihte yapılıp yapılmamasiyle yakından ilgili
dir. Bu hususu işaret etmek için huzurunuza 
çıktım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurunuz 
efendim. , 

İLHAN ÖZDÎL — Efendim, bendeniz usûl 
bakımından söz rica ettim. 

Raporda 4 arkadaşımızın muhalefetleri var; 
fakat, muhalefet şerhleri yok. Aydınlanma bakı
mından, muhalif kalan arkadaşlarımızın açıkla

ma yapmalarım ripa edeceğim. ( «Doğru, doğru» 
sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim?. Yok. 

Komisyon söz istiyor mu efendim? Buyuru
nuz. 

SÖZCÜ ALI RIZA AKBIYIKOĞLÜ — 
Muhterem arkadaşlar, 12 . 6 .1960 tarihli ve 
(1) sayılı Kanunun, 6 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında değişiklik istiyen teklif sahibi arkadaş
larımızla, Karma Komisyonda da konuştuk ve 
gerekli zaruretler üzerinde durduk. Mühim olan, 
Yüksek Adalet Divanında görülmekte olan işle
rin, mahkemenin, bir an evvel bitmesidir. Sonra, 
elde daha 200 e yakın dosya vardır. Halen bu 
dosyalara bakılmamıştır. Binaenaleyh bir sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesiyle 8 âıza ve 6 yedek üye
den müteşekkil Yüksek Adalet Divanının tam 
kadro ile çalışabilmesi için bu 6 yedek üyenin de 
asil olarak tâyin edilmesi zaruri bulunmaktadır. 

Bu teklif Yüksek Adalet Divanından gelmiş 
olmasına rağmen bâzı arkadaşlarım böyle bir ka
nun çıktığı takdirde, birtakım şüpheler uyandı
rabileceği ve (binaenaleyh bu şekilde bir ka
nunun çıkmamasını işaret buyurdular. 

Arkadaşlar, bu şekilde bir şüphe meydana 
geldiği takdirde, bu, Yüksek Adalet Divanın
dan şüphelenmektir. 

Yüksek Adalet Divanı, göreve başladığı an
dan itibaren, bu 6 yedek üye Divana katılmak
ta ve fakat oy sahibi olamamaktadır. Asil üye
lerden açıkta kalan olursa onların yerlerini dol
durmaktadırlar. Binaenaleyh, bu altı üye, ma
zereti bulunan arkadaşlarının yerlerini doldur
maktadırlar. Artık bu arkadaşların kararların-
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dan şüphe etmek kanaatimce doğru olmıyacak- I 
tır. 

Arkadaşlarım; asıl matlubolan 15 üyeden 
müteşekkil Adalet Divanının teşekkülüdür. Ha
riçten yedek alınmadığı için şüphe uyandırma
sın diye 'bir azanın mazereti olduğu takdirde ne 
olacaktır?.. Binaenaleyh 15 ten aşağı olduğu 
takdirde, hariçten yedek de alınamadığı için, 
mecburen şu kaydı koyduk : (Askeri 9 kişiyle 
toplanır, karar verir) dedik. Bu kaydı koymaz
sak asil üyeliğe hak kazanmış olan diğer üye
lerde 'bunların kararına ve duruşmaya iştiraki
ne hiçbir surette mâni olamıyacaktır. Çünkü I 
aynı hakları haizdir. Bu tereddüdü önleyici 
olacaktır. Çünkü, şu durumda istediği azayı 
duruşmaya iştirak ettirecek, istemediğini ettir-
miyecek şeklinde dedikodular 'olabilir. 

Asıl gaye, Yüksek Adalet Divanında tek
rar yedek üye olmadığı için, 15 üyeden mec
buri olarak en az 9 kişi ile toplanır, denilmiş
tir. 

Keyfiyet bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun, Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN — Muhterem arkadaşla

rım, şunu arz edeyim ki, önümüzdeki tasarı bir 
vuzuha kavuşmuş değildir. Arkadaşlarımızdan 
bâzıları belirttiler. Komisyon üyelerinden bâzı
ları muhalefet şerhi vermiştir. Acaba niçin mu
halif rey vermişlerdir, onların fikirlerini öğre
nelim. Elbette bunu yanlış düşüncelere hamle- I 
debilirler. 

Bir tasarı geldi, gündeme alınması kabul 
edildi. Her halde komisyon bizi aydınlatabilir. I 
Komisyon'da Hükümetin noktainazarı öğrenil
miştir. Adalet Bakanı veya temsilcisi izahat ver- I 
miş olabilir. Ancak, burada Sayın Adalet Ba
kanı çıktı, bizim Ibir görüşümüz yok, teklif 
edenler Kurucu Meclis üyeleridir, dedi. Anlıya-
muyorum, Adalet Bakanı neden sarih bir bilgi 
vermiyor ve dört arkadaşımız muhalif kalıyor. 
Üstelik /bir de, muhalif kalanlardan birisi, Yük
sek Soruşturma Kurulu Başkanlığında bulun
muş Hayrettin Şâkir Perk'tir. 

Kendileri niçin muhalif kalmışlardır, açık-
lamamaktadırlar? Bendeniz bu vuzuhsuzluğu 
işaret ettikten sonra bir noktaya da temas ede
ceğim. 

Komisyon sözcüsü Rıza Akbıyıkoğlu arkada- I 
şımız izahlarda bulunurlarken, «Yüksek Diva
nın 200 den fazla dosyası vardır, bunu 1 anı kadro | 
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ile çalışmak suretiyle bitirebilirler.» dediler ve 
arkasından da asgari dokuz kişi kalması imkâ
nını müdafaa ettiler. Demek ki, on beş kişiden 

- dokuz kişi ile toplanmak da mümkün olacak
tır. 

O halde bendenizin (hukuk anlayışımla bağ-
daşamıyan şudur: Bir kaza organı terekkübet-
tiği tam sayı ile toplanması ieabederken, nok
san aded ile toplanması imkânı sağlanacaktır, 
ki bunun şevkini kâfi görmüyorum. Yedek mev
cut altı üye zaten hasından sonuna kadar bü
tün duruşmalarda hazır olmuş, tabiî üye olarak 
katılmışlardır. Onun için yedek üye unvanını 
kaldırsınlar, bunların heyete katılmasına iti
razım yoktur, yalnız oh beş kişi olarak heyet 
teşekkül ederse, on beş kişi olarak toplansınlar 
ve karar versinler. 

Onbeş kişilik heyet, icabında dokuz kişiye 
kadar inebiliyor, icabında 9 kişi ile de topla
nabiliyor. Asıl üye kadrosu içinde, oy sahibi 
üyelerinin (> tanesi hariç kalabiliyor. Ben bu 
Divanın terekküp tarzını kanuna göre düşünü
yorum. Vazıı kanun hüküm koymuştur. Asgari 
9 kişi ile toplanmasına itiraz etmiyorum. En az 
tâbirinin çıkarılmasına katılmıyorum. 

Toplantıya katılan üyeler çift sayıda olursa, 
başkan en kıdemsiz üyeyi toplantıya iştirak et
tirmez, deniyor. Heyetten çıkarılması keyfiyeti
ni, bu heyetin tarzı terekkübü itibariyle ben 
doğrusu bağdaştıramıyorum. 

Bu mevzuun vuzuha kavuşması için, muha
lifleri dinliyelim. Niçin muhalif kalmıştır, se
beplerini öğrenelim. Komisyon tasarıyı geriye 
alsın, Hükümet de izahını yapsın, vuzuha var
dıktan sonra konuşalım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fehmi Alpaslan, 
FEHMİ ALPASLAN — Muhterem arka

daşlarım; maddenin şekli üzerinde işlenebilir
di, bu hususta verilen önergeler dikkate alına
bilirdi. Bundan evvelki oturumda, sabah konuş
masında konuşan Halil özmen arkadaşımızın 
görüşlerine cevaplarımı arz edeceğim. 

Arkadaşımız der k i ; «Böyle bir teklife ka
tıldığınız takdirde bunun menfi propagandaları 
olacaktır, aleyhte hava yaratılacaktır. Binaen
aleyh bu kanunu zinhar ele almıyalım» 
propaganda yapacak olanların noktai nazarla
rını ele alacak olursak, onlardan çekinecek ve 
inkilâpçı unvan altında, (bu Meclisi teşkil eden 
insanlar olarak bunları kaale alacak olursak, 
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o zaman onlar Yüksek Divanın ilgasını da isti-
yebilirler. Bunların; maznun olan bu kimselerin 
salıverilip başımıza geçmelerini istediklerinden 
de şüphe edilmemelidir. 

O halde meselelere cesaretle girişelim, görüş 
ve sebeplerinin ciddiyeti altında... («Nereden çı
karıyorsun bunları?» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Millet 

Partililere cevap vermek istiyorum. Onlar ce
vap vermekten kaçmıyorlar. (Gürültüler) Yarın 
bir gün siyaset sahasında, muhtelif cephelerden 
rey avcılığına çıkacaklar bulunabilir. Elbette 
şimdi konuşmakta olduğumuz mesele üzerinde 
duracaklar, kendilerine göre birtakım tefsirler 
yapacaklardır. 

Burada açıkça konuşalım. Yan çizmeye hak
kımız yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Fehmi Bey, rica ederim, esas 
hakkında konuşunuz 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Konuş
mama mâni oluyorlar. 

BAŞKAN — Sükûneti temin etmek Başkan
lık Divanının vazifesidir. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Arka-
daşlarınw farzımuhal bize Yüksek Adalet Divanı 
kurulması hakkında bir teklif gelseydi,, bir ta
s a n gelseydi, bunun karşısında acaba nasıl dav
ranacaktık? Şimdiki gibi mi? Kenara mı çekile
cektik? 

Bir gerçek var : Yüksek: Adalet Divanında 
dosyalar birikmiştir. Bunların bir an önce hal
ledilmesi lâzım, zaruri. Yüksek Adalet Divanının 
asîl üyeleriyle dosyaların lâyıkı veçhile tetkik 
edilemiyeceği söylenmektedir. Yedek üyeleri 
asîl yapmak suretiyle, işlerin süratle neticelene
ceği ileri sürülmektedir. Böyle bir mevzuda va
zife ifa etmek için mevcudun on dörde çıkarıl 
masında mahzur yoktur. Sekiz asîl üye bulun
duğunda, Başkan dört kişi ile karar verme im
kânına sahibolduğu halde, şimdiki teklif bu mik
tarı asgari bir miktarda tutmakta ve oya katı
lacak üye »ayısını artırmaktadır. O halde, maz
nun bakımından da garanti teşkil etmektedir. 
Yedekleri aynen ka'bul ettiğimize göre, burada 
vazife almış insanlar, şahıslar hakkında şüphe 
izhar etmenin mânası yoktur. Onun için şu ve
ya bu şekilde propaganda yapmalarından sureti 
'katiyede endişe duymadan, maddenin çıkması 
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lâzımdır. Zira bu millet bir an evvel seçimlerin 
yapılmasını istiyor. Yossıada'daki dâvaların şöy
le veya böyle, nasıl biteceği bilinemez. Bitmek 
üzere olabilir ama, çabuklaştırılması lâzımdır. 
Onun için bu kanun tasarısının bir an önce ka
bul edilmesinde zaruret vardır, hayırlı olacağı
na inanıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU — Muhterem arka

daşlarım, tertemiz bir ihtilâl yapılmış olduğunu 
dünya kobul ediyor. 

(Orta sıralarda, temsilciler arasında müna
kaşalar), (karşılıklı konuşmalar), («utanmaz» 
diyor sesi), (gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, sevgili Bayındır, rica edi
yorum, benim hatırım için, lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs Devrimi
nin daha birinci yıldönümündeyiz. Memlekete 
huzur verecek bir hukuk rejiminin temeli atıl
mıştır, Anayasamız bitirilmiştir. Anayasamız, 
büyük ulusumuz tarafından da kabul edildikten 
sonra yeni bir devir açılmış olacaktır. Şimdi, 
bütün ulusunj bütün dünyanın gözleri üzerimi
ze çevrilmiştir. 

İhtilâli başaranlar, teminatlı bir demokratik 
sistemi kurma yolunda beklenen şekilde çalış
mışlardır. Bu güzel neticeye ulaşıldığı şu gün
lerde, beni şahsan müteessir eden, biraz evvel 
şu kanun münasebetiyle cereyan eden müzakere
lerdir. Aramızda büyük bir görüş ayrılığı var
mış intibaını verecek şekilde lehinde aleyhinde
ki konuşmalara mâni olunmak üzere, bu tasa
rıyı bir kere daha, arkadaşları tatmin edecek 
bir şekli vermek için, etraflı bir tetkika tâbi tut
mak üzere, Divanın tertemiz adalet havası bir 
şüpheye mahal kalmadan, muhterem komisyo
nun teklifi geri almalarını rica ediyorum. Bir 
daha tetkik etsinler ve ondan sonra getirsinler. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı efendini ? 

KOMİSYON BAŞKANİ HİKMET KÜM-
BKTLİOÖ-LU — Muhterem arkadaşlarım; biz
lere bir vazife verdiniz, içimizin en temiz duy
guları ile, düşünebildiğimiz kadar çalışarak hu
zurunuza bir metin getirdik. Komisyonda, lehin
de aleyhinde düşünceler vardı, arkadaşlarımız 
imzalarının yanında bunları belirttiler. Burada 
noktai nazarımızı arz etmiştik. Bâzı arkadaşları
mızın endişelerini bendeniz varit görmemekle 
beraber. Yüksek Heyetinizde husule gelen ve 
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biraz ağır cereyan eden konuşmalar sonunda ve 
hakikaten inkılâp üzerine ufak bir gölge düş
meden meselenin halledilmesi endişesi ile ve 
yanlış bir anlayışa sebebiyet vermiyeeek şekil
de üslup tarzını değiştirmek suretiyle, yeniden 
huzurunuza getirmek için, teklifi geri istiyoruz. 
Hüsnüniyetimizden emin olmanızı rica ederim. 
(Alkışlar, «şüphesiz» sesleri) 

BAKAN — Konuşulmakta olan teklifin ko
misyona iadesi istenmiştir. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Teklif, 
önergelerle birlikte komisyona geri verilmiştir. 

Acaba sayın komisyon, ne kadar müddet 
içinde tasarıyı geri getirebilecek, ifade edebilir
ler mi ? Tasarı için ivedilik teklifi vardı. Bir de 
8 Hazirana kadar Meclisin tatile girmesine dair 
karar alınmıştır. Bunu da göz önünde tutarak, 
komisyonun ifade etmesini rica ediyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI HİKMET KÜM-
BETLİOĞLU — Yarın getiririz efendim. 

BAŞKAN — Yarın saat 15 uygun mu efen
dim? 

NASIR ZEYTİNOĞLU — Encümen ta
sarıyı geri aldığına göre, yarın da bay
ram olması münasebetiyle, şayet encü
men de büyük bir sakınca görmezse, tasarının 
on günlük tatilden sonra komışulması hakkın
da karar verilmesini rica edeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı konuşuyor
sunuz ? 

NASIR ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Şah
sım adına, konuşuyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun bir ifadesi olacak 
mı efendim?... 

KOMİSYON BAŞKANI HİKMET KÜM-
BETLİOĞLU — Muhterem arkadaşlar, teklifin 
ivedilikle görüşülmesi takririni verdiğim zaman 
Sayın Başkan bendenizden sormuşlardı, bende
niz de müstaceliyetini arz etmiştim. Hakikaten 
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acele bir durum mevcuttur. Binaenaleyh bende
niz tatilden sonra görüşülmesinin sevk sebebini 
bertaraf eder kanaatindeyim. 

Yarın, icabederse gece saat 19,5 te olsun, 
Makamı Riyasetin takdirine bağlı. 

BAŞKAN — Bu gece de olabilir. 
EMİN SOYSAL — Usul hakkında söz rica 

ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlarım, 

Tasarıyı getirenler, açık bir esbabı mucibe gös
termiyorlar, komisyon da bizi vuzuha kavuştu-
ramadı. Bu mesele hakkında zaruret varmı, yok 
mu, bâzı arkadaşlarımız tereddüde düştü. Hü
kümet de fazla bir şey söylemiyor. Müstacel 
olarak konuşulması teklif ediliyor. Ancak, 10 
günlük tatilden sonra konuşursak, daha vazıh 
bir şekilde mesele ortaya getirilirse, olmaz mı? 
Komisyon Meclisi Âliyi tenvir etsinler. Bir ka
rar verelim, tartışmamız uzayıp gitmesin. Lüt
fetsinler, efendim. Benim mâruzâtım bu kadar. 

BAŞKAN — Söz Sayın Başbakan Yardım-
cısmmdır, buyurun efendim. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAHRİ ÖZDÎ-
LEK — Muhterem arkadaşlar, Hükümet ola
rak, bu tasarının 10 günlük tatilden sonra gö
rüşülmesinde bir mahzur görmüyoruz. Bunu 
arz etmek için söz almıştım. Bu hususu yüksek 
takdirlerinize sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Durum aydınlanmıştır. Bu ta
sarı tatilden sonra konuşulacaktır. Gündemi
mizde başka madde yoktur. 10 günlük tatilin 
sonuna tesadüf eden 8 Haziran 1961 Perşembe 
günü saat 10 da toplanılacaktır. 

Yarın 27 Mayıs 1961, saat 9 da Kurucu Mec
lis halinde toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 16,50 

5. — SUNUKLAE VE TELGRAFLAR 

1. — Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti An
kara Vilâyet Merkezi Sekreterliğinin 27 Mayıs 
1960 İnkılâbının yüdönüniü münasebetiyle tebrik, 
teşekkür ve çeşitli talepleriyle ügüi yazısı. 

-*••• 



Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I 50 
Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal Madanoğlu ve 13 
arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Gökçen 
ve 6 arkadaşının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 12. 6.1960 tarih ve 1 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/10) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1924 tarih ve 49.1 sayılı Teşkilâtı Esasiye K; 
daki 12 . 6. 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun (i n«-
sına dair kanun teklifimizi serekeesiyle birlikle 
rica ederiz. 

ınıınııımn bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkm-
ı maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmu-
takdim ediyoruz, ivedilikle gereğine del aletlerini 

M. B. K. Üyesi 
M. Ataklı 

M. B. K. Üyesi 
M. Yurdakul er 

M. B. K. Üyesi 
K. Kaplan 

M. B. K. Üyesi 
S. O'Kan 

M B. K. Üyesi 
M. Ş. Özkaya 

M. B. K. Üyesi 
S. Karaman 

M. B. K. Üyesi 
S. Küçük 

T. M. Üyesi 
/. Ulutan 

M. B. K. Üyesi 
R. Ak soy oğlu 

T. M. Üyesi T. M. Üyesi 
D. S. Tasman T. Gole 

M. B. K. Üyesi 
//. Tunçkanat 

\ \L B. K. Üyesi 
V. E-mi 

M/B. K. Üyesi 
S. Gürsoytrak 

M. B. K. Üyesi 
(\ Madanoğlu 

M. B. K. Üyesi 
K. Karavelioğlu 

M. B. K. Üyesi 
E. Acıtner 

T. M. Üyesi 
Fi. Gökçen 

T. M. Üyesi 
K. Z. Gcnçosman 

T. M. Üyesi 
A. Coşkun 

T. M. Üyesi 
E. Boranm 

GEREKÇE 

Düşük Reisicumhur ile Başvekil ve vekilleri ve eski iktidar mensuplarını yargılamak, üzere 
kurulan Yüksek Adalet Divanı halen bir başkan ile sekiz aslî ve altı yedek üyeden müteşekkil
dir. 

Bu şahıslar hakkında acılan Hukuku Âmme davaları talıminlerin çok fevkine yükselmiş ve bu da
valardan divana intikâl eden az sayıdaki dosyalar dahi muhteva itibariyle gayet kabarık ve mütenev
vi bulunmuş olduğundan mevcut kadro il'-» bu dosyaların arizâmik ve kemaliyle incelenmesi 
çok zor bir durunıa girmiş bulunmaktadır. 

Daha geniş mikyasta bir iş bölümü, müzakere ve istişare imkânını sağlamak amaciyle Yüksek 
Adalet vicdanından doğan insaniyet duygularına, tercüman olmak, hak ve hakikatin her 
türlü şaibeden uzak olarak tezahür ve kolaylıkla inkişafını sağlamak millet namına hakkı kaza 
salâhiyetini istimal eden Yüksek Adalet Divanından sâdır olaeak mukarrerata karşı gönüllerden 
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kopan samimi inanç ve güveni yaratmak, hakkin sesini duyurmak için divan üyelerinin sayısını 
arttırmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Teklif edilen bu kanun hakkın ihlâlini değil, maddî ve manevî tesirlerden masun mahkeme 
istiklâlini ve tarafsızlığını bihakkın tarsin ve takviye etmek, sanıkların müctemi mahkemelerin 
faide ve teminatından ziyadesiyle nasibedar olmalarını ve binnetiee hakıkm zaferini sağlamak 
gayesine matuftur. 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 157 sayılı kanunla yürürlüğe konulan 
öl - 66 ncı maddeleri daha mahdut zümre ve şahıslar için Divanı Âlinin bir reis ve 14 'azadan teş
kilini emretmiş olduğu halde Yüksek Adalet Divanı bir reis ve 8 üyeden kurulmuştur. Yüksek 
Adalet Divanının da bu şekilde teşkili hem memleketimizde öteden beri müesses teamüle \o. 
hem de mevzu kanunlarımıza uygun olacağı ve adalet hissini daha çdk tatmin edeceği şüphesizdir. 

Bilindiği üzere Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne dair 3 sayılı Kanun gayet cüzi bâzı is
tisnalar dışında 20 .4 .1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun aynen uygu
lanacağını âmirdir. Mezkûr kanuna göre duruşmanın hükmün tefhimiyle bitirilmesi veya duruş
manın bitmesinden itibaren bir hafta içinde hüküm fıkrasının okunması ve esbabı mucibenin bil
dirilmesi mecburidir. Keza mahkeme esbabı mııcibeyi tehir etse bile hüküm fıkrasının tefhimini 
mütaakıp üç gün zarfında esbabı mucibenin de yazılıp dosyasına konulması iktiza eder. 

Duruşma neticesinde hâsıl olan intiba ve kanaatlerin aradan uzun zaman geçtikten sonra zail 
olma ihtimaline karşı alınmış bulunan işbu kanuni tedbirin ihmal edilemiyeceği bedihîdir. Zira 
hükmün böyle bir kısa süre içerisinde verilmesine kanun bilhassa iltizam etmiştir. 

Bu hükümlerin ihmali halinde yeniden teşkili tarafeyn ve takriri muhakeme lâzımgelir ki, bu 
da duruşmanın baştan aşağı tekrarlanması ve delillerin teker teker ve bir daha irad ve ikamesi 
demektir. Halbuki bu kadar ağır iş ve külfete ne hâkimler ne sanıklar ve ne de memleketin, iç bün
yesi mütehammildir. 

Binaenaleyh dosyaların inceden inceye tetkik, delillerin münakaşası, hüküm gerekçelerinin ka
nunun tâyin eylediği süre içerisinde yazılması sıhhatli ve mııkni müzakerelere imkân verilmesi için 
bu davalarda, mazereti dolayısıyle bulunamaması ihtimali düşünülen üyelerin yerine geçmek ve 
reye iştirak etmek üzere duruşmaları başından beri ve her celse takibetmekte olan altı yedek üyenin do 
karar hâkimlerinin safhma ithali hem adaletin selâbetle tesisine ve hem de işlerin süratle cereyanı
na hizmet edecek ve aynı zamanda takriri muhakeme icrasına da mahal bırakmıyaeağı kanaatiyle 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

(â Sk$ın.stö) 

V 



Geçici Komisyon raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 25 . 5 .196i 
Geçici Komisyon 
Esas No. 2/10 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Cemal Madanoğlıı ve 13 arkadaşı ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Kauf Gökçen ve 6 arkadaşının, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 12.0.1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Adalet ve İçişleri komisyonlarından seci-
len beşer üyeden kurulu Geçici Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Teklifte (Divan karar için asgari 9 kişiyle toplanır) yolundaki cümle toplantı ve kararın 
birlikte zikri bakımından (Yüksek Adalet Divanı en az 9 kişiyle toplanır ve karar verir) şeklinde de
ğiştirilmiş ve (Kararlar bu nisabın oy birliği veya çoğunluğu ile verilir) cümlesi, esasen başka şekilde 
karar verilmesi mümkün olmadığından ve yargı geleneklerinde başka bir şekil de bulunmadığından 
teklifte yer alması lüzumsuz görülerek çıkarılmış, ancak toplantıya çift sayıda katılma takdirinde oy
larda eşitlik olması ihtimali düşünülerek bu mahzurun izalesi için toplantıya katılanlann tek sayıya 
ircaı için (Toplantıya katılanlar çift sayıda oldukları takdirde başkan en kıdemsiz üyeyi toplantıya 
iştirak ettirmez) şeklinde bir cümle ilâvesi zarurî görülmüştür. -

Teklifteki geçici maddeye (Mevcut) kelimesinin ilâvesiyle bir vuzuh verilmesi de uygun görül
müştür, 

Teklifin 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir, 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Başkanvekili Sözcü Üye 
Hikmet Kümbetlioğlu Mehmet Hmer Ali Rıza Akbıyıkoğlu Necip San 

Üye Üye Üye Üye 
Muhalifim Muhalifim Muhalifim Suphi Batur 

Zeki Baltacıoğlu Abdullah Ercan Hayrettin Şakir Terk 

Üye Üye , 
Vasıf i Gerger Muhalifim 

. ' " Fakih özfakih 

(SL Şayi» : 50) 
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M. B K. ÜYESİ CEMAL MADANO&LU VE 
13 ARKADAŞI ÎLE TEMSİLCİLER MECLİ
Sİ ÜYESİ RAUF GÖKÇEN VE 6 ARKADA

ŞININ TEKLİFİ 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanu 
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12,6.1960 
tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 1 sayılı Kanunim 6". ncı mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde de. 
ğiştirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanı Adlî, İdarî ve Askerî 
kazaya mensup hâkimler arasından, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine, Millî Birlik Komite
since seçilecek bir Başkan ve 14 üyeden kurulur. 
Divan karar için asgarî 9 kişi ile toplanır. Ka
rarlar bu nisabın oy birliği veya çoğunluğu ile 
verilir. 

» 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yüksek Adalet Diva
nının eksik kalan diğer altı üyesi Divanın ye- ı 
dek üyelerinden tamamlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Birlik Ko
mitesi yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun Bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12.6.1960 
tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 1 sayılı Kanunun 6 ncı mad 
desinin 2 nci fıkrası aşağıd'i yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanı adlî, idarî ve askerî 
kazaya mensup hâkimler arasından, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine, Millî Birlik Komi 
tesinee seçilecek bir başkan ve 14 üyeden kuru
lur. Yüksek Adalet Divanı en az 9.kişi ile top 
laııır ve-karar verir. Toplantıya katılanlar çift 
sayıda oldukları takdirde başkan en kıdemsiz 
üyeyi toplantıya iştirak ettirmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yüksek Adalet Diva
nının eksik kalan diğer 6 üyesi Divanın mevcut 
yedek üyelerinden tamamlanır. 

MADDE 2. — Teklifin 'i nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

*«» 

( S , Sayım: 50) 


