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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Ainayasıa Mahkemelinin kuruluş ve yargıla
ma usulleri hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam olundu. 

20 . 4 . 11962 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
Sırrı At alay Tank Remzi Baltan 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/29, C. Senatosu 1/41) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. I 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — 71 Mşi vardır. Nizami nisabı
mız hâsıl olmamıştır. Karma Komisyon, kendi- I 
sine verilmiş olan madde değişikliklerini görüş- I 
•mökte ve bu mevzuda çalışmaktadır. Bu sebep- I 
le, her ilki komisyon da (buraya geleımemiştir. I 

reddolunan metni. (M. Meclisi 1/94, C. Senato
su 1/42) (Millî Savunma ve Bütçe Komisyon 
larma) 

Rapor 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko 
misyonu ile Bütçe Komisyonundan (müteşekkil 
Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 1/149, O. 
Senatosu 1/40) (Gündeme) 

I Esasen nisap olsa bile, maddelerin müzakeresi 
için gene (komisyonları ibeklemek ımecburiyetin-

I de kalacaktık. Tensip ederseniz 11,30 da te'k 
I nar toplanmak üzere Birleşime ara verelim. Mu 
I vafık, muvafı'k sesleri) O halde saat 11,30 da 
I tekrar toplanmak üzere Birleşime ara veriyo

rum. 
I Kapanma saati : 10,20 

BÎEÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KATİPLER : Fikret Turhangil (Aydlın), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 



Î K İ N C t OTURUM 
Açılma saati : 11.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müte
şekkil Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/199, 2/125, C. Senatosu 1/38) (S. Sayısı : 51) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1962] (1) 

BAŞKAN — Efendim, komisyona giden 
maddeler hazır mı? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNl 
BETÎL (Tokat) — Hazır efendim, yalnız 3 
ncü madde hakkında komisyonun görüşünü ya
zılı olarak takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Bütün maddeleri Riyasete rica 
ediyorum. 

(1) 51 S. Sayılı basmayazı 53 ncü Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Yetersayı vardır, oturumu açı
yorum. 

^EN İŞLER 

Usul, komisyona giden maddelerin tabedile
rek muhterem üyelere tevziini gerektirmekte
dir. Bu husus normal parlâmento hayatının bir 
icabıdır. Fakat çok dar 'bir zaman kaldığı için 
bu usule riayet edemedik, özür dilerim. 

Komisyondan tadilen gelen 3 ncü madde ve 
Karma Komisyon raporunu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve yargı

lama usulleri hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunup komisyonumuz
ca değiştirilen 3 ncü maddesinin müzakeresi sı
rasında, metinde değişiklik yapılması istemiyle 
Muhittin Kılıç tarafından münferiden verilen 
iki önerge ile Cemalettin Bulak ve Fethi Tevet-
oğlu tarafından müştereken ve Sadık Artuk-
maç tarafından münferiden verilen birer öner
ge, C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

4. — BAŞKANLIK DİVANIN 

1. — Sabık Bakanlardan Emin Kalafat'm, 
17 . 4 . 1962 tarihli Genel Kurul toplantısında, 
Mehmet Gür ile ortak olduğunu ifade edildiği ve 
kendisinin hiçbir kimse ile ortaklığının bulunma
dığının Genel Kurula arzına dair telgrafı hak
kındaki Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Riyasetin Umumi Heyte bir su
nuşu vardır, okutuyorum. 

20 . 4 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 

Sabık Bakanlardan Emin Kalafat'tan alman 
19 . 4 . 1962 tarihli telgrafta : 17 . 4 . 1962 tarih-

N GENEL KURULA SUNUŞU 

I li Genel Kurul toplantısında bir soru münasebe
tiyle cereyan eden görüşmelerde adı geçen Meh
met Gür namında bir kimseyi tanımadığını ve 
bu itibarla kendisi ile de bir ortaklığı bulunma-

' dığı gibi her hangi başka bir insanla da hiçbir 
I ortaklığı olmadığını beyan ve keyfiyetin Yük

sek Senatoya arzını rica etmiştir. 
Keyfiyet İçtüzüğün 79 ncu maddesi gereğin

ce arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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ile IBütçe Komisyonundan müteşekkil. Karma 
Komisyona havale edilmekle, incelendi: 

1. Bu önergelerden, Anayasa Mahkemesine 
asıl ve yedek üye seçileceklerin sağlık durum
larının görevlerini yapmaya engel olmadığının 
tevsik edilmesi lüzumuna ait bulunan önerge, 
komisyonumuzca dikkate alınmış ve seçildikleri 
sırada kamu hizmetinde bulunmıyanlar için met
ne alınmış ve seçildikleri sırada kamu (hizme
tinde bulunmıyanlar için metne bu bakımdan 
'hüküm konulması uygun görülerek sözü edilen 
madde, aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — 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, Başkamın Sözcülüğü; veya, 

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

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

lekine alınmamayı gerektiren bir suçtan dola
yı mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlar
dan ceza takibi altında olmamak. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelikle
rine kamu hizmetlerinde bulunmıyanlardan 
seçileceklerin, görevlerini yapmaya engel ola
cak şekilde beden, akıl ve ruh arızaları olma
dığının raporla tevsik edilmiş bulunması gere
kir. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin 
seçilme yeterliğine sahibolmadıkları yolundaki 
itirazlar, Anayasa Mahkemesince kesin olarak 
karara bağlanır. Hakkında itirazda bulunulmuş 
olan üye, bu konudaki inceleme ve oylamala
ra katılamaz. İtiraz haklı görülürse o üye hak
kındaki seçim yapılmamış sayılır. Ve 9 ncu 
madde uyarınca gereken işlemler* yerine geti
rilir. Bu konudaki itirazların yapılması, ince
lenmesi ve karara bağlanması hakkındaki usul, 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 

2. Cemalettin Bulak ve Fethi Tevetoğlu 
taraflarından müştereken verilen önerge, 3 
ncü maddenin 3 nen bendinin tamamen kaldı-
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rılmasmr, yani Anayasa Mahkemesi asıl ve 
yedek üyeliğine seçileceklerde, (Hâkimler Ka
nununa göre hâkimlik meslekine alınmamayı 
gerektiren bir suçtan dolyaı mahkûm bulun
mamak veya bu gibi suçlardan ceza takibi al
tında olmamak) şartının aranılmamasmı ve Sa
dık Artukmaç tarafından verilen önerge de, 
sadece (ceza takibi altında olmamak) şartının 
kaldırılmasını teklif etmektedir. 

Anayasamızın, kamu hizmetine girme hak
kını tesbit eden 58 nci .maddesinin 2 nci fıkra
sında, aynen, (Hizmete alınmada, ödevin ge
rektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırma 
gözetilemez.) denilmektedir. O halde, hizmete 
girme ve alınmada, görevin gerektirdiği nite
likleri aramak ve bunun şartlarını önceden tes
bit etmek Anayasamızın emri icabıdır, 

Anayasamız, 3 ncü kısmının 3 ncü bölümü
nü yargı organlarına talhsis etmiştir. Anaya
sa Mahkemesinin kuruluşuna ait hükümler de 
bu bölümdedir. Aynı bölüme dâhil bulunan 
134 ncü madde, aynen (Hâkimlerin nitelikleri, 
atanmaları hakları ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri kanunla düzenlenir.) demektedir. 
O halde, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek 
üyeleri dâhil bütün hâkimler hakkında, diğer 
kamu hizmetlerinden ayrı olarak, nitelik şart
larını tesbit etmek, Anayasamıza aykırı değil, 
bilâkis uygun, hattâ Anayasamızın emrini ye
nim 'getirmek olur. 

Anayasamızın 145 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası, Anayasa Mahkemesine üye seçilecek
lerin niteliklerini sadece müspet yönden tesbit 
etmiş ve bu niteliklerin menfi şartlarını tesbit 
etme işini de kanuna bırakmıştır. 

Bütün bu izahat, açıkça göstermektedir ki, ta
sarı metnine, Anayasa Mahkemesine seçilecekle
rin niteliklerine taalûk eden menfi şartları da 
koymak, Anayasamızın emri icabıdır. 

Bu şartların neler olmaları gerektiğine gelin
ce : 

25 yılı aşan bir zamandan beri yürürlükte bu
lunan Hâkimler Kanununun yine o kadar zaman
dan beri yürürlükte bulunan 2 nci maddesinin 
7 nci bendi, hâkimliğe alınmada (şeref ve haysi
yeti muhil bir suçtan mutlak surette ve bir cü
rümden dolayı üç ay ve daha fazla hapis cezasiy-
le mahkûm bulunmayı veya bu kabil suçlarla hap
si müştekim her hangi bir cürümden dolayı ceza 
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takibi altında olmayı) mâni bir şart olarak kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

(Ceza takibi altında olmak), Ceza Muhakeme
leri Usulü ve Hâkimler Kanunlarına göre bir kim
se hakkında hazırlık tahkikatı yapılmakta olması 
halini değil, yapılan hazırlık tahkikatı sonunda 
elde edilen delillere istinaden yetkili merciler ta
rafından âmme hukuku dâvası açılmış bulunması 
halini ifade eder. Hâkimliğe alınmada bir mâni 
sebep sayılan bu halin, Anayasa Mahkemesi gibi 
yargı organlarının en yüksek derecesini teşkil 
eden bir mahkemeye üye seçileceklerde aranılma-
ması, Komisyonumuzca; Anayasa yapıcısının mak
sadına ve Anayasa Mahkemesinin fonksiyonu 
icaplarına uygun görülmemiştir. 

Bu sebeple, sözü edilen maddenin 3 ncü ben
dinde bir değişildik yapılmamıştır. Saygıyla arz 
olunur. 

C. Senatosu Anayasa ve Adalet Kom. ile 
Bütçe Kom. dan müteşekkil 
Karma Komisyon Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Sözcü Kâtip 
Tokat Adıyaman 

Zihni Betil Halil Ağar 
Üye Üye 

Çankırı izmir 
Hazım Dağlı ö . Lûtfi Bozcalı 

Üye Üye 
Ordu Uşak 

Zeki Kıımrulu Kâmil Coşkunoğhı 
Üye üye 

izmir Ankara 
izzet Birant Hıfzı Oğuz Bekata 

Üye 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETÎL (Tokat) — Sayın Başkan, «Anayasa ya
pıcısının maksadı» ibaresi unutulmuş, bu şe
kilde düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde dört 
önerge verilmişti. Sayın Muhittin Kılıç'ın, mad
denin komisyona iadesi hususundaki teklifi yeri
ne getirilmiş bulunmaktadır. Sayın Artukmaç... 
Burada yoklar. Sayın Muhittin Kılıç, okunan 
maddeye bir itirazınız var mı? 
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MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Kâfidir efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Buladoğlu ve 

Fethi Tevetoğiu, sizlerin bir itirazınız var mı? 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Ha
yır. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Hayır. 
BAŞKAN — Şimdi, yalnız üçüncü maddenin 

değiştirilmiş şeklindeki metnini okutuyorum. 

iSeçilme yeterliği 
MADDE 3. — 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, Başsavcı
lık, Başkanunsözcülüğü; veya, 

b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siya
sal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim 
üyeliği; veya, 

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

lekine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı 
mahkûm bulunmamak veya bu j*ibi suçlardan ce
za takibi altında olmamak. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine 
kamu hizmetlerinde bulunmıyanlardan seçilecek
lerin, görevlerini yapmaya engel olacak şekilde 
beden, akıl ve ruh arızaları olmadığının raporla 
tevsik edilmiş bulunması gerekir. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin se
çilme yeterliğine sa'hibolmadıkları yolundaki iti
razlar, Anayasa Mahkemesince kesin olarak kara
ra bağlanır. Hakkında itirazda bulunulmuş olan 
üye, bu konudaki inceleme ve oylamalara katıla
maz. itiraz haklı görülürse, o üye hakkındaki se
çim yapılmamış sayılır ve 9 ncıt madde uyarınca 
gereken işlemler yerine getirilir. Bu konudaki 
itirazların yapılması, incelenmesi ve karara bağ
lanması hakkındaki usul, Anayasa Mahkemesi iç
tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi okunan şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Değiştirme mevcud-
olduğu için üçüncü madde açık oyunuza sunula
caktır. 

463 — 
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Komisyon 18 nci madde hakkındaki raporu

nu hazırladı mı? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BE-

TİL (Tokat) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; komisyonumuz kendisine iade edilen madde 
ve önergeler üzerindeki çalışmalarını bitirmiştir. 
Yalnız 18 nci madde üzerindeki çalışmalarını bi
tiremedi. 57 ve 58 nci maddeler de 18 nci mad
de ile ilgilidir. Bu üç madde hakkındaki çalış
malarımızı bugün Öğleyin bitireceğiz. 

BAŞKAN — 18, 57 ve 58 nci maddeler son
ra görüşülecektir. 

Şimdi 19 neu maddeye geçiyoruz. 
19 ncu madde için yeni bir teklif var mı efen

dim? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — 19 ncu madde hakkında Ko
misyonun bir değiştirmesi yoktur. 

BAŞKAN — 19 ncu madde hakkında Komis
yon her hangi bir değiştirme vermiş değildir. Bu 
hususta sayın Obuz ve Çumralı'nm önergesi okun
madan önce, 19 ncu maddeyi okuttuktan sonra 
önergeyi okutup, bilâhara Karma Komisyonun 
Sayın Sözcüsüne söz vereceğim. 

Genel Sekreterlik 
MADDE 19. — Anayasa Mahkemesi Başkan

lığına bağlı olarak Genel Sekreterlik teşkilâtı ku
rulur. 

BAŞKAN— Madde bu şekildedir. Şimdi 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif eyleriz. 
Konya Konya 

Sedat Çumralı Muammer Obuz 

Madde 19. — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğına bağlı, görev ve yetkileri bu kanun ve Anaya
sa Mahkemesi İçtüzüğü ile tesbit edilecek Genel 
Sekreterlik teşkilâtı kurulur. 

KARMA "KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar, Anaya
sanın 148 nci maddesi, «Anayasa Mahkemesi
nin kuruluşu ve yargılama usulleri kanunla; 
mahkemenin çalışma tarzı ve üyeleri arasında
ki iş bölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzen
lenir» demektedir. 

O halde hem kanunda, hem de Anayasa Mah
kemesinin yapacağı İçtüzükte Anayasa Mahke-
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mesi Başkan ve üyeleri dışındaki Anayasa Mah
kemesi hizmetlileri hakkında hükümler vaz'edi-
lebilecektir. Nitekim, müzakeresini yapmakta 
bulunduğumuz tasarıda bu hususlar hakkında 
hükümler mevcuttur. Bâzı hususlarda hüküm
ler vaz'ı da, yapılacak İçtüzüğe bırakılmıştır. 
Binaenaleyh, sayın arkadaşlarımızın verdikleri 
önerge üzerinde komisyonumuz dikkatle dur
du. Tasarıda mevcut metin maksadı ifade edi
yor. «Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bağlı 
olarak Genel Sekreterlik teşkilâtı kurulur» 
denilmektedir. Bu genel sekreterliğin görev 
ve yetkileri nerede gösterilir? Hem kanunda 
gösterilir, hem de İçtüzükte gösterilir arkadaş
lar. Arkadaşlarımın verdikleri önerge sadece 
İçtüzükle düzenleneceği hükmünü ihtiva etmek
tedir. Halbuki tasarıda, bu hususta birçok hü
kümler mevcuttur. Malûmu ilâm kabilinden olan 
teklif üzerine Komisyonumuz metinde bir deği
şiklik yapılmasına lüzum görmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, Komisyonun 
görüşüne katılıyor musunuz? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir teşkilât 
kurulurken, vazifenin ne olduğunun da tasrih 
edilmesi yerinde olur. Genel Sekreterin vazife
sinin ne olduğu kanunda muayyen değildir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutarak oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Konya Üyeleri Sedat Çumralı ve Muammer 
Obuz'un önergeleri tekrar okundu.) 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, önergede kanun 
sözü yoktur, önergede sadece, «İçtüzükle dü
zenlenir.» diye yazılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
metin noktai nazarı?... Sayın Bakan, Sayın Se
dat Çumralı'nm önergelerinde belirttikleri hu
suslara iştirak ediyor musunuz? 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-
LU — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 32 oya karşı 37 oyla kabul 
edilmemiştir. Şu halde 19 ncu maddeyi aynen 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 
Görev ve yetkiler 

MADDE 20. — Anayasa Mahkemesinin gö
rev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 

1. Anayasanın 149 nen maddesi gereğince, 
bu Kanunun 21 nci maddesinde gösterilen ku
rul, kurum, makam ve şahıslar tarafından, ka
nunlar ve yasama meclislerinin içtüzükleri 
hakkında Anayasaya aykırılık iddiasiyle açı
lan iptal dâvalarına bakmak; 

2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince, 
mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri 
ve Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu ka
nunun 32 nci maddesi gereğince bakacağı dâ
valarda Anayasanın aynı maddesi gereğince 
nıeselei müstehire olarak bakması gereken iş
leri karara bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu üye
lerini; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısını, Başka-
nunsözeüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve 
kendi Başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili 
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargı
lamak ; 

4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 
bütün dâvalara bakmak; 

5. Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası uyarınca yapılacak özel kanun gereğin
ce, siyasi partilerin gelir kaynakları ve gider
leri hakkında verecekleri hesapları denetle
mek; 

(i. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya 
üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olraıyan Bakan
ların dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet 
Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgilile
rin Anayasa veya tçtüzük hükümlerine aykırı
lık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara 
bağlamak; 

7. Anayasanın 140 nci maddesi gereğince 
Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcü-
sünü seçmek; 

8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince 
kendi asıl ve yedek üyeleri arasından Uyuşmaz
lık Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi seç
mek. 
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BAŞKAN — 20 nci madde hakkında Ko

misyon. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNl 
BETÎL (Tokat) — Efendim. 20 nci madde üze
rinde Komisyon olarak bir değişikliğe lüzum 
görmüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 20 nci madde üze
rinde her hangi bir değişikliğe lüzum görmü
yorlar. 20 nci madde de Komisyona havale edil
mişti. 5 sayın üye değişiklik talebinde bulun
maktadırlar. Bu itibarla, önergeleri okutarak 
ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, 20 nci 

maddenin kanun metninden çıkarılması hususu
nun oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

iSayın Başkanlığa 
20 nci maddenin 2 nci bendinin aşağıda ya

zılı olduğu şekilde ıslah edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince 
mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri 
karara bağlamak. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin 4 ncü bendinin (bütün) 

kelimesi kaldırılarak Anayasanın (57) nci mad
desinde olduğu gibi : 

«Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 
dâvalara bakmak» şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısının 20 

nci maddesinin aşağıda yazılı şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim : 

Madde 20. — Anayasa Mahkemesinin görev
leri şunlardır : 

a) Anayasanın 149 ncu maddesinde yazılı 
yetkililerin, kanunların veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içtüzüklerinin tümü veya belirli mad
delerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile aça
cakları iptal dâvalarını, yahut uygulanmakta 
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olan bir kanunun Anayasaya aykırılığı hakkında 
151 nci madde ıgereğinee diğer mahkemelerde 
ileri sürülecek iddiaları inceleyip karara bağla
mak suretiyle Anayasanın 147 nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca kanunların ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetlemek, 

b) Anayasanın 81 nci maddesi uyarınca va-
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üye
liğin düştüğüne dair yasama meclislerince karar 
verilmesi hallerinde bu kararların Anayasaya ve 
(Meclisler içtüzükleri hükümlerine aykırılığı id
diası ile yapılacak başvurmaları inceleyip kara
ra bağlamak, 

c) Anayasanın 147 nci maddesinin 2 nci fık
rası uyarınca Cumhurbaşkanını, Bakanlar Ku
rulu üyelerini, Yargıtay, Askerî Yargıtay, Da
nıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay 
Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısını, 
Kanun Sözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını 
ve kendi üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan 
dolayı Yüce Divan sıfat iyi e yargılamak, 

d) Anayasanın 19 ncu maddesinin 5 nci ve 
57 nci maddesinin 1 ve 4 ncü fıkraları uyarınca 
siyasi partilerin kapatılması isteği ile açılacak 
dâvalara bakmak, 

e) Anayasanın 57 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince siyasi partilerin gelir kaynakları 
ve ıgiderleri hakkında verecekleri hesapları ince
lemek, 

f) Anayasanın 140 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrası uyarınca Danıştay Başkan ve üyeleri ile 
'Başkanım sözcüsünü seçmek, 

g) Anayasanın 142 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince kendi asıl ve yedek üyeleri arasın
dan Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek 
üyeyi seçmek. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından 
Esat Çağa 

Senato 'Başkanlığına 
Kanunun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 

Anayasa Mahkemesi Başkan, âza ve yedeklerinin 
vazife ile ilgili suçlarından dolayı bizzat kendi 
kurullarınca muhakeme edileceklerini âmir bu
lunmakta ve bunların âdi suçlarından dolayı ne 
suretle muhakeme edilecekleri hakkında bir hü
küm vaz 'etmem ektedir. 

Kurulda mevcut azaların heyeti teşkil edemi-
yecek miktardaki zevatın vazifeleriyle ilgili bir 
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suç işledikleri veya bu kanunun 44 ve 46 ncı 
maddelerinin son fıkralarında mevcut ret veya 
istinkâf sebebi heyetin tamamına şâmil olacak su
rette bulunduğu takdirde zikri geçen 44 ve 46 
ncı maddeler böyle bir hale cevaz vermediği ve 
ancak bu tarzı telâkkinin hukukun ana esasla-
riyle kabili telif olmadığından bu boşlukların 
doldurulması için kanuna aşağıdaki maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

1. Anayasa Mahkemesinin Başkan, üye ve 
yedeklerinin görevleriyle ilgili suçlarından do
layı muhakemeleri icabeylediği ahvalde bunların 
adedi kurulun teşekkülüne mâni olacak kadar 
fazla olduğu veyahut ret ve istinkâf sebebiyle ku
rul teşekkül edemediği takdirde bunların yerine 
o muayyen işe münhasır olmak üzere her iki mec
lisçe 15 gün içinde seçilecek 10 ar kişiden 20 kişi
lik bir heyet tavzif olunur. Bu heyetin çalışma 
tarzı Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüne göre dü
zenlenir. 

2. Anayasa Mahkemesinin Başkan, üye ve 
yedek üyelerinin vazifeleriyle ilgili olmıyan suç
larından dolayı haklarındaki takibat ve muhake
me Hâkimler Kanununun hükümlerine tâbidir. 

Bolu Siirt 
Sırrı Uzunhasanoğlu Lâtif Akyurt 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin 2 nci bendi birçok iltibasa 

meydan verecek şekilde karışık bulunduğundan 
ve diğer bentler de Hükümet teklifinin aynı ol
duğundan yalnız meselei müstehire teşkil edecek 
husus düşünülmemiş olduğundan Hükümet tek
lifine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir bent ilâve 
edilmek suretiyle aynen kabulünün oya konması 
arz ve teklif olunur. 

Bolu Afyon Karahisar 
Sırrı Uzunhasanoğlu Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Siirt 
Lâtif Akyurt 

9. Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu 
kanunun 32 nci maddesi gereğince parti kapatma 
dâvalarına bakmakta iken tatbik edeceği kanu
nun Anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldüğü 
takdirde bu işi bir meselei müstehire addederek 
evvelâ mezkûr kanunun Anayasaya aykırı olup 
olmadığını karara bağlamak. 
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BAŞKAN — Sayın Sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Karma 
Komisyon bu önergeler üzerinde dikkatle, itina 
ile durdu. Kanunlar bir tertip içinde ve bir sıra
ya göre hazırlanırlar. Esasen, son okunan Uzun-
hasanoğlu ve arkadaşlarının verdiği önerge müs
tesna, diğerlerinde tasarının, Anayasa Mahkeme
sinin görev ve yetkilerini gösteren 20 nci madde
sinde bir aksaklık, bir eksiklik bulunduğu hak
kında her hangi bir izah yok. Tasarının 20 nci 
maddesinin, Anayasa tarafından Anayasa Mah
kemesine verilen görev ve yetkileri kapsadığım, 
bu önergeyi veren sayın arkadaşlarımız da kabul 
etmiş bulunuyorlar, önergeleri vermelerinin se
bebi, daha iyi bir tasnif, daha derli toplu bir tas
nif içerisinde bu görev ve yetkileri izah etmek 
maksadından ibarettir. Komisyonumuz, bu nokta 
üzerinde durdu, Anayasamızın Anayasa Mahke
mesine verdiği görev ve yetkileri, tasarının 20 nci 
maddesinin eksiksiz ve doğru olarak ihtiva etti
ğini tesbit etti. İfadelerinde de bir aksaklık gör
medi. 

ıBu tasarı, kısımlara, bölümlere ayrılmıştır. 
Tasarıda başlıklar ve maddeler arasındaki bağ
lantılar itina ile tesbit edilmiştir. z 

Bu itibarla komisyonumuz 20 nci maddenin 
değiştirilmesini icabettiren haklı bir sebep göre
medi. Sonra, 20 nci maddenin tadilini teklif 
eden arkadaşlar, 20 nci maddenin tadili hakkın
daki teklifleri kabul edildiği takdirde, o madde 
ile bağlantı halinde olan diğer maddelerin nasıl 
tanzim edileceği bakımından hiçbir teklifte bu
lunmamışlardır. Komisyonunuz, bu hususu da 
nazarı itibara aldı, hulâsa önergelere göre 20 nci 
maddede her hangi bir değişiklik yapılmasına lü
zum ve ihtiyaç görmedi. 

Uzunhasanoğlu ve arkadaşlarının verdikleri 
önergeye gelince : 

Kendileri Anayasa Mahkemesi Başkan, asıl 
ve yedek üyelerinin Yüce Divan halinde muha
keme yapamıyacak hale gelmelerini derpiş edi
yorlar ve buna göre hüküm şevkini istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 147 nci 
maddesi, «Anayasa Mahkemesi kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin 
Anayasaya uygunluğunu denetler. 

Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyeleri
ni, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek 
Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyele-
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i rini, Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanunsözcü-

sünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi üye
lerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce 

I Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen 
I diğer görevleri yerine getirir.» diyor. 
I Anayasa Mahkemesi Başkan, asıl ve yedek 

üyeliklerinde her hangi bir sebeple boşalma 
olursa, Anayasamıza göre yerine yenilerinin se
çilmesi icabeder. Arkadaşlarımız; tekliflerinde, 
Anayasa Mahkemesi, ret veya suç işleme sebe
biyle muhakeme yapamıyacak hale düşerse, iki 
Meclis toplansın, şöyle bir heyet seçsin, bu heyet, 
bu muhakemeyi yapsın, diyorlar. Bu mevzu, 
görüşülmekte olan kanun tasarısının kapsıyacağı 
bir mevzu değildir. Bu, Anayasa içerisinde yer 
alması gereken mevzulardandır. Bu itibarla biz, 

I Anayasa yapıcısının kurduğu hükümlere, tevsi 
voliyle, yeni hükümler ilâve edemeyiz, bu tasarı 
vesilesiyle ve bu tasarıya hüküm koyarak, böyle 
bir tasarrufa girişemeyiz. Bu sebeple, Uzunha
sanoğlu ve arkadaşlarının önergelerindeki tek
life de komisyonumuz iştirak etmemektedir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir sualim 
var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 

ikinci bendi okuyan arkadaşların birçokları, bu 
bentte bahis mevzu edilen meselei müstehirrenin, 
Yüca Divan sıfatiyle kendisine arz edilen dâva
nın görülmesi sırasında hadis olan meselei müste-
hire olduğu halde Yüce Divan sıfatiyle dâvaya 
bakmaktaki veya başka mahkemelerden gelecek 
dâvanın tehiri şeklinde bir anlama vardıklarını 
ifade ettiler. Bunu tekrar da ettiler. Kanun 
vâzıının hakiki maksadının anlaşılması için bu
nun, Yüce Divan sıfatiyle bir dâvaya bakmakta 
iken hadis olan, «Anayasaya aykırılık» esasına 
münhasır bulunduğunun ifade edilmesi muvafık 
olur. 

i KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
I BETİL (Tokat) — Millet Meclisince kabul edi

len metne ait raporda, bu madde hakkında yeter 
derecede gerekçe vardır. Hükümet tasarısında da 

| bu hususta yeteri kadar izahat vardır. Karma 
i Komisyon bu sabah saat 8 de toplandı. Hükü-
| met tasarısının gerekçesini, Adalet Komisyonu-
• nun, Bütçe Komisyonunun ve Anayasa Komis-
1 yonunun bu madde hakkındaki gerekçelerini dik

katle tetkik etti. Madde vazıhtır. Anayasa Mah
kemesi, Yüce Divan sıfatı ile vazife ifa ederken, 
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uygulayacağı kanunun Anayasaya aykırılığı ba
his konusu olursa, elbette evvelemirde bu kanu
nun Anayasaya uygunluğu konusunu inceliye-
eek ve bir karara bağlıyacaktır. Hüküm mahke
melerinin, dava. mahkemelerinin uygulayacağı 
bir kanunun Anayasaya uygun olup olmadığı 
noktasında mahkemede tereddüt husule gelirse, 
mahkemenin bunu soracak, Anayasa Mahkemesi 
üç ay zarfında, cevap verecek, vermezse mahke
me Anayasaya aykırılık iddiasını kendi anlayı
şına göre çözerek dâvayı yürütür. Şayet üç ay 
zarfında Anayasa Mahkemesinin kararı gelmez
se, dâva mahkemesi hâdiseyi nihai karara bağla
madan, taraflardan birinin aykırılık iddiasını 
hüküm mahkemesinin hâkimi kabul etmezse, bu 
iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte kara
ra bağlanır. Gene Anayasada kayıtlı hâdisedir; uy
gulanacak kanunun Anayasaya uygunluğu bakı
mından hüküm mahkemesi hâkiminde tereddüt 
husule gelirse soruyor. Elbetteki üç ay zarfında 
cevabını bekliyecek. Üç ay içinde hüküm mahke
mesinin halli bir meselei müstehire halinde do
ğuyor, dediler. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bendeniz 
böyle bir şey söylemedim... 

BAŞKAN ~ Efendim, tereddüdünüz varsa 
Uzunhasanoğlu arkadaşımızdan sonra sual sora
bilirsiniz. 

Sayın Ineeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, bendenizin maruzatı 
ikinci fıkra hakkında olacaktır, ikinci fıkra an
laşılıyor, şeklinde bir ifadede bulundular. Bu 
okunan bizim takririmize göre meselei müstehire 
teşkil edecek hususun bir fıkra halinde aşağıya 
dercedilmesi mahiyetindedir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Devamla) — Sayın înceoğlu arkadaşı
mız, Karma Komisyonda bu madde konuşu
lurken hazır bulunuyordu. Söz aldılar, mad
de hakkındaki fikirlerini İzah ettiler. Oyla
ma da huzurlarında oldu. Biz Karma Komis
yon olarak sadece Yüksek Heyetinize yardımcı 
olarak vazife görüyoruz. Bendeniz de Karma 
Komisyonun sözcüsü olarak, onun namına hu
zurunuzda bir görev ifa ediyorum. Ve Karma 
Komisyonun, görüşlerini harfiyen aksettiriyo
rum. Arkadaşımız orada bulundular. Konuş
malara katıldılar. Nokta! nazarlarını savundu-
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lar, tekrar tekrar savundular, arkadaşlar da 
görüştü, dinlediler. Başkan, Karma Komisyon
da oylama yaptı ve metinde İneeoğlu'nun mü
talâalarına <j;i)vo bir değişiklik yapılmasına 
lüzum görülmedi. Metnin vazıh olması mak-
'sııttur. Metni tek mâna ifade edecek şekilde 
yazmak hedeftir, gayedir. Ama, herkese beğe
nebileceği şekilde ayrı bir metin takdim etmek 
mümkün değiI di r. 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Efen

dim, bahis buyurdukları secim meselesi Ana
yasa Mahkemesini teşkil eden zevattan herbi-
rînirı muhtelif sebeplerden üyelik sıfatlarının 
zevali ve umumi olarak yapılan seçim mesele
si düşünülmüş, fakat ret. ve istinkâf veya hey
etin teşekkül etmesine mâni olacak bir mik
tarının çıkarılmasını icabetti recek bir halin 
zuhuru nazara alınmamıştır. Bu gibi hallerde 
her halde böyle bir seçime gidilemez. Her an 
ayrı ayrı seçim yapılmasına, da imkân yoktur. 
Bunun, bahis buyurdukları gibi, Anayasa, ile 
ilgisi de mevzuulbahsolamaz. Olsa olsa daima 
imkân dahilinde olan bu haller her halde Ana
yasa, tanzim olunurken, Anayasa Mahkemesi
nin müzakeresi sırasında bunların da düşünü
leceği nazara alınarak ele alınmamış olacak
tır. Bu hususların bu şekilde düşünüleceği 
kasdiyle ele alınmamıştır. Veyahut da bu şe
kilde şimdi vaz'ohmmasını tabiî görmüştür. 20 
nci maddenin :> neü fıkrasında bu şekilde tü
münün veya teşekkül edem ivecek kadar... 

BAŞKAN — İşi iyen müessese sual mües'sese-
sidir Sayın Uzunhasanoğlu. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Devamla) 
'Ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sualler bittikten sonra söz 
alabilirsiniz. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Devamla) — 
Ben kendi mesulü bulunduğum parti namına 
bir boşluğun d oldurul ma'Sinı istiyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Sayın arkadaşlarını, Kar
ma Komisyon mütalâalarını arz etti. 

BAŞKAN — - Buyurun Sayın Înceoğlu. 
MUSTAFA YİLMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, Sayın Sözcü benim 
dünkü verdiğim takrire cevap verdi. Komis
yonda ben de bulundum. Arkadaşlarla, da ko 

468 



0. Senatosu B : 
huştum. Verilen Hükümet teklifinin altına bir 
fıkra ilâve edildiği takdirde bu iş aydınlana
cağı kanaatine vardık. Bugün bir takrir ver
dik, bu takririmizden bahis etmediler. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Arz ettim efendim. Mad
de Anayasanın verdiği görev ve yetkileri ek
siksiz ihtiva etmekte ve yazılışında bir eksiklik 
bulunmamaktadır. Bu komisyonumuzun görü
şüdür. 

BAŞKAN — Sözcüye sualler bitmiştir. 
20 nci madde üzerinde, buyurun Sırrı Uzun-

hasanoğlu. 
SIRRI UZUNHASANOÖLU (Bolu) — Muh

terem arkadaşlarım; hukuk ve adalet sahasın
da kurulmuş olan müesseselerin en mühimlerin
den birini teşkil eden «ret» müessesesi, aynı 
zamanda âmmenin, mahkeme kararlarına iti
mat etmesi unsuruna vücut veren ayrı bir hu
susiyet taşımaktadır. Bu bir. 

Bununla beraber bir de, aynı şekilde mü
talâa edilebilecek; istinkâf, çekinme müessese
si vardır. Bundan başka 20 nci maddenin üçün
cü fıkrası, Anayasa Mahkemesince muhakeme 
edileceklerin tadadeylemekte ve nihayet kendi 
azalarından birinin vazifeleri ile ilgili suçlarından 
dolayı mahkemesi iktiza ettiği zamanda kendi kai-
delerince, aynı diğer tadadolunan zevat gibi, mu
hakeme edileceğini bildirmektedir. Bunların 
teşekkülüne imkân vermeyecek bir derecede 
vazifeyle ilgili suçları işledikleri takdirde 
veya tümünün vazifeyle ilgili suçları olduğu 
takdirde ne olacağına dair burada kesin bir 
fıkranın bulunması zaruridir. Bundan başka 
çaresi yoktur ve olamaz da. Anayasanın böyle 
mühim bir noktayı unutmuş olmasına imkân 
yoktur. Ancak bu günleri düşünerek vaz'etme
miş olabilir. Bundan başka diğer yüksek mah
kemeler kuruluşlarında âdi suçlara ait, vazife 
ile ilgili suçlara ait başvurulacak mercileri gös
termiş bulunmaktadır. Fakat bundan maada, 
ayrıca bunların işledikleri vazifeyle ilgili ol-
mıyan suçlardan dolayı hangi mercie müra
caat ve ne şekilde muhakeme edileceğine dair 
bir sarahat mevcut değildir. Bunlar için ayrı 
bir maddenin vaz'ı zaruri olduğu gibi 44 neü 
maddenin son fıkrasında «ret şahsidir» diyor, 
bir nokta koyuyor. Buna bir diyeceğim yok. 
Bundan sonra devam eden bir cümle var. Bu
rada «ret Anayasa Mahkemesinin teşekkülüne 
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mâni olmıyacak şekilde olmalı, fazla ileri git
memelidir» diyor. Aynı şekilde 46 nci mad
denin son fıkrasındaki Anayasa Mahkemesi aza
larına çekilme hakkı vermek ve fakat aynı şekil
de heyeti teşkil edemiyecek kadar çekilmeye 
mahal bırakmamaktadır. Nasıl ki; Ağır Ceza 
Mahkemesini teşkil eden azadan yalnız bir aza
ya itiraz edilebilir ve o çıkınca yerine başka
sı gelebilir, yine Ağır Ceza Mahkemesinde is
tinkâf ve ret gibi hukuki bir itiraz vâki oldu
ğu zaman bunun için bir müracaat yeri gös
terilmiştir. Bu kadar mühim bir mevzu için 
böyle bir merci gösterilmemesine hukuki imkân 
görmüyorum. Onun için 20 nci maddenin 3 
neü fıkrasındaki boşluğun doldurulması ve aynı 
zamanda 44 ve 46 neı maddenin arz etti
ğim fıkralarım kaldırarak bunların yerine müs
takil bir maddenin vaz'mı ben zaruri görüyo
rum. Bu maddede ancak vazifeyle ilgili suç
lardan dolayı bu şekilde tümünün veyahut 
heyeti teşkil edemiyecek kadarının bu halleri 
meydana geldiği takdirde, doğrudan doğruya 
bir merci tâyin etmek lâzımdır. Biz bu mev
zuda her iki Meclisten on kişinin seçilmesini 
kabul ettik. Siz bunu kabul edin de isterseniz 
Temyiz Mahkemesinden deyiniz. Maksat boş
luğun doldurulmasıdır. Ondan sonra: âdi suç
lar için de lütfen hangi mercie müracaat lâ-
zımgelmektedir. Ben «bu hükümleri koyun» di
yorum. Siz başka bir maddeye de bunu koya
bilirsiniz. 

Ret ve istinkâf müesseselerine sıra gelince; 
bunların da mutlaka kaldırılması ve vatandaş
ların bu husustaki haklarına riayetin sağlanma
sı ve Yüksek Heyetinizin hu mâruzâtımı tas-
vibederek, 'böyle müstakil bir maddenin 'kon
ması 'hususunda müspet oy kullanmasını arz 
ve teklif eder, bu vesile ile (hepinizi ihürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — 20 nci .madde üzerine veril
miş olan önergeler okundu. Buyurun komisyon 
sözcüsü. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Saym arkadaşlarım, Anaya
sa hükümlerinde şu mevzu için, bu mevzu için 
hüküm bulunmadığı mülâhazası ve mütalâası 
ayrı bir şey, Anayasada hakkında hüküm bu-
lunrnıyan hususlarda bir kanunla hüküm ,sev-
ketmek meselesi, ayrı bir şeydir. Anayasadaki 
her boşluk, özel bir kanunla, doldurulamaz. 
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Sayın arkadaşımızın bahsettikleri husus; 

bir Anayasa meselesidir. Anayasada bir mevzu 
iyi tanzim edilmemiş ise, bâzı mevzular boş 
bırakılmışsa bunun düzeltilmesinin veya doldu
rulmasının yeri ve usulü vardır. Anayasa yapı
cısı, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfa
tı ile yapacağı işleri tesbit etmiştir. Anayasa
mızın tanzimini özel kanuna 'bırakmadığı bir 
mevzu karşısındayız. Anayasada bir değişiklik 
yapmalı için iktiza eden usul sayın arkadaşımı
zın da malûmlarıdır. Bu kanaatte iseler, o yo
la başvururlar. 

SIRRI UZUNHASANOÖLU (Bolu) — Sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI UZUNHASANOÖLU (Bolu) — Böy

le 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasına mütedair, 
meselâ tümü veya teşekkülüne mâni olacak şe
kilde vazifeyle ilgili «uçları işledikleri takdir
de merci neresi olacaktır!. Bu bir. 

Sonra, bunlar vazifeleri dışında âdi suçlar 
işledikleri zaman 'merci neresi olacaktır?.. 

Daha sonra; 
Reddi istilzam eden veya hâkimlerin 'çekil

mesini icabettiren hallerden dolayı 'kurul te
şekkül edemiyecek bir hale geldiği takdirde ne 
olacaktır?... Bunlara cevap verin başka 'bir şey 
istemiyorum. 

BAŞKAN" — Buyurun komisyon sözcüsü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL — Muhterem arkadaşlarım, tasarının 
«başkan ve üyelerin reddinden» baftıseden 44 
ncü maddesini, başkan ve üyelerin çekilmesin
den bahseden 46 ncı maddesini dün müzakere et
tiniz ve oyladınız. Şimdi, sayın arkadaşım, ba
na sual soruyor, «böyle bir hal vâki olduğu ve 
mahkeme teşekkül edemez bir hale geldiği tak
dirde ne yapılacaktır?» diyor. Ben de, diyorum 
ki, bu bir Anayasa meselesidir, 'bir Anayasa 
mevzuudur, Anayasa hükümleriyle halledilecek 
bir iştir. Bendeniz bu tasarıyı müzakere için 
kurdurunuz bir Karma Komisyonun nâçiz Söz-
cüsüyüm. Bana Anayasa mevzuları üzerinde, 
Anayasa meseleleri üzerinde arkadaşlarım sual 
sordukları zaman cevap vermek, kendilerini 
bütün gücümle tatmin e'tme'k isterdim. Ama, 
yetkili değilim. Anayasaya hüküm konularak 
'halledilecek Anayasa mesele ve mevzuları üze
rinde görüşülen tasan vesilesiyle mütalâa ser-
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dine 'komisyonumuz da yetkili değildir, ben de 
yetkili değilim. Bu mesele, Anayasanın tadili 
meselesidir. Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri 
sırasında işledikleri suçlar ile şahsi suçlarının 
tahdit ve takibi konuları için tasarının 52 nci 
maddesinde hükümler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 

Karafhisar) — Efendim; yüksek huzurunuzu 
tekrar işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. 

Sayın sözcü sabahleyin bu maddeyi komis
yonda esaslı şekilde müzakere ettiğimizi söyle
diler. Bence madde esaslı müzakere edilmedi. 

20 nci maddenin ikinci fıkrasının eskiden 
olduğu gibi 'kabulü takarrür etti. 

Muhterem arkadaşlarım; maddeyi derihal an
laşılabilecek, iltibasa, mahal vermiyeeek mahi
yette olduğunu kabul edebilir misiniz?.. Bizim 
teklifimizde bir fazlalık yok. Hükümet teklifin
de Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 
gayet güzel anlaşılacak şekilde sıralanmış, yal
nız meselei müstehire telâkki edilecek husus 
nazara alınma'mıştır.Komisyon bu ikinci fıkra
yı bu maksatla değiştirmiştir. Böyle karışık bir 
şekilde yazılacağına, madem ki bu fıkra bir me
selei müstehire sebebiyle bu şekilde tanzim edil
miştir; onun da. sonuna bir fıkra ilâve edilmek 
suretiyle madde daha vazı'h bir şekil alacaktır. 
Bakınız maddeyi okuyorum: 

«Anayasa'nm 151 nci maddesi gereğince 
malhkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri 
ve Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu ka
nunun 32 nci maddesi gereğince 'bakacağı dâ
valarda» 

Buraya kadar tamam. 
Okumaya devam ediyorum: 
«Anayasanın aynı maddesi gereğince meselei 

müstehire olarak bakması gereken işleri» den
miştir. Anayasanın 151 nci maddesinde meselei 
müste'hire diye bir şey yoktur, arkadaşlar. Ora
da, «mahallî mahkemelerden gelen işler için 
3 aylık bir müddet» koymuştur. Son fıkrası 
ile de «bu 3 ay içinde karara bağlanmazsa mah
keme kendi içtihadına göre karar verir, Ana
yasa Mahkemesi bilâhara bunu karara bağlarsa 
buna uyar.» demiştir. Burada meselei müstehire 
diye bir şey yok ki, bunu buraya sıkıştırmış
lar. Anayasanın 151 nci maddesinin sarahati 
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muvacehesinde mahkemelerden havale edilen 
işlerin bir meselei müstehire kaibul edilmesine 
imkân yoktur. Çünkü üç aylık müddet az bir 
zaman değildir. 

Meselei müstehire şudur : 
Yüce Divan bir dâvaya bakmakta iken, 

meselâ bir partinin kapatılması dâvasına bak
makta iken, tarafların avukatları, sizin tatbik 
edeceğiniz kanun Anayasaya aykırıdır derse, 
'bu bir meselei müstehiredir. Derhal dâvayı 
bırakıp Anayasa Mahkemesi sıfatiyle bunu 
bir karara bağlar ve ondan sonra dâvaya devam 
eder. Yoksa mahallî mahkemeden her hangi 
bir iş gönderilmişse Yüce Divan sıfatiyle ça
lışmakta iken, elindeki dâvayı bırakıp ma
hallî mahkemeden gelen işe bakması Anayasaya 
aykırı olur. Çünkü, Anayasa 'buna üç aylık bir 
müddet koymuştur. Buna imkân yoktur. Bu 
maddenin eSbabı muci'besi aynen 'bizim anlat
tığımız şekilde değildir. Edbalbı mucibeyi ay
nen okuyorum : 

«Bahis konusu ikinci bentte ayrıca Anaya
sa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatiyle 'baktığı 
işlerde Anayasanın 151 nci maddesinin nasıl 
uygulanması gerektiği de tesbit edilmiş ve bu 
takdirde Yüce Divanın itiraz konusunu t»ir 
meselei müstehire telâkki ederek dâvaya ara 
vermesi ve Anayasa Mahkemesi sıfatiyle, Ana
yasaya aykırılık konusunu hallettikten sonra 
dâvaya Yüce Divan sıfatiyle 'bakmaya devam 
etmesi gerektiği hususu tasrih olunmuştur.» 
deniyor. 

Onun için, biz arkadaşlarla müzakere ettik, 
bu neticeye vardık. Bu fıkranın vuzuha er
mesi için şu meselei müstehire hususu yalnız 
Yüce Divan sıfatiyle çalışırken tatbik edile
cek. Madde Anayasaya aykırı olduğu iddia 
edildiği takdirde meselei müstehire karara 
bağlanır. Ondan sonra muhakeme devam eder. 
Maddenin sonuna bir fıkra ilâve etmek sure
tiyle Hükümet teklifi kabul edilsin diyoruz. 
20 nci maddede yazılı olanlardan hiçbirisi ek
sik bırakılmamış. Yalnız, burada meselei müs
tehire hususu düşünülmemiş ve yazılmamıştır. 
Hükümet; teklifinin sonuna bir fıkra ilâvesiyle 
maddenin kaibul edilmesi için 'bu hususta baş
kanlığa bir takrir vermiş bulunuyoruz. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oylama işlemine geçiyoruz. 
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| HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
I Söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Oylamaya geçildiği sırada size 

söz veremem. 
HÜSEYİN KALPAKLIOÖLÜ (Devamla) — 

Zatıâliniz konuşmadan evvel parmak kaldır-
I mıştım. 

BAŞKAN — Görmedim, özür dilerim. 
I Bu önergeleri teker teker okutturup oyları

nıza arz edeceğim. 
(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu.) 

I BAŞKAN — Komisyon daha önce değiştirge 
önergesine iştirak etmediğini bildirmişti. Hükü
metin bu hususta bir diyeceği var mı? 

ADALET BAKANI S AHİR KURUTLUOĞ-
LU — İştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Aykırılık sırasına göre, Sırrı Uzunhasanoğlu, 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu ve Lâtif Aykut'un 
müşterek önergelerini tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Sırrı Uzunhasanoğlu ve iki arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu, daha ön
ceki tekliflerinizle birleştiriyor musunuz? 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Ha
yır efendim, bunun ayrı olarak oya sunulmasını 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNt 

BETlL (Tokat) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu?... 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU — İştirak etmiyoruz. 
I BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutup oylarınıza sunaca-
! ğım. 

(Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun önergesi tek-
| rar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
j yenler... Kabul edilmemiştir. 

önergeler hakkında artık, komisyonun ve 
Hükümetin noktai nazarlarını sormuyoruz. Çün-

! kü, Hükümet ve komisyon kendi görüşlerinde 
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İsrar etmişlerdir. Şimdi Mustafa Yılmaz înce
oğlu'nun diğer önergesini okutacağım. 

(Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun ikinci öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın îneeoğlu, önergenizi oya 
sunayım mı?... 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Efendim, ondan vazgeçtik, bilâ-
hara değiştirdiğimiz şekilde, sabahleyin verdiği
miz önerge oya konulsun. 

BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okutuyo
rum : 

(Sadık Artuknıaç/ın Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sadık Artukmaç'm önergesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Müzakereye 
başlıyoruz. 

3 cnü madde hakkında (101) sayın üye oy 
kullanılmıştır (101) kabul reyidir. Reddeden ve 
çekinser yoktur. Bu suretle salt çoğunluğu temin 
edilmiştir. 

Evvelce kabul edilen 16 neı mîadde ile ilgili 
Saym Kâmil Çoşkunoğlu'nun bir önergesi var
dır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Arz edilen sebeplerle 16 neı maddenin tek

rar müzakere edilmesini ve komisyondan gelen 
ve aşağıda yazılı şekilde; kabulünün oya •konma
sını arz ve teklif ederim. 

20 .4 .1962 
Uşak 

Kâmil Çoşkunoğlu 
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(Sırrı Uzunhasanoğlu'nun önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu, önerge

nizin oya konmasını istiyor musunuz? 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Ha

yır efendim. 
(Mustafa Yılmaz Înceoğlu'nun önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

20 nci maddeyi, biraz önce okunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15,00 te toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 13,00) 

Madde 16. — AnJayasa Mahkemesi Başkanı 
ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca, ken
dilerine, aylıklarının yüzde altmışı tutarında 
Ödenek verilir. 

Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanıl
mış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde 
ve diğer memmuriyetlere geçmelerinde, tahsil 
durumlarına ve hizmet sürelerine göre iktisabe-
decekleri derece aylıkları esastır. 

BAŞKAN —- Kabul edilmiş ve açık oyunuza 
arz edilmek suretiyle de saltçoğunluk temin edil
miş bir maddenin tekrar görüşülmesine asla ve 
ka fa imkân ve ihtimal yoktur. Buna rağmen 
karar... 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar, dün 16 neı maddenin 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı Atalay 
KÂTtPLEB : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 
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konuşulması sırasında 3 takrir verildi. Takrir- I 
lerden birisi Anayasa Mahkemesi Başkan ve i 
üyelerine verilecek ödeneklerin yüzde yüze çı
karılması hakkında idi. Diğerinde, olduğu gibi j 
ipka edilmesi isteniyordu. Bir diğer takrir de, ! 
Suphi Batur arkadaşımız tarafından verilmişti, 
Yargıtay başkan ve üyelerinin almakta bulun- j 
dukları ödeneğin aynının verilmesi hakkında 
idi. Suphi Batur dün izah etti. Bu önerge kabul 
edildi, diğer önergeler oya konmadı. 

Şimdi kanunun burada konuşulmasından «on- j 
ra birtakım değişiklikler oldu. Bu değişiklikler 
Millet Meclisine gidecek. Bunu aynen kabul eder
se mesele yok. Fakat, aynen kabul etmediği tak-. 
dirde, malûmuâlinız, Anayasaya göre Karma Ko
misyon kurulacak. Karma Komisyon kurulursa 
ayın 25 ine kadar bu kanun belki de' çıkanııyacak- j 
tır. 

Bir an için Meclisin buradan giden maddeyi j 
aynen kabul ettiğini düşünelim. O takdirde büyük j 
tezat husule geliyor. Tasarının 18 nci maddesinde I 
raportörler için «. . Kendi memuriyetinde aldık
ları ödeneklerden ayrı olarak 250 lira ödenek ve
rilir...» denilmektedir. Meselâ ikinci ve üçüncü 
sınıf hâkimlerden buraya raportör olarak gelen 
bulunacak, doçentlerden raportör olarak gelen j 
bulunacaktır. Bu raportörler kendi memuriyet
lerinde tazminat olarak 650 lira almaktadırlar. 
Buraya geldikten sonra 250 lira da burada ala
caklarına göre ellerine 900 lira geçmiş olacaktır. 
Eğer bu 16 ncı maddeyi Yüksek Meclisinizin ka
bul ettiği şekilde Meclis de kabul ederse Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ve üyeleri SOO lira, raportör-
leri ise 900 lira almış olacaklardır. Binaenaleyh, 
böyle bir çıkmazın içine girmiş bulunuyoruz. 

Bendeniz bu mülâhaza ile bir takrir takdim j 
ediyorum. Filhakika içtüzükte, tekriri müzakere | 
yapılıp yapılmayacağına dair bir hüküm yok. Ko- j 
misyonlar için de yok ama, komisyonlarda tekri
ri müzakere yapılmakta ve bu şekil caiz görülmek
tedir. 

Umumi Heyette böyle bir müzakere yapılır 
mı, yapılmaz mı, bilmiyorum. Ancak, komisyonda 
yapıldığına göre, burada da yapılabilir. Kanunu I 
görüşüyoruz, kanun bizim tasarrufumuzdadır, he
nüz çıkmamıştır, yeniden konuşabiliriz. Yüksek 
Heyetiniz daima gündemine hâkimdir, bu kabul 
edilebilir esbabı mueibesiyle bendeniz bir takrir j 
vermiş bulunuyorum. Tazminatın, maaşın % 60 ı 
olarak kabulü hakkında şimdi verdiğim takririn * 
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kabulüyle maddenin .müzakereye konulmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin gündemine 
hâkim olup olmaması keyfiyeti ayrı ve münakaşa 
götürmez bir mevzudur. Bir maddenin tekrar 
müzakeresine usulen imkân olup olmaması mese
lesi de ayrı bir mevzudur. Gelenek ve İçtüzük 
hükümleri, kabul edilmiş bir maddenin tekrar 
müzakeresine cevaz vermez. Bu sebeple önergeyi, 
görüşmelerin selâmeti bakımından oylarınıza arz 
etmekte mazurum ve arz etmiyeeeğim. Yalnız 
önergeyi bilgilerinize arz etmek mecburiyetin-
deydim. Fakat nizamname hükümlerine aykırı 
olarak ben, önergeyi yüksek reylerinize arz et
miyeeeğim. Maddelere devam ediyoruz. 

Komisyon 22 nci madde hakkında yeni bir 
teklif getiriyor mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNl 
BETlL (Tokat) — Hayır efendim, getirmiyoruz. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi okuyoruz. 

İptal dâvası açma süresi 
MADDE 22. — Anayasa Mahkemesine doğru

dan doğruya iptal dâvası açma hakkı, iptali is
tenen kanunun veya Yasama Meclisi içtüzüğünün 
Resmî Gazetede yayınlanmasından başlıyarak 
doksan gün sonra düşer. 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısının 22 nci 

maddesinin aşağıdaki yazılı şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim : 

Müddetler : 
Madde 22. — Anayasa Mahkemesine doğrudan 

doğruya iptal dâvası açmak hakkı iptali istenen 
kanun veya Meclisler içtüzüklerinin Resmî Gaze
tede yayınlanmasından başlıyarak doksan gün 
sonra düşer. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve
ya düştüğüne dair Meclislerce verilecek kararın 
iptalini istemek hakkı karar tarihinden başlıya
rak bir hafta içinde düşer. Bu müddetlerin he
saplanmasında. Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Bir dâvaya bakmakta olan mahkemede uygu
lanacak bir kanunun Anayasaya aykırılığını ileri 
sürmek müddete bağlı değildir. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından 
Esat Çağa 
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BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Komis
yonun görüşünü sabahleyin arz etmiştim. Esat 
Çağa arkadaşımız tasarının muhtelif maddele
rinde yer alan hükümlerin bir araya getirilme
sinde fayda mülâhaza etmişler, bu sebeple 22 
nci maddeye aynı tasarının başka maddelerinde 
yer almış bulunan hükümleri de eklemeyi teklif 
ediyorlar. Bu tasarının hazırlanışında bir tertip 
bir tasnif şeikli vardır. Kısımlar, bölümler, mad
deler, kısım, bölüm ve madde başlıkları konmuş
tur. Sayın Esat Çağa, teklif yaparken, bunları 
düşünmemişlerdir, öteki maddelerdeki hükmü 
bu madde altına koyduğumuz takdirde, boş ka
lan madde durumu ne olacak? Tasarının mad
delerinin birbiri ile bağlantısı ne olacak? Bu 
hususlar için hiçbir teklif ge'iranemişlerdht 
Bütün bu hususlar komisyonda uzun uzadıya 
görüşüldü ve netice olarak tasarıdaki tasnife 
sadık kalmak daha uygun görüldü. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü
kümet adına yetkili Umum Müdür iştirak etmi
yor. Önergeyi tekrar okutup, oylarmza arz ede
ceğim. 

(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunan önergeyi reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

22 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümlerinin Ana
yasaya aykırılığının iddia edilmemesi 

MADDE 23. — Usulüne uygun bir şekilde 
yürürlüğe konmuş olan her nevi milletlerarası 
andlaşmalar aleyhine, 20 nci maddenin İ ve 2 nci 
bentleri gereğince, Anayasa Mahkemesinde iptal 
dâvası açılamaz ve bu mahkemeye itirazen baş
vurulamaz. 

BAŞKAN — Komisyon bir metin vermiyor. 
Değiştirme önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senasosu Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarısının 23 

ncü maddesinin, 24 ncü ve geçici 6 nci madde
leri ile birlikte müzakeresini ve aşağıdaki şekil
de tadilini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Mahkemesinin denetlemesi dışında 
kalan haller: 
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Madde 23 — A) Anayasanın 153 ncü mad

desi uyarınca : 
1. 3 Mart 1341 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi 

Tedrisat Kanunu, 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayllı 

Şapka İktisası hakkında Kanun, 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların men'i ve il
gasına dair Kanun, 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisiyle kabul edilen evlenme akdi
nin evlendirme memuru tarafından yapılacağına 
dair medeni nikâh esası ile aynı kanunun 110 
ııcu maddesi hükmü, 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erkanım kabulü hakkında Kanun, 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı 
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Ka
nun, 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların kal
dırıldığına dair Kanunun 9 Temmuz 1961 tari
hinde yürürlükte olan hükümleri, 

B) Anayasanın geçici 4 ncü maddesinin 3 
ncü fıkrası uyarınca 27 Mayıs 1960 Devrim tari
hinden (bu tarih dâhil) 5 Ocak 1961 tarihine 
kadar (bu tarih dâhil) yasama yetkesini Türk 
Milleti adına kullanmış olan Milli Birlik Komi
tesinin çıkardığı kanunlar, 

C Anayasanın 65 nci maddesinin 5 nci fık
rası uyarınca; usulüne göre yürürlüğe konul
muş milletlerarası andlaşmalar haklarında Ana
yasanın 149 ve 151 nci maddelerinde yazılı yol
larla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Cumhurreisi Kontenjanından 
Esat Çağa 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE

TİL (Tokat) — Esat Çağa arkadaşımız, bu tekli
finde, tasarının 23 ve 24 ncü maddeleriyle ge
çici 6 nci maddesinin bir madde halinde tedvi
nini istemektedirler. Komisyonun görüşünü de
min arz ettim. Komisyonumuz bu teklife de iş
tirak etmemektedir! 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim : 

(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

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

23 neü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmi}renler... Kabul edilmiştir. 

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 ; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların meni ve il
gasına 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 
hâzı kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun ; 

8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisinin 110 ucu maddesiyle evlen
me akdinin evlendirme memuru tarafından yapı
lacağına dair medeni nikâh esasını vaz'eden 
maddelerinin; 

9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hü
kümleri aleyhinde; 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğin
ce, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası arıla
maz ve bu mahkemeye itirazen başvurulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar 
MADDE 26. — Anayasa Mahkemesi Genel 

Sekreterinin dâva dilekçesini kaleme havale et
tiği tarihte, dâva, açılmış sayılır. 'Genel Sekre
terlikçe, dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına. 
dair bir belge verilir. 

Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası
nı açan, kanunların veya yasama meclisleri iç
tüzüklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın 
lıangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerek

çelerinin neden ibaret bulunduğunu açıklamak 
zorundadır. 

Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bu
lunanlar, ayrıca, yetkilerini 'belirten belgeleri 
ve kurum, kurul ve siyasi partilerle siyasi par
ti gruplarının kendilerine yetki verilmesine 
dair kararlarının tasdikli örneklerini, dilekçe 
ile birlikte, Genel Sekreterliğe vermek zorun
dadırlar. 

Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on gün 
içinde 2 ve 3 neü fıkralarda istenilen hususla
rın tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi 
gene! kurulunca incelenir ve varsa, noksanlık
lar tesbit edilerek, en az onbeş gün olarak ve
rilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere ten
li ğ olunur. 

Yakardaki fıkrada belirtilen mehil içinde 
noksanlıkların tamamlanmaması halinde, dâva 
açılmamış sayılır. Dâvanın açılmamış sayılma
sı hakkındaki karar. Anayasa Mahkemesi ge
nel kurulunca verilir. Bu karar, Resmî Gazete
de yayınlanır. 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
26 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıda. 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 26. — Anayasa Mahkemesi Genel 
Sekreterliğine verilen dâva dilekçesi kaleme 
havale ve esas defterine kaydettirilir. Dâvanın 
açıldığına dair dilekçe sahibine bir belge ve
rilir. Dilekçenin esas defterine kaydettirilme-
siyle dâva açılmış sayılır. 

Konya Konya 
Sedat Oumralı Muammer Obuz 

BAŞKAN — Komisyon metinde ısrar ediyor 
m u ? 

KARACA •KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNÎ 
BRTİL (Tokat) — İki kelime ilâvesiyle kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurun, izah ediniz. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETÎL (Tokat) • - Maddenin son fıkrasındaki 
son cümlenin şu şekilde olmasının daha uygun 
olacağına, komisyonumuz, kaanidir. «Bu karar 
ilgililere tebliğ edilir ve Resmî Gazetede yayın
lanır.»1 

önergede dâvanın açıldığı tarih olarak, dilek
çenin esas defterine kayıt tarihi teklif edilmis-
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tir. Maddeye göre Genel Sekreter dâva dilekçesi
ni kaleme havale ederken ,tar'ihini koyacak ve 
davacıya bir belge verecektir. Dâva o tarihte açıl
mış sayılacaktır. Maddede kâfi vuzuh mevcuttur. 
Değişikliğe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı ve Sayın Obuz 
önergenizde ısrar ediyor musunuz? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir noktayı 
rica ediyorum : 'Bu dilekçeye kayıt tarihi veril
diğine göre, buradaki kayıt esas deftere kayıt 
mıdır, değil midir? Yâni, buradaki şu kayıt ta
rihinden sözü yerine, dilekçenin esas deftere 
kayıt tarihi diye kabul edilmesinde bir mâni 
var mıdır? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Devamla) — Mulhterem Arkadaşlarım, 
dâva dilekçesi genel sekretere veriliyor. Genel 
sekreter dâva dilekçesine aldığı tarihi koyuyor 
ve dilekçe sahibine bir belge veriyor. Dâ
vanın açıldığı tarih işte o belgedeki tarihtir. 
Yani dilekçeyi kabul eden Genel Sekreter, 
dilekçenin altına kayıt düşüyor ve bu hususu 
bir belge ile tevsik edip davacıya veriyor. Ar
tık davacıyı, dilekçeyi kaleme götürmek ve 
başkâtibe kaydettirmek gibi birtakım mecbu
riyetlerle karşı karşıya bırakmayı komisyonu
muz caiz görmedi. 

Sonra, Anayasanın 148 nci maddesi, Anaya
sa Mahkemesinin çalışma tarzının içtüzükle 
düzenleneceği kaydını ihtiva etmektedir. Ana
yasa Mahkemesi bir içtüzük yapacaktır. Esas 
deftere mi kaydeder, başka deftere mi, kay
deder, yoksa öteden beri umumi mahkemeler
de müteamei olan usullere mi riayet eder, 
Bu Anayasa Mahkemesinin bileceği bir şeydir. 

Ben dâva açıyorum., Genel Sekretere gidi
yorum, o dilekçemi alıyor. Bana bir de belge 
veriyor. Sonra, başkâtibe götürüyorum, o siz 
gidin, ben esas deftere kaydını yaparım, di
yor. illâ gözümün önünde kaydedeceksiniz mi 
diyeceğim? 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu maddenin 
sonundaki, «Genel Kurul» yerine, «Anayasa 
Mahkemesi» tâbirinin terim olarak konulma
sını istiyor. Anayasa Genel Kurulunca, şekli
nin, Anayasa Mahkemesince şeklinde değişti
rilmesini istiyordu. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNİ 
BETÎL (Devamla) — Bu teklif komisyonca ka
bul edilmiştir, 
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Anayasanın, Danıştay Başkan, üye ve Baş-

kanunsözcüsü seçimi ile ilgili 140 ncı madde
sinde, «... Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek 
üyelerinden meydana gelen kurulca...» tâbiri 
zikredilmiştir. Bunun dışında (Anayasa Mah
kemesi Genel Kurul) diye bir tâbir Anayasa
nın hiçbir maddesinde yer almamıştır. Arka
daşımızın ikazları yerindedir. Teklifleri isa
betlidir. Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN —- Sayın Artukmaç, okunan şe
kilde düzeltilmesi şartiyle teklifinizi geri alı
yor musunuz? 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı ve Obıız, teklif
lerinizde ısrar ediyor musunuz? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Geri alı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi değişen şekliyle oku
tuyorum. 

İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar 
MADDE 20. — Anayasa Mahkemesi Genel 

Sekreterinin dâva dilekçesini kaleme havale 
ettiği tarihte, dâva, açılmış sayılır. Genel Sek
reterlikçe, dâvayı açanlara, dâvanın açıldı
ğına dair bir belge verilir. 

Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası
nı açan, kanunların veya yasama meclisleri iç
tüzüklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın 
hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerek
çelerinin neden ibaret bulunduğunu açıkla
mak zorundadır. 

Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası 
bulunanlar, ayrıca, yetkilerini belirten belge
leri ve kurum, kurul ve siyasi partilerle siyasi 
parti gruplarının kendilerine yetki verilme
sine dair kararların tasdikli örneklerini, di
lekçe ile birlikte, Genel Sekreterliğe vermek 
zorundadırlar. 

Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on 
gün içinde 2 ve 'S neü fıkralarda, istenilen hu
susların tamam olup olmadığı, Anayasa Mah
kemesince incelenir ve varsa, noksanlıklar tes-
bit edilerek, en az oııbeş gün olarak verile
cek mehil içinde tamamlanması ilgililere teb
liğ olunur. 

Yukardaki fıkrada belirtilen mehil içinde 
noksanlıkların tamamlanmaması halinde, dâ
va açılmamış sayılır. Dâvanın açılmamış sa~ 
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yılması hakkındaki karar, Anayasa Mahkeme
since verilir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur 
ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi okunan bu 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edlimiştir. Ancak de
ğişiklik vâki olmuştur. Bu sebeple 26 ncı 
maddeyi açık oylarınıza arz ediyorm. 

İlgililerin çağırılması 
MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi, 20 nei 

maddenin 1, 2 ve 6 ncı bentlerinde bahis konu
su işlere, dosya üzerinde inceleme yapmak su
retiyle bakar; gerekli gördüğü hallerde, sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere, ilgilileri ça
ğırır. 

Cumhurbaşkanının çağırılmasına lüzum gö
rülen hallerde, ayrıca vekâletname aranmak
sızın, tensibedeceği şahıstan gereken izahat 
alınır. 

20 nci maddenin 5 rıci bendinde bahis ko
nusu olan denetimin hangi usule göre yapıla
cağı, özel kanunla gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi aynı şe
kilde getirmiştir. Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebligat 
MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi 29 ncu 

madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamaları
nın dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgi
lilere, tâyin edilecek günde mahkemede ha
zır bulunmalarım veya temsilci göndermele
ri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci 
göndermezlerse gerekli incelemenin dosya üze-
zinde yapılacağı meşruhatını havi davetiye 
gönderilir. 

21 nci maddenin 1 nci 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 6, 7, 8, 
ve 9 ncu bentlerinde yazılı kurullar, Başkan
ları veya Başkanın tensibedeceği bir üye tara
fından; aynı maddenin zikri geçen fıkrası
nın 10 ncu bendinde yazılı Üniversiteler, Rek
törleri veya Rektörün görevlendireceği - biri 
varsa Hukuk Fakültesinden olmak üzere - iki 
öğretim üyesi tarafından temsil edilirler. 
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20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde 

yazılı hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrası
nın 2, 3 ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve ip
tali istenen kanun veya içtüzüğün veya bun
ların belli hükümlerinin Anayasaya aykırı ol
madığı 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 
izahlarını dinlemek üzere iki temsilci istiye-
bilir. 

BAŞKAN — Bir değiştirme önergesi yok
tur. Komisyon söz istiyor mu ? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 30 
ncu maddenin ilk fıkrasının sonunda, «gönde
rilir» kelimesi kullanılmıştır. 

Bu göndermenin Anayasa Mahkemesi tara
fından olacağı anlaşılmaktadır. Fıkranın «.. da
vetiye gönderir.» şeklinde düzeltilmesi kabil
dir . (Eski şekli daha iyi sesleri.) Fıkrayı oku
yorum : 

«Anayasa Mahkemesi 29 ncu madde uya
rınca ilgililerin sözlü açıklamalarının dinlen
mesine karar verdiği takdirde, ilgililere, tâ
yin edilecek günde mahkemede hazır bulun-
maalrını veya temsilci göndermeleri lüzumunu 
ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermez
lerse, gerekli incelemenin dosya üzerinde ya
pılacağı meşruhatını havi davetiye gönderilir.» 
Bu şekilde de kalabilir, efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim 
madem ki, gramer hataları tashih edilmekte
dir maddenin sonunda «izahatlar» diye bir ke
limesi vardır, hatadır. İzahat zaten cemi 
dir. Binaenaleyh, cemiül cem'i olamaz. İzah
lar olması lâzımdır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — Efendim, bu (gönderilir) 
kelimesi daha uygun düşüyor, öyle kalabilir. 

Sedat Çumralı arkadaşımız, son cümledeki 
(izahatlar) kelimesine matuf olan mülâhaza
larında haklıdırlar. «Sözlü izahlarını dinlemek 
üzere iki temsilci isteyebilir.» demesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Betil, burada değişen 
kelime (gönderir) mi, (gönderilir) mi? Kesin 
olarak hangisi doğru. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL — Gönderilir kelimesi daha doğrudur 
efendim. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Anayasa 
Mahkemesince dendiği takdirde etimle tamam
lanıyor. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) •-•- Hayır efendim, Anayasa 
Mahkemesi, karar verdiği takdirde şu şu işlem
ler yapılır diyor. Gönderildiği gibi kalmalı
dır. Yalnız «izahatlar» kelimesini «izahlar» 
şekline kalbediyoruz. 

BAS, KAN — «İzahatlar», «sözlü izahlar» 
şeklinde tashih edilmiş bu Ilınmaktadır. 

KÂZIM ORBAY - Maddenin başında açık
lama deniyor, burada, niçin izahatlar veya 
izahlar deniyor? 

BAŞKAN — Sayın Betil, İm hususu da lüt
fen cevaplandırın. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, izahatlar yerine 
sözlü izahlar tâbiri daha doğru. 

BAŞKAN — Komisyonun kabul ettiği şekil
de maddeyi yeniden okuyup reylerinize arz 
edeceğim. 

CELİL CEVHERİ OĞLU (İstanbul) — Ma
na bakımından açıklama ile izahat arasında 
fark vardır. 

BAŞKAN -—- Artık oylamaya geçtik efen
dim. Maddenin son şeklini bir defa daha oku
yoruz. 

Tebligat 
MADDE 30. - - Anayasa Mahkemesi 29 ncu 

madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamala
rının dinlenmesine karar verdiği takdirde, 
ilgililere, tâyin edilecek günde mahkemede 
hazır bulunmalar mı veya. temsilci gönderme
leri lüzumunu ve kazır bulunmaz veya temsilci 
göndermezlerde, gerekli incelemenin dosya 
üzerinde yapılacağı meşruhatını, havi daveti
ye gönderilir. 

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

21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, ve 
9 ncu bentlerinde yazılı kurullar, Başkanları 
veya Başkanın tensibedeeeği bir üye tarafın

dan ; aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 
1.0 ncu bendinde vazıh Üniversiteler, Rektör
leri veya Rektörün görevlendireceği - biri var
sa Hukuk Fakültesinden olmak üzere, iki öğ
retim üyesi tarafından teşmil 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 olmadığı 
kanaatinde bulunan siyasi partiler veya parti 
grupları, 25 nci maddenin 1 nci fıkrasının 1 ve 
2 nci bentleri uyarınca Anayasa Mahkemesi
ne yazılı mütalâa verebilirler. Anayasa Mah
kemesi, lüzumlu gördüğü takdirde, yukarda 
yazılı parti ve parti gruplarından sözlü açıkla
malarını dinlemek üzere iki temsilci istiye-
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi son okunduğu şe
kilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi açık oya arz ediyorum. 
Bir evvelki madde için oylama muamelesi 

bitmiştir. 

Siyasi partiler hakkındaki dâvalar 
MADDE 32. —- Bu kanunun 20 nci madde

sinin 4 ncü bendi gereğince, siyasi partilerin 
kapatılması hakkında açılan dâvalarda, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu uygulanır. 

Bu dâvalara, duruşmalı olarak ve Cumhuri-
yet Başsavcısının huzuru ile bakılır. 

35 nci madde hükümleri bu dâvalarda da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun metin hakkında 
bir mâruzâtı var mı efendim? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) - - Yok efendim. 

BAŞKAN — 32 nei maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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

istemleri 
MADDE 33. —• 20 nci maddenin 6 nci ben

di gereğince, dokunulmazlığı kaldırılan mil
letvekili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmı-
yan Bakan veyahut Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi üyelerinden her hangi biri tarafından 
yapılan iptal istemleri, Anayasa Mahkemesin
ce 15 gün içinde karara bağlanır. 

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

26 neı maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının, 28 
nci maddenin 1 nci fıkrasının, 29 ncu madde
nin 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 
beklemeksizin, gerekli evrakı re'sen celbeder. 

BAŞKAN —Efendim, değiştirge önergesi 
yok. Söz istiyen?.. Yok. Komisyonun bir mü
talâası var mı efendim ? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Karma Komisyonda değişikliğe uğradığı 
için 33 ncü maddeyi açık oylarınıza sunaca
ğım. 

Müzakere gizliliği ve karar nisabı 
MADDE 38. — Anayasa Mahkemesinin mü

zakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla, ve
rilir Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 

Kıdem yaş esasına göre tâyin olunur. Yaş
ta eşitlik halinde kuraya başvurulur. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili Sedat Cumra-
lı ve Obuz arkadaşımızın önergesi var. Komis
yon eski metinde ısrar ediyor mu efendim1? 

KAEMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Ediyor. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri.... 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Israr edi

yoruz efendim. 
BAŞKAN — O halde önergeyi okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin son fıkrasının aşağıda ya

zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kıdem, üyenin Anayasa Mahkemesine seçil
diği tarihe eşitlik galinde y aş sırasına göre tâ-
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yin olunur. Yaşta, da eşitlik halinde kur'aya baş
vurulur. 

Konya 
Sedat Çumrab 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Konya 
Muammer Obuz 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon.. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
tasarıdaki 38 nci madde oylamaya kıdemsiz üye
den başlanacağı hükmünü ihtiva etmektedir. 
İkinci fıkrasında, «Kıdem, yaş esasına göre tâ
yin olunur. Yaşta eşitlik halinde kur'aya baş
vurulur.» demektedir. Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeleri ve Başkanı ilk defa bu mah
kemede göreve başlamış kimseler değildirler. 
Bunların mazileri vardır. Anayasanın tesbit et
tiği hizmetlerde bulunanlar ancak seçilebilir
ler. Binaenaleyh, kendilerinin hizmet kıdemle
ri, sadece Anayasa Mahkemesine seçilmeleri ile 
başlamaz. Bu itibarla Komisyonumuz, yaş esa
sına göre oylama yapılmasının daha muvafık 
olduğu mütalâasmdadır. 

BAŞKAN — Sayın Çıımralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 

Sayın Sözcü arkadaşımız Anayasa Mahkemesi
ne seçilecek olan zevatın muhtelif mercilerden, 
makamlardan geldiğini söylediler. Burada ka
bul ettiğimiz hükme göre 15 sene avukatlık 
yapmış bir zat da Anayasa Mahkemesine üye 
seçilecek. Bu takdirde hizmetine göre mi, ya
şma göre tercih yapılacak? 10 sene kamu hiz
metlerinde çalışmış, içtihatları kavramış, Ana
yasa Mahkemesinin nasıl yürütüleceğine vâkıf 
bir zat dururken ve yaşı 55 iken 56 yaşında 
15 sene avukatlık yaptığı için gelen bir zatın 
kıdemi buna tckaddüm edecek. Böyle bir şeye 
cevaz varsa iştirak ediyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, soruya, soru ile 
cevap arz edeceğim: Şimdi, Anayasa Mahke
mesi üyeliğine Yargıtay üyesi seçilebilir; Yar
gıtay Başkanı seçilebilir. Yargıtay Başkanının 
seçilmesi Yargıtay üyesinden daha sonra olabi
lir. Bu hallerde, Anayasa Mahkemesinde göreve 
başlama tarihi nazara alınmak suretiyle mi ken
dilerine kıdem tanınacaktır? 15 yıl avukatlık 
yapmış olan Anayasa Mahkemesine seçilebilir. 
Arkadaşım da. avukattır. Avukatlık Kanunu, 
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avukatlığın âmme hizmeti mahiyetinde bir mes
lek olduğunu tasrih ediyor. Binaenaleyh, Avu
kat iken seçilenin avukatlık meslekindeki hiz
metinin de önemi vardır. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sual sor
mak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — İki sene 

avukatlık yapmış bir avukat, avukatlık ruhsat
namesi alma hakkını haiz midir? 

Dört sene hâkimlik yapmış bir hâkim, avu
katlık yapma hakkını haiz midir? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Efendim, bir avukatın Ana
yasa Mahkemesine üye seçilebilmesi için, 15 
sene avukatlık yapmış olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sual sorulmuş ve cevaplandı
rılmıştır. 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUÖÖ-
LU — Muhterem arkadaşlar; eğer mesele 15 se
ne avukatlık yaptıktan sonra Anayasa Mahkeme
sine seçilecek bir avukat meslektaşımız üzerinde 
temerküz etmiş ise, öyle tahmin ediyorum ki, 
çok değerli Sedat Çumralı'nın endişesine mahal 
olmıyacaktır. Eğer 15 sene avukatlık yapmış bir 
zat seçilmişse bu zat 55 yaşında olmaz, 38 yaşın
da olur. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Geç başlarsa? 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (Devamla) — Niçin geç başlar? Ya sonra
dan Hukuku bitirmiştir, ya başka meslekte iken 
Hukuku bitirir ve staja başlar avukat olur. Bun
lar istisnai haller. Bu itibarla mesele 15 sene 
müddetin yaş zaviyesinde mütalâasiyle ve 5fi 
.yaşında olması dolayısiyle bunun kıdemli, kıdem
siz olması meselesi değildir. Malûmu Devletle
riniz Anayasa Mahkemesi yeni teşekkül etmekte
dir. Yeni teşekkül ederken de bir ölçü bulması 
zor olmuştur. Biz Hükümet olarak teklifi yap
tığımız zaman, Anayasanın takibettiği kıdeme 
daha yakın bir hal tarzı ile kabul ettik. Yargı
tay üyesi önce kıdem alır. Danıştay üyesi daha 
sonra, Sayıştay üyesi ondan sonra, Cumhur
başkanınca seçilenlerin kıdemi daha sonra ve Ya
sama Meclislerince seçilenler daha sonra kıdem
lidir, diye Anayasanın düzenlediği sıraya göre 
tesbit etmiştik. 

Yüksek komisyonlar bunun doğru bir ölçü, 
doğru bir kıstas, miyar olmadığına işaret ede

rek, yaş haddi üzerinden bir ölçünün esas alın
masını kabul etmiş oluyorlar. Yok başka çaresi. 
Yani ölçüyü hangi bakımdan alsak, arada bir 
mahzur mevcut. Bu itibarla zaruretleri mikl.a-
rınea ölçüp, en iyi şeklin tatbik edilmesinde <k> 
fayda vardır. Bu itibarla, sözcü arkadaşımızın 
ifade ettiği şekilde komisyon maddeyi daha ıııııa-
deletli görmüştür, bu arz edildi. Huzurunuzu 
bunun için işgal etmiştim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika,. Sual 
soracaklar var. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim; 
bizim takririmiz okunsun, üyenin Anayasa Mah
kemesine seçildiği tarihte eşitlik halinde, yaş sı
rasına göre tâyin edilir; yaşların eşitliği halin
de ise, kur'aya başvurulur denmektedir. O hal
de, şu teklif daha efradını cami değil midir? 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOG 
LU (Devamla) — Arz edeyim efendim. Zatiâli-
niz de avukatlıktan geldiniz, bilirsiniz; Temyiz 
âzası veya Reis iken kendi arzusu ile tekaüde çe
kilmiş bir arkadaş olabilir. Bu arkadaş bir baş
ka hizmette çalışırken veya emeldi iken Anaya
sa Mahkemesine seçilebilir. Bu arkadaş yeni tâ
yin edildi diye, yepyeni bir mesleke alınmışça-
sına mı mütalâa edilecektir? Temyizde mümtaz 
bir mevki işgal ederken, bir tasfiye bahis konusu 
değil, kendi arzusu ile çekilmiş olmasına rağmen 
Anayasa Mahkemesine seçilmesi yeni bir kıdeme 
salıibolmasmı mı intacedecektir? Bunda bir mu
adelet olacaktır. Bu itibarla bu ölçünün muhak
kak en doğru ölçü olduğunu iddia etmiyoruz. 
Fakat zaruretler karşısında başka çare kalmadı
ğı takdirde bu ölçü en doğru ölçü olur. 

BAŞKAN — Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (İzmir) — Efendim, müm

taz bir üye olarak arkadaşları kanun aynı esas
ta sıralandırmış oluyor. Bunlar arasında başka 
ölçülere göre, yani bizim kendi takdirimize göre 
ölçülerle bu işi yapmaya kalkarsak, bunun mah
zurları olacağı şimdi anlaşılmış oluyor. Müsaa
de buyurursanız, en tabiîsi olan ve hiçbir reak
siyon uyandirmıyacak olan yaş haddini kıdem 
olarak kabul etmek yerinde olacaktır. (Sağdan, 
evet evet sesleri) 

BAŞKAN -— Buyurunuz efendim. 
MEHMET İLKUÇAN (Antalya) 

dim; aynı şeyi arz edecektim.,.. 
Efen-
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BAŞKAN — Arkadaşımız suallerinden vaz

geçti. önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Sedat Çumralı ve arkadaşlarının önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi

yor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (To

kat) — Etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI SAHİR KURIJTLÜOÜ-

LU — İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. 

(önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
38 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmişti]'. 

Hare ve resimlerden muafiyet 
MADDE 49. — Bu kanunun 20 nci maddesi

nin 1 ve 2 nci bentleri uyarınca kanunların ve 
Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin Anayasaya ay
kırılığı sebebiyle yapılan müracaatler ile bu ka
nunun 27 nci maddesi uyarınca mahkemelerden 
gelen talepler ve bunlara bağlı tasdikli örnekler 
ve Anayasa Mahkemesince ibu konularda, alınacak 
kararlar ve yapılacak işlemler ile 20 nci madde
nin 6 nci bendi gereğince yapılacak istem ve iş-
ü emler hare ve resme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Bir önerge yok. Komisyonun 
bir mütalâası var mı? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — 20 nci maddeyi geri almıştık. 
Bu maddede de 20 nci maddeye atıf vardı, o mü
nasebetle geri almıştık. Lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — 49 neu maddeyi okunan şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe 
'girmesi 

MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir. 

Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline karar verilen kanun veya İçtü
zük veya bunların belirli hükümleri, karar tari
hinde yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkeme
si, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ay-
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rica kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildi
ği günden başlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzü
ğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali ha
linde meydana gelecek olan boşluğu, kamu dü
zenini tehdidedici 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. 

İptal kararı her halde geriye yürümez, 

BAŞKAN — önerge yok. Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Maddenin 7 nci satırındaki 
«2 nci fıkra» sözünün «3 ncü fıkra» olması lâ-
zımgeliyor. Çünkü yukarıdaki fıkra adedlerini na
zara aldığımız takdirde burada 2 yerine 3 demek 
daha uygun düşer. Her halde bir baskı hatası 
mahsulü olacak. İkinci fıkra sözünün yerine 
üçüncü fıkra sözünün konulmasını teklif ediyo
ruz. 

BAŞKAN — 2 nci fıkra 3 ncü fıkra olarak 
düzeltilecek. Bir baskı hatası olduğu için mad
deyi yeniden okutmaya lüzum yok. 

Efendim, maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M. B. K. tarafından çıkarılmış olan kanunların 
durumu 

GEÇİCİ MADDE 6. — 27 Mayıs 1960 tari
hinden (bu tarih dâhil) itibaren 5 Ocak 1961 ta
rihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilen kanun 
mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aleyhinde, 
20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Bahis konusu kanun mahiyetindeki kararları 
ve kanunları kaldıran, değiştiren veyahut bunla
ra hükümler ekliyen ve 6 Ocak 1961 tarihinden 
(bu tarih dâhil) itibaren kabul edilen kanunlar 
hakkında yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge yok. Komisyo
nun metin hakkında bir mâruzâtı var mı? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, 20 nci maddeye atıf 
yapıyor diye geri almıştık. 20 nci maddede bir 
değişikliğe lüzum görmediğimize göre bu madde-
nin de aynen kabulü yerinde olacaktır, 
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C. Senatosu B : 
'BAŞKAN — Efendim, Komisyon metninde 

ısrar ediyor. Geçici 6 ncı maddeyi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyetıler... Kabul edilmiştir. 

•BAŞKAN —- 18 nci maddeye ilişkin 57 ve 
58 nci maddeler vardır. Bunların hazırlığını 
yapmak üzere 'komisyon mehil istemektedir. 
Bu hususla ilgili Bütçe Komisyonunda bir ka
nun tasarısı mevcuttur. Bu bakımdan bekle
meni iz g e re k ı ıı e İçtedir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BBTÎL 
(Tokat) — Efendim, Bütçe Komisyonu bura
da 'bulunmasa da çalışmalarımıza devam ede
biliriz. 

BAŞKAN — 2Ü ncı madde içi ti (106) kişi 
oy kullanmış ve madde (106) oyla kaimi edil
miştir. Salt çoğunluk temin edilmiştir. 

3-î ncü maddeyi açık oylarınıza arz edece
ğim. Muhterem Karma Komisyon üyeleri de 
lütfen, 33 ncü madde hakkında oylarını kul
landıktan sonra gitsinler. 

,:'. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bilice Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/17S, V. Senatosu 1/89) (S. Sa/yı-
st : 52) 

BAŞKAN — Efendim, gerekçeyi okutaca
ğını. Çünkü, muhalefet şerhi esasa müessir 
edecek şekildedir. Bu itibarla, gerekçeyi ve 
muhalefet şerhini okutacağım. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tümü. üzerinde söz istiyen var 

m? Buyurun Sayın Işık. 
KAKPK [ŞIK (Van) - - Muhterem arkadaş

lar. ekalliyet reyi ile teshil edilen muhalefet 
•şerhine ş^öv^ henüz kamın olmadığı ve bir te
şekkül meydana gelmediği halde; kadroların 
alınması doğru değildir. I>u cepheden incelen
mek üzere bir kere Karma Komisyon tarafın
dan geri alınması icaıbeder. Ondan sonra, es
babı mueibeye göre, Millî Güvenlik Kurulu 
Anayasanın 7 nci maddesi mucibince fi ay 
içerisinde kurulması lâzımgelen bir kurul ola
rak telâkki edilmekledir. Halbuki müzakere 
edilmekte olan bu kanunun 1 nci maddesinde; 
('Milli Savunma Vüksek Kurulu) deyimi (Millî 
Güvenlik Kurulu) olarak değiştirilmiş olduğu
na göre; şu halde Millî Güvenlik' Kurulu yep
yeni kurulmuş bir müessese olmuyor, eski 
müessesenin bir istihalesi oluyor. Anayasamıza 

20.4.1962 0 : 3 
göre Millî Güvenlik Kurulu adı verilen bu 
kurulun 6 ay içerisinde kurulması ieabeder. Es
babı mucibede bun un yanlış olarak serd edil
diğine kaaniim. 

Bundan başka, dün de Anayasa Mahkeme
sinin muza kereleri dolayısiyle arz etmiştim, 
7214 sayılı Kanundan sonra, 263 sayılı Kanunla 
yüzde 20 zam yapılmıştır. Halbuki, hu yüzde 
20 zamlar hu kadroda, nazarı dikkate alınma
mıştır. Komisyondan ricanı, yukarda bahset
tiğim tut hususun tetkik edilmesidir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Söz isti

yorum, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Yurdakul. 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) - - Efen

dim, Sayın Faruk Işık arkadaşımızın sözleri ha
kikaten doğrudur. Mevcut değilmiş gibi görülen 
bir kurul için bir kanun getirilmiş bulunuyor. 
Yalnız son zamanlarda vaziyetimizin çok nazik 
olduğunu ve Anayasanın 11 L nci maddesine göre 
altı ay zarfında çıkması gereken kanunların çok 
sıkı ve bizi hakikaten zaman bakımından tasar
rufa mecbur edecek bir duruma düşürdüğü cüm
lenizin malûmudur. 

Kvvelâ bu kanunun kabulü, bikîhara münaka
lelerin yapılması çok uzun zamanı icabettirmek-
tedir. Bu bakımdan yalnız bu hâdiseye münhasır 
olmak üzere komisyon bu kanunu getirmiş bulu
nuyor. Haddizatında Millî Savunma Yüksek Ku
rulu ile mahiyet itibariyle büyük bir fark yok
muş gibi görülmesine rağmen, ayrı bir kanun ha
linde geldiğine göre, -mahiyet itibariyle ayrı gö
rünen Millî Güvenlik Kurulu Kanunu gelecektir. 
Binaenaleyh adı gecen kurul, Millî Savunma 
Yüksek Kurulundan farklıdır. Zaman tasarrufu 
bakımından gelmişi ir. Bu bakımdan sayın arka
daşı in izm bizi anlamasını rica ederiz. 

FARUK IŞIK (Van) — Sual sormak istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN - Sözcü olarak mı, konuşuyorsu
nuz Kâzını Bey! 

KÂZIM YOR DA Ki TL (Sakarya) •— Efen
dim, Karına Komisyon âzası olduğum, için cevap 
vermek üzere söz aldım. Fakat Komisyon Sözcü
sü değilim. 

BAŞKAN •--• Şahısları adına söz almış olduk
ları için sual soramazsınız Sayın Işık, Sayın Yur-
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dakul sözcü olmadıklarından ve komisyon sözcü
sü bulunmadığından oturumu tehir etmek mec
buriyetindeyiz. 

Komisyon, 18 nci maddeyi hazırlamak üzere 
mehil istemiş idi, Bu arada gündemdeki diğer 

iki kanunu müzakere etmek istemiştik; komisyon* 
daki arkadaşların müzakerede olması ve çoğun
luğun bulunmaması sebebiyle yarım saat sonra 
tekrar toplanmak üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

KÂTİPLER 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, görüşmele
re devam ediyoruz. 

18 nci madde hakkında hazırlanan metni oku
tacağım. Ancak, bir hususu belirtmek isterim. 
Normal parlâmento hayatı icabı olarak komisyon
lara iade edilen veya komisyonlar tarafından iste
nilen maddelere ait, komisyonlar tarafından bir 
metin getirilmesi lâzımdır. Halbuki şu anda ba
na metin yerine verilen, üç sayın arkadaşımızın 
şimdi okutacağım önergesidir. O halde, komisyon 
olarak buna katılıyorsunuz demektir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Efendim, vaktin darlığı ayrı 
bir metin hazırlama imkânını vermedi. Kısa za
man içinde, ancak mevzu üzerinde çalışıldı, met
ne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, üç sayın üyenin ver
diği önergeyi 18 nci madde metni olarak kabulle
niyor ve katılıyor. Buna göre üç sayın üyenin 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 18 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 18. — Anayasa Mahkemesine, çalışma
larında yardımcı olmak üzere yeteri kadar rapor
tör verilir. 

Raportörler üniversitelerin Hukuk, İktisat ve 
Siyasal Bilimler fakültelerinden mezun olan ve 
doktora yapmış bulunanlar arasından Teadül 
Kanunu hükümlerine göre alabilecekleri aylığın 

bir derece üstü ile, naklen almanlar da kazanıl
mış dereceleriyle Anayasa Mahkemesi Başkanı 
tarafından tâyin olunurlar. 

Raportörlük kadroları karşılık tutulmak su
retiyle, daha aşağı derece ile de tâyin caizdir. 

Yukarıki fıkralar gereğince raportörlüklere 
tâyin olunanlara, tâyin olundukları dereceye ait 
hâkim tazminatı verilir. 

[Bunların raportörlükte aldıkları maaş diğer 
memuriyetlere nakil ve tahvillerinde kendileri 
için kazanılmış hak sayılmaz. 

Raportörlük hizmetinde, kendilerinden istifa
de olunamıyacaklarma Anayasa Mahkemesince 
karar verilenler meslekleriyle ilgili dairelere nak-
lolurlar. 

Konya Giresun 
Muhittin Kılıç Mehmet İzmen 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

iBAŞKAN — 18 nci madde hakkında Sayın 
Obuz ve Sayın Çumralı'nın önergeleri vardır. 
Okunan bu önerge karşısında, önergeyi geri alı
yor musunuz, efendim? 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) 
rnz efendim. 

•- Geri ahvo-

İBAŞKAN — Sayın Obuz ve Sayın Oıımralı-
mn önergeleri geri alınmıştır. 

Sayın Ferit Alpiskender'in 18 nci madde üze
rinde bir önergeleri var, kendileri burada yoklar, 
bu sebeple okutacağım. 
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Sonra; Sayın Sadık Artukmaç'm da bir öner

gesi mevcut. Sayın Artukmaç Komisyonun getir
miş olduğu metin karşısında buna iltihak ediyor 
musunuz? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — İltihak et
miyorum efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Turhangil ve Sarıgüllü'-
nün önergeleri var. Sayın önerge sahipleri Ko
misyonun getirmiş olduğu metne iltihak ediyor
lar mı? 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — il
tihak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer ve arkadaş
larının vermiş oldukları bir önerge var. Komis
yonun getirdiği metne iltihak ediyor musunuz 
efendim. 

ıCAHÎT OKÜRER (izmir) — İltihak ediyo
ruz efendim, önergemizi geri alıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Haneıoğlu, .sizin de öner
geniz mevcut. Komisyonun getirmiş olduğu met
ne iltihak ediyor musunuz? 

RASlM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— iltihak ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun getirmiş olduğu 
metne iştirak etmiyenlerin önergelerini okutup 
o.ylarımza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kürsüden arz ve izah etmiş olduğum gerek

tiriri sebepler dolayısiyle 18 nei maddenin muh
telif fıkralarında aşağıdaki değişikliklerin yanıl
masını arz ve teklif eylerim : 

1. 18 nci maddenin bütün fıkralarındaki 
- raportör - kelimesinin yardımcı olarak değişti
rilmesi, 

2. 2 nei fıkranın 4 ncü satırındaki asistan
ları kelimesinden itibaren yapılacak değişiklik : 
«Asistanlar ile diğer Devlet daire ve müessesele
rinde çalışan baremin 7 nci derece ve daha yuka-
rısmdaki kademelerde bulunan memurlardan 
yardımcı seçmek üzere mahkeme başkanı ihtiyaç 
duyduğu dairelerden birkaç kişilik bir liste ister 
ve bunlardan beyendiği kimseleri bizzat kendi 
muvafakatleri ile dairesi âmirinin muvafakatini 
aldıktan sonra mahkeme heyetinin de mütalâası
nı da alarak tâ3rini bizzat yapar. Heyet başkanın 
tensibettiğini beğenmezse listedekiler! bizzat tet
kik ederek nihai bir karara ekseriyetle varırlar.» 

3. Aynı maddenin 4 ncü fıkrasının sonuna 
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aşağıdaki ibarenin eklenmesi suretiyle son fıkra
nın değiştirilmesi : 

«Ancak geldiği yerde her hangi bir ödeneği 
'bulunmıyanlara beşer yüz lira ödenek verilir» 

Yukardaki değişikliklerin değiştirilerek mad
denin o yolda kabulünü Genel Kurula arz ve tek
lif eylerim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye iştirak 
ediyor mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
ADALET BAKANI SAHlR KIJRUTLUOĞ 

LU —• iştirak etmiyoruz. 

(BAŞKAN — Ferit Alpiskender'in Önergesi
ne Hükümet ve Komisyon iştirak etmiyor. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... önerge kabul edilmemiştir, 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, 18 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi husu
sunun oya konulmasını ara ve teklif ederim. 

(Madde 18. — Anayasa Mahkemesi enirine, ça
lışmalarda yardımcı olmak üzere, yeteri kadar 
üye yardımcısı verilir. 

Üye yardımcıları hâkimler veya hâkim sını
fından sayılan hizmetlerde bulunanlar arasından, 
Anayasa Mahkemesi Başkanınca tâyin olunurlar. 

Bunlara aylıklarının bir misli tutarında Öde
nek verilir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisj^on bu okunan önerge
ye iştirak ediyor mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETlL (Tokat) — iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

ADALET BAKANI SAHlR KUBUTLUOĞ 
LU — Hayır, iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyor, okunan Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka 
hul edilmemiştir. 
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C. Senatosu (Başkanlığına 

18 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Raportörlere aylık ve ödeneklerinden baş
ka ayrıca beşyüzer lira ek ödenek verilir.» 

îzmir Adana 
Cahit Okurer Mehmet Ünaldı 

İstanbul 
özel Şahingiray 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Önergemi-
zi geri aldık efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge geri alınmıştır. 
18 nci madde hakkında verilen ve Komis

yon tarafından kabullenen önergeyi 18 nci mad
de olarak okutuyorum. 

Raportörler 
MADDE 18. — Anayasa Mahkemesine, çalış

malarında yardımcı olmak üzere yeteri kadar 
raportör verilir. 

Raportörler üniversitelerin, Hukuk, İktisat 
ve Siyasal Bilimler fakültelerinden mezun olan 
ve doktora yapmış bulunanlar arasında Teadül 
Karmnu hükümlerine göre alabilecekleri aylığın 
bir derece üstü ile, naklen almanlar da kaza
nılmış dereceleriyle Anayasa Mahkemesi Baş
kanı tarafından tâyin olunurlar. 

Raportörlük kadroları karşılık tutulmak su
retiyle, daha aşağı derece ile tâyin caizdir. 

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

Bunların raportörlükte aldıkları maaş, di
ğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde ken
dileri için kazanılmış hak sayılmaz. 

Raportörlük hizmetinde, kendilerinden isti
fade olunamıyacaklarma Anayasa Mahkemesin
ce karar verilenler meslekleriyle ilgili dairelere 
naklolunurlar. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi bu okunan şek
li ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değiştir
me olduğu için, 18 nci maddeyi açık oylarını
za arz ediyorum. 

30 ncu madde hakkında (104) sayın üye oy 
kullanmış, (100) kabul, (4) çekinser oy veril
miş ve saltçoğunluk temin edilmiştir. 

57 nci maddeye geçiyoruz, 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Efendim, bu madde hakkm-
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da da arkadaşların bir önergesi vardır; okutu
nuz. 

BAŞKAN — Peki, efendim, okutalım. 57 nci 
madde hakkında bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 57 nci maddesinin aşağıda yazılı 

şekilde değiştirilmesini ve 58 nci maddesinin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz. 

Konya Giresun 
Muhittin Kılıç Mehmet İzmen 

Çankırı Aydın 
Hazım Dağlı O. Saim Sarıgöllü 

Madde 57. — Anayasa Mahkemesi üyelerine 
ve memurlarına ait kadrolarla raportör kadro
ları, bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilmiş ve bu kadrolar Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin «Adalet Bakanlığı» bölümüne «Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı altında ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Bu şekli ile önergeyi ne mad
de olarak oya koyabilirim, ne de bu hal kanun 
tekniğine uygundur Zira 57 nci madde hakkın
da bir metin vermeniz lâzımdır. Ayrıca 58 nci 
maddenin de çıkarılması lâzımdır. 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-
LU — Efendim 57 nci madde olarak önerge ile 
teklif edilen metnin kabul edilmesini, Komisyon 
ve Hükümet olarak biz istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — 57 nci madde olarak Hükümet 
ve Komisyon bu metnin kabulünü istemektedir
ler. Bu kısmı okutuyorum. 

Madde 57. — Anayasa Mahkemesi üyeleri
ne ve memurlarına ait kadrolarla raportör 
kadroları, bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilmiş ve bu kadrolar Devlet Memurları 
aylıklarının tevnit ve teadülüne dair 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin «Adalet Bakanlığı» bölümüne 
«Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı altın
da eklenmiştir. 

BAŞKAN — Okunan bu metnin 57 nci mad
de olarak kabul edilmesini Komisyon istemek
tedir. 
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Sayın Işık, Önergeniz mevcuttur, önergeniz

de yüzde yirmi ilâve istemektesiniz. Okunan 
metin sizi tatmin ediyor mu? 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, cetvele 
göre bunu istemekteyim. Cetvel okunmadı ki, 
size cevap verebileyim. 

BAŞKAN — Cetvele ait madde metnini tek
lif eden arkadaşların önergesini okutturuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya ilişik (2) sayılı cetvelin tasarıdan 

çıkarılmasını ve (1) sayılı cetvelin 3 sayılı kıs
mına 4 nçü dereceden raportör olarak 11 aded 
1 250 lira maaş kadrosunun ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çankırı Giresun 
Hazım Dağlı Mehmet îzmen 

Aydın Konya 
O, Saim Sarıgöllü Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Işık, eski cetvele yapıla
cak ilâveyi de okuttum. Önergenizde ısrar edi
yor musunuz, etmiyor musunuz? 

FARUK IŞIK (Van) — Israr ediyorum efen
dim. Çünkü birinci derece memurun aylığı 
2 400 liradır. 

BAŞKAN - önergeyi okuttuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 57 nci 

maddeye bağlı cetvelin % 20 ilâvesiyle tashihi 
hususunu arz ve teklif ederim. 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BET İL (Tokat) — Hayır efendim. . 
BAŞKAN -- Hüküm(4. iştirak ediyor mu 

efendim? 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUCMİ 

LU — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutup... 
FARUK IŞIK (Van) — Sebebini soruyorum 

efendim, sebebi nedir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan., 
ADALET BAKANİ SAHtR KURUTLUOÖ-

LU — Yüzde yirmilerin ilâvesi suretiyle kadro 
tesis edilirse ayrıca yüzde yirmilerin tekrar ilâ
vesi ieabedecektir. Çünkü kanunda 'sarahaten 
yüzde yirmiler kadro tutarları üzerinden ilâve 
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edilir denilmektedir. Bunun tekraren ilâve edil
mesi lâzmıgeleeeğinden bu kadroların bu şekil
de gösterilmesi ieabetmektedir. 

FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş
lar, 3656 sayılı Kanundaki kadro cetvellerinde 
eskiden malûmuâliniz olduğu veçhile birinci de
rece 150 lira aslî maaş tutarı 1 000 lira olarak: 
kabul edilmişti. 7244 sayılı Kanun ve bu Kanu
na bağlı cetveller bu tutarı 2 000 lira olarak 
ele almıştır. Şu halde 150 lira maaş tutarı iki 
bin liradır. 263 sayılı Kanun 7244 sayılı Kanun
daki maaş tutarlarına yüzde yirmi zam yapmış
tır. Binaenaleyh, birinci derecede bir memurun. 
maaşı bugün 2 400 liradır, 2 000 lira değildir. 
Binaenaleyh, teklif ettiğim husus komisyonun-
kinden ayrı bir husus değil. Diğerlerinin de bu 
esaslar dairesinde olması ieabeder. Tatbikatta 
bu usulün devamını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı, buyurun. 
ADALET BAKANI SAIIİR KURUTLUOĞ-

LU — Muhterem arkadaşlarım, 7244 sayılı Ka
nunda barem derecelen eskiden olduğu gibi 
35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 125 - 150 
olarak değil, 500, 600, 700, 800, 950, 1 100, 
1 250, 1 500, 1 750, 2 000 diye tesbit edilmiş
tir. 263 sayılı Kanunda bu tesbit edilen kadro
lara. yüzde 20 zam yapılacağı âmir bir hüküm 
olarak, yer almıştır. 

Şimdi biz 2 400 dersek yeni bir barem ihdas 
edeceğiz. 7244 sayılı Kanunun tesbit ettiği ba
rem dışında bir kadro tesis etmiş olacağız. Yi
ne bu kadrolara yüzde 20 zam yapılması, o ka
nun mucibince zaruri olacaktır. Bu itibarla ta
mamen barem dışına çıkılmış olacaktır. Onun 
için arz ettiğim şekilde cetvelde tesbit edilen 
kadroların aynen kalması her iki kanunun emri 
iktizasındandır. 

FARUK IŞIK (Van) - - Bir sual soracağım, 
Sayın Adalet Bakanından. 

Barem, bugün, iki bin midir, yoksa 2 400 
müdür? 

ADALET BAKANİ SAHİR KLRUTLUOd-
IJIT — 2 000 liradır. Evvelâ yüzde yirmi zamme-
dilmişti. Bir sene sonra da yüzde onbeş. Demek 
ki, barem 2 400 olarak tesbit edilmemiştir. Ka
bul buyurduğunuz bir kanunla % 15 i tehir et
tiniz. Demek ki, 2 400 olarak dondurulmuş de
ğildir. Kademeli olarak artırma sistemi kabul 
(>di! mistir. 
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BAŞKAN — önergeyi okutturacağını, efen

dim. 
(Faruk Işık'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi okunduğu şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

önerge şeklinde verilen ve komisyonun mad
de metni olarak kabul ettiği 57 nei maddeyi yeni 
şekliyle tekrar okutturuyorum : 

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar 
MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi üyele

rine ve memurlarına 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» bölümüne 
«Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı altında 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bir sayılı cetvelde değişildik 
yapıldığı için bu cetvelin yeni şeklini tekrar oku
tuyorum : 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

I 
Anayasa Mahkemesi üyeleri 

1 Anayasa Mahkemesi asıl 
üyeleri 15 2 000 

1 Anayasa Mahkemesi yedek 
üyeleri 5 2 000 

II 
Memurlar 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
9 

~n 
9 

10 
11 
12 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Kararlar Müdürü 
Başkâtip (Steno bilen) 
Zabıt Kâtibi (Steno bilen) 
Zabıt Kâtibi (Steno bilir) 
Personel Şefi 
Memur 
Daire ve Levazım Memuru 
Kitaplık Memuru 
Memur 
Mübaşir 
Mübaşir 

o 
4 
6 
1 
o 
O 
1 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

500 
250 
100 
100 
950 
800 
800 
600 
600 
600 
500 
450 
400 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

III 
Raportörler 

3 Raportör 6 1 500 
4 » 11 1 250 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi okunan cetve-
liyle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir... 

Maddede değişiklik meydana geldiği için 
açık oylarınıza arz ediyorum. 

Diğer kadrolar 
MADDE 58. — Anayasa Mahkemesinde ça

lışmak üzere Danıştay ile Ankara ve İstanbul 
Üniversiteleri Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgi
ler Fakültelerinden alınacak raportörlere ait 
kadrolar, bu kanuna ilişik 2 sayılı cetvelde ve 
ayrı kısımlar halinde gösterilmiş ve bu kadro
lardan Danıştaya aidolanlar Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 1 sayılı 
cetvelinde «Danıştay Başkanlığı» bölümüne; 
Üniversitelerden alınacaklara ait kadrolar da 
ilgili fakültelerin teşkilât kadrolarına «Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı altında ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — 58 nei maddenin çıkarılması 
hususunda bir önerge var, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
58 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını ta-

lebederim. 
Aydın Senatörü 

O. Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU — Katılıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Bu önerge hakkında söz istiyen? 

Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenlcr... Kabul edilmiş ve 
madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Bu durum bir değiştirme mahiyetini arz et
tiği için, açık oylarınıza arz ediyorum. Fakat nu
mara almıyacaktır. 

Bir değiştirge teklifi vardır, okutuyorum ; 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 58 nci maddesi çıkarıldığına göre 
59 ncu maddenin 58 nci madde olarak aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Çankırı Giresun 
Hazım Dağlı Mehmet Izmen 

Konya Aydın 
Muhittin Kılıç O. Saim Sarıgöllü 

Madde 58. — Bu kanun 25 Nisan 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge teklifine Hükümet 
ve komisyon katılıyor muf 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNİ BETİL (To
kat) — Katılıyoruz, efendim. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-
LU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet değiş
tirge teklifine katılıyorlar, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 58 nci madde bu şekli ile değiş
tirge mahiyeti arz ettiği için açık oyunuza arz 
edeceğim. Fakat numara sırası almıyacaktır. 

Yürütme 
MADDE 59. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı! 
SADIK ARTUKMAÇ (Çorum) — Efendim, 

sayın komisyondan bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

Anayasa Mahkemesi her hangi bir mercie bağ
lı mıdır? Her hangi bir oteriteye bağlı mıdır» 
Yoksa bağımsız mıdır"? 

BAŞKAN — Bunun yürürlük maddesiyle 
ilgisi yoktur efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Bende
niz şöyle anlıyorum; Anayasa 'Mallı kemesi ne 
icrai, ne de kazai bir mercie bağlıdır. Böyle ol
duğuna göre, yürütme yetkisinin Bakanlar 
Kuruluna verilmesinde isabet var mıdır, yok 
mudur'? Çünkü Anayasamızda böyle bir yü
rürlük maddesi yoktur. 

BAŞKAN — Anayasanın kanun prosedürü 
elbette ki farklıdır. 
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(Buyurun Zihni Betil. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesinin görevi ve yetkileri1 

Anayasamızda tasrih edilmiştir. Bu kanun ta
sarısı, Anayasa hükümlerine uygun olarak 
tanzim edilmiştir. 'Kabul edilen kanunların yü
rürlüğe girmesi ve yürütülmesi lâzımdır. Ka
nunların yürürlüğünü icra organları sağlar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Anaya
sanın bir yürürlük maddesi olmadığına göre 
bunu kim yürütür? Sayın komisyonun bu hu
susu aydınlatmasını rica ederim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Anayasanın yürürlüğü hak
kında Anayasada hükümler mevcuttur. Anaya
sanın başlangıcında da Anayasa teminatının ne 
'olduğu hakkında hükümler vardır. Anayasa 
'hükümleri belli bir organ tarafından yürütül
mez. Bu, Anayasanın diğer kanunlardan farkım 
teşkil eder. Bu itibarla, mevzuun üzerinde ay
dınlatıcı bilgi vermeye ihtiyaç olmasa gerektir. 

BAŞKAN — İşitilmiyor, Sayın Betil, 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Devamla) — Efendim, görüşülmekte 
olan kanun Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
yargılama usulleri hakkında Kanundur. Bu ka
nuna 'bir yürürlük maddesinin konulması, yü
rütecek makamın gösterilmesi bir zarurettir. 
Bu yürürlük hükümlerinin, Anayasada teshil 
edilen hüviyetine hiçbir suretle halel getirme
mekte ^olduğunu demin arz ettim. 

BAŞKAN — Hatibin konuşması işitilmiyor, 
bitti .mi Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bitti efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı, 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU — Muhterem Arkadaşlarını, evvelâ Anaya
sa metni içerisinde Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve usulü muhakemesine mütedair olarak 
çıkarılması emredilen kanunun bir Anayasa 
Kanunu olduğuna dair sarahat yoktur. Tebdili 
mümkündür, tadili mümkündür ve bir organik 
kanundur. x 

Böyle olunca, bir mahkemenin ihdasında, 
bir usulü muhakemenin tâyininde sarih hüküm
lerin mevcudiyeti, bunların tertibi, elbette ki 
bir tatbik mercii aranmasına lüzum gösteren, 
zaruret 'gösteren neticeler doğurur. 
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Anayasayı kim yürütür? Anayasayı hiç. 

kimse yürütemez. Anayasa Türk 'Milletinin 
vicdanına sindirme neticesinde doğan teminat 
altında 'bulunan bir kaynaktır. Anayasa bir 
kaynaktır. Bu itibarla ne yürütülür, ne de yü
rütülmesi düşünülür. Her şey ondan doğar. 

Bir kanunu Bakanlar Kurulunun yürütme
si, tatbik etmesi başka, müstakil An'ayasa Mah
kemesinin istiklâliyetinin teminatının Anayasa
da mündemiç olması başka mefhumlardır. Bu 
itibarla bu kanunları yürütecek, malî hükümle
ri tatbik edecek, bir mıa'hkeme ühdas edecek, yeri
ni tâyin edecek bir organa görev yetkisi tanı
mak zaruridir. Bu görevleri de, Anayasanın 
6 ncı maddesinde tasrih edildiği veçhile, icra 
organı yerine getirecektir. Ancak görev yetki
lini kullanacaktır. Yoksa bir başka yetkiyi is
timal edecek değildir. 
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lar için gereken zamanı bulamadığının kabul edi
leceğini sanırım. 

ivedilik üzerinde Anayasa kayıtlarını, günün 
iktisadi, içtimai politik ve saire cereyanlarına 
Meclisin birisi kapıldığı takdirde, diğerine 15 
günden evvel karar hakkı tanımadığı, böylece ace
leyi, hâdiselerin tesiri altında kalmamasını temi
ne matuf addediyorum. Fakat bu, teamül haline 
geldiği takdirde, Senatomuz, daima mühim ko
nuları gereği gibi inceleme ve tartışma imkân
larından mahrum kalacaktır. Bu teamülün yeni 
baştan etüdü yapılıp, tashih edilmesini Yüksek 
Senatodan istirham ediyorum. Aksi halde Millet 
Meclisine, aslında ve Anayasada olmıyan bir iıısi-
yatif hakkını, tanımaya devam edeceğiz demek
tir. 

Ayrıca mâruzâtıma bir noktayı daha ilâve ede
rek huzurunuzdan ayrılacağım. Böyle mühim 
bir kanunun, zaman ölçüleri Anayasanın yürür
lüğe girdiği tarihte bilinmekte olmasına rağmen, 
neden ve nasıl son günlere sıkıştırdığının tetki-
kıyle tekerrürüne meydan verilmemesini rica 
eder, mezkûr kanunun Türk Milletine hayırlı ol
masını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURıITLUOĞ-

LU — Çok muhterem Başkan ve değerli üyeler; 
Anayasa Mahkemesinin 'kuruluğu ve yargılama 
usulüne taallûk eyliyeıı Kanunun müzakeresini, 
büyük gayret, ve irşatlarınızla sona erdirmiş bu
lunmaktayız. Anayasamızın yargı bölümünde 
yer alan, istiklâliyet ve teminatını Anayasadan 
kazanan ve hiçbir makamdan, merciden veya kişi
den emir, talimat, tavsiye, telkin almıyacak olan, 
bütün istiklâline sahip bulunan bu yeni, yepyeni 
Anayasa Organının, Anayasanın ışığı altında Bü
yük Türk Milletine hayırlı vazife görmesini ve 
bu müessesenin tarih boyunca Yüce Türk Mille
tine hayırlı neticeler getirmesini diler herbirini-
ze teker teker şükranlarımı ve minnetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Bu tasarının, kanunlaşan yahut kanunlaşacak 
şeklinin, temin ettiği büyük müessesenin Yüce 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelerin görüşülmesi bitmiştir. Lehte ve 
aleyhte birer üyeye söz vereceğim. Söz istiyen 
var ını? Lehte söz istiyen Mehmet îlkuçan, buyu
run efendim. I 

Bu arada 33 ncü madde hakkındaki oylama 
neticesini arz ediyorum. Bu maddenin oylaması
na (90) üye katılmış, (00) kabul vardır. Ret ve 
çekinser yoktur. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Cumhu
riyet Senatosunun Sayın Başkanı ve üyelerini I 
h ü rmet 1 e sel â m l arını. 

Türk demokrasi hayatının devam ve bekasına • 
müessir ehemmiyetli bir kanunun müzakeresini 
bitirmek üzere bulunuyoruz. 

Müsaade ve müsamahanıza güvenerek, bir usu
lün sakatlığı üzerindeki vicdani ve vâki kanaati
mi arz etmek istiyorum. 

Senatomuzun çalışmaya başladığı ilk günler
de ivedilik üzerinde açılmış olan müzakerenin ve 
Anayasa Komisyonumuzun izahatının daha o za
man çıkar yol olmadığına şahsan inanmıştım. Ay
lardır geçen tatbikat ve bilhassa bugün müzakere- I 
sini bitireceğimiz kanunun müzakere sekli bu 
inancımı teyit etmiştir. I 

Bir hukukçu olmıyan bu nâçiz arkadaşımızın, 
kanunun ve maddelerinin konuşulmasında edin- I 
diği bilgilerin dışında bilgi edinmek, vazifesini 
ifa ve ettiği yemine sadık kalmaya matuf çalışma- | 
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3. — Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu ile Bütçe Komisyonundan mütevekkil Kar
ma Komisyon raporu (M. Meclisi 1/149, C. Se
natosu 1/40) (S. Sayısı : 54) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan Yüksek Hâ

kimler Kurulu kanunu tasarısının gündeme alı
narak raporda yazıldığı şekilde müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu ite 
Bütçe Komisyonlarından müteşek

kil Karına Komisyon Sözcüsü 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu ka
nun tasarısının gündeme alınıp görüşülmesi Ko
misyon tarafından talebedilmektedir. Anayasanın 
ıgeçiei maddelerine göre muayyen bir süre içinde, 
en geç 25 Nisan 1962 tarihinde çıkması lâzımge-
len kanunlardan birisidir. 

Gündeme alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda öncelik talebi 'bulunmak
tadır. Gündemde bulunan diğer işlerden önce 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Henüz dağıtıldığı ve birçok sayın üye okumak 
imkânı bulamadığı İçin Karma Komisyon raporu
nu okutacağım. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluğu ve Yargıla
ma Usulleri hakkındaki kanun tasarısının 58 nci 
maddesi değişiklikle çıkmış bulunduğu için, açık 
oylarınıza arz edilmiş bulunmaktadır. Küreler 
dolaştı rılacaktı r. 

Şimdi, Yüksek Hakimler Kurulu kanun tasa
rısının gerekçesini okutuyorum. 

(Tutanağın sonuna ekli 54 S. Sayılı basma-
yazıdaki gerekçe okundu.) 

('Başkanlık •makamına, Başkan veki 11 erinden 
i'braihim. Şevki Atasağun geçti.') 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi, müzakere 
etmekte olduğumuz Yüksek Hâkimler Kurulu 

(1) 54 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
üyeler lütfen isim ve soyadlarını bildirsinler. 

SELÂHATTtN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHATTÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, muhterem Senato üyeleri, şimdi 
müzakeresine başladığını iz Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanunu ile tedvin edilen mevzuları 
huzurunuzda arz etmek isterim. Bu kanunun 
getirdiği şu müesseseler vardır : 

1. Yüksek Hâkimler Kurulu, 
2. Yüksek Savcılar Kurulu, 
3. Kadroların ihdası (Hâkim, savcı, kâtip, 

icra memuru. 
Bundan sonra, Adalet kadrosunun takviye

si ve adalet işlerinin tevsii mevzuları vardır. 
Gerekçeyi okuduğunuz zaman göreceksiniz, bu
nun1 gayet mühim ve memleketimizin adalet 
mevzuunu alâkadar eden bir kanun oldu
ğu, Ibizatihi kanun tasarısını hazırlıyanlar 
tarafından, ifade edilmiştir. Ve şu şekilde biri 
diğerinin sonucu olan .meselelerin bu kanunda 
t ed v i n i dü şün ü I müştü r. 

Dcmekki, bizim önümüze gelen ve ivedilik 
ve öncelik karan alman bu kadar mühim me
selelerde iben, Senatomuzun nazarı dikkatini 
eelbetmek istiyorum. Geçen sefer de Anayasa 
Maihkemesi hususunda böyle bir kararı ve Sa
yın Senatomuzun aceleye getirilmesini bura
da esef ederek belirttim. Aynı esefimi bu Yük
sek Hâkimler Kumlu meselesinde daha şid
detli olarak tekrarlıyorum. 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısı : 
Yargı görevinin Ibağıııısızhğı temel prensibin
den 'hareket edilerek, özlük işlerinin düzenlen
mesi yani hâkimlik teminatını sağlamak için 
özlük işleri hakkında karar alma yetkisi yürüt
me organından alınarak yargı organı içinde 
teşkil edilecek 'bir kuruma verilmektedir. Bu
rada karar verme, Fransız Hâkimler Yüksek 
Konseyininki gibi, istişari değildir. Bilâkis 
karar vermenin mahiyeti, ihzar ile lıeralber hu
kuki sonuçlar doğuran bir karar vermedir. 
Kararın uygulanması doğrudan doğruya Ana
yasaya dayanır. 

Burada şunu belirtmek lâzımdır. Kanunun 
gerekçesini yazan arkadaşlar, Ibunıı ifade et
mişlerdir. Bu müessese, Batı'da kurulmuş olan 
müesseselerden da'ha, ileri, daha mütekâmil. 
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daha aşırıdır. Tekrar ediyorum, kararın uygu
lanması, doğrudan doğruya Anayasaya daya
nır. Yüksek Hâkimler Kurulunun mesnedi, 
doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesidir. 
Anayasa Mahkemesinin tasarrufları, idari bir 
tasarruf şeklinde ve kazai murakabeye tâbi tu
tulmuştur. 

Bütçe noktai nazarından ita âmiri Adalet 
Bakanıdır. Bütçe sarfiyatı yapılmasını gerek
tiren, kadro tahsisine, nakle, atamaya, Yargı
tay üyeliğine seçmeye ilişkin kararların, Ada
let Bakanının teklifi ile Cumhurbaşkanının tas-
dikma sunulması, üzerinde durulması gereken 
bir nokta olarak mütalâa edilebilir. 

Tasarı her ne kadar tasdikin bir ıttıla ola
cak anlaşılması gerektiğini izah ediyorsa da 
yasama ve yürütme organı kanısmdaki bağım
sızlığı, üzerinde düşünülmesi iktiza eden bir 
meseledir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yet
kileri : Bu kurulun özlük işleri hakkında ka
rar verecek hâkimlerin, mevzuatımız muvace
hesinde, kimler olduğunu tesbit etmiştir . Bu
na göre hâkim adayları hakkındaki karar lan 
eskiden olduğu gibi Adalet Bakanlığı tarafın
dan yürütülecek, bunların hâkimlik mesleklerine 
kabullerine Yüksek Hâkimler Kurulu karar ve
recektir. Plâkim yardımcıları ve hâkimler için 
kararı doğrudan doğruya bu kurul verecektir. 
Yalnız bir nokta daha var. Bu nokta üzerine nar 
zarı dikkatinizi celbetmek isterim. Hâkimlik ve 
savcılık meslekler inden Bakanlık hizmetine alı
nanların bu hizmette geçirecekleri seneler savcı
lık meslekinde geçmiş sayıldığı için, hâkimlik
ten sayılan Bakanlık hizmetlerinde bulunanla
rın bu tasarının kanuniyet iktisabedip yayınlan
dığı tarihte Hâkimler Kanunu hükümlerine göre 
birinci sınıf hâkimliğe namzet bulunanlar Yük
sek Hâkimler Kurulunun aralarında Yargıtay 
üyelerinin seçeceği birinci sınıfa ayrılmış hâkim
ler listesine dâhil edilecekler ve birinci sınıf hâ
kimlik, yani Yargıtay hâkimliğinden gelen Ba
kanlık Müsteşarı da esasen yürürlükteki Hâkim
ler Kanununun 3885 sayılı Kanunla değiştirilen 
65 nci maddesindeki birinci sınıf hâkimlikten 
Bakanlık hizmetine alman Yüksek Hâkimlerin, 
asıl ve yedek üyelik için Yargıtayda yapılacak 
seçimlere katılmak ve seçilmek hakkını haiz bu
lunacaktır. 
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Bizi bu mevzu üzerinde sayın komisyonun 

aydınlatmasını rica ediyoruz. Bunların mükte
sep hakları mevzuu üzerinde açıklamada bulun
malarını istirham ediyorum. Anayasaya göre 
hâkimlik ve savcılık görevleri aynı oldukları esa
sından hareket edilmiş yalnız Cumhuriyet Baş
savcıları Yüksek Hâkimler Kurulu hükümlerin3 
bağlanmıştır. 

Anayasanın 137 nci maddesi savcıların da 
özlük işlerinin teminata konulması mecburiyeti 
düşünülmüş ve Yüksek Savcılar Kuruluna veril
miştir. Buna sebep eskiden hâkim ve savcıların 
görevlerinin aynı olmaları muvacehesinde Yük
sek Savcılar Kurulunun kurulmasına ihtiyaç hâ
sıl olmuştur. 

Huzurunuzda daha derli toplu ve maksadı
mızı daha güzel bir şekilde ifade etmeyi arzu 
ederdik. Fakat, kanunun bu kadar aceleye gel
mesi ve kanun üzerinde fazla çalışmaya vakti
miz olmaması sebebiyle ifademiz bu kadar oldu. 
Kıymetli vakitlerinizi aldığım için özür diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Saym 

Başkan, muhterem senatörler, çok yıllardan beri 
beklediğimiz, hâkimlik ailesini kendi kendini ida
re etmeye sevk eden böyle bir kanunu Meclise ge
tiren ve Senatoda müzakeresini sağlıyan Hükü
met adına Adliye Vekilini tebrik ile sözlerime 
başlarım. 

Gönlümüz bu kanunun tek taraflı olduğu ne
ticesine bizi vardırmaktadır. Hakikaten şimdi 
müzakere ettiğimiz bu kanun, biraz evvel müza
keresini bitirdiğimiz bir Anayasa Mahkemesi Ka
nunu değildir. Bu kanun, adaleti tevzi eden in
sanların, hâkim ve savcıların kendilerinin ida
re edeceği, kendi iç kanunlarıdır. 

Ancak, bunu kabul eden bir Meclis olarak, 
biz Sayın Adalet Bakanının huzurunda, milleti
mizin oyları ile seçilmiş insanlar olarak, tered
düt ettiğim tek bir nokta vardır. Adalet veril
mez, adalet istenir. 

Bu teminatı olan bir teşkilâtın kurulduğu ve 
kurulmak üzere bulunduğu şu anda, hâkimleri
mizin üzerine, dünden daha büyük bir mesuli
yet yüklenmektedir. Onu artık murakabe edecek, 
parlâmentonun içinde bulunan bir Adalet Ba
kanı değil, kendi içlerinden ve kendilerinin 
seçtikleri hâkimler olacaktır. 
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Şu hale göre, bundan, sonra, hâkimlerin 

vatandaşların hak ve hürriyetlerinin tevzsinde 
dünden daha kazla hassas olmaları ve bu has
sasiyeti Yüksek Hâkimler Kurulunda vazife 
alan hâkimlerin de deruhte etmeleri icabeder, 

Politik bir mevzua, temas etmekle beraber su
nu, adliye meslekinde uzun yıllar hizmet et
miş bir insan sı taliyle, Yüksek Senato huzu
runda arz etmek veeibesiyle ba:şbaşayım. Te
minatların, hak ve hürriyetlerin, verildiği yer
lerde iyi neticeler tevlide im es i için muhakkak 
o binanın çok sağlam olması ieabettiğini de 
kabul etmemiz lâzımdır. Bu bina üzerinde her
hangi bir tas dahi değiştirmeden kabul edece
ğimiz bu kanunun bütün veba! ve mesuliyeti, 
bu yükü alan yüksek hakimlerin üzerindedir. 
Eğer içlerinde bu. tem inada lâyık olmıyan hâ
kimler varsa, onların şimdiden bu teminatın için
den kendilerini sıyırıp milletin sinesine geçme
leri ve adalet denen peygamber postunda va
zifeye devam etmemelerini, şu kanunla temin 
edilen bütün kıymetleri yükseltmek için, arzu 
ediyorum. Yüksek huzurunuzda bunu bildir
mek hepimiz için bir borçtur, arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) - - Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, i asarı yeni tev-
i- tetkik etmeğe imkân 

şöyle bir göz gczdirebil-
i«kıldığım bâzı nokta

cında mâruzâtta bul.ilini

zi edildiği için, iyi 
bulamadım. Yalnız, 
diğimiz için, benin 
lar oldu. Onlar ha 
cağım. 

Yıllarca milletlerin mücadele ettiği, yüzde 
yüz adalete kavuşmak için bizde de, bizim mem
leketimizde de yıllarca mahkemelerin istiklâli 
için, hâkimlerin teminatı için, mücadele ya
pılmıştır. Ye bugün bu mücadelenin neticesini 
almak istiyoruz. 

Bu mücadelenin neticesini şahsan yüzde yüz 
almamız hlzım gel irken maalesef bu tasarıda bu
nu gölğeliyecck noktalar vardır. 

Ezcümle 66 neı maddeyi okumak istiyorum. 
«Yüksek Hâkimler Kuru I unun, hâkim yardım
cıları ile hâkimlere kadro tahsisine ve bun
ların nakil, ve tâyinlerine ve Yargıtay üyeleri
nin seçimine ait kararları Adalet Bakanı ve 
Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhur
başkanının tasdikine sunulur.» 

Şimdi, hâkimlerin tâyin ve terfileri Yük
sek Hâkimler Kumlundan çıkacak, ama nereyi1 

gidecek'.' Adalet Bakanına gidecek. Eğer Ada
let Bakanı bunun üzerinde bir başka düşüncede 
ise Yüksek Hâkimler Kurulu tasarruflarında yüz
de yüz serbest olmıyacaktır. Yine bu tasarıda gö
züme ilişen bir madde var. Bu maddede deniyor 
ki, iki ay zarfında Adalet Bakanı, Başbakan ve 
Reisicumhur eğer bunu tasdik etmezlerse kendi
liğinden yürürlüğe girer. Yalnız bu maddeden 
anlamak istediğim şu : Gerekçede denilmek iste
niyor ki, sadece bir it t iladan ibarettir, kararla 
alâkası yoktur. Halbuki maddenin yazılış şek
line göre eğer Yüksek Hâkimler Kurulu kararını 
Adalet Bakanı, Başbakan ve Reisicumhur tasdik 
etmezlerse ve kararnameye bağlanmazsa, bu yü
rürlüğe girnıiyecektir. O halde dünkü durumla 
bugünkü durum arasında atılan adım çok kısa
dır. Onun için bu maddenin hâkimler bakımın
dan kaldırılması lâzmıgelir. 

Şimdi ikinci maddeye geliyorum. Onunla bu
nun irtibat'ım. 'kurmak istiyorum. Evvelâ hâkim
ler bakımından 66 ncı maddenin mutlaka kaldı
rı 1 m ası lâzı mgelir. 

Yüksek Savcılar Kumlu lüzumuna ihtiyaç 
yoktur. Anayasamızda bunu menedici hiçbir 
hüküm de yoktur Onun için, Yüksek Savcılar 
Kurulunu kaldırmak ve savcıları Yüksek Hâk'in
ler Kuruluna bağlamak iktiza eder, O zaman, 
savcılar bakımından bu 66 ncı maddeyi yürür-' 
Jüğe koymak lâzmıgelir. Çünkü, bu maddeyi 
yürürlüğe koyarsak, bu takdirde hem Adaleti 
Bakanlığı tatmin edilmiş olur; hem de hizmet 
tam mân asiyle yerini bulmuş olur. 

Bu bakımdan, benim ricam; Bakanlıktan ve 
değerli Sözcüden, bunun üzerinde biraz fikir, 
kafa yormaktır. 

Tasarının çok yerlerinde teferruatla dura
nlarını. Belli başlı üzerinde durduğum tasarının 
bu iki önemli noktasıdır. Bu iki nokta, tasalının 
ruhunu teşkil eder. 

Öyle bir durum hâsıl olur ki, Yüksek Hâkim
le r Kurulunun hiçbir hükmü olmaz. Onun için 
tasarıyı eğer biz hedefine götürmek istiyorsak. 
bu benîm nasihatimi yapmaya mecburuz larka-
daşlarım. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunhasanoğlu. 
Y. T. P. SENATO GRUPU ADINA SIRRI 

UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım, 
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Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına, 

elimizde bulunan ve bugün müzakere konusu 
olan Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu gibi mü
him bir kanun tasarısı üzerinde söz almış bulu
nuyorum. Mühim diyorum. Zira bu, senelerce 
dillerimizde ve kalblerimizde temenni ve özlem 
halinde dolaşan demokratik müesseselerden biri
nin daha memleketimiz adalet sahasında teessüs 
etmek üzere olduğunu müjdelemektedir. 

Hakkı, hürriyeti, müsavatı kendine şiar edi
nen hususi ve hükmü her türlü eşhasın millî ve 
beşerî istikamete müteveccih her türlü maksat ve 
gayelerini makbul tutan gerek bunlar, gerek mil
letlerarasındaki mâkûl menfaat ihtilâflarını halle 
ve telife çalışan temeli, en başta insan şahsiye
tine, hak ve hürriyetlerine dayanan bir hukuk 
devletinin demokratik esaslarından sayılan, ru
hunu ve kudretini Anayasadan alan böyle bir 
müessesenin bir memlekette huzuru sağlıyan yal
nız iktisadi gelişmeye ve yalnız müsavat ve hür
riyet prensiplerine sıkı sıkıya bağlılık değildir. 
Bunların yanısıra ve hattâ bunların üstünde ve 
bütün bunlarla birlikte bilûmum huzur memba
larının itimat, güven ve istikrar içinde faaliyet
lerini ve bu faaliyetlerinden feyizli semereler fi
de olunmasını, mevcudiyetiyle ve âdil işleyiş tar
zı ile sağlıyan bir organ vardır ki, medeniyet, iler
leme ve huzur yolunda faaliyet ve hayatiyet arz 
eden ferdi içtimai ve iktisadi bütün müessese
leri, hakları ve hürriyetleri teminat altına almış 
bulunan kanunların tatbikiyle mükellef olan in
sanların uğrunda öldükleri ve üzerinde hâkimi
yet tesis edince vatan ismini verdikleri bir top
rak üzerinde millet halinde toplanıp Devlet vas
fını iktisabelmenin ve bu azametli hükmi şahsi
yeti muhafaza ederek yasamanın ilk şartlarından 
biri olan Adalet mülkün ve Devlet vasfının temel 
direği ve bütün müesseselerin mânevi beka unsu
ru olduğu kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 
•Benlik ve şahsiyet sahibi olmasını ve hak arama
sını bilen canlı bir varlık olan insan için medeni 
âlemde hürriyet, kanun ve mahkeme, havadan, 
sudan daha mühim bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda 
bu ihtiyaç eşyadan ve diğer mahrukattan tefrik 
bakımından insanın vasfını da göstermektedir. 

Adalet yalnız bir veya birkaç varlığın değil 
medeni ve içtimai hayatta her şeyin temeli oldu
ğundan bunun üstünde en çok duran ve buna lâ
yık olduğu ehemmiyeti veren devletler bu ilgileri 

5 4 2 0 . 4 . 1 9 6 2 0 : 4 
I nisbetinde en demokratik ve en ileri devletler

dir. 
Adalet böyle olunca, tatbikatında ferdî ve iç

timai münasebetlerin tanziminde en faydalı, en 
yararlı ve en cazip adalet biliriz ki, en doğru, en 
sarih, en ucuz olan adalettir. Mânevi ve hukuki 
bir mefhum olan adalet sırf kendi sahasında ve 
bir hizmet yolunda işlemeye başlayınca faaliyeti
ne vücut verdiği varlığın mahiyetine göre ismi 
ile anılan bir müessese halini alır. Mahiyeti, mak
sat ve gayesi itibariyle memleketin başka bir hiz
met dalında rol oynıyan bir müessesede ise gü-

I ven ve dolayısiyle devamlılık ve randıman unsu
ru olur. Nasıl ki her hangi bir şeyin kıymeti ve
yahut ondan istifade şekli onun kullanılmasını 
bilen veya bilmiyene, anlayana veya anlamıyana 
yahut bunu bilme ve anlama derecesine göre de
ğişirse adalet de onu kullanacak olanın bilme ve 
anlamına göre değişir. Bu değişikliğe göre de âm
menin o müesseseye olan itimadı çoğalır veya 
azalır. îşte bütün mahkemeler üzerinde kontrol 
ve teftiş hakkını kullanacak, tâyin ve seçimlerde 
bu zaviyeden bakarak yürüyecek olan Yüksek 
Hâkimler Kurulu, hürriyet, müsavat, hak ve ada
let gibi esaslara dayanan mahkemelerin hâkimle
rini âmmenin vicdan ve anlayışına tam mânasiy-
le mazhar olacak ve eksiksiz itimat telkin edecek 

I derecede derin ve şümullü bir araştırma, soruş
turma, ilmî ve mânevi yönden tam bir kanaat ge-

I tirme ve kanunen kendine verilen salâhiyet ve 
kuruluşuna has metotla mukni ve mantıki esbabı 

I mucibeye müstenit hareket etme ve bu yolda en 
bitarafane davranma neticesinde en elyak olan-

I larmdan getirilecektir. Bu halin Yüksek Hâkim 
I 1er Kurulu elemanlarının hâkimlerin kendi bün

yelerinden seçildiklerine göre hâkim ve mahkeme
ler üzerinde bir tesir icrası ve mahkemelerin is-
tiklâliyle kabili telif olmadığı zehabını uyandı-
ramıyacağı ve bilâkis bu halin hâkimler üzerinde 
yine daha tecrübeli hâkimleri bulundurma sure
tiyle tamamiyle istiklâllerini sağladığı ve onları 

I teminat altına almış bulunduğu aşikârdır. Bu 
müessesenin varlığını mümkün kılan sağlam hü-

I kümlerle gittikçe kökleşmesi ve bilgili, vicdanlı, 
tecrübeli ve enerjik elemanların güçlü ellerinde 

I istikbale doğru daha verimli neticeler vermesi en 
halisane temennimizdir. 

Yeni Türkiye Partisi adına söz aldığım bu ta
sarının bu noktasında şunu da ilâve etmeden ge-

| çemiyeceğim : Bir müessesenin güzelliği, iyiliği 
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ve mükemmeliyeti kuruluşunda değil, devam ve 
inkişafmdadır. Bunun işin ilk şartı, dejenere ol
maması, edilmemesidir. Dejenere olmaması, edil
memesi için de ilk şart, her zaman bu müesseseye 
vuzuh ve vücut veren ahkâma canlılık ve mâna 
kazandıracak ve en ideal şekilde vicdani ve fikrî 
faaliyet gösterecek olan elemanlar üzerinde dik
kat ve itina ile durmaktır. Keza bunun içinde 
mevzuumuza göre seçilecek olanlarla seçecek 
olanlara hiç de küçümsenmesi caiz olmıyan ciddî 
•birtakım vazifeler terettübetmektedir. Evvelâ se
çilecek olanın, bizzat kendisi bu müesseseye lâyık 
en bitarafane şekilde çalışabileceğine, bu çok mü
him müessesenin şartlarına göre kendisinin en 
uygun eleman olduğuna inanmalı, vatanına ve 
milletine karşı yalnız ve yalnız vicdaniyle söz ve
rebildikten sonra talip olup kendisini seçime arz 
etmelidir. Kendisi vicdaniyle kaani olmazsa asla 
seçime girmemeli, yani bildiğiniz mânada açık 
namzet usulü olmadığına göre, hususi mahiyette 
seçileceğini öğrendiğinde mâni olmaya çalışmalı
dır. Cidden lâyık olup seçilene kadar bu şekil
deki düşünceler ve temiz duygularla daha uy
gun bildiği ve tanıdığı arkadaşlara yer verme 
gayesiyle seçime girmiyen ve buna razı olmı
yan bir ikim.se de aynı derecede ve 'belki de bu 
anlayışı göstermek suretiyle daha. millî ve in
sani bir vazife yapmış ve takdire lâyık olmuş 
demektir. 

Seçecek olana gelince; her kini ve ne olursa, 
olsun unvan ve şöhretine 'bakılmaksızın seçilme 
şartlarına haiz olanlardan en iyisini seçmek lâ
zımdır. Burada şahsi dostluğa ve politik mü
lâhazalara asla yer verilmemelidir. Zaten Y. 
T. P. si tüzük ve programımda bu görüş ve şart
ların ışığı altında demokratik müesseselerin 
varlığını şiddetle arzuladığını açıkça ifade etmiş 
bulunmaktadır. Nitekim, parti programımızın 
temel görüş ve ana hedefler kısmmd'a yer alan 
«'bağımsız mahkemeleri, siyasi demokrasinin 
en temelli teminatı olarak görmekteyiz. Anaya
sada mahkemelerin 'bağımsızlığını vaz'eden umu
mi esasların ışığında, hâkimlerin statüsünün 
yeni baştan ele alınmasını ve hâkimlerin tâ
yin, terfi, tecziye, nakil ve emekliye şevkleri
nin Hâkimler Şûrasmca yapılmasını gerekli 
görmekteyiz. Hâkimle r Şûrasın ı n teşekkül ün de 
siyasi tedbirler bertaraf edilmelidir»1 şeklinde
ki temenni ve bu temenninin bitimin deki endi
şe âçıkca beyan edilmiş ve biraz evvel de bu 

kuruluşun iyi bir müessese olarak işlemesi için 
nelerin aranıp 'bulunması gerektiğine bir nebze 
olsun vaktimizin müsaadesi nis'betinde kısaca 
temas olunmuştur. 'Müzakereye sahne olan mev
zulumuzun şurasında 'birkaç noktaya daha te
mas etmek isterim. 

Şöyle ki : 'Paşanda bahis ve kasdolunan ve 
esasen aranan o birinci sınıf hâkim daha, zi
yade Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
mevkii meriyete vazından sonra onun 'zama
nında korku, endişe ve hislerden tecrit edilmiş 
olgun hâkimlerin yalnız hukuki formalite ve 
usullere ve bir de hakikate en yakın realite
lere ve vicdanlarına bağlı olarak her bakımdan 
bütün derinliğine ve genişliğine yapacakları 
sıkı bir tetkik neticesinde seçecek oldukları 'bi
linci sınıf hâkimdir. Bu sebeple birinci sınıf 
hâkimlerin yeni kanun muvacehesinde ve onun 
elemanlarının dikkat nazarlarında, vicdan ve 
takdir süzgeçlerinden geçirilerek seçilmelerini 
sağlayacak bir müddetle mukayyet olmak şar-
tiyle şimdilik olsun - ta'biatiyle ehil olmak 
kaydlyle - ikinci ve üçüncü sınıf hâkimler ara
sından da seçilmesi dalha adilâne ve demokra
tik olurdu. Lâkin 'bu fikir üzerinde fazla ısrar 
elnıekliğinıe bu baptaki Anayasa, hükmü mâni 
'bulunmakta, ve o hükme bağlı kalmayı uygun 
görmekte ve tabiatiyle tercih etmekteyiz. 

Tasarıdaki savcılar kısmına gelince, onların 
da, hâkimler gibi secime tâbi tutulması ve aynı 
usul ve merasimden geçmesi daha. yerinde olur
du. Ama, bunda bakanlığın ve savcılık makam 
ve .memuriyetinin mâna ve mahiyeti de düşünü
lürse pek fazla tenkidetmeye ve yersiz görme
ye k'adar ileriye gidemeyiz. 

Kanunun yapımına gelince; kuruluş, görev 
ve işleyiş tarzına, göre biri Yüksek 'Hâkimler 
Kurulu Kanunu, diğeri de Yüksek Savcılar 
Kurulu Kanunu olarak ayrı ayrı iki kanun ha
linde tedvin ve savcılar için de Hâkimler Ku
rulu Kanununa mütenazır böylece <ayrı bir ka
nunun vazı ve tertibolunması ve eğer mutlaka, 
toplu olarak bir kanun halinde çıkması murad-
olunuyorsa o takdirde «Yüksek Hâkim ve Bav
cılar»' yahut daha uzunca, fakat daha uygun 
'bir isimle ı«Yüksek Hâkimler ve Yüksek Bav
cılar Kurulu Kanunu»' demek iktiza ederdi. 
Anayasada her ne kadar Yüksek Hâkimler Şû
rasından hahsolunmakta ise de böyle bir is
min konması her halde 'buna aykırılık teşkil 

494 

http://ikim.se


C. Senatosu B: 
etmezdi. Esas itibariyle bu kanunun da'ha top
lu ve şümullü ve hepsini de kapsamış olması 
için «Yüksek Adalet Şûrası.»1 isminin konulma
sını İsterdim. Ve 'bu 'temenniye samimi olarak 
durmaktayım. 

'Buraya seçilecek olanların emsalinden fark
lı olması ve onların üzerinde tasarrufa 3ıakları 
'bulunduğuna göre, bir olgunluk ifadesi daha 
doğrusu olgunluk unsurlarından sayılabilecek 
olan yaşlarının 40 dan başlatılması yerinde 
olurdu. Sonra diğer mesleke atanmaya aidolan 
93 neü maddenin (... rızasına bakılmaksızın...) 
tâbiri yerine «rızası alınarak»1 tâbiri kullanıl
mak daha isabetli ve demokratik olurdu sanı
rım. Bu yoldan temennilerimizin Yüksek Sena
toca ve aidolduğu komisyonu mahsusunea na
zara alınmasını ayrıca istirham etmekteyiz. 

Bunlardan başka do'kunulması gereken bir 
husus da'ha vardır. O da ahlâki salâbet ve ilmî 
dirayet yanında kıdeme de esaslı yer verilmesi
ni, merkezde 've taşrada nerede olursa olsun tâ
yin ve seçimlerde bu kıdem meselesini nazar
dan uzak tutulmamasmı, muhtemel mağdu
riyet, haksızlık ve sızıltılara yer verilmemesini, 
baş/k'a devletlerin lıukuki içtimai ve hattâ bu
nunla, ilgili olarak iktisadi müesseselerine has
ret çektirecek bir bedbinlik havasının estirilme-
mesi 'hususunda, âzami 'gayretin el birliği ile 
hepimiz tarafından sarf olunmasını temenni1 

etmekteyiz. Adalet, Başkanlığı bütçesinin ten
kidinde izhar ettiğimiz ve programımızda ön
ceden yer verdiğimiz temennilerden birini da
ha gerçekleştirmeye namzet olan bu tasarının 
hangi şekilde olursa, olsun ve ne gibi bir usul 
ve formalitelerle kabul olunursa, olunsun en 
iyi ve lüzumlu ve aynı zamanda demokratik 
bir kanunun bütün evsafı mümeyyizesini haiz 
bulunduğundan beyaz oy verilmek suretiyle 
kabulü elbetteki temenniye şayandır. 

Bu kanunun faydası ve önemi gayet bedihi-
dir. 03a bakımdan daha fazla izaha ve üzerinde 
durmaya hacet görmüyorum. 

Senelerce arzulanan ve temenni olunan ve ni
hayet tahakkuku nasibolan ve ideal kanunlarımız
dan birini teşkil eden bu kanunun, Devlet hük
mi şahsiyetinin en mühim veçhesini ve hukuki 
varlığını, medeni ve içtimai hayatın hikmeti ve 
vücudunu gerçekleştirme âmil ve unsurlarından 
sayılan ve aynı zamanda demokratik rejimin en 
büyük mesuliyetini omuzlarında taşıyan adalet 
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camiası ile milletimiz için hayırlı olmasını diler, 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu. (C. K. M. P. 
Grupıı adına) 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOOLU (Afyon 
Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım, hâ
kimlerimizin, her türlü tesirden âzâde olarak ça
lışmaları ve adaleti en iyi bir şekilde tecelli etti
rebilmeleri için Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi, Yüksek Hâkimler Şûrası kurulmasını ilk ola
rak tüzüğünde kabul etmiş ve 15 seneden beri 
bunun mücadelesini yapmış ve prensibi, Anaya
sada kabul edilmiş kanun tasarısının müzakeresin
de bulunmak şerefine nail olduğumuzdan dolayı 
partice büyük bir haz ve bahtiyarlık duymakta
yım. 

Muhterem, arkadaşlar, önümüze gelen kanun 
muasır Avrupa Devletlerinden daha ileriye gide
rek, en yeni Anayasalardan ilham alarak daha 
mükemmel bir şekilde yapılmış, yani hâkimleri
mize istiklâlleri bakımından en geniş imkânları 
tanınmış bulunmaktadır. Hâkimlerimizin de bu 
imkânları en iyi şekilde kullanmalarını canıyü-
rekten temenni etmekteyiz. 

Kanun tasarısı yeni gelmiş olduğu için mad
deler üzerinde iyi tetkikatta bulunamadık. Mad
delerin bilâhara müzakereleri sırasında mütalâa
larımızı ayrı ayrı bildireceğiz. Bu kanunun 
memleket ve millet için hayırlı olmasını Cenabı 
Hak'tan niyam eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel müzakere 
buyurduğunuz Anayasa Mahkemesi kanun tasarı
sının açık oylarınıza arz edilen 18 nci maddesi
nin oylama sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 
(101) üye katılmış; (99) kabul, 1 ret, 1 çekinser 
oy verilmiştir. Madde salt çoğunlukla kabul edil
miştir. 

Yine aynı kanunun 57 nci maddesinin, açık oy-
lama sonucu ise: Oylamaya (105) üye katılmış, 
(90) kabul, (14) ret, 1 çekinser, madde kabul edil
miştir efendim. 

Aynı kanun tasarısının 58 nci maddesinin açık 
oylama sonucunu arz ediyorum. Oylamaya (93) 
üye katılmış; (93) kabul var, ret yok, çekinser 
yoktur. (Alkışlar) 

Müzakere buyurmakta olduğunuz kanun ta
sarısının tümü üzerinde başka söz istiyen var mı 
efendim? Yok. Olmadığına göre maddelere geçil-
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meşini oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. (Hükümet 
konuşacak sesleri.)1 

ADALET BAKANI S AHİR KURUTT/lTOĞ-
LU — Maddelerde arz ederiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ekseriyet bu
lunmadığına dair bir önerge vardır. Fakat bun-

20.4.1962 0 :4 
dan daha ziyade Riyaset Divanı, arkadaşlarımız 
kanun tasarısının maddeleri üzerinde daha lâyı-
kiyle tenevvür edebilmeleri için, müzakerenin bu
rada bırakılmasını arzu etmektedirler. Bu sebep
le 21 Nisan 1962 günü saat 10 da toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,35) 
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Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine verilen 

oyların sonucu 
(Madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler 1 0 î 
Reddedenler : (j 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 83 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SECİ 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulnsoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öz taş 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğiu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğiu 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hami t Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nızamettin ÖZÎÎÜJ 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdclay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumral L 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpisbender 
Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Audülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeld Kmmiilu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKÂEYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
I^îthi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekomoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylenıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 

Vasffi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işi'k 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
(î. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (I.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Enver Akoğlu 
Enver Kök 
Sahir Kurutlunğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Haliit Sarıkaya 
DENİZLİ 

Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(t) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uç a gök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy. (î.) 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Rifat öztürkçiıne 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzaıt Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş, V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (1) 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvıit Yetkin 

MANİSA 
Emim Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Kâbımı Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanett&n Uiuç 
Âdil Ünlü 

Haldun Menteşeoğhı 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlıt 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakuıt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYEIJIR 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 
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Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının 26 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
İtei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveHoğlu 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Madde salt çoğunlukla ikabul edilmiştir.] 

186 
106 
106 

0 
0 

78 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osıman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil , 

BALIKESİR 
Enver Aka s 

Hamdi Oğuzbeyoğln 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı. Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âlî Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Ze'ks İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethera Menemeneioğlu 

İZMİR 
izzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELÎ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Musrtafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Reîik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentegeoğkı 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Deanirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 

Vasii Gerger 

VAN 

Faruk Işık 

TABII ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri. Özdilek 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
AMASYA 

MJacit Zeren (I.) 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Ge'boloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Enver Akoğlu 
S ahir Kurutluoğlıı 
Kâzım Orbay 

l Oy d katîlmıy anlar] 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(D 

EDİRNE 
Tahsiin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nızamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabaih attın Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aks oy (İ.) 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçine 

Nuru İlah Esat Sümer 

Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüviit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Ragıp üner 

Necati Özdeniz 

Nevzat Sengel 
Burhanettiln Ulue 
Âdil Ünlü 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Turhan Kapardı 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Rifat Öçten (İ.) 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 
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Anayasa Mahkemesinin 30 nen maddesine verilen oyların neticesi 

(Madde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sezai O 'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 

Celâl 
sapan 

Tevfik Kara-

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 

Mehmet îlkuçaıı 
Mustafa özer 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

186 
104 
100 

4 
0 

80 
2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlıı 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 

Sırrı Uzunhasartoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hanıit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKÎŞEHÎR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okur er 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Aıimet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 

î jûtfi Tokoğlu 

KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Onal. 
Abdülke rim S araç o ğl u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Sııpbİ Batur 

StVAS 

Ahmet Oekeiiioğiıı 
Ziya Önder 
Hulûsİ Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
•Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇl 
LEN ÜYELER 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

TEKİRDAĞ 

Selâma üren 

TOKAT 

Osman Haeıbaloğlıı 

TRABZON 

Yusuf Dümirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
KARS 

Mehmiet Hazer 

[Oya kaUlmvyanlar] 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıt 

BOLU 
Rahmi Arıkau 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Duı-uil 
(î) 

EDİRNE 
Tahsdn Banguoğhı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (I. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat Öztürkçîme 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 
özel Şahingiray 
Sabahattin Taııman 
Bere Turan 

İZMİR 
Enis Kansıı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Srrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Aeıkailıii 
Enver Akoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp üner 
Neeati özdeniz 
Nevzat Seııgel 
Adil Ünlü 

RİZE 
tfecip Damşoğlu 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tudunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
t Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumral u 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 
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StVAS 

Rifat öçten (I.) 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu (B.) 

UEFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil öoşlkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetîntaş 

[Açık ü 
İstanbul 
Samsun 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevffik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

yelikler] 
1 
1 

Yekûn 2 

Hidayet Aydjner 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök » 

Burhanettin Uluç 

^mm> • • 
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Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 103 ncü maddesine 

verilen oyların sonucu 
(Madde kabul edilmiştir.] 

TABtî ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil KaraveMoğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattirı Özgür 
Haydar Tunçkanat 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAI^ 
Kaslın Hancı oğlu 
Celâl Tevfik Kara-t 
sapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğfo 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
90 
90 

0 
0 

94 
o 

[Kabul edenler] 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Oelâl Er tuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
N'izamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevheri oğlu 
Ethem Menemeııcioğlu 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birant 
Ömer Lû'fcfi Bozea.lı 

Cahit Okurer 
KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıe 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağut 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Gevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanett&n Uluç 
Âddl Ünlü 
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[Oya katılmıy anlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fikret Kuytak 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
S-tiki Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muza ffer Yu rd akn 1 o r 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 

nce-Mustafa Yılmaz 
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Oınay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğl.u 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Hallit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(i.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (I.) 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 
Özel Şahingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Ö/erdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(t) 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (î.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya. 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref .Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan KapanLı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

Ahmet ÇckemoçHu 
Rifat Öeteu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıut 

UŞAK 
Kâmil Ooşlku i ı o ğlu 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tovflk ÎÎIO? 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Cağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragın Üner 

[Açık üyelikler] 

istanbul 
Samsun 

Yekun 2 
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Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanun tasarısının 18 nci madde-

t sine kabul oyu verenler 
(Madde kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
liefet Aksoyoğlıı 
Kadri Kaplan 
Kâmil KaraveHoğhı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasîrm Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâ! Tevfik Kara-
saparı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Uluısoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
101 

QQ 

1 
l 

83 
2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhaııgil 

BALIKESİR 
Hanıdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Özta§ 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzıınıhasaruoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Oalhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
ÂOi Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigre! 

EDİRNE 
Tahsân Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Eahmi Sanalan 

ı ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettdn özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Et hem Men enıencioğlı 
Sabahattin Tanma-n 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozca'h 

KARS 
Melhmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca, 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
bûtfi Tokoğîu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A, Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orha.n Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraç.oğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haildim Meııteşeoğkı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
tbralbîm Şevki Ata«ağım 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceraıalettüın Bullak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batnr 
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SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Selâmı Üren 

TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 

Yusuf Domirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

[Reddedenler] 
YOZGAT 

Sadık Artukmac 

[ÇekinserlerJ 
İZMİR 

Cahit Okurer 

C. EAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Oya kattlmtyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya] 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren (1) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Pehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
F.rover Aka 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(t) 

DİYARBAKIR 
Anrni Erdoğan 

ERZİNCAN 
Pehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasiıılj (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Pethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifa't öztürkçioıe 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 
özel Şahîngiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özer demli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (î.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tulunay 
Nüvdt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit AlpiskSender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapaaiib 

SİVAS 
Rîfat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON J> J*>J£\&JmJİ w A l 

Şevfet Bıdıadoğlu (B.) 

URFA 

Vasfı Gerger 
Esat- Mahmut Karakuş' 

VAN 
Faruk IşSk 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan j 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
O.vat Açıkalın | 

[Açık üyelikler] 
tstanbn! 
Samsun 

1 
. i 

Âmil Arttu» 
Hidayet Aydmor 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Hasan Kangai 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Rurhanetıtün Vhh 

Yekûn ~ 
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Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Udileri hakkındaki Kanunun 57 nci maddesine 

verilen oyk nn neticesi 

(Madde »alt çoğunlukla (kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı t 186 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler 90 
Beddedenîer 14 
Çekimseri er 1 

Oya katılmıyanlar 79 
Açık üyelikler : ? 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nnri Âdem
oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Rasîım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğhı 

BOLU 
Sı rrı CJzuııhasaıiü ğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toras 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 

Adil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğiu 
Sabahattin Tanman 

ÎZMÎR 
tzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bo&ealı 
Cahit Okurer 

KARS 
MeJhnıeıt Hazer 

KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osmatt Cevdet Erkut 
A. Bâhattin Özbek 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraeoğl u 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolai 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atatsağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekean/oğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğiu 
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TEKİRDAĞ 

Selâmı Üren 

TOKAT 

Zihni Betil 

Osman Hacıbaloğlu 

ADANA 
Sakıp önal 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztas 

C. Senatosu B : 54 20.4.1962 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

0 : 4 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 

Kâmdl Coşkunoğlu 

YOZGAT 

Sadık Artukmac 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÎÇEL 
Cavit. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

[Çekinserler] 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğln 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

VAN 
•'arak .Isi'k 

[Oya katılmtyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (î. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Uiusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Güboloğln 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(D 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Haiıit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (î.) 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçiıne 
Nurullah Esat. Sümer 
(!) 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Milmi Onat 
Nevzat özerdeanli 

KARS 
Sırr Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özde^ (1.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
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NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
ZeM Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapandı 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

URFA 
Vıasfi Gerger 
Esat Mahanult Karakurt 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Arttıs 

[A&k üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 

Hidayet Aydın t ? 
Esat Çağa 
Ömer Ergiin 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üneı 
Bıırbanettf'n TJhı 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 54 20.4.1962 O : 4 
Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarısının değişen 58 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 186 

Oy verenler 93 
Kabul edenler 93 

Reddedenler Q 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 91 
Açık üyelikler 2 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveHoğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
ibrahim Saffet Omay 
Manısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

[Kabul edenler] 
Hamdi Oğuzbeyoğiu 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırrı UzurLhasaıiıoğhî 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç, 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

Sabahattin Tanınan 
İZMİR 

İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozoah 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıca 11 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Baha^ttin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
LâJtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söyleuıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Solâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Damirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmdl Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzıım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmty anlar] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Fahri Özdü ek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynrdakuleı-
GENEL OYLA SECİ 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (î. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Tur hangi] 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Dural 
(t) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (I. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (î.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 

Rifat öztürkçMe 
Nurullah Esat Sümer 
d.) 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Fİ ilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpisk'ender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağur 
(Baş. V.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrolıı 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karâkurt 

ZONGULDAK 
Tunk Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 
Estat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Burhanettitn Uluç 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M* 

Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39) 

T. a 
Başbakanlık 6.4,1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1646-1095 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılan 
«1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerek
çesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

tsmet İnönü 

GEREKÇE 

Anayasanın 111 nci maddesi gereğince kurulması derpiş olunan ve geçici 7 nci maddesi gere
ğince de Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından başlıyarak en geç 6 ay içerisinde çı
karılması gereken Millî Güvenlik Kurulu Kanunu ile ihdas olunacak hizmetlerin yıllık giderlerini 
bu kanuna hükümler koymak suretiyle karşılamak mümkün olmadığından 1962 bütçesinde bâzı 
değişiklikler yapılması zarureti hâsıl olmuş, buna binaen bu kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. 

1 nci madde — Tasarının 1 nci maddesiyle, Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde yer almış bu
lunan «Millî Savunma Yüksek Kurulu» deyimi «Millî Güvenlik Kurulu» olarak değiştirilmiştir. 

2 nci madde — 2 nci madde ile, Millî Güvenlik Kurulunun 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine tâbi hizmetli kadroları ihdas edilmektedir. 

Evvelce mevcut 3 kadroya ilâveten daha 8 kadro alınmaktadır. % 20 zammiyle yıllık portesi 
84 960 liradır. 

Kurulun çalışması için bu kadroların alınması zaruridir. 
3 ncü madde — 3 ncü madde ile, Başbakanlık Teşkilât Kanununa eklenen aylıklı kadrolarla bu 

kaunla alman hizmetlilere ait kadroların tutarları ile bu kadrolara tâyin olunacakların özlük hak
larının Başbakanlık Bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesini ve bu tertiplere konan ödenekler 
yetmediği takdirde bütçelerin tasarrufu mümkün tertiplerinden bu bölümlere aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

4 ve 5 nci maddeler — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 



Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 14 , 4 , 1962 

Esas No: 1/178 
Karar No: 34 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 
5 . 4 . 1962 tarihli ve 71 -1946/1095 sayılı tezkeresiyle gönderilen «1962 yılı Bütçe Kanununa bağ-

• lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş oldu
ğundan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde incelendi ve görü
şüldü. 

Anayasanın 111 rıci maddesiyle kurulması derpiş edilen Millî Güvenlik Kuruluna ait Kanunun, 
yine Anayasanın geçici 7 nci maddesiyle tesbit edilen 6 aylık müddet içerisinde kanunlaşması ge
rekmektedir. 

Mezkûr Kurula ait Teşkilât Kanunu Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında halen incelenmek
tedir. 

Kurulacak teşkilâtın giderlerini 1962 yılı bütçesine ithal etmek ve halen bütçede (Millî 
Savunma Yüksek Kurulu) namı altında mevcut bulunan ödenekleri ve kadroları (Millî Güvenlik 
Kurulu) na devretmek ve Kurulun ihtiyacı olan lüzumlu personeli vermek için sevk edilen kanun 
tasarısı yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ancak ilişik cetvelde yazılı ücretli 
kadroları, 7244 sayılı Kanunun beşinci maddesiyle tesbit edilen ücret baremine uymadığından de
ğiştirilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinin son cümlesiyle Maliye Bakanına verilen yetki, gerek Muhasebei 
Umumiye Kanununa ve gerekse bütçe mevzuatına aykırı düşmektedir. Zira bu kabîl aktarmaların 
Parlâmentonun salâhiyetleri cümlesinden olduğu malûmdur. 

Bu maksatla maddeden bu kısım çıkarılmıştır. 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilen kanun 
tasarısı öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Elâzığ Elâzığ Ankara Balıkesir 

Ö. F. Sanaç H. Müftügil 1. Seğirin C. Bilgehan 

Tabiî Üye Ankara Aydın BaMkesir 
H. Tunçkanat Muhalefet şerhi ilişiktir. /. Sezgin F. Islimyeli 

N. Ağırnaslı 
(Balıkesir Erzurum . Gümüşane Hatay 
K. Öztaş (7. Önder S. Savam Muhalefet şerhi ilişükitir. 

Ş. İnal 
istanbul İzmir Kocaeli Konya 
R. Ülker İV. Mirkelâmoğlu L. Tokoğlu Muhalefet şerhi ilişükitir. 

R. Özal 
Maraş Ordu Sakarya ıSinop 

•Söz hakkım mahfuzdur. A. H. Onat N. Boyar M. Alicanoğlv 
E, Kaplan 

Trabzon Yozgat Yozgat, 
A. Ş. Ağanoğlu Muhalefet şerhi ilişiktir. C. Sungur 

î. H. Akdoğan 
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Muhalefet Şerhi 

Anayasanın âmir hükmüne göre yemden kurulması gerekli olan bir teşekkülün icabettirdiği 
kadronun peşinen mütalâası mümkün değildir. 

Kaldı ki, Bütçe Karma Komisyonu tasarının birinci maddesiyle Millî Savunma Yüksek Kurulu
nu teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Halbuki bu teşkilâtın kurulması prosedürü ayrıdır ve Meclis komisyonlarında bütün olarak 
müzakere halinde olduğu ifade olunmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonu; kadro değişikliği dolayısiyle direkt olarak teşkilâta mütaallik bir 
maddeyi kabule yetkili değildir. 

Ankara Hatay Konya Yozgat 
N. Ağırnaslı • $. tndl R. özal t. H. Akdoğan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1.962 yılı bütçesinin çeşitli 
cetvellerinde yer almış bulunan «Millî Savun
ma Yüksek Kurulu» deyimi «Millî Güvenlik 
Kurulu» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik cetvelde yazılı hizmetli 
kadroları 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Başbakanlık kısmına eklen
miştir. 

MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği için Başbakanlık Teşkilât Kanu
nuna eklenen aylıklı kadrolarla, bu kanunla 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenen hizmet
lilere ait kadroların tutarları ve özlük hakla-
riyle ilgili giderler 1962 yılı Başbakanlık büt
çesinin 2 nci kısmına dâhil personel giderleri 
tertiplerinden ödenir. Bu tertiplere konulan 
ödenekler yetmediği takdirde bütçelerin tasar
rufu mümkün tertiplerinden aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

KAEMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği için Başbakanlık Teşkilât Kanunu
na eklenen aylıklı kadrolarla, bu kanunla 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetve
lin Başbakanlık kısmına eklenen hizmetlilere 
ait kadroların tutarları ve özlük haklariyle il
gili giderler 1962 yılı Başbakanlık Bütçesinin 
2 nci kısmına dâhil personel giderleri tertiple
rinden ödenir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı j MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay-
yürütür. j n o n k a D U l edilmiştir. 

3 .4 .1962 | 
Devlet Bakanı ve i 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
/. İnönü A. Eyidoğan \ 
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Hü. 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktm 

Adalet Bakanı 
S. Kuruüuoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

Bayındırlık Baka n ı 
E. Paksiit 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. 8eren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğarı 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

i) ışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Baltanı 
/ / . İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/ . G ursan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

§. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

Millî Güvenlik Kurulu hizmetli kadrolanm 
gösterir cetvel 

Ücret 
D. Hizmetin nev'i Aded Tutarı 

1 Daktilo - Steno - Yabancı dil 
bilir, (ihtisas yeri) 

2 Teknik Ressam - Desinatör 
4 Daktilo 
5 » 
6 Şoför 
9 Dağıtıcı 
9 Odacı 

1 500 
1 100 
800 
700 
600 
400 
400 

D. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRİŞlNE BAĞLI CETVEL 

Millî Güvenlik Kurulu 

Hizmetin nev'i 

1 Steno - Daktilo (Yabancı dil 
bilir) 

2 Teknik Ressam - Desinatör 
4 Daktilo 
5 » 
6 Şoför 
9 Dağıtıcı 
9 Odacı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 
Tutarı 

1 250 
1 100 
800 
700 
600 
400 
400 

. . • » - »&<( 
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Dönem : 1 C / 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : D 4 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonun
dan müteşekkil Karma Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/149, C. Senatosu 1/40) 
Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 64 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 4 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1428-6338, 1/25 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 13 . 4 . 1962 ta
rihli 74 neü Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam Y. 

R. Aksoy 

Not : Bu tasarı 26 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 . 4 . 1962 tarihli 74 neü Birleşiminde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. 

C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyon 
Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa - Adalet ve Bütçe 20 . 4 . 1962 

Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/40 
Karar No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 13 . 4 . .1962 
tarihli ve 74 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni, dosyası ile birlikte, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunca 17 . 4 . 1962 tarihli ve 51 nci Birleşiminde alman kararla Anayasa 
ve Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyona havale olunmuştur. 
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Karma Komisyon, 18 . 4 . 1962 ve 19 . 4 . 1962 tarihlerinde toplanarak Adalet Bakanı ve Adalet Ba

kanlığı temsilcileri de hazır oldukları halde, tasarıyı incelemiştir. 
Tasarı, esas itibariyle Anayasanın 143 ve 144 ncü maddelerine; göre kurulması zaruri olan Yüksek 

Hâkimler Kurulunun teşkilini istihdaf etmekle beraber, biri Ceza ve diğeri Hukuk dairesi olmak üze
re Temyiz, Mahkemesine iki daire ilâvesini ve Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtının da, tevsiini tamam
ımın ve bunlara mütaallik kadroların da verilmesine dair hükümleri, ayrıca terfi sürelerini doldur
dukları halde kadrosuzluk yüzünden terlilerine imkân olınıyan adalet mensuplarının terlilerini sağ 
lıyacak kadroların teminini ihtiva eylemektedir. 

Tetkik edilen tasarı, Yüksek Hâkimler Kurulunun, Anayasanın kabul ettiği mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve 'hâkim teminatı amacına uygun 'bir şekilde işlemesini sağlamak için esasa ve usule 
taallûk eden (hükümleri muhtevidir. Bağımsız mahkeme ve hâkim teminatı esasına dayanan tasa
rının Anayasa hükmünün ve zaruri ihtiyaçların ifadesi olduğu kabul olunmuştur. 

Cumhuriyet savcıları için Anayasanın 1.17 nci maddesinin derpiş eylediği teminat hükümleri, 
tasarıda yer almış ve teminat hususunda kabul olunan esaslar sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı 
teşkilâtında yapılan değişiklik 'bu teşkilâtın verimli .çalışmasını sağlamakla 'beraber, bahis konusu 
teminatın tatbikatı yönünden de bu değişikliğin yapılmasına duyulan zaruret komisyonumuzca 
da. 'benimsenmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi tarafından 'kabul olunan metin üzerinde hm- hangi 'bir değişik
lik yapmaya lüzum görmemiş ve maddeleri birer hirer müzakere ederek aynen kabul etmiş ve ta
sarının 101 nci maddesine 'bağlı 3 sayılı cetveldeki (Başkâtip) tâbirinin hukuk mezunu başkâ
tipleri de İfade ve ihtiva ettiği anlayışında da mutabakata varmıştır. 

Komisyonumuz, Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre tasarının 25 . 4 . 1962 tarihine ka
dar kanunlaşması gerektiğini göz önünde tutarak, işbu raporun öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif etmeyi de 'kararlaştırmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Bursa 

§. Kayalar 

Üye 
izmir 

/. Birant 

Üye 
Ankara 

H. 0. Belmta 

Sözcü 
Tokat 
Z. Betil 

Üye 
Izımir 

Ö. L. Bozcah 

Üye 
Saikarya 

Söz hakiki'nı saklıdır 
T. Kapardı 

Üye 
Balıkesir 
K. öztaş 

Kâtip 
Adıyaman 

Halil Ağar 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Sivas 

A. Çekemoğhı 

Üye ~ 
iSafearya 

K. Yurdakul 

Üye 
Ordu 

Z. Kumrulu 

Üye 
Çankırı 

H. Dağlı 

Üye 
Uşak 

K. Coşkunoğhı 

Taibiî Üye 
F. Kuytdk 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 54 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞI METÎN 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısı 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Genel Esaslar 

Kurulun üye sayısı 

MADDE 1. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bu kanun hükümleri gereğince seçilen onseMz asıl 
ve beş yedek üyeden teşekkül eder. 

Kurulun görev ve yetkilen 

MADDE 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
1. Hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar vermek, 
2. Adalet Bakanının, bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bîr mahkemenin 

yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 
3. Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda, kanunların veya Yasama Meclisleri İç

tüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, Ana
yasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açmak, 

4. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Kurulun bağımsızlığı 

MADDE 3. — Yüksek Hâkimler Kurulu bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi, bu Kurula görevleri ile ilgili işlerde emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde buluna
maz; kanuna dayanan sebepler dışında Kurul kararlarının yerine getirilmesini geciktiremez. 

Adalet Bakanlığı ile münasebetleri 

MADDE 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunun Adalet Bakanlığı ile münasebetleri bu kanun 
hükümlerine tâbidir. 

Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına bizzat katılabilir; ancak oylamaya 
katılamaz. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Kuruluş 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Üyelerin seçimi 

Seçme hakkı 

MADDE 5. — Yüksek Hâkimler Kurulunun altı asıl ve iki yedek üyesini Yargıtay Genel 
Kurulu, altı asıl ve bir yedek üyesini birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, üç asıl ve bir yedek 
üyesini Millet Meclisi, üç asıl ve bir yedek üyesini Cumhuriyet Senatosu seçer. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 54) 
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CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMÎSYa 

NUNDAN MÜTEŞEKKİL KAEMA KOMİSYONUN KABUL ETTÎĞ1 METİN 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Genel esaslar 

Kurulun üye sayısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kurulun bağımsızlığı 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 8 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı ile münasebetleri 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Kuruluş 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Üyelerin seçimi 

Seçme hakkı 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 54) 
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Millet Meclisi 

Üy&erin görev süresi 

MADDE 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten 
üyeler yeniden seçilebilir. 

Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler, ardı ardına iki defa seçilemez. 
Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Yeni

leri seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üyeler göreve devam ederler. 

Seçimlerin niteliği 

MADDE 7. — Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimleri serbest, eşit, 
gizli, tek dereceli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. 

Bu seçimlerde hiçbir gerçek veya tüzelkişi tarafından aday kararlaştırılamaz ve gösterilemez, 

Seçilme yeterliği 

MADDE 8. — Yüksek Hâkimler Kurulunun asü ve yedek üyeliğine, Yargıtay Genel Kurulu 
ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce seçilecek olanlardan her birinin kendi aralarından; Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçileceklerin ise yüksek mahkemelerde hâkimlik 
etmiş veya bunlara üye olma şartüiarmı kazanmış ve 65 yaşını doldurmamış olanlar arasından 
seçilmesi gerektir. 

Üye seçileceklerin hâkimlikten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan kovuşturma altında veya hü
kümlü bulunmamaları, işten el çektirilmiş olmamaları veya disiplin yönünden yer değiştirmeye ve
yahut daha ağır bir cezaya çarptırılmış olmamaları ve dışardan seçileceklerin ayrıca hâkim olmıya 
engel bir suçtan kovuşturma altında veya hükümlü bulunmamaları şarttır. 

Seçimlerin yönetim ve denetimi 

MADDE 9. — Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasında yapılacak seçimlerin genel yönetim ve 
denetimi bu bölüm hükümleri dairesinde, Yüksek hâkimler Seçim Kurulunca yapılır. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında iki üyeden teşekkül 
eder. îki asıl üye ile bunların engeli halinde yerlerine Kurula katılacak olan iki yedek üye, Yargıtay 
Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Genel Kurulun toplantısı ve üyelerin se
çimi salt çoğunlukla yapılır. 

Kurul Başkanına kıdemli üye vekillik eder. 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Bu süre içinde Kurulda açılacak 

yerler, ikinci fıkradaki esaslar dâhilinde doldurulur. 
Kurul, tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. 

Yüksek Hâkimler Secim, Kurulunun görevleri 

MADDE 10. — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünü düzenlemek, yayınlamak ve kütükle ilgili itirazla

rı kesin karara bağlamak. 
2. Yüksek Hâkimler Kurulu için üye seçilmesi gerektiğini Yargıtay ve Yasama meclislerine bil

dirmek, 
3. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı seçimleri yönetmek ve itirazları karara bağla

mak, 
4. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlere seçim tutanaklarını vermek ve 

üyelerin göreve başlıyabilmeleri için gerekli diğer işlemleri yapmak, 
5. Aşağıdaki maddelerde gösterilen sair işleri görmek. 
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İJyelerin görev sür esi 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçimlerin niteliği 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

S e çili ne yete rliğ-i 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçimlerin yönetim ve denetimi 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul ettiği 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünün düzenlenmesi 
MADDE 11. — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu; Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Yargıtay hâ

kimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı ile birinci üinıfa ayrılmış hâkimlerin ad ve soyadlarını, do
ğum yer ve tarihlerini ve son bulundukları görevleri ile sekizinci maddenin ikinci fıkrasına göre 
durumlarını yetkili mercilerden tesbit ettikten sonra, bunlardan seçilme yeterliği bulunanlara, Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeliğini kabul etmiyeceklerse on beş gün içinde Kurula ulaşacak şekilde bil
dirmeleri için Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebligat yapar. Bu süre içinde itirazda bu-
İunmıyanlar, seçilmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, yukardaki fıkra gereğince tesbit ettiği Yüksek Hâkimler Ku
ruluna üye olma yeterliği bulunanların kütüğümü, Yargıtay Balkan ve üyeleri ve Yargıtay hâ
kimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı için ayrı ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler hakkında da 
ayrı olmak üzere iki grupta soyadı alfabe sırasına göre ve doğum yer ve tarihi ile son bulundukları 
görevleri kaydetmek suretiyle her seçim için yeniden düzenler. 

Kütüğün düzenlenmesinden sonra seçme ve seçilme hakkım kazananlar kütüğe katılmam ve oy 
vermezler. 

Seçilme yeterliğini kaybettikleri belge ile anlaşılanlar kütükten çıkarılır. 

Kütüğün ilâm ve itiraz 

MADDE 12. -— Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, 11 nci madde gereğince tanzim olunan kütü
ğe göre hazırlıyacağı iki listeyi Resmî Gazetede yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olmıyanlar, listelerin yayını tarihinden itibaren 15 gün içinde Yüksek 
Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 

İtiraz edenin, elinde bulunması mümkün olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, an
cak itiraz edenin elinde bulunması mümkün olmıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gösteril
miş olanları toplar. Kurul, itiraz edenden açıklama veya delil isteme zorunda değildir. 

Kurul, itirazları kesin olarak karara bağlar ve gerekiyorsa kütükte değişiklik yaparak duru
mu itiraz edene bildirmekle yetinir. 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğü, her secim için yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre 
kesin şeklini aldıktan sonra, kütüğün Yargıtaya ait bölümünün yeter sayıda onanmış örnekleri 
Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilir. Kütüğün birinci sınıfa ayrılmış hâkimler bölümünün ye
ter sayıda onanmış örnekleri de, seçimin yapılacağı mahallin münasip yerlerine seçim gününden beş 
gün evvel asılır. 

Seçim tarihinin ve yerinin ilâm 

MADDE 13. —- Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler tarafından yapılacak seçim, Yüksek Hâkim
ler Seçim Kurulunun tâyin edeceği yer ve tarihte bir pazar günü Ankara'da yapılır. 

Seçimin yapılacağı yer ve tarih, seçim gününden en az onbeş gün önce Resmî Gazete ve rad
yo ile ilân edilir. 

Geçimlerde uygulanacak hükümler 

MADDE 14. — Yasama Meclislerindeld seçimler, kendi içtüzüklerine, Yargıtay Genel Kurulun
daki seçim, bağlı olduğu özel hükümlere göre yapılır. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapacağı 
seçim, doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunca aşağıdaki maddelerin hükümleri gere
ğince yürütülür. 
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Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünün düzenlenmesi 

MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul ettiği 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kütüğün ilâm ve itiraz 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul ettiği 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçim tarihinin ve yerinin ilâm 

MADDE 13. — Millet Meclisinin kabul ettiği 13 ncii madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçimlerde uygulanacak hükümler 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kabul ettiği 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Oy verme süresi ve kimliğin tesbiti 

MADDE 15. — Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler tarafından yapılacak seçim, ilân edilen gün ve 
yerde saat 10 da başlayıp 17 de sona erer. 

Oy verme süresi içinde oy verme yerine gelen birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, kimliklerini ad
liye mensuplarına mahsus hüviyet cüzdanı veya nüfus hüviyet cüzdanı veyahut diğer bir resmî 
belge ile ispat ettikten sonra oylarını kullanırlar. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu kimliği, ken-
dinco tanınan oy verme hakkını haiz iki hâkim marifetiyle de tesbit ettirebilir. 

Oy vermeden önceki işler 

MADDE 16. — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, kimliği tesbit edilen hâkime, üzeri mühür
lenmiş özel bir zarf ve altında sırasiyle altalta (1-6) rakamları bulunan (asıl üyeler) ile (yedek 
üye) kısımlarını muhtevi matbu, mühürlü bir oy pusulası verir. Bunları alan hâkim, doğruca ka
palı oy verme yerine gider ve oyunu kullanmadan başka yere gidemez. 

Oy verme 

MADDE 17. — Kapalı oy verme yerine giren hâkim, ilân edilen ve bir örneği de kapalı oy ver
me yerinde bulunan seçilme yeterliği bulunanlar kütüğü örneğinde yazılı kimselerden altısının ad 
ve soyadı ile görevini, oy puslasının (asıl üyeler) kısmına, bir kişinin ad ve soyadı ile görevini 
(yedek üye) kısmına yazarak oy pusulasını mühürlü zarfın içine koyup kapadıktan sonra, kapalı 
oy verme yerini terkeder ve zarfını sandığa bizzat atar. 

Kurulca oyunu sandığa atmış bulunan hâkime, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlere ait listedeki adı 
hizasına imzası attırılır. 

Oy vermenin sonucu 

MADDE 18. — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, oy verme süresi bittikten sonra sandığı açar; 
kapalı zarfların ve listeye göre oy verenlerin sayısını tesbit eder. 

Oyların sayımı aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz. 
Oyların sayılması sonuçlandıktan sonra, muteber oylara göre her şahsın aldığı oylan ve en faz

la oy alarak asıl ve yedek üyelikleri kazananları gösteren bir tutanak düzenlenir. Oylarda eşitlik 
halinde adçekme yoluna gidilir. 

Yukardaki fıkra gereğince düzenlenecek seçim tutanağı, oy yerinde okunmak ve bir hafta sü
re ile asılmak suretiyle ilân edilir. 

Muteber olmtyan oy pusluları 

MADDE 19. — Tek biçim ve renkteki mühürlü zarf veya matbu oy puslası, oy verenin kim
liğini belli edecek imza, mühür veya her hangi bir işareti taşır veya mühürlü zarf veya matbu 
oy puslası yerine başka bir zarf veya oy puslası kullanılır yahut da bir zarftan birden ziyade 
oy puslası çıkarsa, verilen oy; oy puslasma daha fazla sayıda kimsenin adı yazılırsa, sondan 
başlıyarak fazla adlar muteber sayılmaz. Daha az sayıda ad yazılı oy puslası muteberdir. 

Oyun kime verildiği tereddütsüz anlaşılırsa, oy puslasına ad, soyadı veya görevin yazılmaması 
oyun muteber olmamasını gerektirmez, 
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Oy verme süresi ve kimliğin tesbiti 

MADDE 15. — Millet Meclisinin kabul ettiği 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Oy vermeden önceki isler 

MADDE 16. — Millet Meclisinin kabul ettiği 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Oy verme 

MADDE 17. — Millet Meclisinin kabul ettiği 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Oy vermenin sonucu 

MADDE 18. — Millet Meclisinin kabul ettiği 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muteber olmıyan oy puslaları 

MADDE 19. — Millet Meclisinin kabul ettiği 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yasama Meclislerince seçilecek üyeler 

MADDE 20. — Yasama Meclisleri, yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye 
olma şartlarını kazanmış ve 8 nci madde hükmüne uygun niteliği haiz bulunanlar arasında asıl 
ve yedek üyeleri seçerler. 

Yasama Meclisleri Başkanlıkları, seçimi kazanan asıl ve yedek üyelerle oy alan diğer adayları 
ve aldıkları oy sayısını göstermek üzere düzenlenecek birer tutanağı Yüksek Hâkimler Seçim 
Kuruluna gönderirler. 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi 

MADDE 21. — Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, kendi düzenlediği seçim tutanağı ile Yasa
ma Meclislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanakların sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâkimler 
Kurulu asıl ve yedek üyelerini bir tutanakla tesbit eder. Bu tutanak Resmî Gazetede yayınlanır. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz 

MADDE 22. — Yargıtayd^, ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasında yapılan seçim işlem
lerine karşı, işlemin yapıldığı günden ve seçim sonucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede ya
yınlanmasından sonra 15 gün içinde Yargıtay Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin delilleri hakkında 12 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 
Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı en kısa zamanda inceliyerek kesin karara bağlar. 
İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise Kurul, belli kimselerin seçimini veya bütün 

seçimi iptale yetkilidir. 
Üyeliklerin açılması 

MADDE 23. — Görev süresi bitecek asil ve yedek üyelikler beş ay önce, bunun dışında her 
hangi bir sebeple açılan üyelikler en geç bir hafta içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı ta
rafından Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

Görev süresinin bitmesinden başka bir sebeple görevinden ayrılan üyelerin yerine, seçim tu
tanaklarına göre onlardan sonra gelen kimseler getirilir. Bu işlemi Yüksek Hâkimler Seçim Ku
rulu yapar. 

Ancak seçim tutanağında, seçilen asıl ve yedek üyelerden başka oy alan hiç kimsenin adı 
bulunmazsa yeni seçim yapılır. 

Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerlerine getirilenler veya seçilenler ayrılan üyelerin 
süresini tamamlarlar. 

Seçim süresine altı ay kala boşalan üyelikler, ancak Genel Kurul karar verdiği takdirde dol
durulabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar 

Kurulun organları 

MADDE 24. — Yüksek Hâkimler Kurulu, organları vasıtasiyle görevlerini yapar ve yetki
lerini kullanır. 

Kurulun organları şunlardır : 
1. Başkan, 
2. Bölümler, 
8. Genel Kurul. 
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Yasama Meclislerince seçilecek üyeler 

MADDE 20. — Millet Meclisinin kabul ettiği 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi 

MADDE 21, — Millet Meclisinin kabul ettiği 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçim işlemlerine, ve sonucuna itira» 

MADDE 22. — Millet Meclisinin kabul ettiği 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Üyeliklerin açılması 

MADDE 23. — Millet Meclisinin kabul ettiği 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

IKÎNCÎ BÖLÜM 

Organlar 

Kurulun organları 

MADDE 24. — Millet Meclisinin kabul ettiği 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Andiçnte 
MADDE 25. — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeler görevlerine başlarken Yargıtay 

Genel Kurulunun Cumhuriyet Başsavcısının da katılmasiyle yapacağı açık oturumda şöyle andiçer-
ler : 

«Görevimin yerine getirilmesinde, yargı erkinin bağımsız olması ilkesinden aynlmıyacağıma ve 
bu ilkeyi koruyacağıma, hiçbir etkiye kapılmayıp ahlâk, adalet ve hukuka uygun olarak ve doğru
lukla ve güven sağlıyan bir şekilde ve kamu yararını her türlü düşüncenin üstünde tutarak çalışa
cağıma şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim.» 

Başkanın seçilmesi ve ona vekillik 

MADDE 26. — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasın
dan seçilir. 

Genel Kurulun kendi içinden seçeceği bir Başkan Yardımcısı, görevlerinin yapılmasında Başka 
na yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik eder. Başkan Yardımcısının da engeli halinde, bölüm 
başkanlarından en yağlısı Başkanlık görevlerini yerine getirir. 

Başkanın görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Genel Kurula Başkanlık etmek, 
2. Genel Kurul ve bölümlerin kararlarını yerine getirmek, 
3. Genel Kurulun kural niteliğini taşıyan kararlan, plânlan ve bu kanun gereğince yapılacak 

yönetmeliMeriyle bölümlerin kararlan arasında uyuşmazlık görür veya bölümlerden birinin kara-
nnı Anayasanın ve diğer kanunların hükümlerine aykın bulursa işi Genel Kurula götürmek, 

4. Kurulun bütün yönetim işlerini yürütmek, 
5. İhtiyacın yedeklerle giderilmiyeceği hallerde bölümlerin üye eksiğini geçici olarak asıl üye

lerle tamamlamak, 
6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Bölümler 

MADDE 28. — Yüksek Hâkimler Kurulu üç bölüme ayrılır. Bunlardan birinci bölüm bir baş
kan ile beş üyeden, ikinci ve üçüncü bölümler birer başkan ile dörder üyeden meydana gelir. 

Bölümlerin üyeleri, Yargıtaydan seçilen üyelerle birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve Yasama 
Meclislerince seçilen üyelerin bölümlere dağıtılmasını sağlıyacak şekilde Genel Kurul tarafından iki 
yıl süre ile seçilirler. 

Her bölüm, kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. 
Bölüm başkanının engeli halinde, kendisine o bölümdeki en yaşlı üye vekillik eder. 

Birinci bölümün görevleri 

MADDE 29. — Birinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Hâkimlik meslekine kabul etmek, 
2. Yargıtay Başkanlan ayrık olmak üzere hâkimlik meslekine atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlerini yapmak, 
5. Kadro dağıtmak^ 
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Andiçme 

MADDE 25. — Millet Meclisinin kabul ettiği 25 nci ?nadde aynen kabul edilmiştir. 

Başkanın seçilmesi ve ona vekillik 

MADDE 26. — Millet Meclisinin kabul ettiği 26 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Başkanın görev ve yetkileri 

MADDE 27. — Millet Meclisinin kabul ettiği 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bölümler 

MADDE 28. — Millet Meclisinin kabul ettiği 28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Birinci bölümün görevleri 

MADDE 29. — Millet Meclisinin kabul ettiği 29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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6. Geçici yetki vermek, 
7. İzne ait işleri görmek, 
8. Emeklilik işlerini yapmak, 
9. Meslekten ayrılma işleri hakkında karar ve başka mesleke geçme isteği üzerine muvafakat 

vermek, 
10. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararlan vermek, 
11. Genel Kurul tarafından verilecek işleri görmek, 

îkinci bölümün görevleri 

MADDE 30. — îkinci bolumun görevleri şunlardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbarları incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve gö

revleri icaplarına uymıyan hal ve eylemleri hakkında soruşturma-yapılmasına karar vermek, 
3. Belli konularda inceleme veya soruşturma yapmak üzere üst derecedeki hâkimleri görevlen

dirmek, 
4. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek. 

Üçüncü bölümün görevleri 

MADDE 31. — Üçüncü bölümün görevleri şunlardır : 
1. îşten el çektirmek, 
2. Hâkimler hakkında kovuşturulma izni vermek, 
3. Disiplin cezası vermek, 
4. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının cais olmadığına karar ver

mek, 
5. Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması, veya bir mahkemenin yargı çevresinin de

ğiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadıkına karar vermek, 
6. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
7. Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek. 

Genel Kurul ve genel görevleri 

MADDE 32. — Genel Kurul 18 üyeden meydana gelir. 
Kurulun genel görevleri şunlardır : 
1. Bölümlerin kararlarına karşı kanuna dayanılarak yapılan itirazları inceleyip karara bağla

mak, 
2. Başkanlıkla, bölümler arasında veya bölümlerin kendi aralarında çıkacak uyuşmazlıldan 

çözmek, 
3. Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yönetmelikleri yapmak ve gerektiğinde bunlan değiş

tirmek, 
4. Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve izin verilmesi gibi konulan, meslekin icaplarına uy

gun ve ilgililerin haklarını koruyacak şekilde plânlara bağlamak, 
5. Mesleke kabul etmek, birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, yükseltmek ve bununla ilgili düşünce 

bildirmek, hâkimleri denetlemek gibi Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerde veya 
bu işler dolayısiyle hâkimlerin sahıslannı ilgilendiren konularda, kanunlara uygun ve onlann uy
gulanmasına yardımcı kural niteliğinde kararlar vermek, 
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îkinci holümün görevleri 

MADDE 30. — Millet Meclisinin kabul ettiği 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölümün görevleri 

MADDE 31. — Millet Meclisinin kabul ettiği 31 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Genel Kurul ve genel görevleri 

MADDE 32. — Millet Meclisinin kabul ettiği 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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8. Yüksek Hâkimler Kumlunun görevine giren ve fakat bölümlerin görevleri arasında goste-
rilmiyen bir iş hakkında hangi bölümün karar vereceğini veya Genel Kurul tarafından karar veril
mek üzere hazırlık işlerini tamamlıyacağını tâyin etmek, 

7. Bölümlerden birine gelen işler mûtat çalışmalar ile karşılanamıyacak kadar olursa, bu işler
den bir kısmını diğer bir bölüme vermek, 

8. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Genel Kurulun Özel görevleri 

MADDE 33. — Genel Kurulun özel görevleri, aşağıda yazılı konularda bölümlerin verdikleri ka
rarları, dayanakları ve gerekçeleriyle birlikte inceliyerek onamak yahut kısmen veya tamamen de
ğiştirerek yeni bir karar vermek yahut da belli yönlerden işlemin tamamlanması veya incelemenin 
genişletilmesi için ilgili bölüme geri çevirmektir : 

1. Hâkimlik meslekine kabul, 
2. Atama, 
3. Nakletme, 
4. Birinci sınıf hâkimliğe ayırma, 
5. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar ver

mek, 
6. Bir mahkeme veya bir kadroyu kaldırmak veya bir mahkemenin yargı çevresini değiştirmek, 
7. Hâkimler baklanda, kovuşturma izni vermek. 

Toplantı ve karar i/et er sayılan 

MADDE 84. — Genel Kurul ve bölümleri, tamsayılariyle toplanırlar ve salt çoğunlukla karar ve
rirler. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 

Şu kadar ki, Genel Kurulun bir olayda, kural niteliğim taşıyan karar veya plânına aykırı bir 
karar verebilmesi, üçte iki. çoğunluğun aynı oyda birleşmesine bağlıdır. 

işlerin yönetimi ve gizliliği 

MADDE 35. — Genel Kurulun işlerini Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, bölümlerin işlerini 
kendi başkanları yönetir. Bölümlerin vereceği kararlara hazırlık olmak üzere üyeler arasında iş 
bölümü ya,pılır. 

Gerek Başkanlıkta, gerek bölümlerde hazırlık çalışmalarıma yardımcı olarak yeter sayıda ra
portör ve başkanlık emrinde bir genel sekreter ile bir kalom, bölümlerin her biri emrinde de 
birer kalem bulunur. Kalemlerde yeteri kadar memur ve hizmetli çalışır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda yapılan işlemler va bunlarla ilgili görüşmeler ve yazılar gizlidir. 
Kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, Yükınk Hâkimler Kurulu Başkam ile onun uygun gö

receği bölüm başkanlarından birine veya genel sekretere aittir, 
Evrak örneklerinin verilmesi, ilgisine göre Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının veya bölüm 

başkanlarının iznine bağlıdır. 
Yedek üyeler ve asıl üyelere vekillik 

MADDE 36. — Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyelerinin görevleri şunlardır : 
1. Asıl üyeliklerden biri açılırsa yenisi göreve başlayıncaya kadar veya asıl üyelerden biri

nin engeli halinde Genel Kurul veya bir bölüme katılmak, 
2. Bunun dışında Genel Kurul karan ile bölümlerden birinin veya başkanlığın hazırlık ça

lışmalarında yardımcı olmak. 
Yedek üyelerin vekillik etme sıraları ve usulü, Başkan tarafından belli edilir. 
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Genel Kurulun Özel görevleri 

MADDE 33. — Millet Meclisinin kabul ettiği 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı ve karar yeter sayılan. 

MADDE 34, — Millet Meclisinin kabul ettiği 34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

î§îerin yönetimi ve gizliliği 

MADDE 35. — Millet Meclisinin kabul ettiği 35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ledek üyeler ve asû üyelere vekillik 

MADDE 36. — Millet Meclisinin kabul ettiği 36 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin 
kullanılması 

BİRİNOÎ BÖLÜM 

Hâkimlerin özlük işleri 

Hâkimlik meslekine kabulde takdir serbestliği 

MADDE 37. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bir kimsenin hâkimlik meslekine kabul edilip edil
memesini ikinci fıkrada yazılı esaslara göre takdir eder. 

Bir kimsenin hâkimlik meslekine kabulüne karar verilebilmesi meslekin gerektirdiği ahlâk, 
seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip bulunmasına bağlıdır. 

Yargıtay Üyeliğine secine usulü 

MADDE 38. — Yargıtay Üyeliği açıldığında yeni üye, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ara
cından Yüksek Hâkimler Kurulunca aşağıdaki maddeler hükümlerine göre seçilir. 

Komisyon kurulması 

MADDE 39. — Yüksek Hâkimler Kurulunun üç bölümünden ikişerden altı üye, bölüm baş
kanlarından birinin başkanlığında toplanarak Yargıtay Üyeliği seçiminin hazırlık işlemlerini yü
rütürler. 

Üyeler ve Başkan, Genel Kurulda ad çekilerek belli edilir. 

Liste düzenlenmesi 

MADDE 40. — Yukardaki madde gereğince kurulan komisyon, birinci sınıfa ayrılmış hâkim
lerin yaş, tahsil, atama veya geçici yetki ile yaptığı görevler, disipline ve cezaî kovuşturmaya ait 
işlemlerle sonuçları, yabancı dil bilgisi, eserleri gibi gerekli görülen özelliklerini kapsıyan Özetli, 
alfabe sırasına göre listeler düzenler. 

Bu listeler seçim gününden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır. 
Listeler gizli tutulur. 

Oylama usu!it 

MADDE 41. — Yargıtay Üyesi, 40 ncı maddeye göre düzenlenen listede adları yazılı hâkim
ler arasından Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir. 
Birden ziyade üye seçilmesi gereken hallerde her üye seçimi için ayrı oylama yapılır. 

Denetleme 

MADDE 42. — Hâkimlerin denetimi, Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst de
receli bir hâkim eliyle ve aşağıdaki maddeler hükümlerine göre yapılır. 

Kurul, lüzumu halinde kendi üyelerinden üst dereceli bir hâkimi de görevlendirebilir, 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Hâkimlerin özlük işleri 

Hâkimlik meslekine kabulde takdir serbestliği 
MADDE 37. — Millet Meclisinin kabul ettiği 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay üyeliğine seçme usulü 
MADDE 38. — Millet Meclisinin kabul ettiği 38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Komisyon kurulması 
MADDE 39. — Millet Meclisinin kabul ettiği 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Liste düzenlenmesi 
MADDE 40. — Millet Meclisinin kabul ettiği 40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Oylama usulü 
MADDE 41. — Millet Meclisinin kabul ettiği 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Denetleme 
MADDE 42. — Millet Meclisinin kabul ettiği 42 nci madde aynen kabul edilmiştir, 
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Şikâyet ve ihbarlar 

MADDE 43. — Hâkimlerle hâkim yardımcılarının görevlerinden dolayı veya görevleri sırasın
da işledikleri suçları veya sıfat ve görevleri icaplarına uymıyan hal veya eylemleri şikâyet veya 
ihbar edilir yahut da Yüksek HâkimJLer Kurulu cereyan eden işlemlerden bunları öğrenirse, 
ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına lüzum olup olmadığını tak
dir eder. 

Şikâyet veya ihbar, soruşturmayı gerektiren belli bir sebebi ihtiva etmez veya gerçek kimlik 
veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa,, soruşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Soruşturma, hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında görevlendirilecek üst dereceli bir hâkim 
tarafından yapılır. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. Bu halde durum, yetkili m3rci tarafından hemen ve doğrudan doğruya Yük
sek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarında soruşturma 

MADDE 44. — Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarındaki soruşturma 
43 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğince Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından yapılır, 

Üst dereceli hâkimin yetkileri 

MADDE 45. — Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından görevlendirilenler, lüzum gördükleri kim
seleri andla dinler, gerekirse arama yapar, sübut dolillorini, gereken bilgileri bütün daire ve mü« 
essesebrden doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarda yazılı yetkilerine dayanılarak ya 
pılacak bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, yöneti 
len sorulara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmanın sonucu 

MADDE 46. — Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümü, görevlendirilmiş hâkimin düşünce 
sini de kapsıyan soruşturma evrakını inceler, gerekirse soruşturmanın derinleştirilmesine veya 
genişletilmesine karar verir. Bu bölüm, delil durumuna, yükletilen eylemin niteliğine göre evra
kın işlemden kaldırılmasına veya ceza veya disiplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanı
sına varırsa, dosyanın görevli bölüme gönderilmesine karar verir. 

Bir suçtan dolayı yapılacak ceza kovuşturması disiplin işlemi uygulanmasına engel teşkil et* 
mez. 

Adalet Bakanının yetkisi 

MADDE 47. — Adalet Bakanı, sadece kendisine ulaşan kanuna aykırı davranış iddiasının şek 
üne göre gerekli gördüğü hallerde bir hâkim, hâ-dm yardımcısı hakkında disiplin işlemi yapıl
ması için Yüksek Hâkimler Kuruluna başvurabilir. 

Dâva dosyasının gönderilmesi 

MADDE 48. — Hâkim veya hâkim yardımcısı hakkındaki ceza dâvasına ait dosya hüküm veya 
kararın kesinleşmesinden sonra görülüp geri çevrilmek üzere Yüksek Hâkimler Kuruluna gönde
rilir. Yüksek Hâkimler Kurulu gerekli disiplin iglemini yapar. 
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Şikâyet ve ihbarlar 

MADDE 43. — Millet Meclisinin kabul ettiği 43 ucü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay 1 nci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarında soruşturma 

MADDE 44. — Millet Meclisinin kabul ettiği 44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Üst dereceli hâkimin yetkilen 

MADDE 45. — Millet Meclisinin kabul ettiği 45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın sonucu 

MADDE 46. — Millet Meclisinin kabul ektiği 46 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Adalet Bakanının yetkisi 

MADDE 47. — Millet Meclisinin kabul ettiği 47 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Dâva dosyasının gönderilmesi 

MADDE 48. — Millet Meclisinin kabul ettiği 48 nci madde aynen kabul,edilmiştir, 
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Disiplin işleminin sonucu 

MADDE 49. — Disiplin işlemine başlanması halinde Yüksek Hâkimler Kurulu ilgilinin ayrıca 
savunmasını alıp evrak üzerinde inceleme yaparak bir disiplin cezası uygulanmasına veya buna 
yer olmadığına karar verir. 

İtiraz 

MADDE 50. — ihtar ve ayhk kesmenin dışındaki disiplin cezalarına karşı Genel Kurula itiraz 
edilebilir, ihtar ve ayhk kesme cezalarının bir defa daha incelenmesi karan veren bölümden 
istenebilir. 

İtirazın dilekçe ile ileri sürülmesi ve dilekçede itirazın dayandığı bütün maddi ve hukuki se
beplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayn ayn gösterilmesi ve itiraz edenin elinde bulunan bel
gelerin asıl veya tasdikli örneklerinin dilekçeye eklenmesi ve elinde bulunmıyanlann nerede ol 
duklarının açık ve kesin şekilde dilekçede belirtilmesi şarttır. 

Kurul, açıklama istemek veya eksikleri tamamlatmak zorunda değildir. 
İtiraz evrak üzerinde incelenir. 

Duruşma 

MADDE 51. — Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümünden verilen, bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz olmadığı hakkındaki karann 33 ncü madde gereğin
ce Genel Kurul tarafından incelenmesinden önce, bölüm karan, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan
lığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur. 

İlgili hâkim, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölüm kararına karşı savunmasını bir di
lekçe ile yapar. Yukanki maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralan hükümleri bu halde de uygulanır. 

İlgili hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde talebettiği veya Genel Kurul tarafından lüzum 
görüldüğü takdirde inceleme, duruşma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada raportörlük görevini, 
disiplin işlerine karar veren bölümün başkanı veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden biri ya
par. 

İlgili, kendisini vekâletnamesini derhal ibraz eden bir avukat ile de temsil ettirebilir. 
Du:uşmaya raportörünün izahatı ile başlanır. Raportörün, duruşmadan önce raporunu tanzim 

ve imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. Bundan sonra ilgili ve varsa vekili savunmalarını 
yaparlar. Son söz ilgili hâkimindir. ' 

Tebligata rağmen ilgilinin kendisi veya avukatı her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gel
mezse, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

Durumun takdiri 

MADDE 52. — Genel Kurul ve bölümler, gerek delillerin toplanmasında, gerekse disiplin ce
zalarının uygulanmasına ve itirazlann incelenmesine ilişkin kararında, hâkimlik meslekinin şeref 
ve itibannı kuvvetle korumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve 
ilgili hâkim ve hâkim yardımcısının leh ve aleyhindeki delillerin serbestçe takdirinden edinilen 
vicdan kanısını esas alır. 

İşten elçektirme 

MADDE 53. — Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından, hakkında soruşturma yapılmasına ka
rar verilen hâkim veya hâkim yardımcısının görevinde devamının soruşturmanın selâmetine ya
hut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir olarak 
işten eli çektirilebilir. 
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Disiplin işleminin sonucu 

MADDE 49. — Millet Meclisinin kabul ettiği 49 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

itiraz 

MADDE 50. — Millet Meclisinin kabul ettiği 50 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Duruşma 

MADDE 51. — Millet Meclisinin kabul ettiği 51 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Durumun takdiri 

MADDE 52. — Millet Meclisinin kabul ettiği 52 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İşten el çektirme 
MADDE 53. — Millet Meclisinin kabul ettiği 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerinin özlük işleri 

Üyelerin hukukî durumu 

MADDE 54. — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine Devlet memuriyetinden 
seçilenlerin geldikleri memuriyetlerle ilgileri kesilmez. Bunların Yüksek Hâkimler Kurulunda 
geçirecekleri süreler kendi meslek ve görevlerinde geçmiş sayılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilemıs uygulanacak hükümler 

MADDE 5&. — Tüksek Hâkimler Kurulunun Başkan ve Üyeleri, Yargıtay hâkimlerine iliş* 
kin, Genel Sekreter ve raportörleri diğer hâkimler halandaki hükümlere tabidirler, 

îüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Üyeleri hakkındaki soruşturma 

MADDE 56. — Yüksek -Hâkimler Kurulu Bölüm Başkanı ve Üyelerinin görevden doğan veya 
görev sırasında işlenen suçlarından dolayı haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanı; Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında Yargıtay Birinci Başkanı tarafından yapı
lır, 

Seçilme vt atanına yasağı 

MADDE 57. — Kurul Başkan ve üyelerinin görevlerinin devamı süresince Yüksek Hâkimler 
Kurucu tarafından başka bir göreve seçilmeleri veya atanmaları caiz değildir, 

Genel Sekreter ve Raportörlerin atanması 

MADDE 58. — Genel Sekreter ve Raportörler, Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından hâkim* 
Hk ve savcılık mesleklerinde bulunanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının teklifi 
Üzerine atanırlar. 

Raportörlerin görev yerlerini, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı belli eder. 
Genel Sekreter ve Raportörlerin hâkimlik veya savcılık mesleklerinde bir göreve atanmaları 

halinde, Yüksek Hâkimler Kurulundaki görevlerinde kazanmış oldukları haklar göz Önünde tu
tulur. 

Yönetim Kur ulu 

MADDE 59. — Yüksek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlilerin özlük işlerini yürütmek 
tinere Başkan Yardımcısının başkanlığında, yedek üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir 
yedek üye ve Genel Sekreterin katılmasiyle bir Yönetim Kurulu kurulur. Bu Kurulun vereceği 
disiplin cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanının başkanlığında Bölüm Başkanları ile asıl üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir 
üyeden teşekkül edecek Üst Kurula itiraz edilebilir, 

Bu Kurullar üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile karar verirler. 
Ad çekmeler, Genel Kurul önünde yapılır ve bir tutanakla tesbit edilir. Adı çekilen üye, gö

rev süresince kurula katılır. 
Memur ve hizmetlücrin atanmaları 

MADDE 60. — Yüksek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlileri, 59 ncu madde gereğince ku
rulan Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından atanırlar, 

Bunların görev yerleri de aynı usulle belli edilir. 
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Vüksek Hâkimler Kurulu görevlilerinin özlük işleri 

Üyelerin hukukî durumu 

MADDE 54- — Millet Meclisinin kabul ettiği 54 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uygulanacak hükümler • 

MADDE 55. — Millet Meclisinin kabul ettiği 55 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturma 

MADDE 50, — Millet Meclisinin kabul ettiği 58 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Seçilme ve atanma yasağı 

MADDE 57, — Millet Meclisinin kabul ettiği 57 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Sekreter ve raportörlerin atanması 

MADDE 58, — Millet Meclisinin kabul ettiği 58 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 59. — Millet Meclisinin kabul ettiği 59 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Memur ve hizmetlilerin atanmalan 

MADDE 60. — Millet Meclisinin kabul ettiği 60 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Üyelerin aylıkları 

MADDE 61. — Bu kanun gereğince Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilen Yargıtay Başkan ve 
Üyeleriyle birinci sınıfa ayrılmış hâkimler eski aylıklarını almaya devam ederler. 

Sırası gelenlere Hâkimler Kanunu hükümlerine göre kadro tahsis edilir ve aylık yükseltme 
işlemleri yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi tarafından seçilen üyelerden genel veya katma büt
çeli daire ve müesseselerden aylık veya ücret alanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 
Bunların dışındakiler arasından seçilenlere baremin üçüncü derecesi üzerinden aylık verilir. 
(4598 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kazanılmış haklar mahfuzdur.) 

Ödenekler 

MADDE 62. — Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üyelerine bu görevleri süresince 
maaşlarından başka 5017 sayılı Kanunda yazılı hükümlere göre ayda 800 lira, Genel Sekreter ve 
Raportörlere de hâkimlik derecelerine denk ödenek verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Kararlar<u tebliği 

MADDE 63. — Yüksek Hâkimler Kurulu : 
1. Hâkim ve hâkim yardımcılarının özlük işleri hakkında verdiği kararları kendilerine, 
2. Müracaatların sonuçlarını ilgilisine, 
3. Bu kanun hükümlerine göre Adalet Bakanının isteği üzerine verilen kararları Adalet 

Bakanlığına, 
Tebliğ eder. 
Ancak, birinci bentte yazılı olanlara, savunmaları alınmış olmadıkça, haklarındaki şikâyet ve 

ihbar üzerine verilen kararlar tebliğ edilmez. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işlerde uyarmak amaciyle ilgililere tebligat 

yapmak yetkisi saklıdır. 

Genel Kurula başvurma 

MADDE 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen kararlardan ancak 50 nci 
madde mucibince itirazı kabil olanlar aleyhinde 63 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinde yazılı 
ilgililerin, kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel Kurula itiraz hakları 
vardır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukarıki fıkra gereğince yapılan başvurma üzerine, itiraz 
edilen karara katılmış olmıyan üyelerden birini raportör seçer ve itirazı Genel Kurul gündemine 
alır. 

Genel Kurulun itiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdiği kararları kesindir; hiçbir sebep 
ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi Genel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilekçeler, 
Genel Kurula bildirilmeden Başkan tarafından reddolunur. 

Şu kadar ki, bölümlerden ve Genel Kuruldan verilen kesin kararlar aleyhine Danıştaya baş
vurma yetkisi saklıdır. 
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Üyelerin aylıkları 

MADDE 61. — Millet Meclisinin kabul ettiği 61 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ödenekler 

MADDE 62. — Milet Meclisinin kabul ettiği 62 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

Kararların tebliği 

MADDE 63. — Millet Meclisinin kabul ettiği 63 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula Baş-vurma 

MADDE 64. — Millet Meclisinin kabul ettiği 64 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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l§e bakmaktan yasaklılık, çekinme ve ret 

MADDE 65. — Yüksek Hâkimler Kurulu "Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bölüm başkan
ları, asıl ve yedek üyeleri, raportörleri ve soruşturma için görevlendirilen üst dereceli hâkim, 
aşağıdaki hallerde karara katılmaktan, inceleme ve soruşturma yapmaktan ve her hangi bir şe
kilde işe bakmaktan yasaklıdırlar : 

1. îş kendisi ile ilgili ise, 

2. İlgilinin, evlilik bağı kalmasa bile kan veya kocası, nesepten veya sebepten usul veya 
füruu veya onunla evlât edinme bağı veyahut ilgili ile aralarında üçüncü dereceye kadar (bu 
derece dâhil) nesepten veya kendisiyle hısımlık meydana getiren evlilik sona ermiş olsa dahi 
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) sebepten civar hısımlığı olursa, 

3. İlgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kayyımlığını yapmış veya aynı işte tanık olarak din
lenmiş, bilirkişilik, hâkimlik veya CumhuriyetSavcılığı yapmış veyahut daha önce işin incelen
mesi veya soruşturması ile görevlendirilmiş ise, 

4. İlgili ile aralarında, bakılan işe esas olan olaydan önce açılmış bir dâva varsa. 
Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile aralarındaki bir düşmanlık ve genel olarak tarafsız

lıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir sebep bulunması halinde, işi görmekten kendiliklerin
den çekilebilecekleri gibi, ilgili tarafından da reddolunabilirler. Reddin inceleme başlamadan 
veya ret sebebi daha sonra meydana gelmiş ise öğrenilmesinden başlıyarak on beş gün içinde ve 
her halde karar verilmeden önce yapılması lâzımdır. Ret isteği, reddi istenilen Başkan, üye ve
ya raportörün bağlı olduğu bölüm veya Genel Kurul, bunların dışında kalan hallerde ilgili bölüm 
tarafından, kendisi katılmaksızın karara bağlanır. 

Ret isteği üzerine bölümlerin verdiği kararlara esasla birlikte 64 ncü madde gereğince itiraz 
olunabilir. 

Atama kararlarının tasdiki 

MADDE 66. — Yüksek Hâkimler Kurulunun, hâkim yardımcıları ile hâkimlere kadro tahsisine 
ve bunların nakil ve tâyinlerine ve Yargıtay üyelerinin seçimine ait kararları Adalet Bakam 
ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının tasdikine sunulur. 

Yargıtay Başkanlarının seçimine ait kararlar da aynı hükme tâbidir. 
Adalet Bakanlığına verildiği tarihten başlıyarak en geç iki ay içinde onandığı bildirilmiyen 

kararlar onanmış sayılır. 

Giderler 

MADDE 67. — Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun giderleri 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Yayınlanması gereken kararlar 

MADDE 68. — Yüksek Hâkimler Kurulunun kural niteliğini taşıyan kararları ve plânları, 
G8nel Kurulun yayınlanmasında fayda gördüğü diğer kararlarla düzenliyeceği yönetmelikler Res
mî Gazetede yayınlanır. 
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îşe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve ret 

MADDE 65. — Millet Meclisinin kabul ettiği 65 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Atama Kararlarının tasdiki 

MADDE 66. — Millet Meclisinin kabul ettiği 66 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Giderler 

MADDE 67. — Millet Meclisinin kabul ettiği 67 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Yayınlanması gereken kararlar 

MADDE 68. — Millet Meclisinin kabul ettiği 68 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

İntikal hükümleri 

BÎEÎNCI BÖLÜM 

Savcıların özlük işleri 

Yüksek Savcılar Kurulu 

MADDE 69. — Yüksek Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında iki Cumhu
riyet İkinci Başsavcısı ve altı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile 
Ceza ve tevkifevîeri, Ceza ve Zatişleri Genel Müdürlerinden teşekkül eder. Kurulun gerektiğinde 
Başsavcılığa ve Bakanlığa mensup üye noksanını tamamlamak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcı
larından dört de. yedek üyesi bulunur. 

Bu kurula Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları iki yıl süre ile ve 
ad çekme suretiyle seçilir. 

İzinli veya hasta olmak gibi sebeplerle Genel Kurul toplantılarında bulunamıyan Cumhuriyet 
Başsavcısının yerine en kıdemli Cumhuriyet İkinci Başsavcısı Kurula Başkanlık eder. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Savcılar Kurulu Genel Kurul ve bölümlerinin işlerinde Cumhu
riyet Başsavcısı yardımcılarından tensibedeceklerini çalıştırır. 

Bölümler 

MADDE 70. — Yüksek Savcılar Kurulu iki bölüme ayrılır. 
Bölümlerin her biri Kurula katılan bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısının başkanlığında iki Yar

gıtay Cumhuriyet Savcısı ile Bakanlık adına katılacak iki üyeden teşekkül eder. 
Bölüm Başkanının engeli halinde, kendisine o bölümdeki en yaşlı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 

vekillik eder. 
Yüksek Savcılar Kurulu üyesi olan Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet 

Savcılarının kimlerin hangi bölüme katılacakları ad çekme suretiyle belli edilir. 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile Zatişleri Genel Müdürü birinci bölüme, Ceza ve Tevkifev

îeri ve Ceza İşleri Genel Müdürleri de ikinci bölüme katılırlar 

Birinci bölümün görevleri 

MADDE 71. — Birinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Savcılık meslekine kabul etmek, 
2. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak, 
3. Kadro dağıtmak, 
4. Savcılık meslekinde kalmanın caiz olmadığına karar vermek. 

İkinci bölümün görevleri 

MADDE 72. •— İkinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Savcı yardımcıları ve savcılar hakkında disiplin cezası vermek, 
2. Savcı yardımcıları ve savcılar hakkında gerektiğinde işten elçektirme karan vermek. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
İntikal hükümleri 

BİEÎNCI BÖLÜM 
Savcıların özlük işleri 

Yüksek Savcılar Kurulu 
MADDE 69. — Millet Meclisinin kabul ettiği 69 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Bölümler 
MADDE 70. — Millet Meclisinin kabul ettiği 70 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Birinci Bölümün Görevleri 
MADDE 71. — Millet Meclisinin kabul ettiği 71 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ikinci Bölümün Görevleri 
MADDE 73. — Millet Meclisinin kabul ettiği 72 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun görevleri 

MADDE 73. — Yüksek Savcılar Genel Kurulunun görevleri şunlardır ; 
1. Bölümlerin kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek, 
2. Açılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılıkları için bu kanun hükümlerine göre aday göstermek, 
3. Adalet Bakanlığının isteği üzerine savcılık mesleği ile ilgili konularda mütalâa beyan et

mek. 

Toplantı ve karar yeter sayılan 

MADDE 74. — Genel Kurul ve bölümler tamsayıları ile toplanırlar ve salt çoğunlukla karar 
verirler. 

Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları Adalet Bakanlığınca ilgililere tebliğ olunur. 
Bölümlerin ihtar ve aylık kesme dışındaki kararlarına karşı Bakanlık ve ilgililer tarafından 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz olunabilir. 
Genel Kurul kararları kesindir; hiçbir sebep ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi Ge

nel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilekçeler Genel Kurula bildirilmeden Kurul Başkanı tara 
fmdan reddedilir. Kesinleşen kararlar Adalet Bakanlığınca yerine getirilir. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 75. — Yüksek Savcılar Genel Kurula ile bölümlerin; savcı yardımcıları ve savcılar 
hakkındaki görevlerini ifada, bu kanunun hâkimlere dair olan mesleğe kabule, bölüm kararlarına 
itiraza, duruşma icrasına, durumun takdirine, işe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve redde ilişkin 
hükümleri de uygulanır, 

Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı 

MADDE 76. — Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının savcılık 
vakar ve şerefine, şahsi haysiyetlerine dokunan veya görev icaplarına uymıyan ihtiyari fiil ve 
hareketlerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cumhuriyet İkinci Başsavcıları 
ile her bölüm namına adçekme yolu ile seçilecek birer Yargıtay Cumhuriyet Savcısından kurula 
cak Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı tarafından haklarında Hâkimler Kanununun Yargıtay İkin
ci Başkanları ile üyelerine ilişkin disiplin hükümleri uygulanır 

Savcılık meslekine atama 

MADDE 77. — Cumhuriyet Savcı Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ve Cum* 
huriyet Savcıları, Bakanlık Müsteşarının Başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Mü
dürlerden müteşekkil Kurulun mütalâası alındık lan sonra, Adalet Bakanı ve Başbakanın müşte
rek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının atanmalında Cumhuriyet Başsavcısının inhası göz önün
de tutulur, 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet ikinci Başsavcılığına atanma 

MADDE 78. — Açılan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet 
Savcıları ve bu meslekten sayılanlar arasından Yüksek Savcılar Kurulunca; Cumhuriyet İkinci 
Başsavcılığına da, Yargıtay Cumhuriyet Savcılan arasından, Cumhuriyet Başsavcısınla başkanlı-
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Genel Kurulun Görevleri 

MADDE 73. — Millet Meclisinin kabul ettiği 73 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı ve karar yeter sayıları 

MADDE 74. — Millet Meclisinin kabul ettiği 74 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 75. — Millet Meclisinin kabul ettiği 75 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Savcılar üaysiyet Dîvanı 

MADDE 76. — Millet Meclisinin kabul ettiği 76 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Savcılık Meslekine Atama 

MADDE 77. — Millet Meclisinin kabul ettiği 77 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuriyet İkinci Başsavcılığına atanma 

MADDE 78. — Millet Meclisinin kabul ettiği 78 nci madde aynen kabul edilmiştir, 
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ğında toplanacak Cumhuriyet ikinci Başsavcıla-mdaa teşekkül eden kurulca üye tamsayılarının 
salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilecek üç adayd^.n biri Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek 
kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. 

Cumhuriyet Başsavcısının seçimi 

MADDE 79. — Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet İkinci Başsavcıları arasından Yargıtay 
Büyük Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Savcılık teminatı 

MADDE 80. — Savcılık meslekinin her sınıf ve derecesinde bulunanlar, bu kanundaki hüküm
ler dışında : 

1. Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebeplerine müstenidolsa bile maaş ve ödenek
lerinden yoksun kılınamaz; 

2. Bakanlık emrine alınamaz; 
3. Yaş haddi veya maluliyet hali dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz. 

Teklif yapılması 

MADDE 81. — Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara, daralt
ma ve kaldırma zamanında açık bulunan, yahut ilk açılacak olan aylık ve derecesine eşit savcı
lık görevi teklif olunur. 

Savcı veya savcı yardımcısı, birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. Üçüncü teklifi kabul etmi-
yenlerin aylığı ve meslekle ilgisi kesilir. 

Soruşturma 

MADDE 82. — Cumhuriyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının görev
den doğan veya görev sırasında işlenen suçların 1an ve sıfat ve görevleri icaplarına uymıyan hal 
ve hareketlerinden dolayı haklarında soruşturma yapılması, Adalet Bakanının vereceği izin üze
rine görevlendireceği üst Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

Soruşturmanın sonucu , 

MADDE 83. «— Soruşturma evrakı Bakanlık Ceza işleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, in
celeme sonunda yazılacak mütalâa üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası tâyinine 
lüzum olup olmadığı Bakanlıkça takdir olunarak, evrak kanunî mercilere tevdi olunur veya mu
ameleden kaldırılır. 

Kovuşturma 

MADDE 84. — Cumhuriyet ikinci Başsavcıl ,rı ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları hakkında 
Bakanlıkça kovuşturma yapılmasına lüzum görül lüğü takdirde, evrak Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilir1. Cumhuriyet Başsavcısı beş gün içinde iddianamesini tanzim ederek, evrakı son soruş
turmanın açılmasına veya yargılamanın men'ine karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Daireleri 
Başkanlarından en kıdemlisine verir. 

iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri dairesinde, hakkın
da kovuşturma yapılan kimseye tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ilgili, kanunda yazılı süre içeri-

C. Senatosu ( S. Sayış:: 54 ) 



- 3 7 -
Sarma K&. 

Cumhuriyet Başsavcısınfn seçimi 

MADDE 79. — Millet Meclisinin kabul ettiği 79 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Savcılık teminatı 

MADDE 80. — Millet Meclisinin kabul ettiği 80 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Teklif yapılması 

MADDE 81. — Millet Meclisinin kabul ettiği 81 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma 

MADDE 82. — Millet Meclisinin kabul ettiği 82 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın sonucu 

MADDE 83. — Millet Meclisinin kabul ettiği 83 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kovuşturma 

MADDE 84. — Millet Meclisinin kabul ettiği 84 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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sinde bâzı delillerin toplanmasını ister veya kab:ıte değer bir talepte bulunursa nazara alınır ve 
gerekirse soruşturma Başkan tarafından derinleş iirilir. Son sorugturma Yargıtay Dördüncü öeza 
Dairesinde yapılır. 

îtiraz mercileri 

MADDE 85. — Yukanki maddede yazılı mercilerin tutuklama veya salıvermeye veya son so
ruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair olan kararlarına karşı Cumhuriyet Başsavcısı veya 
sanık tarafından genel hükümlere göre itiraz olunur. 

Bu itiraz, ilk soruşturmayı yapan Başkanın kararı aleyhinde ise Yargıtay Dördüncü Ceza 
Dairesinde; Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin kararı aleyhinde ise Yargıtay Genel Kurulunda 
incelenir. 

Şahsi suçlar 

MADDE 86. — Cumhuriyet tkinci Başsavcıları ite Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının şahsî 
suçlarından dolayı ilk ve son soruşturma 84 ncü maddede yazılı merciler tarafından genel hüküm
ler dairesinde yapılır. 

Suçüstü "halleri 

MADDE 87. — Cumhuriyet ÎMnci Başsavcıları ite Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının ağır 
cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere 
göre yapılır. 

Bu hallerde durum, yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına 
bildirilir. 

İşten el çektirme 

MADDE 88. — Cumhuriyet tkinci Başsavcılırı ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının görev
lerinde devamlarının yargı erkinin nüfuz ve itibarına yahut haklarındaki soruşturmanın selâmeti
ne halel vereceği anlaşılırsa, Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı kararı ile işten el çektirilirler. 

tşten el çektirilenler hakkında Hâkimler Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır. 

Geçici yetki 

MADDE 89. — Gerekli hallerde Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılarına ve Cumhuriyet Savcılarına Adalet Bakanlığı geçici yetki verebilir. 

Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla çalıştırı
lamazlar. 

Ancak, görevi başında bulunmıyan Cumhuriyet Savcısı veya Cumhuriyet Savcı Yardımcısının uzun 
sürecek bir hastalığı bahis konusu ise, bu süre uzatılabilir. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

özel hükümler 

Adaylık 

MADDE 90. — Kanun hükümleri dairesinde adaylığa kabul etmek, hâkimlik ve savcılık meslek
lerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına kadar geçen süre içinde yetiştirmek, haklarında disiplin 
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İtiraz Mercileri 
MADDE 85. — Millet Meclisinin kabul ettiği 85 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Şahsi suçlar 
MADDE 86. — Millet Meclisinin kabul ettiği 86 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

* 

Suçüstü halleri 
MADDE 87. — Millet Meclisinin kabul ettiği 87 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

îşten elçektirme 
MADDE 88. — Millet Meclisinin kabul ettiği 88 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici yetki 
MADDE 89. — Millet Meclisinin kabul ettiği 89 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

tEtNCl BÖLÜM 
özel hükümler 

Adaylık 
MADDE 90. — Millet Meclisinin kabul ettiği 90 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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cezası uygulamak, adaylığa aon vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Bakanlığına aittir. 
Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, adaylık devresinde görülen istidatlan ve teşkilâtın 

ihtiyacı göz önünde tutularak hâkimlik ve savcılık mesleklerinden hangisine alınacakları, Yüksek 
Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurullarının ilgili bölümleri arasında birlikte kararlaştırılır. 

Meslekler arasında eşitlik 
MADDE 91. — Hâkimlik ve savcılık meslekleri ve bu mesleklerde geçirilen süreler, sınıf ve dere

celer bakımından eşit sayılır, 

Bir meslekten diğerine geçmt, 
MADDE 92. — Bir kimsenin hâkimlik görevinden savcılık görevine geçmesi, kendi isteği ve 

Yüksek Hâkimler Kurulunun muvafakati üzerine Adalet Bakanının kabulüne; savcılık görevinden 
hâkimlik görevine geçmesi, yine kendi isteği ve Adalet Bakanının muvafakati üzerine Yüksek Hâ
kimler Kurulunun kabulüne bağlıdır. 

Şu kadar ki, önemli bir sakınca bulunmadıkça muvafakat ve kabulden imtina olunamaz, 

Diğer mesleke atanma 

MADDE 93. — Hâkimlik meslekinde bulunan bir kimsenin savcılık meslekinde veya savcılık 
meslekinde bulunan bir kimsenin hâkimlik meslekinde hizmet icaplarına göre daha ziyade muvaf
fak olacağı anlaşılırsa, bu kanun hükümlerine göre yetkili merciler tarafından diğer meslek içinde 
mmî ve derecesine eşit bir göreve rızasına bakılmaksızın atanması yapılabilir. 

Bakanlık hizmetlerine atanma 
MADDE 94. — Hâkimlik veya savcılık mesleklerinde bulunanlar, hizmet icaplarına göre Adalet 

Bakanı tarafından Bakanlık hizmetlerine atanabilirler. 
Şu kadar İd, bakanlık hizmetlerine atanmada ilgililerin muvafakati ve hâkimlik meslekinde 

olanlar hakkında ayrıca Yüksek Hâkimler Kurulunun kabulü şarttır. 
92 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 
Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetlerine alınanların bu hizmetlerde geçirecek

leri süreler savcılık meslekinde geçmiş sayılır. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcılık mesleklerine geçme 
MADDE 95. — Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden bakanlık hizmetlerine almanlar, Adalet 

Bakanının veya kendilerinin istekleri üzerine Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesleki içinde 
veya Adalet Bakanı tarafından doğrudan doğruya savcılık meslekinde bir göreve, bakanlık hizmet
lerinde iktisabettikleri haklar nazara alınmak suretiyle atanabilirler. 

^orunluk halleri 

MADDE 96. — Yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan gibi âfetler neticesi zaruret hâsıl olur
sa, bir mahal mahkeme veya adalet dairesine ait dâva ve işleri diğer bir mahal mahkeme veya adalet 
dairesinde geçici olarak gördürmeye Adalet Bakanı yetkilidir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 54 ) 



- 41 -
Karma Ko. 

Meslekler arasında eşitlik 

MADDE 91. — Millet Meclisinin kabul ettiği 91 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bir meslekten diğerine geçme 

MADDE 92. — Millet Meclisinin kabul ettiği 92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Diğer mesleke atanma 

MADDE 93, — Millet Meclisinin kabul ettiği 93 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerine atanma 

MADDE 94. — Millet Meclisinin kabul ettiği 94 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcılık mesleklerine geçme 

MADDE 95. — Millet Meclisinin kabul ettiği 95 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Zorunluk halleri 

MADDE 96. — Millet Meclisinin kabul ettiği 96 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Kazanılan haklar 

MADDE 07, — Birinci sınıf hâkimlik veya savcılıktan gelen Bakanlık müsteşarı; Yargıtay İkin-
ci Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılacak seçime katılmak ve seçilme hakkını haiz
dir. 

Birinci sınıftan sayılan ve üçüncü dereceden maaş alan Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile Ge
nel Müdürler 78 net maddedeki usule bağlı kalmaksızın Cumhuriyet İkinci Başsavcılığına Adalet 
Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değiştirilen hükümler 

Savcılık meslekine ait cetvelin değiştirilmesi 

MADDE 98. — Hâkimler Kanununun 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cetvel, bağlı (1) sayılı 
listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

ödenek cetveline unvan eklenmesi 

MADDE 99. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 7168 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesine bağlı cetvelin ikinci derecesine (Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı) ve üçüncü derece
sine (Yargıtay Cumhuriyçt Savcılığı) unvanları eklenmiştir. 

Yargıtay Teşkilât Kanununun değiştirilmesi 

MADDE 100. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun değişik 1, 2, 3 ve 4 
ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna bir geçici madde eklenmiştir. 

Madde 1. — Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, 1 Ticaret ve 1 İcra İflâs dairesinden kurulu olup, dai
relerden her birinin görevi, bu kanun ve Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü kanunları ve İcra ve 
İflâs Kanunu ve özel kanunlarla belli edilmiştir. 

Madde 2. — Yargıtay dairelerinin her biri, bir başkan ve dört üyeden terekkübeder. Her daire
de yeteri kadar yedek üye bulunur. Daire başkanlarının üstünde bir Birinci Başkan vardır. Bunlar
dan başka, bir Cumhuriyet Başsavcısı ile yeteri kadar Cumhuriyet İkinci Başsavcısı, Yargıtay Cum
huriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı bulunur. Başsavcılık teşkilâtı, Yargıtay Ceza 
daireleri sayısına göre bölümlere ayrılır. Bölümlerin her biri, bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısının 
.başkanlığında dört Yargıtay Cumhuriyet Savcısından terekkübeder. Her bölümde gerektiği kadar 
yedek Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı vardır. 

Başsavcılık görevlerinin nasıl ifa edileceği Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cumhuri
yet İkinci Başsavcıları tarafından düzenlenecek bir yönetmelikte gösterilir. 

Bu yönetmelik ve aynı usule göre yönetmelikte yapılacak değişiklikler Resmî Gazetede yayınla
nır, 

Cumhuriyet İkinci Başsavcılarının Başkanlık edecekleri ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının 
görevlendirilecekleri bölümlerin tâyini ve tebdili Cumhuriyet Başsavcısının mütalâası alındıktan 
sonra Adalet Bakam tarafından yapılır. 
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Kazanılan haklar 

MADDE 97. — Millet Meclisinin kabul ettiği 97 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değiştirilen hükümler 

Savcılık meslekine ait cetvelin değiştirilmesi 

MADDE 98. — Millet Meclisinin kabul ettiği 98 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ödenek cetveline unvan eklenmesi 

MADDE 99. — Millet Meclisinin kabul ettiği 99 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay Teşkilât Kanununun değiştirilmesi 

MADDE 100. — Millet Meclisinin kabul ettiği 100 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde Hukuk dairelerinden 
Birincisi : Gayrimenkule ilişkin aynî haklara ait Asliye mahkemelerinden verilip de İkinci, Be

şinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk ve îcra İflâs dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm 
ve kararları, 

İkincisi : Şahıs, aile ve miras hukukuna ait Sulh ve Asliye mahkemelerinden verilip de Altıncı ve 
Sekizinci Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü : Sulh mahkemelerinden verilip de İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci ve Dokuzuncu 
HukuK ve Ticaret ve icra ve iflâs dairelerinin görevleri dııında kalan hüküm ve kararlan, 

Dördüncüsü : Asliye mahkemelerinden verilip de menkullere ilişkin aynî haklara ve Borçlar Ka
nununa aidolup Dokuzuncu Hukuk, Ticaret ve İcra İflâs dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve 
kararlarla, dâvanın nakli, hâkim reddi, hukuk, tîjaret ve icra işlerine ait yargı yeri belirtilmesi 
konularını ve Asliye mahkemelerinden verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm 
ve kararlan, 

Beşincisi : 4784 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, gayrimenkule iliş
kin aynî haklara ait sulh mahkemelerinden verilip de Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk ve İcra 
ve İflâs dairelerinin görevleri dışında kalan hüküm ve kararlan ve kamulaştırmadan doğan dâva
lara ait Sulh ve Asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, 

Altıncısı : Tesise ilişkin hüküm ve kararlarla sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de kay
naklara özel veya genel sulara, şuf'a, iştira ve vefa haklarına, paydaşlar veya mirasçılar ara
sında menkul veya gayrimenkul taksim ve şüyuun giderilmesi dâvalarına ve sulh ve asliye ve tica
ret mahkemelerinden verilip de kira bağıtmdan doğan tahliye dâvalanna tahliye ile birlikte görü
len kira karşılığı ve tazminat dâvalarına, nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazmi
nat dâvalanna, nüfus kütüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, ös ve soyadının değiştirilmesi hü
küm ve kararlan, 

Yedincisi : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun 27 nci maddesinde yazılı uyuş
mazlık hakkında Sulh ve Asliye Mahkemeleriyle 5572 sayılı Kanuna dayanılarak görevlendirilen 
asliye hâkimleri tarafından verilen hüküm ve kararları ve 5802 sayılı Tapulama Kanunu ile ku
rulmuş olan gezici arazi k^iastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Sekizincisi : Zilyedliğe dayanılarak gayrimenkulun aynî hakkında açılan dâvalara ilişkin sulh 
ve asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla, gayrimenkul tescili için açılan dâvalann 
sonunda sulh ve asliye mahkemelerince hüküm ve kararları, 

Dokuzuncusu : İş mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, İşçi Sigortalan Kurumunun 
kanuni halef olarak veya İşçi Sigortalarına ilişkin hükümlere dayanarak veya bu hükümlerle ilgili 
olarak açacağı bütün dâvalarla, adı geçen Kuruma karşı sigortalıların veya üçüncü kişilerin İşçi Si
gortalan hükümleri ile ilgili olarak açacağı bütün dâvalan ilişkin asliye ve sulh mahkemelerince 
verilecek hüküm ve kararlan, iş mahkemelerinin görevi dışında kalan iş akitleriyle hizmet akitle-
rinden doğan veya bu akitlerle ilgili bulunan dâvalara ait Asliye ve sulh mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararlan, 

Ticaret Dairesi : Türk Ticaret Kanununun 4 ncü maddesinde sayılan ticari dâvalar hakkında 
sulh ve asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlan ve ticari nitelikte olmasa dahi istisna 
akdinden doğan bütün dâvalar hakkında asliye mahkemelerinden verilmiş olan hüküm ve karar
lan, 

İcra İflâs Dairesi .: İcra hakimlerince verilen bütün kararlarla, İcra İflâs Kanununun uygulan
malından doğan dâva, itiraz ve şikâyetler dolayısiyle asliye, sulh ve ticaret mahkemelerinden ve
rilen kararlan ve âmme alacaklannm tahsili hakkındaki kanun hükümlerince açılacak hacizli mala 
istihkak ve iptal dâvalanna ilişkin asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlan, 
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İnceler ve karara bağlar. 
Yargıtay Hukuk, Ticaret ve îcra îflâs Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarım Yargıtay 

Birinci Başkanının Başkanlığı altında Hukuk Daireleri ile Ticaret, îcra ve îflâs Daireleri Başkan
larından teşekkül eden kurul çözer; verilen kararlar kesindir. 

Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 
Madde 4. — Ceza Dairelerinden, Birincisi : Ceza Kanununda ölüm, ağır hapis, müebbet sür

gün ve beş yıldan fazla hapis ve kamu hizmetlerinden müebbet olarak yasaklılık cezalarını gerekti
ren ve diğer dairelerin görevlerine girmiyen cürümlere ait hüküm ve kararlan, 

İkincisi : Sulh mahkemelerinden Ceza Kanununa göre verilen ve diğer dairelerin görevlerine gir
miyen suçlara ait hüküm ve kararlan, 

Üçüncüsü : Orman Kanunu gereğince açılmış ceza dâvalan sonunda verilen hüküm ve karar
lan ve cezada dâva nakli ve Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ına mütaallik Kanunun 36 
ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncüsü : Ceza Kanununun 455 nci maddesinde yazılı cürümlerden dolayı asliye ve ağır 
ceza mahkemelerince verilen hüküm ve kararlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dışında ka
lan hüküm ve kararlan, 

Beşincisi: Ceza Kanununun üçüncü babının birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında, 403 ilâ 410 
ncu maddelerinde ve 8 nci babında yazılı suçlara ilişkin hüküm ve kararlan, 

Altıncısı : Ceza Kanununun 6 ncı babının 3 ve 4 ncü fasıllannda ve 10 ncu babı ile 5917 sa 
yılı Kanunda yazılı suçlara ait hüküm ve kararlan, 

Yedincisi: Memurlara kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılan veya cezası artınlan suçları
na ilişkin hüküm ve kararlar, özel kanunlarda yazılı olup da Üçüncü ve Altıncı Ceza Dairelerinin, 
görevi dışında kalan suçlara ilişkin hüküm ve kararları, 

İnceler ve karara bağlar. 
Yargılanmalan Yargıtaya ait olan hâkim ve memurlann dâvalan, eylemin niteliğine göre ben

zeri eylemlere ilişkin hüküm ve kararların inceleme yeri olan Daireye ve bu Dairelerden çıkacak 
kararların Temyia yolu ile incelenmesi, Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, asıl dâvayı gö
ren Daire Kurulu Genel Kurula katılamaz. 

Ceza Genel Kurulunda toplama yeter sayısı sağlanamazsa, hukuk bölümünden üye alınabilir. 
Hüküm veren daire, Genel Kurulun kararma karşı ısrar edebilir; ancak, ısrar üzerine Genel 

Kurulca verilecek ikinci karara uymak zorundadır. 
Yargıtay Ceza Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklannı, Birinci Başkanın Başkanlığı 

altında Ceza Daireleri Başkanlanndan meydana gelen kurul çözer. Verilen kararlar kesindir. 
Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla kurulan yeni dairelerin görevine giren işlerden yeni dairele

rin gerçekten çalışmaya başlaması gününe kadar eski dairelere gelmiş olanlar o dairelerce incele
nip karara bağlanacağı gibi, bu işlere ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de yine eski dairelerce 
İncelenip karara bağlanır. 

Yeni kadrolar 
MADDE 101. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka

nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümünden, ilişik (2) sayılı 
cetvelde derece, unvan ve sayıları yazılı kadrolar çıkanlmış ve yerine bağlı (3) sayılı cetvelde un 
van, derece ve sayılan yazılı kadrolar eklenmiştir. 
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Teni kadrolar 
MADDE 101. — Millet Meclisinin kabul ettiği 101 nci madde aynen kabul edilmiştir, 
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Noterlik Kanununun 60 net maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 102. — 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 sayılı Kanunla değişen 60 ncı maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 60. — 59 ncu maddede yazılı disiplin cezaları Adalet Bakanı tarafından verilir. Bun
lardan ihtar cezası kesindir. Diğer disiplin cezalarına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yar
gıtay Hukuk Daireleri başkanlarından en kıdemlisinin başkanlığında Yargıtay üyeleri arasından 
iki ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları arasından bir olmak üzere adçekme yolu ile seçilecek üç üye 
ve en kıdemli Ankara Noterinin katılmasiyle teşekkül edecek Noterler Disiplin İtiraz Kuruluna 
itiraz olunabilir. Bu kurul, itiraz edilen kararı aynen veya verilen disiplin cezasını değiştirerek 
onaylıyabileceği gibi belli yönlerden soruşturmanın ikmali veya genişletilmesi için evrakı Adalet 
Bakanlığına iade edebilir. 

Noterler Disiplin İtiraz Kurulunun vereceği kararlar kesindir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun göreve başlaması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta içinde Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulu görevine başlar. 

Üyelerin ya nilenmesi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yenilenmesi hakkın
daki 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amaciyle, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun ilk toplantısından itibaren iki yılın bitmesinden bes ay önce, üçü Yargıtay Genel Kuru
lunca, üçü birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve ü-jü de Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu tara
fından seçilmiş asıl üyelerden olmak üzere dojpuz asıl üye ve biri Yargıtay, biri birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerle Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmiş yedek üyelerden olmak 
üzere iki yedek üye için adçekmeye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler Ku 
rulu Başkanı, adlan çekilenleri, 23 ncü madde gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Hâkimler 
Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk toplantısından itibaren iki yıim bittiği tarihte adlan çekilen 
lerin görev süreleri sona erer. 

Devir ve teslim ve işlerin geçici olarak yürütülmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine 
giren işlerle ilgili olarak, defter ve siciller ilk toplantısından itibaren en geç iki ay içinde Yüksek 
Hâkimler Kuruluna devir ve teslim edilir. 

Bu süre içinde işlerin nasıl yürütüleceği, Yüksek Hâkimler Kurulu ile Adalet Bakanlığı arasın* 
da kararlaştırılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu fiilen görevine başlayıncaya kadar hâkimlerin özlük işleri Adalet Ba
kanlığınca yürütülür. 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atama 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten başlıyarak en geç bir ay içinde 78 ncı 
maddedeki usule bağlı olmaksızın Yargıtay Cumhuriyet Savcılıklarına birinci sınıfa aynlmış olan-
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Noterlik Kanununun 60 net maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 102. — Millet Meclisinin kabul ettiği 102 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLEE 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun göreve başlaması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

üyelerin yenilenmesi 

GEÇtCt MADDE 2. •— Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Devir ve feslim ve işlerin geçici olarak yürütülmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atama 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisinin kabuî ettiği geçici 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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lar arasından Adalet Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile 
atanır. 

97 nci madde hükmü mahfuzdur. 

Geçici yetkinin devamı 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 367 sayılı Kanun hükümlerine göre bakanlık merkez dairelerinde çalış. 
mak üzere yetkili kılınmış olan hâkimlerin bu yetkileri, Bakanlık Merkez Teşkilâtı Kanunu yürür
lüğe girinceye kadar, Yargıtay dairelerinde ve Başıavcılıkta yetki ile çalışmakta olan hâkim ve hâ
kim yardımcılarının yetkileri de yeni Hâkimler Kanununun yürürlüğe girmesine kadar devam eder. 

Teminat 

GEÇÎCI MADDE 6. — Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, 
bu kanunun 80 nci maddesi hükümleri bakanlık hizmetlerinde çalışanlar hakkında da uygulanır. 

Kesinleşmemiş işlere ait evrakın devri 

GEÇtCÎ MADDE 7. — Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevlerine baş
ladıkları tarihte Hâkimler Kanunu hükümlerine göre Ayırma Meclisleri ile İnzibat ve îtiraz Ku
rullarının görevlerine giren ve henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşmemiş 
bulunan işler, bu kanun hükümleri dairesinde yetkili kurullar tarafından incelenerek karara bağ
lanır. 

Kazanılmış haklar 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yayımı tarihinde, hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayı
lan görevlerden bakanlık hizmetlerine alınmış olanların Hâkimler Kanununa göre iktisabetmiş 
oldukları haklar saklıdır. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

Hâkimler Kanununun ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri kal 

Yürürlük tarihi 

MADDE 104. — Bu kanunun ikinci kısmının birinci bölümündeki maddelerle 67, 77, 80, 81, 89, 
91,96, 101 ve geçici 1, 3 ncü maddenin son fıkrası, 4 - 6 ve 8 nci maddeleri yayınlandığı tarihte, 

Diğer hükümleri Yüksek Hâkimler Kurulunun fiilen göreve başladığı tarihte yürürlüğe girer. 

Kanunu yürütecek makam 

MADDE 105. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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Geçici yetkinin devamı 

GEÇÎCÎ MADDE 5 — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Teminai 

GEÇÎCİ MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Kesinleşmemiş işlere ait evrakın devri 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kazanılmış haklar 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 103. — Millet Meclisinin kabul ettiği 103 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 104. — Millet Meclisinin kabul ettiği 104 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunu yürütecek makam 

MADDE 105. — Millet Meclisinin kabul ettiği 105 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Derece Memuriyeti 

Yardımcılık $ 10 

f 8 

Üçüncü sınıf Savcı- J 
hk ] 

f 
îkinci sınıf Savcılık <j 

l 
f 

Birinci sınıf Savcılık ^ 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 

(Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet; 
Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet, Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet. 
Savcılığı Başyardmıcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Bassa vcıl ı ğı Yardım e ılı ğı 
Cumhuriyet Savcılığı Y a rdı1ı1cı 11ğı, (Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı 
Yardımcılığı 

3 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, 
2 Cumhuriyet ikinci Başsavcılığı, 
1 Cumhuriyet Başsavcılığı 

Aylığı 

500 
600 

700 

800 

950 

1 100 

250 

1 
1 
2 

1 

500 
750 
000 

500 

[2] SAYILI CETVEL 

(3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelden 
çıkarılacak kadrolara ait cetvel) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 
MERKEZ 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
10 Mümeyyiz 2 
11 » 3 
12 Birinci Sınıf Tetkik Memura 4 
13 Kâtip 3 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
13 Kâtip 2 

a aş 

500 
450 
400 
350 

D. 

10 
12 
13 

14 

Memuriyetin nev'i Aded 

Zat işi eri Genci Müdürlüğü 
Mümeyyiz 1 
Tetkik Memuru 6 
Kâtip 12 

Merkez Rtirosv 

Kâtip 2 

Maaş 

500 
400 
350 

300 

Merkez 
350 ! 14 Kâtip 300 
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(1) SAYILI CETVEL 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

(2) SAYILI CETVEL 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 
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[3] SAYILI CETVEL 

(B65G sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele ekle,-
necek kadrolara ait cetvel) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bafcmlığı 

MERKEZ 

Yargıtay 

İkinci Başkan 
Üye 
Cunıhnrîyet İkinci Başsavcısı 
Yargıtay Oııralıuriyet Savcısı 
Doktor 

Yargıtay Kalemleri 

2 
18 
7 
85 

1 750 
1 500 
1 750 
1 500 
1 100 

6 
7 
9 

11 
13 

Baş'kâtip 
Başkâtip Yardı meısı 
Memur 
Kâtip 
Mübaşir 

2 
5 
fi 

15 
4 

950 
800 
600 
450 
350 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Kalem Müdürü 
Şef 

?> Yardımcısı 
Memur 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

tiler 

''Başkan, Hâkim, Üye, Sulh] 
Hâkimi, C Başsavcılığı I 

8 | Yardımcıları. C. Savcısı ve | 
4 -j Yardımcıları, Sorgu Hâ-1 

kimleri, Yargıtay Üye 
Yardımcıları, tcra Hâkim 
ve Yardımcı Hakimleri 

Aded 

İ 
4 
4 
4 
8 
8 

10 

Maaş 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

95 
80 
70 

1 500 
3 250 
1 100 

Yüksek Hâkimler Kurulu 

3 

a 

<j 

4 

5 
6 

Yasama organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Üyesi 
Yasama organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Yedek Üyesi 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Genel Sekreteri 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Raportörü 

» » » 
» » s> 

6 

>,> 

1 

4 
8 
8 

1 

1 

1 

1 
i 

500 

500 

500 

250 
100 
950 

7 
8 
9 

10 
11 

Kâtipler 

i I 
[Başkâtip, Başkâtip Yar-! 
jdımcıları, Zahit Kâtibi, [ 
] Zabıt Kâtip Yardımcıları [' 
I ve Kâtipler ! 

20 
30 
40 
60 

200 
200 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

İcra Memur ve Yardımcıları 

1 İcra Memur ve Yardımcısı 15 800 
8 » » » 20 700 
9 » * >: 25 600 
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Geçici yetkinin devamı 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Teminat 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kesinleşmemiş işlere ait evrakın devri 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçidi 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kazanılmış haklar 
GEÇtCt MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği geçici 8 nci madde aynen kabul edil

miştir. 

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 103. — Millet Meclisinin kabul ettiği 103 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihî 

MADDE 104, — Millet Meclisinin kabul ettiği 104 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

Kanunu yürütecek makam 

MADDE 105. — Millet Meclisinin kabul ettiği 105 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Sınıf Derece 

Yardımcılık 

Üçüncü sınıf Savcı- J 
hk ] 

îkinci sınıf Savcılık 

Birinci sınıf Savcılık 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyeti. 

10 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 
9 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 

8 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet: 
Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

7 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

6 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılı ğı 

5 Cumlmriyct Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımcılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

4 Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı 
• Yardımcılığı 

3 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı. 
2 Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı, 
1 Cumhuriyet Başsavcılığı 

Aylığı 

500 
600 

700 

800 

950 

1 100 

1 250 — 1 500 

1 500 
1 750 
2 000 

[2] SAYILI CETVEL 

(3656 sayılı Kaynına bağlı t sayılı cetvelden 
çıkarılacak kadrolara ait cetvel) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 
MERKEZ 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
10 Mümeyyiz 2 
11 » 3 
12 Birinci Sınıf Tetkik Memuru 4 
13 Kâtip 3 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
13 Kâtip 2 

500 
450 
400 
350 

D. Memurivetin nev'i Aded Maaş 

Zatîşleri Genel Müdürlüğü 
'10 Mümeyyiz 1 
12 Tetkik Memuru 6 
13 Kâtip 12 

14 Kâtip 

Merkez Bürosu 

Merkez 
350 > 14 Kâtip 

500 
400 
350 

300 

300 
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(1) SAYILI CETVEL 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 1 sayılı cetvel) aynen kabul edilmiştir.) 

(2) SAYILI CETVEL 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 
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D. 

[3] SAYILI CETVEL 

(3(î56 sayıh Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele elde 
necek kadrolara ait cetvel) 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

MEÎIKEZ 

Yargıtay 

2 îkinci Başkan 
3 Üye 
2 Cumhuriyet tkinci Başsavcısı 
3 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 
5 Doktor 

Yargıtay Kalemi eri 

2 
18 

7 
35 

î 

Yüksek Hâkimler Kurvlu 

Yasama organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Üyesi 
Yasama organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Yedek Üyesi 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Genel Sekreteri 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Eaportörü 

» » » 
» » » 

1 750 
I 500 
1 750 
1 500 
1. 100 

6 
7 
9 

11 
13 

Başkâtip 
Başkâtip YardıınCJSI 
Memur 
Kâtip 
Mübaşir 

2 
f> 
fi 

15 
4 

950 
800 
600 
450 
350 

6 1 500 

500 

1 500 

D. 

fi 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Kalem Müdürü 
Şef 
» Yardımcısı 

Memur 
» 

âded 

1 
4 
4 
4 
8 
8 

10 

Maaş 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

İller 

["Başkan, Hâkim, Üye, Sulh] 
| Hâkimi, O. Başsavcılığı j 

3 I Yardımcıları. C. Savcısı ve ] 
4 ^ Ya rd ı mc ı] a rı, So rgu Hâ- J. 

kimleri, Yargıtay Üye I 
Yardımcıları, İcra Hâkim 
ve Yardımcı Hâkimleri j 

Kâtipler 

i f ) 
8 j Başkâtip, Başkâtip Yar-| 
9 Jdırncıları, Zahit Kâtibi, I 

10 İ Zahit Kâtip Yardımcıları f 
11 | ve Kâtipler j 
i " ) İ 

İcra Memur ve Yardımcıları 

95 
80 
70 

1 500 
1 250 
1 100 

20 
30 
40 
60 

200 
200 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

4 
8 
8 

1 250 
1 100 

950 

7 İcra Memur ve Yardımcısı 
8 » » » 
9 » » ;v 

15 
20 
25 

800 
700 
600 
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i'â) SAYILI CETVEL 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 3 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 
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