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Bu Birleşimde dört oturum yapan dene] Ku
rulda : 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri kakknıda Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısının görüşülmesi bitirilerek 
tümü Cumhuriyet Senatosunca, kabul edildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın görüşülmesi, Karma Bütçe Komisyonu söz
cüsü hazır bulunmadığından, geri bırakıldı. 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısı-
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1. - - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

nııı Millet Meclisince kabul olunan metninin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitirilerek madde
lere geçilmesi kabul olundu. 

2i . 4 . 1902 Cumartesi günü saat«10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sim Atakıy 

Aydın 
Fik re t Turhang il 

Başkan 
Başkanvekili 

İbrahim Şevki Atasağun 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

B t R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

• BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter çoğunluk vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

S. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i . — Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yar
gılama usulleri hakkındaki kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri üzerinde, 
rapor hazırlamak üzere Karma Komisyon teşkili
ne dair önerge. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 

asulleri hakkındaki kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisin
ce benimsenmiyen maddeleri üzerinde rapor ha
zırlamak üzere, Millet Meclisi ile Cumhuriyet 
Senatosundan seçilecek üyelerden müteşekkil bir 
Karma Komisyon kurulmasını ve bu komisyona 

Cumhuriyet Senatosundan aşağıda adları yazılı 
üyelerin seçilmelerini arz ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Muhittin Kılıç Sedat Çumralı 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Şeref Kayalar 
Zihni Betil 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye arz edilen 
bu takrirde ,mühtemelen, Millet Meclisince, Ana
yasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri 
kanunu tasarısının ve bugün müzakeresi yapı
lacak olan Yülksek Mâkimler kurulu kanun ta
sarısının tadil edilmiş şekilleri, kabul edilmediği 
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takdirde, kurulması gereken Karma Komisyona, 
şimdeden Yüksek Senoto içinden 3 sayın üyenin 
seçilmesi istenmektedir. Üç sayın üyenin isim
leri de okunmuştur. Takriri oylarınıza arz edi
yorum: İsimleri okunan üç sayln üyeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatmy Üyesi 
Vehbi Aksoy'a izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/72) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Vehbi Ak-
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soy'un mazeretine binaen 24 Nisan 1962 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 20 4 . 1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine &rz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Sayın Hatay Üyesi Vehbi Ak
soy'a 24 Nisan 1962 tarihinden muteber olmak 
üzere 15 gün izin verilmesi hususundaki Baş
kanlık Divanı tezkeresini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. - GÖRÜLEN İŞLER 

1. — Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil Kar
ma Komisyon raporu (M. Meclisi 1/149, C. Se
natosu î/40) (S. Sayısı : 54) {Dağıtma tarihi : 
20.4.1962] (1) 

BAŞKAN -r- Sayın üyeler, müzakere buyu
racağınız Kanun tasarısının görüşülmesine dün 
başlanılmıştı. Karma Komisyon raporunda ön
celikle müzakere edilmesi talebedilmiş olduğun
dan öncelikle müzakeresi yüksek kararlarnızla 
tasvibedilmiş ve böylece müzakeresine geçilmişti. 
Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde müzake
reler cereyan etmiş, bu müzakerelerden sonra 
maddelere geçilmesi yapılan oylama ile kabul 
edilmişti. Şimdi müzakeresine devam buyura
cağınız kanun tasarısı da dünkü müzakereler 
neticesinde neticelendirdiğimiz Anayayasa Mah
kemesi kanun tasarısı gibi, Anayasanın yedinci 
maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi 
toplantılarının başından itibaren en geç 
6 ay içerisinde kanunlaşması iktiza eden bir 
kanun tasarısı olduğunu hatırlatmak isterim. 
Aynı zamanda Karma Komisyon raporunda key
fiyet tavzih edilmek suretiyle kanun tasarısı
nın ivedilikle, yani bir defaya mahsus olmak 
üzere, müzakeresi istenmektedir. Bu gebeyle bu 

(1) 54 S. Sayılı basmayazı 54 ncü Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

kanun tasarısının ivedilikle müzakeresini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere .geçiyoruz. 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısı 

Birinci .kısım 
Genel esaslar 

Kurulun üye sayısı 
MADDE 1. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bu 

kanun hükümleri gereğince seçilen onsekiz asıl 
ve beş yedek üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulun görev ve yetkileri 
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 bir mahkemenin 
yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki 
tekliflerinin uygun olup olmadığına karar ver
mek, 

3. — Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren 
alanlarda, kanunların, veya Yasama Meclisleri 
İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve 
hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, 
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal 
dâvası açmak, 
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4. Bu 'kanunda yazılı diğer görevleri yap

mak ve yetkileri kullanmak. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurun Sayın Fikret Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) _ Sayın 

Başkan, Muhterem Senatörler, bundan evvel 
kabul ettiğimiz Anayasa Malı kemesi Kanu
nunun 21 nei maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları 
üzerinde durmuş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namı altında bir organ bulunmadığın], 
ancak temsilî mahiyette bulunduğunu Yüksek 
Senatonuz kabul etmiş ve maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarını buna göre tadil etmiştir. İçtüzük 
Hazırlama Komisyonunda da yapılan ön görüş
melerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün bulunmadığını ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi birleşik toplantıları İçtüzüğü, ya
ni Anayasanın 63 ncü maddesinde tadadedi-
len hallerde, birleşecek iki yasama Meclisinin 
nasıl çalışacağına ınütadair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantıları içtüzüğü
nün, tedvini ve bu başlık altında olması ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Şimdi, bu mad
dede de, Anayasa Mahkemesi tasarısındaki ha
talı tâbir, yani Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzükleri tâbiri vardır. Bu tâbirin Ana
yasa Mahkemesinde kabul edilmemiş olması 
hasebiyle ve oradaki mucip sebeplerimize da
yanarak (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tâbi
ri çıkarılarak, yerine (yasama meclislerinin) 
tâbirinin kullanılması suretiyle tadilini arz ve 
teklif ediyorum. Bu hususta, Yüksek Başkan
lığa bir de takrir sunuyorum. (Yasama mec
lisleri olarak değişti sesleri) Şu halde mesele 
kalmamıştır efendim. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen olmadığına göre, maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kurulun bağımsızlığı 
MADDE 3. — Yüksek Hâkimler Kurulu ba

ğımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi, bu Kuı'ula görevleri ile ilgili işlerde emir 
ve talimat vermez; tavsiye ve telkinde buluna
maz; kanuna dayanan sebepler dışında Ku
ral kararlarının yerine getirilmesini gecikti
remez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Adalet Bakanlığı ile münasebetleri 

MADDE 4. — Yüksek Hâkimler Kurulu
nun Adalet Bakanlığı ile münasebetleri bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

4 ncü maddede (Adalet Bakanı, Yüksek Hâ
kimler Kurulu toplantılarına bizzat katılabilir; 
ancak oylamaya katılamaz) denilmektedir. Bu
rada (bizzat) sözüne lüzum yoktur. Bu (biz
zat) tâbirini kaldırmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Zihni Betil 
bu 'hususta ne diyorsunuz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNt 
BETİL ('Tokat) — Evet biz de iştirak ediyo
ruz. Madde bizzat sözünün ayrıca tasrih edil-
m-esinde zaruret yoktur. 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) -
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem, arkadaşlarım, burada «bizzat»1 sözü
ne ihtiyaç vardır. Sayın sözcü zannediyorum an
lamadan buna iştirak ediyoruz dediler. Bizzat tâ
biri Vekilin şahsına matuftur. Binaenaleyh, 
«bizzat»1 kelimesinin konmasına ihtiyaç vardır. 
Eğer fikirlerimize iştirak ediyorlarsa mesele 
yok. Bunun olduğu gibi kabulünü istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun ıkomisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anay'asamızın 143 ncü maddesinin Son fıkrası 
aynan şöyledir: 

«Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu 
toplantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz.»' 
Bu cümle Anayasadan alınmış ve olduğu gibi, 
tasarının metnine aktarılmıştır. Tasarıyı hazır
layanlar, toplantılara verilen önem sebebi ile, 
Adalet Bakanının 'kendisini temsil ettirmemesi
ni teinin maksadiyle «bizzat»1 kelimesini fıkra
ya eklemişlerdir. Komisyon adına, «bizzat» ke
limesinin metinde muhafazası için zaruret 'gör-
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C. Senatosu B :. 
mediğimizi arz etmiştik. Metin Anayasadan 
alınmıştır. Tasarıyı hazırlayanların maksadı an
laşıldığına göre kanun, Anayasa yapıcısının 
koyduğu esasın ışığı altında tatbik edilme im
kânını bulur. Mâruzâtım bu 'kadardır. 

'BAŞKAN — Sayın Vekil, komisyon «bizzat» 
kelimesinin metinde kalmasını istiyor. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-
LU — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOÖ-

LU — Çok muhterem arkadaşlarım, «bizzat» 
kelimesinin kalmasında bir zarureti hukukiye 
olduğu kanaatindeyim. Bu, Vekilin Vekâlet 
yolu ile kendisini başka birine temsil ettirme
mesi 'manasınadır. Anayasanın Adalet Bakanı-
na tevdi etmiş olduğu bu vazifenin teffiz su
retiyle başka bir şahıs tarafından kullanılması
na Anayasa imkân bırakmamaktadır. Bu iti
barla, «bizzat» tâbirinin kalmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkaadşlarım, bir kelime için huzurunuzu işgal 
ediyorum. Yüksek malûmlarınız olduğu ve mü
şahede buyurduğunuz üzere, komisyon sözcüsü, 
evvelâ, teklifimize katıldılar ve «bizzat» keli
mesinin yazılmasına lüzum olmadığını ifade et
tiler. Anayasanın metninde de böyledir, «biz
zat» kelimesi yoktur. Adliye Vekili deyince; 
Adliye Vekili, bugünkü Sahır Kurutluoğlu'dur, 
yarın Ali Beydir, daha sonra Veli Beydir. Ama 
«Adalet Başkanlığı» tâbiri yoktur. Eğer «Ada
let Bakanlığı»1 tâbiri olsaydı, o zaman muhte
rem Adliye Vekili haklı olabilirdi. Kaldı 'ki, 
kanunlarımızda böyle tâbirler vardır. Meselâ 
Avukatlık Kanununda, «Adalet Bakanı baroları 
denetler» der. Onun için biz Müsteşar Beyin im-
zasiyle gelen bir yazıyı 'kabul etmeyiz. Bakan
lık bünyesinde umum müdürlükler vardır. Hu
kuk işleri Umum Müdürünün gönderdiği, 
Umum Müdürün imzasını taşıyan yazıyı biz ge
ri çeviririz. Çünkü 3499 sayılı Kanunda «Ada
let Bakanı denetler»1 dediği için, bu suretle ge
len yazılar kabul edilemez. Bunu, müsteşar bey 
de, Vekil bey de bilirler. Bu itibarla bizzat tâ
birinin kaldırılmasını rica ediyorum ve bir 
takrir takdim ediyorum. 'Hürmetlerimle. 
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ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ

LU — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ

LU — Huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı Özür 
dilerim, iltibasa mahal vercek bir maddeyle ka
nunun mer'iyete sokulmaması gayretiyle sö^ 
almış bulunuyorum. !Saym Muhittin Kılıç arka
daşımın haklı olduğu taraflar mevcuttur; mev
zuatta böyle tâbirler vardır. Fakat ; bunun 'ak
si de varittir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzun 343 ncü maddesi: «Hâkim tarafın
dan ve mahkemelerden verilen ve Temyiz Mah
kemesince tetkik edilmeksizin kesinleşen karar 
ve hükümlerde kanuna muhalefet edildiğini ha
ber alırsa Adliye Vekili, o karar veya hükmün 
bozulması için Temyiz Mahkemesine müracaat 
etmesi için Cumihuriyet Başmüdderamumiliğine 
yazılı emir verebilir. Bu emirde bozulmayı müs-
telzim kanuni sebepler gösterilir»1 demektedir. 
Fakat buna dair yazılar, Adliye Vekilini tem-
silen müsteşarın imzasiyle gider ve Temyiz Mah
kemesi kabul eder. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna taallûk eyliyen 
Anayasanın 143 ncü maddesinin son fıkrasında 
«Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu top
lantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz»1 

der. Anayasada «bizzat» kelimesinin mevcud-
olm'aması sebebiyle «bizzat»1 tâbiri metine kon
duğu takdirde Anayasaya, bir aykırılık meyda
na getirmez. 'Tekidi mahiyette ve sadece Ada
let Bakanının, bu konuşma ve toplantılara ka
tılabileceğini ifham için, ilerde her hangi bir il
tibasa mahal bırakmamak için konmuştur. Bil
miyorum, «Bizzat» tâbirinin bu metinde yer al
mamasının Muhittin Kılıç arkadaşımızca başka 
bir mânası var mıdır? 

MUHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Lüzumsuz
luğu için çıkarılmasını istemiştim. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ
LU (Devamla) — Arkadaşımız lütfetsinler de, bu 
tâbir bu şekilde yerinde kalsın. Çünkü, bu şekil
de tasrihi, bu vazifenin sadece Adalet Bakanının 
şahsına verilmiş bir yetki olduğu için maddeye 
kuvvet verecektir, aynen kabul edilmesini istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç'ın, bu maddeden 
«bizzat» kelimesinin çıkarılmasına dair bir öner
gesi vardır, okutacağım. 
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MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Geri alıyo

rum efendim. Konuşmalar hâdiseye ışık tutmuş
tur. , 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. Madde 
daha önce okundu. Madde hakkında söz istiyen 
olmadığına göre, maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Kısım 
Kuruluş 

Birinci bölüm 
Üyelerin seçimi 

Seçme hakkı 
MADDE 5. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

altı asıl ve iki yedek üyesini Yargıtay G-enel Ku
rulu, altı asıl ve bir yedek üyesini birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimler, üç asıl ve bir yedek üyesini 
Millet Meclisi, üç asıl ve bir yedek üyesini Cum
huriyet Senatosu seçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin görev süresi 
MADDE 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

lerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye
ler yeniden seçilebilir. 

Ancak, hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan 
üyeler, ardı ardına iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üye
lerinin yarısı, her iki yılda bir yenilenir. Yenileri 
seçilip göreve başlayıncaya kadar eski üyeler gö
reve devam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerin niteliği 
MADDE 7. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

asıl ve yedek üyelerinin seçimleri serbest, eşit, 
gizli, tek dereceli oy, açık sayım ve döküm esas
larına göre yapılır. 

Bu seçimlerde hiçbir gerçek veya tüzelkişi ta
rafından aday kararlaştırılamaz ve gösterilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçilme yeterliği 
MADDE 8. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 
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asıl ve yedek üyeliğine, Yargıtay Genel Kurulu 
ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce seçilecek 
olanlardan her birinin kendi aralarından; Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçi
leceklerin ise yüksek mahkemelerde hâkimlik et
miş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış ve 
65 yaşını doldurmamış olanlar arasından seçil
mesi gerektir. 

Üye seçileceklerin hâkimlikten çıkarılmayı 
gerektiren bir suçtan kovuşturma altında veya 
hükümlü bulunmamaları, işten el çektirilmiş ol* 
maları veya disiplin yönünden yer değiştirmeye 
veyahut daha ağır bir cezaya çarptırılmış olma
maları ve dışardan seçileceklerin ayrıca hâkim 
olmıya engel bir suçtan kovuşturma altında veya 
hükümlü bulunmamaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerin yönetim ve denetimi 
MADDE 9. — Birinci sınıfa ayrılmış hâkim

ler arasında yapılacak seçimlerin genel yönetim 
ve denetimi bu bölüm hükümleri dairesinde, Yük
sek Hâkimler Seçim Kurulunca yapılır. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, Cumhuriyet 
Başsavcısının Başkanlığında iki üyeden teşekkül 
eder. İki asıl üye ile bunların engeli halinde yer
lerine Kurula katılacak olan iki yedek üye, Yar 
gıtay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından 
gizli oyla seçilir. Genel Kurulun toplantısı ve 
üyelerin seçimi salt çoğunlukla yapılır. 

Kurul Başkanına kıdemli üye vekillik eder. 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görev 

süresi dört yıldır. Bu süre içinde Kurulda açıla
cak yerler, ikinci fıkradaki esaslar dâhilinde dol
durulur. 

Kurul, tamsayısı ile toplanır ve salt çoğun
lukla karar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun görevleri 
MADDE 10. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulunun görevleri şunlardır : 
1. Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünü 

düzenlemek, yayınlamak ve kütükle ilgili itiraz
ları kesin karara bağlamak. 

2. Yüksek Hâkimler Kurulu için üye seçil-
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mesi gerektiğini Yargıtay ve Yasama meclislerine 
bildirmek, 

3. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin yapa
cağı seçimleri yönetmek ve itirazları karara bağ
lamak, 

4. Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek 
üyeliklerine seçilenlere seçim tutanaklarını ver
mek ve üyelerin göreve başlıyabilmeleri için ge
rekli diğer işlemleri yapmak, 

6. Aşağıdaki maddelerde gösterilen sair işleri 
görmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Seçilme yeterliği bulunanların kütüğünün 
düzenlenmesi 

MADDE 11. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku
rulu; Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Yargıtay 
hâkimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı ile bi
rinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin ad ve soyadları
nı, doğum yer ve tarihlerini ve son bulundukları 
igörevleri ile sekizinci maddenin ikinci fıkrasına 
göre durumlarını yetkili mercilerden tesbit et
tikten sonra, bunlardan seçilme yeterliği bulu
nanlara, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğini ka
bul etmiyeceklerse onbeş gün içinde Kurula ula
şacak şekilde bildirmeleri için Tebligat Kanunu 
hükümleri gereğince tebligat yapar. Bu süre için
de itirazda bulunmıyanlar, seçilmeyi kabul etmiş 
sayılırlar. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu, yukardaki 
fıkra gereğince tesbit ettiği Yüksek Hâkimler 
Kuruluna üye olma yeterliği bulunanların kütü
ğünü, Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Yargıtay 
hâkimliğinden gelen Bakanlık Müsteşarı için ay
rı ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler hakkında 
da ayrı olmak üzere iki grupta soyadı alfabe sı
rasına göre ve doğum yer ve tarihi ile son bulun
dukları görevleri kaydetmek suretiyle her seçim 
için yeniden düzenler. 

Kütüğün düzenlenmesinden sonra seçme ve 
seçilme hakkını kazananlar kütüğe katılmaz ve 
oy vermezler. 

Seçilme yeterliğini kaybettikleri belge ile an
laşılanlar kütükten çıkarılır. ; 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki sayın 
üyenin bir takriri vardır, okutuyorum. 
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C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tasarının 11 nci maddesinin ilk fıkrasında 
(itizarda) kelimesi tabı hatası olarak (itirazda) 
şeklinde basılmıştır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Adıyaman 
Azmi Erdoğan Halil Ağar 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü ne diyor? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNl 
BETÎL (Tokat) — «İtizar» olacaktır, tabı ha
tasıdır. 

BAŞKAN — 11 nci maddenin birinci fıkra
sının sonundaki «itiraz» kelimesi «itizar» olarak 
düzeltilmiştir. Bu şekil ile maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütüğün ilânı ve itiraz 
MADDE 12. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, 11 nci madde gereğince tanzim olunan 
kütüğe göre hazırlıyacağı iki listeyi Resmî Ga
zetede yayınlar. 

Bu listelerde adları yazılı olmıyanlar, liste
lerin yayını tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Yüksek Hâkimler Seçim Kuruluna itiraz edebi
lirler. 

İtiraz edenin, elinde bulunması mümkün 
olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, 
ancak itiraz edenin elinde bulunması mümkün 
olmıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri 
gösterilmiş olanları toplar. Kurul, itiraz eden
den 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 
seçim için yukardaki fıkralar hükümlerine göre 
kesin şeklini aldıktan sonra, kütüğün Yargıtaya 
ait bölümünün yeter sayıda onanmış Örnekleri 
Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilir. Kütü
ğün birinci sınıfa ayrılmış hâkimler bölümünün 
yeter sayıda onanmış örnekleri de, seçimin ya
pılacağı mahallin münasip yerlerine seçim gü
nünden beş gün evvel asılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında gene sayın bir 
üyenin önergesi vardır. Okutuyorum : 
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C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tasarının 12 nei maddesinin 2 nei fıkrasında 
(yayımı) kelimesi tabı hatası olarak (yayını) 
şeklinde basılmıştır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 
Diyarbakır Adıyaman 

Azmi Erdoğan Halil Ağar 

BAŞKAN — Maddenin 2 nei fıkrasında; 
«listelerin yayını tarihinden itibaren..» deniyor. 
Bu «yayını» sözünün, «yayımı» olarak düzeltil
mesi istenmektedir. Tabı hatasıdır. O halde mad
de hakkında başka söz istiyen de yok. Yayınının, 
yayımı, şeklinde tashihi suretiyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçim tarihinin ve yerinin ilânı 
MADDE 13. — Birinci sınıfa ayrılmış hâ

kimler tarafından yapılacak seçim, Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulunun tâyin edeceği yer ve 
tarihte bir pazar günü Ankara'da yapılır. 

Seçimin yapılacağı yer ve tarih, seçim gü
nünden en az onbeş gün önce Resmî Gazete ve 
radyo ile ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Seçimlerde uygulanacak hükümler 
MADDE 14. — Yasama Meclislerindeki se

çimler, kendi içtüzüklerine, Yargıtay Genel Ku
rulundaki seçim, bağlı olduğu özel hükümlere 
göre yapılır. Birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin 
yapacağı seçim, doğrudan doğruya Yüksek Hâ
kimler Seçim Kurulunca aşağıdaki maddelerin 
hükümleri gereğince yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Oy verme süresi ve kimliğin tesbiti 
MADDE 15. — Birinci sınıfa ayrılmış hâ

kimler tarafından yapılacak seçim, ilân edilen 
gün ve yerde saat 10 da başlayıp 17 de sona erer. 

Oy verme süresi içinde oy verme yerine ge
len birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, kimliklerini 
adliye mensuplarına mahsus hüviyet cüzdanı ve
ya nüfus hüviyet cüzdanı veyahut diğer bir res
mî belge ile ispat ettikten sonra oylarını kulla
nırlar. Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu kimliği, 
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kendince tanınan oy verme hakkını haiz iki hâ
kim marifetiyle de tesbit ettirebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
FİKRET TURGANGİL (Aydın) — Söz is

tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Efen

dim, bu maddenin tatbikattaki işleyişinde bir 
noksanlığın mevcudolacağmı tahmin ediyorum. 
Onun için bâzı hususlarda Hükümet ve Komis
yon Sözcüsünün izahat vermelerini istirham edi
yorum. 

13 ncü maddeye göre; «... Seçim Ankara'da 
tâyin edilen bir yerde ve bir Pazar günü yapı
lacaktır....» deniyor. Tahmin ederim ki, birinci 
sınıf hâkimler içinde yurdun muhtelif yerlerin
de bu sıfatı ihraz etmiş birçok arkadaşlar var
dır. Pek tabiî olarak 'bunlar fiilen vazifeleri 
başındadırlar. Ankara'ya gelmeleri gerek malî 
külfet, gerek zaman ve gerekse izin •bakımın
dan bir mevzuatı ilgilendirmektedir. Şu halde 
göre, bu madde aynen kaldığı takdirde, An
kara ve civarında bulunan birinci sınıf hâkim
lerin bu seçime katılmalarına kolaylık sağlar. 
Fakat Kars'ta bulunan ve birinci sınıfa ayrıl
mış bir hâkimin bu seçime katılmasını ve oy 
kullanmasını imkânsız bırakır. Bu hususun 
Sayın Bakan tarafından açıklanmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

LU —• Muhterem arkadaşlar, Sayın Fikret Bey
efendinin işaret buyurdukları nokta, madde
nin tatbikatta kolaylık veya zorluk arz ede
ceği zaviyesinden hatıra gelebilecek bir husus
tur. Ancak, Anayasanın müzakeresi sırasında, 
bu madde tedvin edilirken, bu husus müna
kaşa mevzuu olmuştur. Seçime katılacak bü
tün hâkimlerin burada, Ankara'da toplanması 
zarureti üzerinde durulmuştur. Niçin böyle 
olması lâzımdır? 

Yüksek malûmlarıdır ki, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun arz ettiği hususiyet aşağı - yukarı 
Adliye Vekâletinin vazifesini ifadır. Ve hâ
kimler, kendi kaderlerini kendi elleriyle seçe
cekleri zevata teslim edeceklerdir. Bu itibarla 
seçimin ehemmiyet arz etmesi pek tabiîdir. 

İşaret ettiğim gibi, Anayasanın müzakere-
lerindeki bu ışık altında metin hazırlanmıştır. 
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Bir de başka bir cihet vardır : - Biraz ev

vel kabul buyuruldu. - Bu seçimlerde seçimin 
gizli oyla yapılması, tasnifin açıklığı ve saire 
tamamen Secim Kanununa muvazi olarak alın
mıştır. Hepsini buraya topladığımızı ve bir 
kısmının da mektupla oy gönderdiğini farz 
ıbuyurun. O takdirde ne olacaktır? Farzımu
hal Kocaeli'nde birinci sınıfa ayrılmış bir tek 
hâkim vardır. Ona bir oy pusulası gönderece
ğiz. O zatın reyini koyduğu zarf postayla ge
lecek ve İzmit damgasını taşıyacak. Açıldığı 
zaman İzmit'teki 'birinci sınıf hâkimin hangi 
zata rey verdiği kendiliğinden ortaya çıkacak
tır. Bu takdirde gizlilik diye bir şey kalmıya-
cak.ve açık oyla seçildi gibi bir manzara arz 
edecektir. Tahmin ederim ki muhterem arka
daşım bu gibi mahzurları, heyetin teşekkülü
ne tesir edecek bir mahzur diye kabul ederler. 

Bunların harcırahları elbette ki verilecek
tir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
seçimlerin yapılması için geçecek müddet de 
göz önünde tutulursa, belki bu seçim tarihleri 
mahkemelerin tatil zamanına tesadüf edecektir. 
G-örünüşte böyle olacağı anlaşılmaktadır. îşin 
aksamaması bakımından seçimin tadile tesadüf 
etmesi, mahzurları bertaraf edecektir. Arz 
ettiğim, gibi, seçimler ehemmiyetlidir, iki gün, 
üç gün için vazifeten Ankara'ya gelmek, va
zifelerini ihmal mahiyetinde değildir. Çünkü, 
yapılan seçim de bir vazifedir, hem de ehem
miyetli bir vazifenin ifası mahiyetinde oldu
ğunda tereddüdolmasa gerektir. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy vermeden önceki işler 
MADDE 16. — Yüksek Hâkimler Seçim 

Kurulu, kimliği tesbit edilen hâkime, üzeri 
mühürlenmiş özel bir zarf ve altında sırasiyle 
alt alt a (1 - 6) rakamları bulunan (asıl üyeler) 
ile (yedek üye) kısımlarını muhtevi matbu, 
mühürlü bir oy pusulası verir. Bunları alan 
hâkim, doğruca kapalı oy verme yerine gider 
ve oyunu kullanmadan başka yere gidemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunu-
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yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oy verme 
MADDE 17. — Kapalı oy verme yerine gi

ren hâkim, ilân edilen ve bir örneği de kapalı 
oy verme yerinde bulunan seçilme yeterliği 
bulunanlar kütüğü örneğinde yazılı kimseler
den altısının ad ve soyadı ile görevini, oy pus-
lasmm (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 ye
rini terk eder ve zarfını sandığa, bizzat atar. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oy vermenin sonucu 
MADDE 18. — Yüksek Hâkimler Seçim Ku

rulu, oy verme süresi bittikten sonra sandığı açar; 
kapalı zarfların ve listeye göre oy verenlerin 
sayısını tesbit eder. 

Oyların sayımı aralıksız devam eder. Yapıla
cak itirazlar işi durdurmaz. 

Oyların sayılması sonuçlandıktan sonra, mu
teber oylara göre her şahsın aldığı oyları ve en faz
la oy alarak asıl ve yedek üyelikleri kazananları 
gösteren bir tutanak düzenlenir. Oylarda eşitlik 
halinde adçekme yoluna gidilir. 

Yakardaki fıkra gereğince düzenlenecek seçim 
tutanağı, oy yerinde okunmak ve bir hafta süre 
ile asılmak suretiyle ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muteber olmıyan oy puslaları 
MADDE 19. — Tek biçim ve renkteki mühür

lü zarf veya matbu oy puslası, oy verenin kimli
ğini belli edecek imza, mühür veya her hangi bir 
işareti taşır veya mühürlü zarf veya matbu oy pus
ları yerine başka bir zarf veya oy puslası kulla
nılır yahut da bir zarftan birden ziyade oy pus
lası çıkarsa, verilen oy; oy puslasma daha fazla 
sayıda kimsenin adı yazılırsa, sondan başlıya-
rak fazla adlar muteber sayılmaz. Daha az sayı
da ad yazılı oy puslası muteberdir. 
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Oyun kime verildiği tereddütsüz anlaşılırsa, I 

oy paslaşma ad, soyadı veya görevin yazılmaması 
oyun muteber olmamasını gerektirmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Lstiyen? 
Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Yasama Meclislerince seçilecek üyeler 
MADDE 20. — Yasama Meclisleri, yüksek 

mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye ı 
olma şartlarını kazanmış ve 8 nei madde hükmü
ne uygun niteliği haiz •bulunanlar arasında asıl 
ve yedek üyeleri seçerler. 

Yasama Meclisleri Başkanlıkları, seçimi kaza
nan asıl ve yedek üyelerle oy alan diğer adayla
rı ve aldıkları oy sayısını göstermek üzere düzen
lenecek birer tutanağı Yüksek Hâkimler Seçim 
Kuruluna gönderirler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki sayın 
üyenin tabı hatası olduğuna dair önergeleri var
dır. okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 20 nei maddesinin ilk fıkrasındaki 

(arasından) kelimesi, yanlışlıkla (arasında) şek
linde basılmıştır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 
Adıyaman Diyarbakır 
Halil Ağar Azmi Erdoğan 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Takat) — Düzeltmeye iştirak ediyoruz 
efendim. I 

BAŞKAN — Bir talbı hatasıdır. Tashih edil
miş şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. I 

Seçim tutanaklarının birleştirilmesi I 
MADDE 21. — Yüksek Hâkimler Kurulu, 

kendi düzenlediği seçim tutanağı ile Yasama Mec- I 
Hislerinden ve Yargıtaydan gelen tutanakların I 
sonuçlarını birleştirerek Yüksek Hâkimler Ku- I 
rulu asıl ve yedek üyelerini bir tutanakla tesbit I 
eder. Bu tutanak Resmî Gazetede yayınlanır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. I 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1 

Seçim işlerine ve sonucuna itiraz I 
MADDE 22. — Yargıtayda ve birinci sınıfa I 

ayrılmış hâkimler arasında yapılan seçim işlem- I 
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1 erine karşı, işlemin yapıldığı günden ve seçim 
sonucuna karşı da tutanağın Resmî Gazetede ya
yınlanmasından sonra 1'5 gün içinde Yargıtay 
Başkanlar Kuruluna itiraz oluna'bilir. 

İtiraz edenin delilleri hakkında 12 nei madde
nin 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) - Efen
dim, 22 nei maddede, İki teşekkülden seçilecek 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerine itiraz hakkı 
tanınmış, fakat Yasama Meclislerinden seçilecek
lere itiraz hakkı tanınmamıştır. Yasama Meclis
lerince seçilecek şahıslarda da, aynı kanunun 8 
nei maddesinde yazılı seçilme niteliklerini ihlâl 
eden hallerin vücudu mümkün olabilir. O bakım
dan, iki Meclisin seçeceği şahıslarla Yargıtay ve 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından seçilen 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri arasındaki 
müsavatı temin bakımından 21 nei maddenin 
birinci fıkrasında; «Yasama Meclislerinde, Yar
gıtayda ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler 
arasında yapılan seçim işlemlerine karşı, iş
lemin yapıldığı günden ve seçim sonucuna 
karşı da tutanağın Resmî Gazetede yayınlan
masından sonra 15 gün içinde Yargıtay Baş
kanlar Kumluna itiraz edilebilir.» demek sure
tiyle, Yasama Meclislerinden gönderilecek 
üyelere de itiraz hakkının tanınmasını temî-
nen bir tadil teklifi arz ediyorum. Takdir 
Yüksek Senatonundur. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mâruzâtı var 
mı, efendim? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Önerge okunduktan sonra 
mâruzâtımız olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilen 
önergeyi okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Madde 22 nin aşağıdaki şekilde tadilini arz 

ve teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret Turhangil 
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MADDE 22. — Yasama meclisleri, Yargıtay 

ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler esasında 
yapılan seçim işlemlerine karşı, işlemin yapıl
dığı günden ve seçim sonucuna karşı da, tu
tanağın Resmî Gazetede yayınlanmasından son
ra on beş gün içinde Yargıtay Başkanlar Ku
ruluna itiraz olunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, öner
ge, Yüksek Hâkimler Kuruluna Yasama Mec
lisleri tarafından seçilen üyelerin, seçim iş
lemlerine lait itirazlarınca, Yargıtay Başkanlar 
Kurulu tarafından tetkik edilmesini istemek
tedir. 

Bu istek, Yüksek Hâkimler Kuruluna Yasa
ma Meclisleri tarafından seçilen üyelerin se
çimlerine taallûk eden muamelelere münha
sır olsa dahi, yasama meclislerinin tasarrufu
nu, Yargıtay Başkanlar Kurulunun murakabe
sine tevdi etmek gibi bir netice doğurur, ya
sama meclislerinin faaliyet ve muameleleri, 
hiçbir suretle Yargıtay Başkanlar Kurulu
nun murakabesine tevdi edilemez. Her ne 
kadar, yasama meclisleri tarafından Anayasa 
Mahkemesine üye seçileceklerin, seçimlerine 
ait muamelelere vâki olacak itirazların Ana
yasa Mahkemesi tarafından tetkik olunabile
ceği yolunda, Anayasa Mahkemesinin Kurulu
şu ve yargılama usulleri hakkındaki Kanuna 
bir hüküm konulmuş ise de, Anayasa Mah
kemesinin esa görevi, yasama meclisleri tara
fından çıkarılan kanunların ve yapılan içtü
züklerin Anayasaya uygunluğunu murakabe et
mek ve karara bağlamaktır. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda bu 
maksat önde gelmektedir. O halde, yasama 
meclislerinin çıkardıkları kanunların ve yap
tıkları içtüzüklerin Anayasaya uygunluğunu 
murakabe edip karara bağlamak salâhiyetine 
sahibolan Anayasa Mahkemesinin, yasama 
meclisleri tarafından seçilmiş bulunan üyeleri
nin seçimlerine ait itirazları da tetkika yetkili 
olmasını kabul etmek tabiîdir. 

Burada bir ihtimal, daha düşünülebilir. De
nebilir ki, Yüksek Hâkimler Kurulunun, ya-
yasama meclisleri tarafından seçilen üyelerin se
çimlerine ait itirazı Anayasa Mahkemesi tetkik et
sin. Bu da mümkün değildir. Çünkü Anayasa
mız, Anayasa Mahkemesinin görevlerini tah-
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didî olarak, bizzat metninde, tesbit etmiştir. 
Biz, Anayasa Mahkemesine, Anayasa metnin-
nindeki sarahat dışında yeni bir vazife ve sa
lâhiyet veremeyiz. O halde, yasama meclisleri 
tarafından Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilen 
üyelerin, seçimlerine itiraz vukubulursa, seçim
lerinde usulsüzlük olduğu ileri sürülürse ne 
olacaktır? Bunu, yasama meclisleri halledecek
tir. Bu, bir Anayasa mevzuudur. Bu itibarla, 
komisyonumuz, muhterem arkadaşımız tarafın
dan verilen önergedeki mütalâaya iştirak et
memektedir. 

FİKRET TTJRHANGİL (Aydın) — Bir 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — 8 nci 

maddenin tedvin şekliyle 22 nci madde hakkın
da yapmış olduğunuz müdafaa tarzının birbi
rine uygunluğu kabul edilebilir mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — 8 nci maddeden neyi kas
tediyorsunuz ? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — 8 nci 
madde Yargıtaydan ve birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimler arasından seçileceklerle yasama mec
lislerince seçilecek şahıslarda aynı niteliklerin 
aranmasını şart koşmuştur. «Yasama meclisle
rince seçilecek şahısların yüksek mahkemeler
de hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma şart
larını kazanmış ve 65 yaşını doldurmamış olan
lar arasından seçilmesi gerekir.» diyor. İkinci 
fıkrada: «Üye seçileceklerin hâkimlikten çıka
rılmayı gerektiren bir suçtan kovuşturma al
tında veya hükümlü bulunmamaları, işten el 
çektirilmiş olmamaları veya disiplin yönünden 
yer değiştirmeye veyahut daha ağır bir cezaya 
çarptırılmış olmamaları ve dışarıdan seçilecek
lerin ayrıca hâkim olmaya engel bir suçtan ko
vuşturma altında veya hükümlü bulunmamaları 
şarttır.» denilmektedir. 

Peki, bu hükmün tatbikatını kontrol ede
cek organ neresidir? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Davamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Turhangil iki mevzuu birbirine karıştır
maktadırlar. Mevzuun birisi şu: Yasama mec
lisleri tarafından Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilen üyelerin seçimlerine karşı bir itiraz dü
şünülebilir mi, düşünülemez mi? cevap, düşü
nülebilir. 
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göre birinci sınıfına ayrılmış şahıslarından ola
caktır. 

Biz, yasama meclisleri olarak, eğer seçece
ğimiz üye Yargıtay dan da olsa, sicilini, dosya
sını gene Yargıtaydan istiyeceğiz. Eğer Adliye 
Vekâletine mensupsa, yine oradan istiyeceğiz. 
Yani, binnetice yasama meclisleri olarak tasar
rufumuzu kullanırken oralardan soracağız. Bu 
sebeple Yargıtay Başkanlar Kuruluna tanınan 
buradaki salâhiyet, sözcünün beyan ettiği gibi, 
yasama meclislerinin tasarruf hakkını ihlâl di
ye bir hal olarak kabul edilmez. Ancak kanuna 
uygun kişinin seçilmesini temin eder. Eğer seç
tiği şahıs bir kavuşturmaya tâbi tutulmuşsa, o 
takdirde biz kovuşturmaya tâbi tutulmamış bir 
üyeyi yeniden seçme hakkına sahibiz. Burada 
bu hakkımızı kimse alınıyor. O bakımdan bu-
hiçbir mahzur yoktur. Orası bu şahıslar hak
kında en yakın, ilgili ve malûmat sahibi bir or
gan olduğu için, malûmatı kendilerinden olmak 
şarttır. Çünkü, başkasında arıyamayız. Bu ba
kımdan benim teklifim, çok hassasiyet duydu
ğum yasama meclisinin hakkına bir taarruz 
değildir. Bilâkis bu hakkın çok isabetli, yerin
de ve kanuna uygun olarak kullanılmasını te
min gayesine matuftur. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için, özür dilerim, 
efendim. 

O. Senatosu B : i 
Mevzuun ikincisi: Bu itirazı hangi merci 

tetkik etsin? Fikret Turhangil arkadaşımız bu 
itirazı Yargıtay Başkanlarından meydana ge
len kurul tetkik etsin diyor. Yargıtay Başkan
larından terekkübeden kurul bunu tetkik ede
mez. Bu kurula bu yetkiyi vermek, yasama mec
lislerinin faaliyetini - bu hususa münhasır olsa 
dahi - Yargıtay Başkanlar Kurulunun muraka
besine tevdi etmek demek olur ki, bu da Ana
yasaya aykırı düşer. 

Filhakika, demin de izah ettim; Anayasa 
Mahkemesine yasama meclisleri tarafından se
çilen üyelerin, seçimlerine itirazları, Anayasa 
Mahkemesinin tetkik edeceği şeklinde, Anaya
sa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usul
leri hakkındaki kanuna, bir hüküm konulmuş 
ise de, orada durum, başkadır. Anayasa Mah
kemesi, yasama meclislerinin çıkardıkları ka
nunların yaptıkları içtüzüklerin Anayasaya uy
gunluğunu kontrol etme ve karara bağlama 
yetkisine de sahiptir. Binaenaleyh, teşriî tasar
ruf, zikredilen mevzular bakımından, esasen 
Anayasa Mahkemesinin murakabesine tâbidir. 
Bu hükme kıyasen Yüksek Hâkimler Kuruluna 
yasama meclisleri tarafından seçilen üyelerin 
seçimlerine ait itirazların tetkikini Anayasa 
Mahkemesine verelim de diyemeyiz, çünkü, Ana
yasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini Ana
yasa tahdidi olarak tesbit etmiştir. İBuna bir 
yenisi, Anayasa tadili dışında, ilâve edilemez. 
O halde, mesele, nasıl halledilecektir? Bu, bir 
Anayasa mevzuudur. Anayasada, hakkında hü
küm tedvin edilmemiş bulunan diğer mevzu
larda ne yolda hareket edilecekse, bu mevzuda 
da o yolda hareket edilecektir. 

FİKRET TÜRHANOİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Çok 

muhterem Komisyon Sözcüsünün beyanlarını 
dikkatle dinledim. Ancak, fikirlerine iltihak 
edemiyorum. Çünkü, netice, gene yasama mec
lis] erinindir. Yüksek Hâkimler Kuruluna seçi
lecek üçerden 6 asıl ve birer yedek üyeyi seç
mek bize aittir. Fakat bizim seçme hakkımız, 
nitelik şartlarına haiz, bu Kurula girecek üye
lerde aradığımız evsafı aramamız şartiyledir. 

Şimdi esasen seçilecek şahıslar, Yüksek Mah
keme hâkimlerinden veya Hâkimler Kanununa 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHlR KURUTLU-

Oö-LU — Çok muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Fikret Beyefendinin dermeyan buyur
dukları mahzur vehlei ulâda birtakım fikir
leri işgal etmek istidad^ndadır. Ancak bir 
noktaya dikkat nazaılarmı çevirmelerini is
tirham ed eceğim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun teşekkülüne 
dair olan 143 ncü maddeyi okuduğunuz zaman 
biraz vuzuha kavuşacağınız ümidindeyim. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
de Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek üye
lerin, ya yüksek mahkemelerde hâkimlik yap
mış olmaları veya bunlara üye olma şartını 
kazanmış kimselerden olması lâzımdır. Böyle 
olunca, bu yüksek mahkemeler hangileridir? 
Bu da 132 nci maddeden sonra gelen 139 ncu 
maddede tesbit edilen müesseselerdir. 

Kendilerinin ifade buyurdukları şekilde 
meclislerin - seçilme yeterliği bakımından - yap-
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tığı seçimlerin iptalini Temyiz Mahkemesi Baş
kanlar Kuruluna tanıdığımız zaman, bu Baş
kanlar Kurulu sadece kendi bünyeleri için
den geleceklere değil, Danıştay Askerî Yar
gıtay ve mahkemelerden seçilebileceklerin va
ziyetlerini tetkik gibi bir duruma düşmüş ola
caklardır. Kendileriyle irtibatı bulunmıyan 
müessese mensubu şahısların durumlarını tet
kike girişeceklerdir. O halde bu, sadece Tem
yiz Mahkemesi içinde mütalâa, edilecek bir ta
sarı olmakla beraber, şümullü bir inceleme mev
zuu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Fakat tasarının 14 ncü maddesinde, yasa
ma meclislerinin kendi içtüzüklerine göre bu 
seçimleri yapacağına işaret edilmiş bulunmak
tadır. içtüzüklere konacak hükümlerle bu 
ayarlanabilir. Ne şekilde? Yapılacak seçimde, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye olmak talebin
de bulunan, seçilmeyi arzu eden zevat müra
caat edecekler; bu müracaatların ne şekilde 
tevsik edileceğine dair İçtüzüğe hüküm kon
malıdır. Bunun konulması zaruridir. Çünkü İç
tüzük halledilecektir. Bu takdirde ne olacak? 
(x), ben Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilmeyi 
talebediyorum, beni seçin diyebilecektir. Bu 
zatın seçilme yeterliği olup olmadığını içtüzük
ler tâyin edecektir. Yüksek mahkemede hâkim
lik etmiş mi, etmemiş mi? Bu iddiayı, Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye olmak istiyen za
tın kanuni şartları kazanmış olduğu iddiasını 
tetkik edecek. Ne üzerinde! Sicili üzerinde. 
Bu siciller üzerinde tetkik, elbetteki 8 nci mad
dede sayılmış bulunan evsafın birinin noksan 
olduğu veya kanundaki ahvale uygun bulundu
ğu nereleri üzerinde vâki olacaktır. Bu iti
barla, İçtüzüğün halletmesi lâzımgelen bir me
sele olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, tetkikin Anayasaya uygun
luğu veya ademimutabakatı da üzerinde durul
ması gereken bir mesele olabilecektir. Bu hu
susa da işaret etmek isterim. Bu sebeple, 
Meclisin tasarrufuna dâhil olan işlerin ve 
başka müesseseye taallûk eyliyen eşhasın di
ğer bir müessesede seçilme yeterliğini haiz 
olup olmadığı bakımından bir tetkikata tâbi 
tutmanın hem Anayasamızın ruhu ile ve hem 
de Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluş es-
pirisi zaviyesinden bir mutabakatı olmıyacağı 
kanaatindeyim. Belki izahlarım muhterem ar
kadaşımızı tatmin etmemiştir. 
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Takri

rimi geri alıyorum, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde hakkında başka söz istiyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 Baş
kanı tarafından Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanlığına bildirilir. 

Görev süresinin bitmesinden başka bir se
beple görevinden ayrılan üyelerin yerine, se
çim tutanaklarına göre onlardan sonra gelen 
kimseler getirilir. Bu işlemi Yüksek Hâkim
ler Seçim Kurulu yapar. 

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

Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yer
lerine getirilenler veya seçilenler ayrılan üye
lerin süresini tamamlarlar. 

Seçim süresine altı ay kala boşalan üyelik
ler, ancak Genel Kurul karar verdiği takdir
de doldurulabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun, Muhittin Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 
görev süresinin bitmesinden başka bir sebeple 
görevinden ayrılan üyenin yerine seçim tutanak
larına göre, ondan sonra gelen kimse üye olur, 
şeklindeki ifade bizim seçim sistemimize aykırı
dır. Yani, bütün seçimlerin sistemine aykırıdır. 
Asıl üye seçilir, yedek üye seçilir. Bunlardan, 
her ne sebeple olursa olsun ayrılan olursa, aynı 
usulle, asıl veya yedek seçilir. Belki, o sırnda bu 
ayrılan üyenin yerine daha değerli bir zat gelir. 

Bu itibarla, söz konusu usul bütün seçim sis
temine aykırı olan bir usuldür. Onun için bu 
maddenin tayyını ve bu hususta bir teklif tak
dim ediyorum, kabulünü rica edeceğim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU — Muhterem arkadaşlarım, maddeyi muh
teviyatı itibariyle tetkik ettiğimiz zamanda, 5 ay 
evvelden ilân yapılmasına, hazırlıklara geçilme
sine işaret edilmektedir. Bu da gösteriyor ki, bir 
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seçime gitmek kolay değildir. Uzun zamana mü
tevakkıftır. Uzun hazırlıklara ihtiyaç vardır. Bu 
itibarla bu usul bir kolaylık temin eder. Ancak, 
müddet zaviyesinde bu böyledir, ehliyet zaviye
sinde başka bir noktai nazar öne sürülebilir. 
Doğrudur, burada iştirak etmek lâzımgelir. Yal
nız, şurasını arz etmek isterim ki, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilecek üyelerin, seçildikleri 
gruplar kıymet itibariyle birbirinden ne bir ka
deme aşağı, ne bir derece yukarıdır, hepsi aynı 
ehliyette, hepsi aynı ahlâki seviyede, hepsi hiz
metin en üst kademesini işgal eden kimselerdir. 
Bu itibarla daha kıymetli bir zatın gelmesi muh
temeldir, yahut daha kıymetsiz bir zatı getirmek 
vazifeyi aksatır, diye bir düşüncenin mevcudol-
maması icabeder. Kaldı ki, bir umumi seçim sis
temi içinde mütalâa edilecek bir mahiyet arz 
eden bu müesseseyi, hizmeti aksatmadan yürüt
mek ve hizmeti görmek zaviyesinden de aynı 
ehliyete sahibolanlarm bu mevkilere gelmesi yö
nünden hareket eden bir mekanizma olarak mü
şahede edilmesi lâzımdır. Bu sebeple kabul bu
yurdukları istikamette maddenin tayyı halinde 
5 ay Yüksek Hâkimler Kurulu hizmet göremiye-
cek bir nisaba düşmüş olabilir. Bu şekilde de 
bir netice tahassul edebilir. Bu itibarla, 4 taraflı 
düşünülerek, madde bu şekilde tedvin edilmiş ol
duğundan, tekliflerinde ısrar etmemelerini Mu
hittin Beyefendiden istirhamda bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

Sayın Bakanımızı dikkatle dinledim. Diyorlar 
ki, bâzı ahvalde Yüksek Hâkimler Kurulu teşek
kül bile edemez. 

Kanunun 1 nci maddesine göre kurulun 18 
asıl ve 5 yedek üyesi vardır. Yedekler, işte böyle 
arızaları telâfi için konulur. Efendim, falan ay
rıldı, filân istifa etti; bu gibi arızaları telâfi için 
düşünülür. 

Sonra, diyorlar ki, Yüksek Hâkimler Kuru
luna seçilecek hâkimler zaten birinci sınıf hâ
kimlerdir. Binaenaleyh, hepsi muhteremdir, hep
si iyidir ama, seçim daha muhteremdir, daha iyi
dir, daha üstündür. Seçime bunun için gidilir. 
Yoksa şu şu evsafı haiz hâkimler tâyin edilir, 
denirdi. Seçimin ehemmiyetini burada kimse in
kâr edemez. Seçim o kadar ehemmiyetlidir ki. 
Bu itibarla, Sayın Bakanın fikrine katılmıyo
rum. Yedeklerden üye alınması, hukukan mev-
eudolmryan, şayanı kabul olmıyan bir üyeyi bu 
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kurula getirmek, demektir. Maddenin komisyona 
iadesini rica ediyorum. Bu hususla ilgili bir tak
ririm vardır. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

LU — Çok muhterem arkadaşlarını, seçimin 
kudsiyeti hakkında tahmin ederim İd, Muhittin 
Kılıç Beyefendi ile ayrı düşünmemize imkân 
yok. Elbetteki seçimin ifade ettiği bir mâna var
dır ve bu mâna ulvî bir vasıf taşır. Buradaki se
çimler; seçimin mutlaka en iyi birşekli tâyin et
tiği mânasında değil, istiklâliyetin muhafazası za
viyesinden, tâyin edecek bir mercie bağlanma
mış olmasından, siyasi tasallutlardan hâkimleri 
korumak için kendi aralarından seçim yoliyle 
teşkil olunacak bir kurul vasıtasiyle kendi mese
lelerini halletmek için kabul edilmiştir. Yüksek 
Hâkimler Kurulu üç bölüm halinde çalışacaktır. 
Üç bölüm halinde çalışırken bu bölümlere ayrıl
mış olan üyeler mutlaka tam sayıyla çalışacak
lardır. Farz edelim ki, her hangi bir şekilde 5 ye
dek üye ve 1 asil üye ayrıldı, kendi istekleriyle 
ayrıldı. 1 asil ve 5 yedek üyenin yokluğu bu 
kurulu çalışamıyacak hale getirecektir. Ne yapa
cağız? Seçime gideceğiz. 5 ay, birtakım özlük iş
leri muallâkta kalacak; hâkimlerin şahıslarına, 
zatlarına taallûk eden birtakım mesail halledile-
meden uzun bir süre beklenecektir. 

Kaldı ki, 2 yılda bir, seçimin yenilenmesi 
zarureti sistemin içine dâhildir. Çünkü, yarısı 
değişecektir. Bu itibarla, seçimlere 6 ay kala, 
7 ay kala veya 8 ay kala vâki olacak bir inhilâl 
sebebiyle yeni seçime gidildiği zaman, 2 yıl 
sonra yapılacak seçimle, yedek kalmadığından 
dolayı yapılacak seçim arasında bir tedahül 
olacaktır. Bundan da gayritalbiî birtakım netice
ler doğabilir. Bu itibarla, seçime arz edilmiş 
olanlar içinde, bilhassa, Temyiz Mahkemesinden 
ve birinci sınıf hâkimlerden gelenler arasında, 
Anayasada bir oy nisbeti tanınmıştır. Bir salt 
çoğunluk veya bir 2/3 ekseriyet de tanınmamış
tır. Seçilirler dendiğine göre nispî bir ekseriyet
tir. Bu nispî ekseriyette, 35 oy alan yanında, 34 
oy alan seçilemez. Belki daha aşağı oy alanlar 
da bulunabilir. Bu hal o zatın ehliyetsizliğinden 
dolayı değildir. Hiç aday güsterilmiyen bir se
çimde reyler dağılmış olabilir. Bu itibarla, biz, 
hizmetin aksamaması zaviyesinden yeniden seçi
me gidilmesi halinde de çok vahim neticeler çıka-
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bileceği kanaatiyle maddenin aynen kabulünü is
tirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

muhterem Adalet Bakanımız Yüksek Hâkimler 
Kurulunun üç organ halinde çalışacağını ifade 
buyurdular. Bendenizin zannedersem bir cüm
lesini yanlış anlıyorlar ve bunu kendilerine mes
net ittihaz ediyorlar. Bendeniz beş yedek üye ay-
rılırsa demiyorum. Beş aded yedek üye vardır. 
Asıl üyeler ayrıldığı takdirde 5 yedek üye boşa
lan asıl üyelikleri ikmal edecektir. İkmal ettiği 
ahvalde dahi kendilerinin beyan buyurduğu gi
bi, üç kurul halinde çalışacak olan Hâkimler Ku
rulu teşekkül edemezse bunu halletmek için şim
di bir fıkra konabilir. Bendeniz diyorum ki, mad
de encümene İade edilsin. En kuvvetli esbabı 
mucibe olarak da seçilmiyen adamı, yok olan ada
mı, bir müddet sonra, var telâkki etmenin hu ku
kan mümkün olamıyacağı tezinden hareket ediyo
rum. Temyiz Üyesi Ali Bey, Kurula seçildi, 6 
ay görev yaptı, ayrıldı; yerine yedeği gelir. 3' ay 
sonra - Allah göstermesin - bir üye vefat etti. 
yerine bir yedek daha gelir. 

Ne gibi bir esbabı mucibe ile yedeklerin hep
sini bitiriyorlar da; seçilmiyen ve şu kadar az oy 
alan, hukukan seçilmiyen 'bir adamı yeniden iş ba
sma getiriyoruz"? Buna bendeniz şahsan kaani de
ğilim. Kaldı ki, şahıslar arasında da bir nevi tu
haflıklar yaratır. Hem de Allah muhafaza, sıra-
dakiler birbirlerinin ölümünü bile isterler. Hal
buki, seçime gidilirse, alnının akı ile kazananlar 
gelecek âza olacaktır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak Sayın 
Kılıç'ın önergesi vardır. Okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
23 ncü maddenin komisyona iadesini arz ve 

teklif ederim. 
Konya 

Muhittin Kıhe 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor muf 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNl BETİL (To
kat) — Etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI SAHlR KURUTLUOG-

UL (O. Baş. Kon.) — iştirak etmiyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oyları

nıza sunacağım. 
(Muhittin Kılıç'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyehler... 15 o karşı 25 oyla kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUAMMER OBUZ (ıKonya) — Başkanım, 
25 ııci maddenin birinci bölüme alınması için bir 
teklif yapacağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı ? 
MUAMMER OBUZ (Devamla) — Hayır 

efendim, 25 nei maddedeki yeminin birinci bölü
me ithalini esbabı mueilbesiyle arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER OBUZ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, maddelerini kabul buyurduğunuz bi
rinci bölüm hâkimlerin seçimlerini derpiş etmek
tedir. Seçilen şahıs Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye olmak sıfatını iktisabeder, ancak vazifeye 
başlama yeterliğini haiz bulunmamaktadır. 25 nci 
madde tetkik edildiği takdirde görülecektir ki, 
seçilen hâkimin vazifeye başlaması için, ikinci 
bentte gösterilen yemini eda etmesi lâzımdır. 25 
nci maddenin birinci fıkrasında «Yüksek Hâkim
ler Kurulu asıl ve yedek üyeler görevlerine baş
larken Yargıtay Genel Kurulunun Cumhuriyet 
Başsavcısının da katılmasiyle yapacağı açık otu
rumda şöyle andiçerler.» demektedir. 

Şimdi biz 1 nci bölümde hâkimlerin seçim
lerini göz önünde bulundurmuş olmakla bu 
yemini de bu bölüme ilâve etmek zorunda bu
lunmaktayız. Aksi takdirde, hâkim görev yap
ma yeterliğini iktisabetmemiş olacaktır. 

Bendeniz, 25 nci maddenin, 1 nei bölümün 
sonuna, 24 ncü madde olarak eklenmesini arz 
ve teklif ediyorum ve bir önergeyi Başkanlığa 
takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme baş
lamadan evvel, Cumhuriyet Senatosunca Kar
ma Komisyona beş sayın üyenin seçimine ait 
bir önerge vardı, okundu ve 5 arkadaşımız oy
larınızla seçildi. Ancak, yine bu önergeyi ver
miş olan sayın üyeler, 2 nci bir önerge ile Yük
sek Meclisi bir noktada uyarmaktadırlar. 

92 nci maddeye uygun bir şekilde bu inti
habın yapılması için iki arkadaşın bu isimlere 
iltihak ettirilmesi hakkındaki önergeyi oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

— 529 — 



O. Senatosu 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargı
lama usulleri hakkındaki kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince 'benimsenmiyen maddeleri üze
rinde rapor hazırlamak üzere teşkil edilen 
Karma Komisyona Millet Meclisince beş üye 
seçilmiş olduğu öğrenilmiştir. Anayasanın 92 
nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, adı 
geçen komisyona evvelkilere ilâveten Ahmet 
Çekemoğlu ile Refet Aksoyoğlu'nun seçilmele
rini arz ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Muhittin Kılıç. Sedat Çumralı 

'Gaziantep 
Zeki İslâm 

BAŞKAN — Okunan önergeyi dinlediniz. 
Buna göre 5 sayın arkaclaş Karma Komisyona 
seçilmiş 'olacaklardır. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, başka bir önerge var, onu okutuyo
rum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Organların teşekkülüne takaddüm etmesi 

gerektiği ve alâkalı olduğu itibariyle : 
(25 nci maddenin 24 ncü madde olarak ak

tarılmasını) arz ve teklif ederiz. 
Konya Konya 

Muammer Obuz Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon.. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNl 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Ana
yasamızı kısım ve bölüm bakımından, tetkik 
etliğimiz zaman görürüz ki, Türkiye Büyük 
"Millet Meclisi 63 ncü ve mütaakıp maddeler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri (Genel olarak) 64 ncü madde. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin andieme-
1 erine ait madde 77. O halde Anayasamız, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu 63 
ncü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkilerini 64 ncü ve mütaakıp maddeleriyle 
tesbit ettikten sonra, 77 nci maddesiyle de, 
andiçimeden ve andın metninden bahsetmekte
dir. Cumhurbaşkanının andiçmesi 96 nci mad
dede, görev ve yetkileri de mütaakıp madde
lerde yer almıştır. Tasarının tasnifi, Anayasa-
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ıııızm tasnifine uygunluk arz etmektedir. Bu 
itibarla, seçime taallûk eden hükümlerden son
ra, 24 ncü maddede Yüksek Hâkimler Kuru
lunun organlarından ve 25 nci maddede de and-
içmeden bahsedilmiş 'bulunmasında hiçbir uy
gunsuzluk mütalâa edilemez. Bu sebeple biz, 
komisyon olarak, önergeye iştirak etmemekte
yiz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Sayın ar

kadaşlar, Anayasamızdaki sıra bizce çok mu
teberdir. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşuna dair kanun görüşülürken. Anayasa
dan naklolunan maddeler karmakarışık edil
miş diye üzüntümüzü beyan ettik. Komisyon 
sözcüsü arkadaşımız, bu sıraya Anayasa Mah
kemesi teşkiline dair olan kanunda riayet etse 
idi biz daha çok tatmin edilmiş olurduk. Gös
terdiği. misal tatmin edici mahiyette değildir. 

Bendenizin mâruzâtı mâkul ve muhiktir id
diasındayım. Şu itibarla : Daha azaların va
zife görme yeterliği tekemmül etmemiş, ye
min etmeden vazife göremez zihniyetindedir. 
Fakat, ne oluyor? Tasanda organlar teşkil 
ediliyor ve hiçbir münasebeti olmadığı halde, 
24 ncü maddede; 'başkan, bölümler, Genel 
Kurul gibi kısımlar var. Bunlarla yeminin ne 
alâkası var? 25 nci madde yemin şeklini izah 
etmektedir. Bendenizin teklifimin ne gibi bir 
mahzuru tevlidettiğini komisyon, esbabı rnuci-
besiyle izah etme imkânına malikse, sözcü 
arkadaşımız lütfetsinler. Yoksa burada, Ana
yasadaki emsal teşkil etmiyen sıranın zikrine 
lüzum ve mahal yoktur. Takririmde ısrar edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon.. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; de
min arz ettim; 24 ncü madde, Yüksek Hâkim 
ler Kurulunun organlarından bahsetmektedir. 
25 nci maddede andiçımeyi ve andın şeklini tes
bit etmektedir. Bu organların görev ve yetki
leri ise, daha sonraki 'maddelerde yer lahnıstır. 
Arkadaşımın tekliflerinde ikna edici bir sebep 
yoktur. Ben, kendilerimi ikna için Anayasada
ki tasnifi misail olarak arz etifckn. Anayasaımızın 
63 ncü maddesi Türkiye Büyük Millet McclLsin-
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den, 64 neü ve mütaıakıp maddeleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden 
bahsetmektedir. Yemin, daha sonra, 77 nei 
maddede yer ahmaktadır., Anayasamızda riayet 
edilen tertip aynidir. Bu selbeplerle kendilerini 
tatmin için bu tasarıdan (bahsederken, Anayasa
daki sıra misal olarak arz edilmiştir. Anayasa
mızda Üa dunum aynıdır. (Oya oya sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor, 
önergeyi telkııar okutarak oylarınıza sunacağımı. 

(Muammer Obuz ve Muhittin Kılıç'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyulnuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

İkinci Bölüm 

Organlar 
Kurulun organları 

MADDE 24. — Yüksek Hâkimler Kurulu, 
organları vasıtıasiyle görevlerini yapar ve yetki
lerini ikullanır. 

Kurulun organları şunlardır : 
1. Başkan, 
2. Bölümler, 
8. Genel Kurul. 

BAŞKAN — Madde hakkınlda söz istiyen 
yök. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edici
ler.!. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Andiçme 
MADDE 25. —, Yüksek Hâkimler Kurulu 

asıl ve yedek üyeler görevlerine başlarken Yar
gıtay. Genel Kurulunun Cumhuriyet- Başsavcisı-
•nin da kaitıinıasiyle yapacağı acık olurumda. 
şöyle anıdiçerler : 

«Görevimin yerine getirilmesinde, yargı er
kinin.'bağımsız. olması ilkesinden aynlmıyaeağı-
aııa ve bu ülkeyi koruyacağıma, hiçbir etkiye 
kapılmayıp ahlâk, aidalet ve hukuka uygun ola-
raik ve doğrulukla ve güven sağlıyan bir şekil 
de ve kamu yararını-her türlü düşüncenin üs-
tünlde tutaralk çalışacağıma şerei'im, • nmiı usum 
ve bütün mııkaddesaltım üzerine yemin ederim.» 

BAŞKAN —• Bir önerge var okuyoruz. 

., C. Senatosu Yüksek Başkanlığına-
• Tasarının 25 nei- maddesinin ilk fıkrasındaki 

(Üyeleri) kelimesi, . yanlış olarak (üyeler) şek
linde basılmıştır. 
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Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. , 

Adıyaman Diyarbakır 
Halil Ağar Azmi Erdoğan 

BAŞKxVN — Basla hatasıdır. Maddeyi bu 
tashihle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkannı seçilmesi ve ona vekillik 
MADDE 26. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

Başkanı, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri 
arasından seçilir. 

Genel Kurulun kendi içinden seçeceği bir Baş
kan Yardımcısı, görevlerinin yapılmasında Baş
kana yardım ve. bulunmadığı zaman ona vekillik 
eder. Başkan Yardımcısının da engeli halinde, 
bölüm başkanlarından en yaşlısı Başkanlık gö
revlerini yerine getirir. 

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

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 

kararları, plânları ve bu kanun gereğince yapıla
cak yönetmelikl eriyle bölümlerin kararları ara
sında uyuşmazlık görür veya bölümlerden biri
nin kararını Anayasanın ve diğer kanunların 
hükümlerine aykırı bulursa işi Genel Kurula gö
türmek, 

4. Kurulun bütün yönetim işlerini yürüt
mek, 

f>. İhtiyacın yedeklerle . giderimi iveceği hal
lerde bölümlerin üye eksiğini geçici olarak asıl 
üyelerle 'tamamlamak, 

G. Bu. kanunla verilen diğer, görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
vardır.- okutuyorum. 

G. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 27 nci maddesinin 5 nci bendinde

ki (giderilemiyeceği) kelimesi, yanlışlıkla (gile-
• rilmiyeceği) şeklinde basılmıştır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 
Adıyaman Diyarbakır 

Halil Ağar Azmi Erdoğan 
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KARMA KÖMÎSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ | 

BETÎL (Tokat) — Baskı hatasıdır efendim. 
Önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 meyadana gelir. 

Bölümlerin üyeleri, Yargıtaydan seçilen üye
lerle birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve Yasama 
Meclislerince seçilen üyelerin bölümlere dağıtıl
masını sağlıyacak şekilde Genel Kurul tarafın
dan iki yıl süre ile seçilirler. 

Her bölüm, kendi üyeleri arasından bir baş
kan seçer. 

Bölüm başkanının engeli halinde, kendisine o 
bölümdeki en yaşlı üye vekillik eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci bölümün görevleri 
MADDE 29. — Birinci bölümün görevleri 

şunlardır : 
1. Hâkimlik meslekine kabul etmek, 
2. Yargıtay Başkanları ayrık olmak üzere 

hâkimlik meslekine atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayır

ma işlerini yapmak, 
5. Kadro dağıtmak, 
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 muvafa
kat vermek, 

10. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararlan vermek, 

11. Genel Kurul tarafından verilecek işleri 
görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı! 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söz istiyo
rum efendim. 
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(BAŞKAN — BuyuruiL 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

komisyondan bu maddenin 10 ncu bendinin tav
zih edilmesini rica ediyorum. Bu bentte : «Yu
karıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer ka
rarları vermek» denilmektedir. Bu hususun ko
misyon tarafından tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, 29 ncu 
maddede, birinci bölümün görevleri, 11 bent ha
linde tesbit edilmiştir. Muhterem arkadaşım, 10 
ncu bentten ne kastedildiğini soruyorlar. 10 ncu 
bent ile kastedilen; ilk 9 bentte mahiyetleri, mev
zuları gösterilen işler için bir merciden bir şey 
sormak, tebligat yapmak gibi işlerdir. Şöyle de 
söylenebilir : 9 ncu bentte mahiyet ve mevzuları 
gösterilen muameleler sebebiyle ne gibi bir ek iş
lem yapılması iktiza ediyorsa onları yapmaktır. 
10 ncu bent, bu maksatla tedvin edilmiştir, bir 
hususun eksik kalmaması için tanzim edilmiştir. 

MUHtTTÎN KILIÇ (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 

özür dilerim, arkadaşları ve Karma Komisj'-on 
Sözcüsünü çok yoruyorum galiba. Bendeniz şah
san izahlarından bir şey anlamış değilim. 9 bent 
halinde birinci bölümün görevleri anlatılmış, 
güzel. 10 ncu bentte, yukardaki bentlerde yazılı 
ve bu bentlere ilişkin diğer kararlan vermekten 
bahsediyor. Bendeniz de soruyorum? Ne gibi ma
hiyetteki kararlan verir. Şöyle cevap verselerdi, 
onunla da iktifa edecektim; şimdi tasavvur ede
mediğimiz, hatır ve hayale gelmiyen bâzı karar
lar vermesi için, deseler kabul edeceğim. 

Eğer öyle ise bunu lütfen beyan buyursunlar. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETlL (Tokat) — Evet efendim, Muhittin Kı
lıç arkadaşımızın anladığı mânadadır. 

BAŞKAN — 29 ncu madde hakkında bir 
Önerge vardır; onu okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 29 ncu maddesinin 2 nci bendinde 

(mesleğine) kelimesi yanlış olarak (meslekine) 
şeklinde basılmış, 32, 33, 37, 52, 77, 80, 93, 94, 
95, nci maddeler gibi diğer maddelerde de aynı 
şekilde (mesleğine), (mesleğinde), (mesleğinin), 
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(mesleğin), (mesleğe) kelimeleri tâbi hatası ola
rak yanlış basılmıştır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Diyarbakır Adıyaman 

Azmi Erdoğan Halil Ağar 

(BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Efendim, hata baskı hatası
dır. Aynı hata daha sonraki maddelerde de ol
muştur. Düzeltilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — 29 ncu maddede olduğu gibi 
bundan sonraki maddelerde baskı hataları olabi
lir. Bu hatalar geldiğinde düzeltilecektir. 

29 ncu maddeyi bu tashihi ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

îkinci bölümün görevleri 
MADDE 30. — ikinci bölümün görevleri şun

lardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbarları 

incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya gö

revleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve gö
revleri icaplarına uymıyan hal ve eylemleri hak
kında 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buvurun, Savın Muhittin Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Hâkimler 
hakkında, bu kurullardan her hangi birisi, hâ
kimlerin işlediği bir suçtan dolayı, işten el çek
tirme kararı verebilecek midir? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Efendim, bu sualin cevabım, 
mütaakıp maddeler vermektedir. Bir kanunun bir 
veya birkaç maddesini incelemek, hatıra gelecek 
bütün meselelerin hallini mümkün kılmaz. Kanu
nun bütününü incelemek lâzımdır. Mütaakıp 
maddelerde, sorunun cevabı mevcuttur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü bölümün görevleri 

MADDE 31. — Üçüncü bölümün görevleri 
şunlardır : 

1. İşten el çektirmek, 
2. Hâkimler hakkında kovuşturulma izni ver

mek, 
3. Disiplin cezası vermek, 
4. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya 

meslekte kalmasının caiz olmadığına karar ver
mek, 

5. Bir mahkemenin veya bir kadronun kal
dırılması, veya bir mahkemenin yargı çevresinin 
değiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadı
ğına karar vermek, 

6. Yukarıki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin 
diğer kararları vermek, 

7. Genel Kurul tarafından verilecek diğer 
işleri görmek. 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-
LU — Efendim, maddenin ikinci kısmında «ko
vuşturulma» yazılmış. Bu kelimenin «kovuştur
ma» olarak yazılması lâzımdı. Baskı hatası olmuş. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi bu düzeltişle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kurul ve genel görevleri 
MADDE 32. — Geni Kurul 18 üyedn mey

dana gelir. 
Kurulun genel görevleri şunlardır : 
1. Bölümlerin kararlarına karşı kanuna 

dayanılarak yapılan itirazları inceleyip karara 
bağlamak, 

2. Başkanlıkla, bölümler arasında veya 
bölümlerin kendi aralarında çıkacak uyuşmaz
lıkları- çözmek, 

3. Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yö
netmelikleri yapmak ve gerektiğinde bunları 
değiştirmek, 

4. Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve 
izin verilmesi gibi konulan, meslekin icapları
na uygun ve ilgililerin haklarını koruyacak şe
kilde plânlara bağlamak, 

o. Meslek kabul etmek, birinci sınıf hâ
kimliğe ayırmak, yükseltmek ve bununla ilgili 
düşünce bildirmek, hâkimleri dentlemk gibi' 
Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren 
işlerde veya bu işler dolayısiyle hâkimlerin şa
hıslarını ilgilendiren konularda, kanunlara uy-
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,gun ve onların uygulanmas ına .yardımcı k u r a l ] 
ni te l iğinde k a r a r l a r vermek, 

6. Yüksele Hâkimler Kuru lunun görevine 
giren ve fakat bölümlerin görevleri a ras ında 
gösteri lmiyen bir iş b a k l a n d a hangi bölümü1 ' 
'karar vereceğini veya Genel Kurul t a ra f ından 
k a r a r veri lmek üzere hazır l ık işlerini taıuam-
l ıyaeağmı tâyin etmek, 

7. Bölümlerden birine gelen isler muta t ça
l ışmalar ile karş ı lananı ıvacak k a d a r olursa, bu 
iş lerden bir kısmım diğer bir bolüme vermek, 

S. Bu kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

B A Ş K A N — Madde hakk ında söz is'tiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu l edenler... 
etmiyenler. . . Kabul edilmiştir, 

Cfene! Kuru lun özel görevleri 
M A D D E 33. — Genel K u m l u n özel görev

leri, aşağıda, yazılı konu la rda bölümlerin ver
dikler i ka ra r l a r ı , dayanak la r ı ve gerekçeleriyle 
bir l ikte inceliyerek onamak yahu t kısmen ve
ya t amamen değiş t i rerk yeni bir k a r a r veruvk 
y a h u t da belli yönlerden işlemin tamamlanma
sı veya incelemenin g< nişleûlmesi için ilgili bö
lüme geri çev i rmekt i r : 

1. Hâk iml ik meslekine kabul, 
2. Atama , 
3. Nakle tme, 
4. Birinci sınıf hâkimliğe ayırma, 
5. Bir hâkimin meslekten ç ıkan lmas ına ve

ya meslekte kahmrsuım caiz olmadığına k a r a r 
vermek. 

6. B i r mahkeme veya bir kadroyu kaldır
mak veya bir mahkemımı ya rg ı çevresini değiş
t i rmek, 

7. Hâkimler hakları d a kovuş tu rma izni ver
mek. 

B A Ş K A N — Madde hakk ında söz ist iyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Kabul etmîycnlr. . . Kabul edilmiştir. 

Toplant ı ve k a r a r ye ter sayıları 
M A D D E 34. — Gene! K u r u l vo bölümleri , 

tamsayılarla/İç toplanı r la r ve salt çoğunlukla 
k a r a r ver ir ler . Oylarda eşitlik hal inde, Başka
nın katı ldığı taraf ın oyu üstün tu tu lur . 

Şu k a d a r ki, Genel K u r u l u n bir olayda, ku
ral ni tel iğini taşıyana kaıaır veya plânına aykı

rı n ı r ' ka ra r vereluımesı,. ııçle ;kı çoğunluğun tıy-
ıw oyda bi rle smesine bağ! i d ir. 

İ'AŞKA.N' Madde hakk ında söz isi iyen... 
Yek. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
cdeub'i'... h)i miyenk-r... Kabul edilmiştir... 

işlerin yönetimi ve gizliliği 
MADDE 35. --- Genel Kuru lun islerini Yük

sek Hâkimler Kuru lu Başkanı , 'bölümlerin işle
rini kendi başkanları yönetir. Bölümlerin vere:-

.V o! ] (> ! ' M ('M ı raruıra naznnuc oinıaıc uzc- uyeıer ara
sında iş bölümü yaydi r . 

Gerek Baş'kaohkl a, gerek .bölümlerde hazırlık 
çalışmalarına. •yardımcı olarak ye le r sayıda ra-
j>outür ve başkanl ık emrinde b i r gene! sekre ter 
ile bir kaban, bölümlerin her biri emrinde de 
birer kalem bulunur. Kalenderde yeteri k a d a r 
memur ve hizmetli çanso'. 

Yüksek Hâkimler K u r u l u n d a yapılan iş-
Vmler ve hanlarla, ilgiü p'oröşnuder ve yazı lar 
gizlidir. 

Kejad abma beyanda bulunmak yetkisi , 
Yüksek Hâkimler Kurulu H a k a n ı ile onun uy
gun göreeeği 'bölün; başkanlar ından birine ve r 

ya genel sekrei ere ai t t ir . 
Evralv örnekler inin verilmesi.. ilgisine V'^fi* 

Yüksek. Hâkimler Kurulu Başkanının veya bö
lüm başkanlarının iznine 'bağlıdır. 

BASK AN •- Madde hakkımla söz istiyen... 
Yok. Maaidevi oyKrnnzs. arz ediyorum. Kabil 
edoukr. . . B'miyenior, . . Kabul edilmiştir... ' 

Yed, k üyeler , ve as.ıi üyelere vekillik , 
MADİK! 30. ----- Yüksek Hâkimler . Kurulu 

y e l e k üyelerinin görevleri şun la rd ı r : 
1. Asıl üyeiiklerden biri açı l ı rsa-yenisi gö

reve başlayıncaya kadar veya asd üyelerden 
lûr iüiu eıureli îıadnde Gene! Kuru! veya bir bö-

: i.'! K , 

:A B u n u n - d ı ş ı n d a . Genel Kuru! k a r a n ile 
•bölümüa-di'n 'birinin veya başkanlığı hazır l ık 
eahsma bı ui!;!;i y irümU'i olma.k. 

Yedek övalerin vekillik 'etme sıraları ve 
usuiü. Başkan. tar-Mmdan belli edilir. 

BAKKAN - - Yadda hakk ında söz istiyen... 
Yet.. 'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler . . Bi abveuler,,.' Kabul edilmiştir.. 
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C. Senatosu 
Üçüncü kısınL 

Görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması 
Birinci bölüm 

Hâkimler in 02lük işleri 
Hâkinı ier in meslekîne kabulde vakdir 

serbestlimi 
M A D D E - - 37. — Yüksek Hâkimler Kuru

lu, bir kimsenin lıâ kimlik meslekin 
lip edilmemesini ikinci fıkrada, ynzılj esaslar'! 
göre t akd i r eder. 

Bir kimsenin hâkindik meslekine kabulüne 
kara r verilebilmesi meslekin gerekt i rdiği ab
lak, seciye, yeterlik, ve verimliliğe sa'hîp nulum 
masına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında ,-,üz İSI İyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuym-Lim. "Kabnl 
edenler... Ermiyoni'e:.'... Kabu l edilmiştir... 

Yargıtay üyeliğine secime usulü 
M A D D E 38. — Yargı tay Üycdî^i aclıdığuı-

da yeni üye, birinci sınıfa ayrılmış hnkinüer 
arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca aşağı
daki maddeler hükümlerine göre seçilir. 

B A Ş K A N — Madde, hakkında süz isüymü,. 
yok. Maddeyi oylar imza arz ediyor 11 m : Kabnl 
edenler... Kabul efmivonier... Kabul edilmiştir. 
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B A Ş K A N — Madde hakkında söz i s t iyen t . 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etnılyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama usulü 
M A D D E 44. _ Yargı tay Üyesi, 40 ncı 

maddeye göre düzenlenen listede yazılı hâ
kimler arasından Genel Kurulca üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ve gizli oyla seeiiir, 

Oylarda eşitlik halinde ad çekine yoluna 

başkanlığımı; 
içiminin haz 

Komisyon kurulması 
M A D D E 39. —Yüksei< Hâkimler 

üç bölümünden ikişerden altı üye, 
kanlar ından bîrinin 
Yargı tay Üyeliği 
rini yürü tür le r . 

üye le r ve Başkan, Genel Kurulda. 
rek belli edilir. 

BAŞKAN '-••- 2Fad.de haki 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
bul edenler... Kabnl etmivcııler 
t ir . 

[\u;.uinnun 
bölüm baş-
fnpbmarek 
k isiomle-

ad çekim

imin isi iyou7 
(iyonun : Ka-
\ abı il edilmis-

Liste 
40. - -

düzenlenmesi 
Yukarda ki 

komisyon, birine 
madd, 

suıd'a 
MADDİ 

ce kurulan 
hâkimlerin yaş, 
yetki ile yaptığı görevler, disipline ve e 
Yusturmava aii 

tahsil, alama veva 

işlemlerle .sonuçlar:, 

yrvgiu-
yrılmış 

gerici 
•zaî ko-
rabaneı 

dil bilgisi, eserleri gibi gerekli görülen mi l 
liklerini kap.sıyan özeti i, alfabe sırasına, güme 
JLsteler düzenler. 

Bu listeler secim gününden en ar bir hafta 
önce Genel Kuru l üyelerine dağıtılır. 

Listeler f/izli tu tu lur . 

Birden ziyade üye seçilmesi gereken hal
lerde her üye secimi için ayrı oylama yapılır . 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
M A D D E 42. — Hâkimlerin denetimi, Yük

sek Hâkimler Kuru lanca görevlendirilecek üst 
dereceli bir hâkim eliyle ve aşağıdaki maddeler 
hükümlerine göre yapıhr . 

Kurul , lüzumu halinde kendi üyelerinden 
üst dereceli bir hâkimi görevlendirebilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyenler?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şikâyet ve ihbarlar 
M A D D E 43. — Hâkimlerle hâkim yardım

cılarının görevlerinden dolayı veya görev
leri sırasında işledikleri suçları veya sıfat ve 
görevleri icaplarına uy mı yan hal veya eylem
leri şikâyet veya ihbar edilir yahut da Yük
sek Hâkimler Kurulu cereyan eden işlemler
den bun kırı öğrenirse, ilgili hâkim veya hâ
kim yardımcısı hakkında soruşturma yapılma
sına lüzum olup olmadığını takdi r eder. 

Şikâyet veya ihbar, soruşturmayı gerekti
ren belli bir sebebi ihtiva etmez veya gerçek 
kimlik veya doğru adres gösterilerek yapıl
mazsa, soruşturmaya yer olmadığına kara r ve
rilir. 

Soruşturma, hâkim ve hâkim yardımcılar ı 
hakkında, görevlendirilecek üst dereceli bir hâ
kim taraf ından yapılır . 

Ağır eczayı gerektiren sür tüş tü hallerinde 
hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel 
hükümlere göro yapılır. B u halde durum, . 
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yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan 
doğruya Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenler?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Baş
savcısı haklarında soruşturma 

MADDE 44. — Yargıtay Birinci Başkanı 
ile Cumhuriyet Başsavcısı haklarındaki soruş -
turna 43 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğince 
Yüksek Hâkimler Kurulu» Başkanı tarafından 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üst dereceli hâkimin yetkileri 
MADDE 45. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

tarafından görevlendirilenler, lüzum gördük
leri kimseleri andla dinler, gerekirse arama 
yapar, sübut delillerini, gereken bilgileri bütün 
daire ve müesseselerden doğrudan doğruya top
lar. Bu görevlilerce yukarda yazılı yetkilerine 
dayanılarak yapılacak bütün işlemlerde, Dev
let organları ve müesseseleri ile diğer gerçek 
ve tüzel kişiler, yönetilen sorulara hemen kar
şılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddeyi ylarımza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın sonucu 
MADDE 46. — Yüksek Hâkimler Kurulu

nun ilgili bölümü, görevlendirilmiş hâkimin dü
şüncesini de kapsıyan soruşturma evrakını in
celer, gerekirse soruşturmanın derinleştirilme
sine veya genişletilmesine karar verir. Bu bö
lüm, delil durumuna, yükletilen eylemin nite
liğine göre evrakın işlemden kaldırılmasına 
veya ceza veya disiplin yönünden bir işlem 
yapılması gerektiği kanısına varırsa, dosya
nın görevli bölümü gönderilmesine karar verir. 

Bir suçtan dolayı yapılacak ceza kovuştur
ması disiplin işlemi uygulanmasına engel teş
kil etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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Adalet Bakanının yetkisi 

MADDE 47. — Adalet Bakanı, sadece ken
disine ulaşan kanuna aykırı davranış iddiası
nın şekline göre gerekli gördüğü hallerde 
bir hâkim, hâkim yardımcısı hakkında disip
lin işlemi yapılması için Yüksek Hâkimler Ku
ruluna başvurabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Buyurun Sayın Muhittin Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söz isti
yorum efendim, bir sual soracağım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Burada 
da «bizzat» mıdır, yoksa, Bakan adına müste
şar yapabilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUT 

LUÖĞLU — Bakanlığındır efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

teyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dâva dosyasının gönderilmesi 
MADDE 48. — Hâkim veya hâkim yardım

cısı hakkındaki ceza dâvasına ait dosya hüküm 
veya kararın kesinleşmesinden sonra görülüp 
geri çevrilmek üzere Yüksek Hâkimler Kuru
luna gönderilir. Yüksek Hâkimler Kurulu ge
rekli disiplin işlemini yapar. 

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

Disiplin işleminin sonucu 
MADDE 49. — Disiplin işlemine başlanma

sı halinde Yüksek Hâkimler Kurulu ilgilinin 
ayrıca savunmasını alıp evrak üzerinde ince
leme yaparak bir disiplin cezası uygulanmasına 
veya buna yer olmadığına karar verir. 

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

İtiraz 
MADDE 50. — İhtar ve aylık kesmenin dı

şındaki disiplin cezalarına karşı Genel Kurula 
itiraz edilebilir İhtar ye aylık kesme cezaları
nın bir defa daha incelenmesi kararı veren 
bölümden istenebilir. 
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İtirazın dilekçe ile ileri sürülmesi ve dilek- 1 

çede itirazın dayandığı bütün maddi ve hukuki 
sebeplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayrı ay
rı gösterilmesi ve itiraz edenin elinde bulu
nan belgelerin asıl veya tasdikli örneklerinin di
lekçeye eklenmesi ve elinde bulunmıyanların 
nerede olduklarının açık ve kesin şekilde dilekçe
de belirtilmesi şarttır. 

Kurul, açıklama istemek veya eksikleri 
tamamlatmak zorunda değildir. 

îtiraz evrak üzerinde incelenir. t 

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

Duruşma I 
MADDE 51. — Yüksek Hâkimler Kurulu

nun ilgili bölümünden verilen, bir hâkimin 
meslekten çıkarılması veya meslekte kalması
nın caiz olmadığı hakkındaki kararın 33 ncü 
madde gereğince Genel Kurul tarafından in
celenmesinden önce, bölüm kararı, Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili 
hâkime tebliğ olunur. 

İlgili hâkim, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde bölüm kararına karşı savunmasını I 
bir dilekçe ile yapar. Yukarıki maddenin 2 nci 
ve 3 ncü fıkraları hükümleri bu halde de uy
gulanır. 

İlgili hâkim savunmasına ilişkin dilekçe
sinde talebettiği veya Genel Kurul tarafın
dan lüzum görüldüğü takdirde inceleme, duruş
ma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada rapor
törlük görevini disiplin işlerine karar veren 
bölümün başkanı veya uygun göreceği o bö
lüm üyelerinden biri yapar. 

İlgili, kendisini vekâletnamesini derhal ib
raz eden bir avukat ile de temsil ettirebilir. 

Duruşmaya raportörünün izahatı ile başla
nır. Raportörün, duruşmadan önce raporunu 
tanzim ve imza ederek dosyaya koymuş ol
ması şarttır. Bundan sonra ilgili ve varsa ve
kili savunmalarını yaparlar. Son söz ilgili hâ
kimindir. 

Tebligata rağmen ilgilinin kendisi veya 
avukatı her ne sebeple olursa olsun duruşmaya 
gelmezse, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyuurn Muhittin Kılıç. S 
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MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim 

bendeniz, bir avukat vasıtasiyle temsil edilmesi 
hakkındaki tahdidi hükmü Anayasaya aykırı 
buluyorum. Bir hâkim isterse 3 avukatla, is
terse 5 avukatla kendisini temsil ettirebilmeli-
dir. 

ADALET BAKANI SAHlR KURUT-
LUOĞLU — Tahdidi değildir. Atfi mahiyette
dir efendim. 

MUHİTTİN KILIÇ — Tahdidi olmadığını 
ifade buyurdular. Zapta geçti. Mesele yoktur 
efendim. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Durumun takdiri 
MADDE 52. — Genel Kurul ve bölümler, 

gerek delillerin, toplanmasında, gerekse disiplin 
cezalarının uygulanmasında ve itirazların ince
lenmesine ilişkin kararında, hâkimlik mesleki
nin şeref ve itibarını kuvvetle korumak ve ka
mu yararını her düşüncenin üstünde tutmak 
ilkelerini ve ilgili hâkim ve hâkim yardımcısının 
leh ve aleyhindeki delillerin serbestçe takdirin
den edinilen vicdan kanısını esas alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İşten elçektirme 
MADDE 53. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

tarafından, hakkında soruşturma yapılmasına 
karar verilen hâkim veya hâkim yardımcısının 
görevinde devamının soruşturmanın selâmetine 
yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar 
vereceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir 
olarak işten el çektirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Yüksek Hâkimler Kurulu görevlerinin özlük 

işleri 

Üyelerin hukukî durumu 
MADDE 54. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

asıl ve yedek üyeliklerine Devlet memuriye
tinden seçilenlerin geldikleri memuriyetlerle 
ilgileri kesilmez. Bunların Yüksek Hâkimler 
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Kurulunda geçirecekleri süreler kendi meslek ve 
görevlerinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 'var 

mı?... (Yok, sesleri) 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uygula
nacak hükümler 

MADDE 55. — Yüksek Hâkimler Kurulu
nun Başkan ve Üyeleri, Yargıtay hâkimlerine 
ilişkin. Genel Sekreter ve raportörleri diğer hâ
kimler hakkındaki hükümlere tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Üyeleri 
hakkındaki soruşturma 

MADDE 56. —- Yüksek Hâkimler Kurulu 
Bölüm Başkanı ve Üyelerinin görevden doğan 
veya görev sırasında işlemen suçlarından dolayı 
haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanı; Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanı hakkında Yargıtay Birinci Başkanı tara
fından yapılır. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Seçilme ve atanma yasağı 
MADDE 57. — Kurul Başkan ve Üyelerinin 

görevlerinin devamı süresince Yüksek Hâkim
ler Kurulu tarafından başka bir göreve» seçilme
leri veya atanmaları caiz değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Genel Sekreter ve raportörlerin atanması 
MADDE 58. — (İenel Sekreter ve Raportör

ler, Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından hâ
kimlik ve savcılık m (işleklerinde bulunanlar 
arasından Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı
nın teklifi üzerine atanırlar. 

Raportörlerin görev yerlerini, Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanı belli eder. 

Genel Sekreter ve Raportörlerin hâkimlik 
veya savcılık mesleklerinde bir göreve atan
maları halinde, Yüksek Hâkimler Kurulundaki 
görevlerinde kazanmış oldukları haklar göz 
önünde tutulur. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 59. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

memur ve hizmetlilerin özlük işlerini yürütmek 
üzere Başkan Yardımcısının başkanlığında, ye
dek üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir 
yedek üye ve Genel Sekreterin katımı a siyle bîr 
Yönetim Kurulu kurulur. Bu Kurulun vereceği 
disiplin cezalarına karşı tebliğ tarihinden iti
baren yedi gün içinde Yüksek Hâkimler Ku>-
rulu Başkanının başkanlığında Bölüm Başkan
ları ile asıl üyeler arasından ad çekme ile ay
rılacak bir üyeden teşekkül edecek Üst Kurula 
itiraz edilebilir. 

Bu Kurullar üye tamsayılarının salt ço
ğunluğu ile karar verirler. 

Ad çekmeler, Genel Kurul önünde yapılır 
ve bir tutanakla tesbit edilir. Adı çekilen üye, 
görev süresince kurula katılır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
var ıın? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmişir. 

Memur ve hizmetlilerin atanmaları 
MADDE 60. •-- Yüksek Hâkimler Kurulu 

memur ve hizmetlileri, 50 ncu madde gereğince 
kurulan Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından 
atanırlar. 

Bunların görev yerleri de aynı usulle belli 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı..? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenier.. Kabul -edil
mişin". 

Üyelerin aylıkları 
MADDE 6J. — Bu kanun gereğince Yüksek 

.Hâkimler Kuruluna seçilen Yargıtay Başkan ve 
üyeleriyle birinci sınıfa ajTilmış hâkimler eski 
aylıklarını almaya devam ederler. 

Sırası gelenlere Hâkimler Kanunu hüküm
lerine göre kadro tahsis edilir ve aylık yük
seltine işlemleri yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi ta
rafından seçilen üyelerden genel veya katma 
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de Go ncü. maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinde ya
zılı ilgililerin, kararın kendilerine tebliğinden 
itibaren bir ay içinde Genel Kurula itiraz hak
ları vardır. 

C. Senatosu B : 
bütçeli daire ve müesseselerden aylık veya üc
ret alanlar hakkında birinci fıkra hükmü uy
gulanır. Bunların dışındakiler arasından seçi
lenlere baremin üçüncü derecesi üzerinden ay
lık verilir. (4598 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde kazanılmış haklar mahfuzdur.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ödenekler 
MADDE 62. — Yüksek Hâkimler Kurulu

nun asıl ve yedek üyelerine bu görevleri süre
since maaşlarından başka 5017 sayılı Kanunda 
yazılı hükümlere göre ayda 800 lira, Genel Sek
reter ve Raportörlere de hâkimlik derecelerine 
denk ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü bölüm 
Çeşitli hükümler 

Kararların tebliği 
MADDE 63. — Yüksek Hâkimler Kurulu : 
1. Hâkim ve hâkim yardımcılarının özlük 

işleri hakkında verdiği kararları kendilerine, 
2. Müracaatların sonuçlarını ilgilisine, 
o. Bu kanun hükümlerine göre Adalet Ba

kanının isteği üzerine verilen kararları Adalet 
Bakanına, 

Tebliğ eder. 
Ancak, birinci bentte yazılı olanlara, savun

maları alınmış olmadıkça, haklarındaki şikâ
yet ve ihbar üzerine verilen kararlar tebliğ edil
mez. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine gi
ren işlerde uyarmak amaciyle ilgililere tebligat 
yapmak yetkisi saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kurula başvurma 
MADDE 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

bölümlerinden verilen kararlardan ancak 50 nci 
madde mucibince itirazı kabil olanlar aleyhin- I 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukarıki 
fıkra gereğince yapılan başvurma üzerine, iti
raz edilen karara katılmış olmıyan üyelerden 
birini raportör seçer ve itirazı Genel Kurul 
gündemine alır. 

Genel Kurulun itiraz üzerine veya doğru
dan doğruya verdiği kararları kesindir; hiçbir 
sebep ve şekilde bu kararların yeniden incelen
mesi Genel Kuruldan istenemez. Bu yoldaki di
lekçeler, Genel Kurula bildirilmeden Başkan ta
rafından reddolunur. 

Şu kadar ki, bölümlerden ve Genel Kurul
dan verilen kesin kararlar aleyhine Danıştaya 
başvurma yetkisi saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Madde 65 okundu.) 

İşe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve ret 
MADDE 65. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bölüm baş
kanları, asıl ve yedek üyeleri, raportörleri ve 
soruşturma için görevlendirilen üst dereceli hâ
kim, aşağıdaki hallerde karara katılmaktan, in-
cdleıtıe ve soruşturma yapmaktan ve her hangi 
bir şekilde işe bakmaktan yasaklıdırlar: 

1. İş kendisi ile ilgili ise, 
2. İlgilinin, evlilik bağı kalmasa bile karı 

veya. kocası, nesepten veya sebepten usul veya 
l'ürnu veya onunla evlât edinme bağı veyahut 
ilgili ile aralarında, üçüncü dereceye kadar (bu 
derece dâhil) nesepten veya kendisiyle hısım
lık meydana getiren evlilik sona ermiş olsa da
hi ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) se
bepten civar hısımlığı olursa, 

;). İlgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kay
yımlığını yapmış veya aynı işte tanık olarak 
dinlenmiş, bilirkişilik, hâkimlik veya Cumhuri
yet Savcılığı yapmış veyahut daha önce işin in
celenmesi veya soruşturması ile görevlendiril
miş ise, 

| 4. İlgili ile aralarında, bakılan işe esas olan 
! olaydan önce açılmış bir dâva varsa. 



C. Senatosu B: 
Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile ara

larındaki bir düşmanlık ve genel olarak taraf
sızlıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir se
bep bulunması halinde, işi görmekten kendilik
lerinden çekilebilecekleri gibi, ilgili tarafından 
da reddolunabilirler. Reddin inceleme başlama
dan veya ret sebebi daha sonra meydana gel
miş ise öğrenilmesinden baslıyarak onbeş gün 
içinde ve her halde karar verilmeden önce ya
pılması lâzımdır. Ret isteği, reddi istenilen Baş
kan, üye veya raportörün bağlı olduğu bölüm 
veya Genel Kurul, bunların dışında kalan hal
lerde ilgili bölüm tarafından, kendisi katılmak
sızın karara bağlanır. 

Ret isteği üzerine bölümlerin verdiği karar
lara esasla birlikte 64 ncü madde gereğince iti
raz olunabilir. 

BAŞKAN — Bu maddede bir kelimenin yan
lışlıkla yazılmış olması hakkında bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 65 nei maddesinin sonundan ikin

ci fıkrasında (çekinebileeekleri) kelimesi yan
lış olarak (çekilebilecekleri) şeklinde basılmış
tır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Adıyaman 
Azmi Erdoğan Halil Ağar 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETİL (Tokat) — Tab'ı hatasıdır, iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Tab'ı hatasının tashih edilmiş 
şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Atama kararlarının tasdiki 
MADDE 66. — Yüksek Hâkimler Kurulu

nun, hâkim yardımcıları ile hâkimlere kadro 
tahsisine ve bunların nakil ve tâyinlerine ve 
Yargıtay üyelerinin seçimine ait kararları Ada
let Bakanı ve Başbakanın müşterek kararna
mesi ile Cumhurbaşkanının tasdikine sunulur. 

Yargıtay Başkanlarının seçimine ait kararlar 
da aynı hükme tâbidir. 

Adalet Bakanlığına verildiği tarihten baslı
yarak en geç iki ay içinde onandığı bildirilmi-
yen kararlar onanmış sayılır. 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Fik-

ret Turhangil'in bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senato Başkanlığına 
Madde : 66 
Onanma için tâyin olunan 2 aylık müddetin 

15 güne indirilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydm 

Fikret Turhangil 

BAŞKAN —- Buyurun, Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Efendim, burada iki ay
lık müddet, en geç kaydıyla kayıtlanmıştır. İş
lemlerin süratle yapılması esastır, matluptur. 
İşler, bu müddet mümkün olduğu kadar kısa 
tutulmak suretiyle, görülecektir. Ancak, bâzı 
muameleler vardır ki, lâhik olan zaruretler 
yüzünden 15 gün zarfında onanması mümkün 
olmıyabilir. Biz, en geç kaydı konulmuş bulun
duğuna göre, tasarı metninin daha muvafık 
olduğuna kaaniiz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Sa
yın Turhangil, önergenizin oylanmasında ısrar 
ediyor musunuz? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — İsrar 
ediyorum, efendim, oylansın. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Efendim, dün 

de bu madde hakkında mâruzâtta bulundum, 
bunu kısaca tekrarlamak ve bu hususta Sayın 
Bakanın görüşü nedir; öğrenmek istiyorum. 

Şimdi mühim olan şu; bir defa üçüncü mad
dede Yüksek Hâkimler Kurulunun bağımsızlığı 
derpiş edilmiş ve birinci bölümün görevleri için
de de bu 66 ncı maddenin derpiş ettiği hususlar 
nazara alınmış ve ayrıca Genel Kurul görevleri 
arasında da bu tadadedilmiş. 

Burada yeniden bu maddeyi tedvin etmek
ten maksat, bir perde arkasından yine icranın 
tasarruflarını devam ettirmektir. Onun için ba
ğımsızlığın tek sebebi, hâkimleri ve Yüksek Hâ
kimler Kurulunun tasarruflarını icranın tasar
ruflarından, tesirlerinden ayırmak maksat ve 
hedefini gütmektedir. Eğer bu madde kalırsa 
Yüksek Hâkimler Kurulunun maksadı, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun hedefi kalmamış oluyor. 
Onun için bir takrir sunuyorum. Bu maddeye 
lüzum yoktur. 66 ncı maddenin topyekûn kalk
ması, bu tasarının bünyesine hiçbir noksanlık 

— 540 — 



C Senatosu B : 
getirmez. Bu bakımdan Sayın Vekil Beyden 66 
ncı madde hakkında ne düşündüklerini ve vekâ
let olarak bu tasarıyı hazırlarlarken ne kasdet-
tiklerini öğrenmek istiyorum. 

Sonra, buradaki iki aylık müddete gelince; 
burada : «.. en geç iki ay içinde onandığı bildi-
rilmiyen kararlar onanmış sayılır.» deniyor. De
ğiştirilirse ne olacak? Yani mümkün değil mi de
ğiştirilmesi? Yani bu aldıkları kararlar değişmi-
yecek midir? Bunu burada Sayın Bakan Bey 
ifade ederlerse, o zaman mahzur azalır. 

BAŞKAN — Buyurun, Muhittin Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden önce konuşan sayın arka
daşımız Eşref Ayhan'ın fikirlerine iştirak etme
ye imkân yok. Perde arkasından icranın hâkim
lere ait tasarruflara müdahale edeceği yolunda
ki bir söz burada geçmeseydi, daha iyi olurdu. 
Kendisinden de özür dilerim, sınıf arkadaşımdır, 
doğru değildir. Bu sözlere lüzum olmadığına 
kaaniim. 

Yalnız, muhterem encümenden rica ediyo
rum, Turhangil arkadaşımızın da beyan ettiği 
gibi, iki aylık müddet çoktur. Evet, Bakanlar 
Kurulu toplantısı olur, Senato toplantısı olur, 
şu olur, bu olur ama, hiç olmazsa Adalet Bakan
lığınca bir ay zarfında bu onama yapılmalıdır. 

iki aylık müddet icranın, Hâkimler Kurulu
nun işini biraz savsatması mânasına gelebilir. 
Bunun bir aya indirilmesini arz ve teklif ediyo
rum, bu hususta da bir önerge verdim; kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHlR KURUTLUOĞ-

LU — Çok muhterem arkadaşlarım, Anayasa
nın tanıdığı bağımsızlık ve istiklâli, 66 ncı mad
de gerisinde; hiçbir iktidarın, hiçbir idarenin, 
hiçbir kuvvetin hiçe indirme kudretine mâlik ol
duğuna inanmıyorum. Böyle bir kudrete hiç 
kimse mâlik ve sahibolamaz. 

Buradaki kararname Yüksek Hâkimler Ku
rulunun aldığı kararları tasdik mânasına da de
ğildir. 

Anayasanın müzakeresinde, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun ihdas etmiş olduğu kararların idari 
birer karar olduğu münakaşa konusu olmuş ve 
bu kararlar aleyhine Danıştaya müracaat edile
ceği yolundaki maddedeki sarahat de bir idari 
tasarruf olduğunu ortaya koymuştur. Dâvaya 
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kim muhatabolacaktır? Hiçbir merci önünde, 
hiç kimseye hesap vermesine ve kimseden telkin 
almasına imkân bulunmıyan bir Hâkimler Ku
rulu bir dâvada taraf olamaz, olmamalıdır da. 

Bu itibarla, bu idari tasarrufun iptali sade
dinde dâvalarda taraf teşkil edecek olan icrada
ki kimseler - bu kararları tadil ve tebdile salâ
hiyeti olmaksızın - en geç iki ay içinde bunların 
tasdikini tekemmül ettirecektir. Ettiremediği 
takdirde iki ay sonra kendiliğinden tekemmül 
edecek bir özlük işinin iptali açılacak bir dâva
da, muhatabolmak zaviyesinden, bu hüküm kon
muştur. Böyle bir dâvada idareyi temsilen 
Adalet Vekâleti taraf olacaktır; davacının kar
şısında dâvâlı olarak bulunacaktır. Bu sebeple 
konmuştur. Kendilerini temin etmeye lüzum yok, 
asgari bendenizin hukuk anlayışı kadar hukuki 
bilgiye sahibolan arkadaşımın bu noktada be
nimle beraber olacağını tahmin ederim. 

Müddet hususunda azlık veya çokluk, en geç 
tarzında bir tahdide tâbi tutulmuştur. Muhittin 
Beyefendinin kendileri de şu veya bu sebepten 
gecikme olabilir diye beyanda bulundular. Bu iti
barla bu iki aylık müddet nihayi ve gani bir 
müddettir Hiçbir idarede, bu yolda istiklâli-
yetine sahip bir teşekkülden gelen tâyinlerin ge
ciktirilmesi sebebiyle bu müddetten istifade ede
cek şahısların da bundan sonra sandalya işgal 
edeceklerini düşünmek, kolay kolay mümkün 
değildir. Memleketimizdeki yeni Anayasa niza
mını, Büyük Millet Meclisinde de ifadeye çalış
tığım gibi, ışıktan korkmıyan idare ve iktidar
lar yürüteceklerinden, arkadaşımızın ileri sür
düğü nokta üzerinde endişeye mahal olmadığı 
kanaatinde olduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Muhittin Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

Adalet Bakanımız, bu işin en büyük titizlikle 
yapılacağını ve iki aylık müddetin en son müd
det olduğunu söylüyorlar. Biz de buna itiraz 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, pekâlâ bilirler ki,, 
bu kanunun getirilmesi için Anayasanın tâyin et
tiği müddet altı ay olduğu halde işte böyle son 
günlerde bu tasarıyı müzakere ediyoruz. Şimdi 
bunu söyliyen de aynı Hükümettir, aynı erkândır. 
Efendim, buyurdular ki, bir ay sonra da onana-
bilir. Onanmaz efendim, olmaz, işte bu tasarıda 
olduğu gibi, son günlerde onanır, ikinci ayın son 
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günler inde yıkabilir Bu müddet in bir aya indi
r i lmesini zarur i görmüyorum. Kabul ünü at/, v* 
rica edeceğim. 

F İ K R E T T U R H A N G İ L (Aydın) — Jüi'en-«Uivı, 
bendeniz Muhi t t in Kılı*, arkadaşım.!:-'.! u tekl ik ne 
i l t ihak ediyorum. Bir ay olarak kabul ediyo
rum. 

A D A L E T B A K A N İ SAHİR KGIUJTLÜOO-
L U —- Bir noktayı izah için söz ist iyorum, efen
dim. 

BAŞKAN - - Buyurun . 
A D A L E T BAKANİ'. SAHİ l t KUEüTLUOO 

LU — Muhterem arkadaş!arım, özür dıic-rim., hu 
zurunuzu çok işgal ediyorum. Anayasan ın sar ih 
h ü k m ü n e rağmen, Hükümet in iz müsadere alet 
ma t lup yoluyla dâva kazanma iddiası ile karşı 
kargıya bırakı lmışt ı r . B u n u hiçbir veçhile ka
bu l e tmek m ü m k ü n değildir . Gerek Anayasa 
Mahkemesinin Kuru luş ve Yargı lama Usulleri 
hakkındaki K a n u n u n ve gerekse tetkik etmekle 
bulunduğunuz Yüksek Hâkimler K u r u l u Kanu
nunun sevk tar ihler i , •kanunların arz et l ikleri 
ehemmiyete rağmen, Vekâle t in vazifesini hak
ikiyle ifa e t t iğinin delilidir. Hürmet le r imle 

BAŞKAN •-- Bayırı Betik 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z İ H N İ B E 

TİL (Tokat ) — Muhterem arkadaş la r ım. Komis
yonumuz, mehil mevzuu üzerinde ayrıca durdu , 
görüşmeler yap t ı ve iki aylık mehil en geç kuy-
diyle takyidedi ldiği için, u y g u n gördü. Bir l iğine 
vard ık . 

Muhi t t in Kılıç arkadaşımız Bütçe Komisyo
n u üyesidir . Komisyonumuz Anayasa ve Ada le t 
Komisyonu ile Bütçe Komisyonundan müteşekkil 
bir K a r m a Komisyondur . Kendiler i , bu t asarı
n ı n müzakereler ine, her halde mazeret ler i se
bebiyle olacak, hiç ka t ı l amadı la r . Eğe r ks t ı îa -
bilmiş olsalardı, bu görüşmeleri o rada yapacak
l a r ve varı lan net icelerden haberda r (nacak
lardı . Ya kaan i olmak veya, komisyonu ikna er
m e k suret iyle b u r a d a ısrar l ı bir şekilde bu konu 
üzer inde durmala r ına lüzum ve mahal kalmıya-
caktı. 

BAŞKAN - - Bu\ mammgm, 
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Sayın Bakanmuz, içendi adına çok güzel kon e -

suyommr. tirski icraatları da böyle olacak. An
cak, kemiksi buraya sahip değil. Bugünkü şart
lar içinde böyle konuşuyorlar. Yerine gelecek ulan 
bakan, belki do takdir ini kullanacak, iki ay bek
letecek, tam son gü.uü is' e!e aiaeak, 

Bendeniz Adalet .Bakanlığında, çalman bir hâki
ndin. Çok tat dik :d gördüm. Kunı ikmdan, daire
lerden. iş çıkın.''Z, isler yürütülmez., işler yürümez, 
oralarda arkadaşlar. İV'iedişler dalma, nâklnder 
aleyhine işler, son dakikaya kadar işle! İlmez, bek
lenir, Bu bir vakıadır. Bizde, hiyerarşi yolunda 
daima, İşler oradan. oraya havale edilir ve gee.ik-
i iri lir. 

Anayasanla bir madde var. O maddeye möre 
kanunlar ın tasdiki için Riyaseti Oumhııra ili» 
gün mehil verilmişim. Orada 10 güldük bir mehil 
veriliyor da,, burada neden k ayiık müfidet veri
liyor. Buradai-.; gaye neve mAludur. Bu iş on
dan daha m; mühimduk' Her kaide olsa olsa onun 
derecesindedir. 

Şimdi niçin Suyun Adliye \k kdi, Vekâlet adl
im. im üeM'zıkla, m u r e.Iiynr ve bumun iki ay yeri
ne bir aya indirilmesini kalud etmiyor? B u n u n 
âzami bir ay şeklinde aymkmuumı daha doğru 
olur. Hakikat te eğer o zamanki bu işe tasarruf 
ed(U! kimseler hüsnüniyet besliyorlarsa ki, biz 
kesu-dlklerino kaani iz, aks; sabit oluncaya kadar 
hüsnüniyetli olmadım asildir bu bir aylık za
man fazladır bde. eki kal. ki ima takriri veren ar
kadaşımız, in güuü bir aya mkmmıak sureliyle tek-
lifle bulunnıuş okluklarından, her iki takr i r bir
leşmiş bulunuyor. !>u irilmem kir aylık azami 
müddet çok d-'iha muvnlkkl ,r. Bıı kakımdan kal
bi kat m. iehıde, bulunan bir insan s ilkeliyle süylive-
'bidrijii ki, kararnamenin çıkarılmam iki - üç av 
da sürüklenebilir. Bu hususta. I'ama bir müddet 
kabulünün doğru ol madiğine .islerin bir an evvel 
rnkiiuısı bakımından, muslsam- eir fikir ouırnknrz 
ediyorum., 

n'ürmm.lrmmm, {'Alk:şh:r) 

BAŞKAN - - Buyurun Savuı Kilde;.. 
İVüiIldTTlM K i k m : (k(mya) - .Mukiemuu 

Adalet Tkıkamnm ih ikümr l î tökmei allında bm 
rakhğrm yol undaki imlialsnun eevmp vermek is
terim. Hukukum böyle bir tühmet ai lnıda dekdk 

H Ü S E Y İ N K A L P A K L i O Ü L İ ; (IK;ıyseri) - - j dir. Fakat , vakıa, gösteriyor id. Anayasanın ka-
Efendim, bu mevzu uzadı, ehemmiyetine binaen S hallinden aks ay amma, bu kanunun çıkarılmış 
ben de bir dakikanızı işgal edeceğim, özür dile
ttim. 

•olanaksın. amm hüküm okluğu hakle, ba kanun 
bde son mdiimunde ancak müzakere ediliyor. Av-
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in hal 'burada da görüle 'mir. Ben : AuuumuAn ! Senato Başkanlığına 
soruyorum, madem ki, bu kadar zaman kaybedil- ; Adalet Bakanlığum verilen onama müddet i -
mesini istemîvoiuavba Millet KeeuA koıuAyunln- ' irin bir aya indirilmesini arz ve teklif ederim, 
r ında kanun müzakere edilirken ııiçbı riea etine- j Konya 
diler, tâeilcn görüsüımaani temin atmodib-r. Bu > Muhi t t in Kılıç 
yapılmamıştır . Böyle, bir şey yaıelmameğm, BAŞKAN — Komisyon işt irak ediyor mu? 

Şimdi ]j«u Komisyon Se;-eüAi ; -AA. • muuNan KARMA. KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z İ H N İ 
soruyorum. Bendeniz KmA-usm Asma :•••••-• m çat- B E T İ A (Tokat) — İş t i rak etmiyoruz. 
lısmnlara, kaAimamuam, A<-Aıa Sürümen milza- BARKAN — Hükümet işt irak ediyor mu? 
kerelerine kahhnadmam için beai szaAamyva haK ADA F/ET B A K A N I AABTİÎ KURUTEH-
ları v a r m A h A OKLU —- Biz görücümüzü a r / etlik. (TTükü-

Z İ H N Î BbNAA ı. Tokun — Asiağrurnliah... met takdire bırakıyor, sesleri) 
M U H İ T T İ N K i k A; (DevaıahA - - B e n kon di- BARKAN — Önemeyi oylarınıza arz edi

şinden bunu soruyorum. Bundan büv'e emubneiı yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenlcr... 
sözcülerinin mlLha.YehaArlni n? ;n ııeVürh a-i nvar- !'•) oya karsı 40 oyla önerge kabul edilmiştir. 
ladığı devirler geşıKabr. Ben isUu.auu Auueuiı- ( alkışlar) 
ya katılırım, istersem katılmam. TLn-iniz e;ihi ; Önerge kabul edildiğine güre, maddede ge
ben de şerefli bir üye oku ak î>Tİi".-ık;-'•-=.•'- ei sonu- I rekli değişikliğin yrpbması zarur idi r . B u de-
ııa kadar takibed'yorum. i ğişikük <•:. . . . en goç. bir ay içinde . . . .» şek-

Şimdi Sayın Sözcüden soruyorum. Araba en- | ündedir . Bu tashihle maddeyi oylarınıza arz 
eümen toplantıların;! kae kişi katumm. Bau buru- | ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . Ka-
daki rakamlara göre söyi iyeyim; 1:! AA. Banhuun bu d edilmiştir. 
da yarısı vardı . varru yoklu, b'::< bunuı de bihmAr- • (Kî mu maddede değişiklik olduğundan acık 
deniz. Encümen Sözelimi o!mis diye mebus w ar- oylarınıza arz edilmiştir. 
natörlere azarhu- g'bi h i t aba tum-A bre . A b : - - İ İ H S A N I I A M İ T T İ G R K L (Diyarbakır) — 
siz bir üye olduğum halde doğru ANe-şemune. > NAndim. madde hakkında değil, Ka rma Ko-

K Alî M A KOMİA^YOK RÖZSYAAA A ' B N İ i misyon hakkında bir mâruzâtını var. 
B E T Î A (Tokat) - MâzerrAeA mbebbrio dedim. \ F A S K A N - . Buyurun . 

B A Ş K A N - Sayın Bakam ' j J ' ^ V H A M İ T T Î G R E L (Devamla), -
A D A L E T B A K A N I SAH İB Kî AB AA AAyA j NAmdim, Millet Meclisi ile Senatodan. seeik-

L U — Muhterem arkadaşlarım, m u h u m m Hey , - | V-N -Jh'in K a r m a Komisyonun saat 3 te top-
t inizden özar dilerim, sözleri:- A u i r e r b e r a r \ ^ ^ u a d r Anayasa Mahkemesi kanun tasaıusnı-
mahiyetinde değildir. Muhiorom :u. badasımın ('-: mhnlan tadil leri müzakere edecekleri an-
ifade buyurduklar ı gibi, vazifede daimiliğe ma A keahaaktadm. Ancak, Millet Meclisi 6 üye seo-
deten imkan yok, olbmY ki, kendim nrıvakkaAs;. m M İ ! ' ' - ] ^ a v i 0 İ , 1 - K 1 i':™- bizim do b i r üye 
B u n u takdir eNyomım. Açık kebNbkio kabul i d"ha seem-mA/ INum. Tensip buyurursanız , 
edivorum İ ^ : i t an arkadaşlar hukukçudur , bi r de Bütçe E n -

İkinci noktamı e r l u m , İ m a m u müd-.hpu An•• ! Nuneuiodmı bir aAmdnşı seçelim. Bendeniz Kû-
imkân veren bir sev vAAar, bir - b ü k e yol-d^. ym[ Vunlnkul ' ı ı teklif ediyorum. (Muvafık, «es-
Adlivenin bun:! tahammülü de yuvktue. Oemivc- -(-ii) 
rum'lci, illa ki bana iki uNA; müddet -evin. İAr- BARKAN _ Bir takr i r veriniz lütfen. Efen-
k a t m u h a b k a k i k i a v b o k b u d i r d h u M İ h A m . s e v s i u ] - m maddenin acık oylaması sırasında diğer 
ienemez. Takdir Yüksek TKyeAniAudm. (Adkus- j ^ ' ' < ^ ^ müzakeresine geçiyoruz. 
lar) • j (liderler 

B A Ş K A N — ElAudim, bu ı.uuhm bakkunla ; kIAJ/ ] )E 67. - Vüksck Hâkimler K u r u l u 
verilmiş iki önerge vardır . Buınui'dan birisi vo ^Aüksak Ilâjdmler Se(ğm K u r u l u n u n gider-
Sayın Turha.ngiı ' iu, diğeri d;' S-a.uru K d m ' m - leri. Adtdet Bakanlığı ])ü1eesinden karşılanır . 
dır . Sayın Turlıangll, Sayın K:k<A;ı örıerg-"- B A Ş K A N - - M'adde hakkında söz is t iycnN. 
sine i l t ihak etmiştir. Binammieyb. lAyııı b e A Kek. Maddeyi ova sunuyorum. Kabul eden-
lıebn önergesini okutuvoruın I bu-... Etmiyemler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Yayınlanması gereken kararlar 

MADDE 68. — Yüksek Hâkimler Kurulu
nun kural niteliğini taşıyan kararları ve plân
ları, Genel Kurulun yayınlanmasında fayda 
gördüğü diğer kararlarla düzenliyeceği yö
netmelikler Eesmî Gazetede yayınlanır. 

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

FERİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Reis 
Bey, ekseriyet yok, (Dışarda var, sesleri) 

Dördüncü kısım 
İntikal hükümleri 

Birinci bölüm 
Savcıların özlük işleri 

Yüksek Savcılar Kurulu 
MADDE 69. — Yüksek Savcılar Kurulu, 

Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında iki 
Cumhuriyet İkinci Başsavcısı ve altı Yargı
tay Cumhuriyet Savcısı, Bakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanı ile Ceza ve tevkifevleri, Ceza 
ve Zatişleri Genel Müdürlerinden teşekkül eder. 
Kurulun gerektiğinde Başsavcılığa ve Bakan
lığa mensup üye noksanını tamamlamak üzere 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından dört de ye
dek üyesi bulunur. 

Bu kurula Cumhuriyet İkinci Başsavcı
ları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları iki yıl 
süre ile ve ad çekme suretiyle seçilir. 

İzinli veya hasta olmak gibi sebeplerle Ge
nel Kurul toplantılarında bulunamıyan Cum
huriyet Başsavcısının yerine en kıdemli Cum
huriyet İkinci Başsavcısı Kurula Başkanlık 
eder. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Savcılar 
Kurulu Genel Kurul ve bölümlerinin işlerinde 
Cumhuriyet Başsavcısı yardımcılarından ten-
sibedeceklerini çalıştırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler 
MADDE 70. — Yüksek Savcılar Kurulu iki 

bölüme ayrılır. 
Bölümlerin her biri Kurula katılan bir Cum

huriyet İkinci Başsavcısının başkanlığında iki 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile Bakatnlık 
adına katılacak iki üyeden teşekkül eder. 
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Bölüm Başkanının engeli halinde, kendisi

ne o bölümdeki en yaşlı Yargıtay Cumhuriyet 
Savcısı vekillik eder. 

Yüksek Savcılar Kurulu üyesi olan Cum
huriyet İkinci Başsavcısı ile Yargıtay Cum
huriyet Savcılarından kimlerin hangi bölüme 
katılacakları ad çekme suretiyle belli edilir. 

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile Zatiş
leri Genel Müdürü birinci bölüme, Ceza ve 
Tevkifevleri ve Ceza İşleri Genel Müdürleri 
de ikinci bölüme katılırlar. 

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

Birinci bölümün görevleri 
MADDE 71. — Birinci bölümün görevleri 

şunlardır : 
1. Savcılık meslekine kabul etmek, 
2. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayır

ma işlemlerini yapmak, 
3. Kadro dağıtmak, 
4. Savcılık meslekinde kalmanın caiz olma

dığına karar vermek. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölümün görevleri 
MADDE 72. — İkinci bölümün görevleri şun

lardır : 
1. Saveı yardımcıları ve savcılar hakkında 

disiplin cezası vermek, 
2. Savcı yardımcıları ve savcılar hakkında 

gerektiğinde işten elçektirme kararı vermek. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri 
MADDE 73. — Yüksek Savcılar Genel Kuru

lunun 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 savcı

lık mesleği ile ilgili konularda mütalâa beyan et
mek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Toplantı ve karar yeter sayıları 

MADDE 74. — Genel Kurul ve bölümler tam
sayıları ile toplanırlar ve salt çoğunlukla karar 
verirler. 

Bölümlerin ve Genel Kurulun kararları Ada
let Bakanlığınca ilgililere tebliğ olunur. 

Bölümlerin ihtar ve aylık kesme dışındaki ka
rarlarına 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 
Goıel Kurula bildirilmeden Kurul Başkanı tara
fından reddedilir. Kesinleşen kararlar Adalet 
Bakanlığınca yerine getirilir. 

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

Uygulanacak hükümler 
MADDE 75. — Yüksek Savcılar Genel Ku

rulu ile bölümlerin; savcı yardımcıları ve savcı
lar hakkındaki görevlerini ifada, bu kanunun 
hâkimlere dair olan mesleğe kabule, bölüm karar
larına itiraz, duruşma icrasına, durumun takdi
rine, işe bakmaktan yasaklılık, çekinme ve red
de ilişkin hükümleri de uygulanır. 

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

Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı 
MADDE 76. — Cumhuriyet İkinci Başsavcı

ları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının savcı
lık vakar ve şerefine, şahsi haysiyetlerine doku
nan veya görev icaplarına uymıyan ihtiyari fiil 
ve hareketlerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı
nın Başkanlığında Cumhuriyet ikinci Başsavcı
ları ile her bölüm namına adçekme yolu ile seçi
lecek birer Yargıtay Cumhuriyet Savcısından 
kurulacak Yüksek Savcılar Haysiyet Divanı ta
rafından haklarında. Hâkimler Kanununun Yar
gıtay İkinci Başkanları ile üyelerine ilişkin di
siplin hükümleri uygulanır. 

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

Savcılık meslekine atama 
MADDE 77. — Cumhuriyet Savcı Yardımcı-
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lan, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ve Cum
huriyet Savcıları, Bakanlık Müsteşarının Baş
kanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürlerden müteşekkil Kurulun mütalâası alın
dıktan sonra, Adalet Bakanı ve Başbakanın müş
terek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile 
atanır. 

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarının atan
masında Cumhuriyet Başsavcısının inhası göz 
önünde tutulur. 

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

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhuri
yet 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 Savcı
ları arasından, Cumhuriyet Başsavcısının baş
kanlığında toplanacak Cumhuriyet İkinci Baş
savcılarından teşekkül eden kurulca üye tamsa-
yıllarm salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilecek 
üç adaydan biri Adalet Bakanı ve Başbakanın 
müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşkanının ona
yı ile atanır. 

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

Efendim, Sayın Tigrel'in bir önergesi vardır 
ve biraz evvel kürsüden izahat vermişlerdir. 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargıla

ma Usulleri hakkındaki kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri üzerinde rapor 
hazırlamak üzere kurulan Karma Komisyona, 
Millet Meclisince altı üye seçilmiş bulunmakta
dır. Anayasanın 92 nci maddesinin beşinci fıkra
sındaki eşitliğin sağlanabilmesi için, bu komis
yona Kâzım Yurdakul'un seçilmesini arz ve tek
lif eylerim. 

İhsan Hamit Tigrel 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel 5 üye se
çilmiştir. Fakat Millet Meclisi 6 üye seçmiştir; 

545 



C. Senatosu B : 55 
eğit sayıda seçilmesi lâzımgeliyor. Okunan, Sa
yın Yurdakul'un seçilmesi için verilmiş olan 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Başsavcısının seçimi 
(MADDE 79. — Cumhuriyet Başsavcısı, Cum

huriyet ikinci Başsavcıları arasından Yargıtay 
Büyük Cenel Kurulunca üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

BAŞKAN —- Maddi' hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Savcılık teminatı 
MADDE 80. --- Savcılık meslekinin her sınıf 

ve derecesinde bulunanlar, bü kanundaki hüküm
ler dışında ; 

1. Kadronun daraltılması veya kaldırılması 
ssebeplerine müstenidoisa bile maaş ve ödenekle
rinden yoksun kılınamaz; 

2. Bakanlık emrine alınamaz; 
3. Yaş haddi veya maluliyet hali dışında 

kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif yapılması 
MADDE 81. — Kadronun daraltılması .veya 

kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara, daralt
ma ve kaldırma zamanında acık bulunan, yahut 
ilk açılacak olan aylık ve derecesine eşit savcılık 
ıgörevi teklif olunur. 

ıSavcı veya savcı yardımcısı, birinci ve ikinci 
teklifi reddedebilir. Üçüncü teklifi kabul etini -
yenlerin aylığı ve meslekle ilgisi kesilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma 
MADDE 82. — Cumhuriyet ikinci Başsavcı

ları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının gören
den doğan veya görev sırasında işlenen suçların
dan ve sıfat ve görevleri icaplarına uymryan hal 
ve hareketlerinden dolayı haklarında soruşturma 
yapılması, Adalet Bakanının vereceği izin üzeri
ne görevlendireceği üst Cumhuriyet Savcısı tara
fından yapılır, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın sonucu 
MADDE 83. — Soruşturma evrakı Bakanlık 

Ceza işleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, in
celeme sonunda yazılacak mütalâa üzerine kovuş
turma yapılmasına veya disiplin cezası tâyinine 
lüzum olup olmadığı Bakanlıkça takdir olunarak, 
evrak kanuni mercilere tevdi olunur veya mua
meleden kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeı?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kovuşturma 
MA DDR 84. — Cumhuriyet ikinci Başsav

cılar] ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılrı hak
kında Başkanlıkça kovuşturma yapılmasına 
lüzum görüldüğü takdirde, evrak Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet Başsav
cısı beş gün içinde iddianamesini tanzim ede
rek evrakı son soruşturmanın açılmasına veya 
yargılamanın men'ine karar verilmek üzere Yar
gıtay Ceza Daireleri Başkanlarından en kıdem
lisine verir. 

iddianamenin 'bir örneği, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun hükümleri dairesinde, 
hakkında kovuşturma yapılan kimseye tebliğ 
edilir. Bu tebliğ üzerine ilgili, kanunda yazılı 
süre içerisinde bâzı delillerin toplanmasını is
ter veya kabule değer bir talepte 'bulunursa 
nazara alınır ve gerekirse soruşturma Başkan 
tarafından derinleştirilir. Son soruşturma Yar
gıtay Dördüncü Ceza Dairesinde yapılır., 

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

İtiraz mercileri 
MADDE 85. — Yukarıki maddede yazılı 

mercilerin tutuklama veya salıvermeye veya 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına 
dair olan kararlarına karşı Cumhuriyet Baş
savcısı veya sanık tarafından genel hükümle
re göre itiraz olunur. 

Bu itiraz, ilk soruşturmayı yapan Başka
nın kararı aleyhinde ise Yargıtay Dördüncü 
Ceza Dairesinde; Yargıtay Dördüncü Ceza 
Dairesinin kararı aleyhinde ise Yargıtay Ge
nel Kurulunda incelenir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
«denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şahsi suçlar 
MADDE 86. — Cumhuriyet İkinci Başsavcı

ları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının şahsi 
suçlarından dolayı ilk ve son soruşturma 84 ncü 
maddede yazılı merciler tarafından genel hü
kümler dairesinde yapılır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Suçüstü halleri 
MADDE 87. — Cumhuriyet İkinci Başsavcı

ları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının ağır 
cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık 
soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere 
göre yapılır. 

Bu hallerde durum, yetkili merci tarafın
dan hemen ve doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığına 'bildirilir. 

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

İşten el çektirme 
MADDE 88. — Cumhuriyet İkinci Ba şsavcı-

lan ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının gö
revlerinde devamlarının yargı erkinin nüfuz 
ve itibarına yahut haklarındaki soruşturmanın 
selâmetine halel vereceği anlaşılırsa, Yüksek 
Savcılar Haysiyet Divanı kararı ile işten el 
çektirilir. 

İşten el çektirilenler hakkında Hâkimler 
Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır. 

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

Geçici yetki 
MADDE 89. — Gerekli hallerde Cumhuri

yet Savcı Yardımcıları ile Cumhuriyet Başsav
cıları Yardımcılarına ve Cumhuriyet Savcıla
rına Adalet Bakanlığı geçici yetki verebilir. 

Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla ça
lıştırılamazlar. 

Ancak, görevi başında 'bulunmıyan Cum
huriyet Savcısı veya Cumhuriyet Savcı Yar-
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| dımcısının uzun sürecek bir hastalığı bahis 

konusu ise, lbu süre uzatılabilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen t 

Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
J özel hükümler 

Adaylık 
MADDE 90. — Kanun hükümleri dairesin

de adaylığa kabul etmek, hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinin yardımcılık sınıflarına atanma
larına kadar geçen süre içinde yetiştirmek, hak-

I larmda disiplin cezası uygulamak, adaylığa 
son vermek ve sair özlük işlerini yürütmek 

I Adalet Bakanlığına aittir. 
Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, 

j adaylık devresinde görülen istidatları ve teş-
j kilâtm ihtiyacı göz önünde tutularak hâkim-
i lik ve savcılık mesleklerinden hangisine alma-
| e akları, Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar 
I Kurullarının ilgili bölümleri arasında birlikte 
! kararlaştırılır. 
| BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
| Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Meslekler arasında eşitlik 
i MADDE 91. — Hâkimlik ve savcılık meslek-
| leri ve bu mesleklerde geçirilen süreler, sınıf ve 
! dereceler bakımından eşit sayılır. 

' BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

i Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bir meslekten diğerine geçme 
i MADDE 92. — Bir kimsenin hâkimlik göre-
I vinden 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 
Hâkimler Kurulunun kabulüne bağlıdır. 

Şu kadar ki, önemli bir sakınca bulunmadık
ça muvafakat ve kabulden imtina olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Diğer mesleke atanma 
MADDE 93. — Hâkimlik meslekinde bulunan 

| >bir kimsenin savcılık mesleğinde veya savcılık 
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mesleğinde bulunan bir kimsenin hâkimlik mesle
kinde hizmet icaplarına göre daha ziyade muvaf
fak olacağı anlaşılırsa, bu kanun hükümlerine gö
re yetkili merciler tarafından diğer meslek içinde 
sınıf ve derecesine eğit bir göreve rızasına bakıl
maksızın atanması yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bakanlık hizmetlerine atanma 
MADDE 94. — Hâkimlik veya savcılık mes

leklerinde bulunanlar, hizmet icaplarına göre 
Adalet Bakanı tarafından Bakanlık hizmetlerine 
atanabilirler. 

Şu kadar ki, Bakanlık hizmetlerine atanmada 
ilgililerin muvafakati ve hâkimlik meslekinde 
olanlar hakkında ayrıca Yüksek Hâkimler Kuru
lunun kabulü şarttır. 

92 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü bu hal
de de uygulanır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden Bakanlık 
hizmetlerine alınanların bu hizmetlerde geçirecek
leri süreler savcılık meslekinde geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcılık 
mesleklerine geçme 

MADDE 95. — Hâkimlik ve savcılık meslek
lerinden '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 
hizmetlerinde .:ktisabettikleri hakları nazara alın
mak suretiyle atanabilirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zorunluk 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 mahal mahkeme veya adalet 
dairesinde geçici olarak gördürmeye Adalet Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkıda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kazanılan haklar 
MADDE 97. — Birinci sınıf hâkimlik veya 

savcılıktan gelen Bakanlık müsteşarı; Yargıtay 
ikinci Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı 
için yapılacak seçime katılmak ve seçilme hak
kını haizdir. 

Birinci sınıftan sayılan ve üçüncü dereceden 
maaş alan Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile Ge
nel Müdürler 78 nci maddedeki usule bağlı kal
maksızın Cumhuriyet İkinci Başsavcılığına Ada 
let Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi 
ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkıda söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Değiştirilen hükümler 

Savcılık meslekine ait cetvelin değiştirilmesi 
MADDE 98. — Hâkimler Kanununun 18 nci 

maddesine ilişkin (2) sayılı cetvel, bağlı (1) sa
yılı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz : 
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[1] SAYILI CETVEL 

Sınıf Derece Memuriyeti Aylığı 

Yardımcılık 

l » 

Üçüncü sınıf Savcı
lık 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımeılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımeılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 

500 
600 

700 

800 

950 

îkinci sınıf Savcılık -j 

I 4 

l 

Cumhuriyet Savcılığı Yardımcılığı, Cumhuriyet 
Savcılığı Başyardımeılığı, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Yardımcılığı 1 100 
Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı 
Yardımcılığı 1 250 — 1 500 

f 3 

Birinci sınıf Savcılık 4 2 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet ikinci Başsavcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

1 500 
1 750 
2 000 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ödenek cetveline unvan eklenmesi 
MADDE 99. — Hâkimler Kanununa ek 5017 

sayılı Kanunun 7168 sayılı Kanunla değiştiri
len birinci maddesine bağlı cetvelin ikinci dere
cesine (Cumhuriyet ikinci Başsavcılığı) ve 
üçüncü derecesine (Yargıtay Cumhuriyet Sav
cılığı) unvanları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Teşkilât Kanununun değiştirilmesi 
MADDE 100. — Temyiz Mahkemesi Teşki

lâtına dair 1221 sayılı Kanunun değişik 1, 2, 3 
ve 4 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiş ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmiştir. 

Madde 1. — Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, 1 
Ticaret ve 1 icra iflâs Dairesinden kurulu olup, 

dairelerden her birinin görevi, bu kanun ve 
Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü kanunları ve 
icra ve iflâs Kanunu ve özel kanunlarla belli 
edilmiştir. 

Madde 2. —• Yargıtay dairelerinin her biri, 
bir başkan ve dört üyeden terekkübeder. Her 
dairede yeteri kadar yedek üye bulunur. Daire 
başkanlarının üstünde bir Birinci Başkan var
dır. Bunlardan başka, bir Cumhuriyet Başsav
cısı ile yeteri kadar Cumhuriyet ikinci Başsav
cısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuri
yet Başsavcı Yardımcısı bulunur. Başsavcılık 
teşkilâtı, Yargıtay Ceza daireleri sayısına göre 
bölümlere ayrılır. Bölümlerin her biri, bir Cum
huriyet ikinci Başsavcısının başkanlığında dört 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısından terekküb
eder. Her bölümde gerektiği kadar yedek Yar
gıtay Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Baş
savcı Yardımcısı vardır. 

Başsavcılık görevlerinin nasıl ifa edileceği 
Cumhuriyet Başsavcısının Başkanlığında Cum
huriyet ikinci Başsavcıları tarafından düzenle
necek bir yönetmelikte gösterilir. 

549 



C. Senatosu B : J 
Bu yönetmelik ve aynı usule göre yönetme

likte yapılacak değişiklikler Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

Cumhuriyet ikinci Başsavcılarının Başkan
lık edecekleri ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıla
rının görevlendirilecekleri bölümlerin tâyini ve 
tebdili Cumhuriyet Başsavcısının mütalâası 
alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafından ya
pılır. 

Madde 3. — Özel kanunlarda başlıca hü
küm bulunmadığı takdirde hukuk dairelerin
den; 

Birincisi: Gayrimenkule ilişkin aynî hakla
ra ait Asliye mahkemelerinden verilip de İkin
ci, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk 
ve İcra îflâs dairelerinin görevleri dışında ka
lan hüküm ve kararları, 

İkincisi: Şahıs, aile ve miras hukukuna ait 
sulh ve asliye mahkemelerinden verilip de Al
tıncı ve Sekizinci Hukuk dairelerinin görev
leri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Üçüncüsü: Sulh mahkemelerinden verilip 
de İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci ve Doku
zuncu Hukuk ve Ticaret ve İcra ve İflâs dai
relerinin görevleri dışında kalan hüküm ve ka
rarları, 

Dördüncüsü: Asliye mahkemelerinden veri
lip de menkullere ilişkin aynî haklara ve Borç
lar Kanununa aidolup Dokuzuncu Hukuk, Ti
caret ve İcra İflâs dairelerinin görevi dışında 
kalan hüküm ve kararlarla, dâvanın nakli, hâ
kim reddi, hukuk, ticaret ve icra işlerine ait 
yargı yeri belirtilmesi konularını ve Asliye mah
kemelerinden verilen ve diğer dairelerin görev
leri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Beşincisi: 4784 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi hükmü saklı kalmak üzere, gayrimenkule 
ilişkin aynî haklara ait sulh mahkemelerinden 
verilip de Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Hukuk 
ve İcra ve İflâs dairelerinin görevleri dışında 
kalan hüküm ve kararları ve kamulaştırmadan 
doğan dâvalara ait sulh ve asliye mahkemelerin
den 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 şü-
yuun giderilmesi dâvalarına ve sulh ve asliye 
ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira ba-
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ğıtından doğan tahliye dâvalarına tahliye ile 
birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat dâ
valarına, nişan bozmadan doğan hediyelerin 
geri alınması ve tazminat dâvalarına, nüfus kü
tüğü ve yaş kayıtlarının düzeltilmesi, öz ve 
soyadının değiştirilmesi hüküm ve kararları, 

Yedincisi: 2613 sayılı Kadastro ve tapu tah
rir Kanununun 27 nci maddesinde yazılı uyuş
mazlık hakkında sulh ve asliye mahkemeleriy
le 5572 sayılı Kanuna dayanılarak görevlendi
rilen asliye hâkimleri tarafından verilen hü
küm ve kararları ve 5602 sayılı Tapulama Ka
nunu ile kurulmuş olan gezici arazi kadastro 
ma'hkemeleri tarafından verilen hüküm ve ka
rarları, 

Sekizinci: Zilyedliğe dayanılarak gayrimen
kulun aynî hakkında açılan dâvalara ilişkin 
sulh ve asliye mahkemelerince verilen hüküm 
ve kararlarla, gayrimenkul tescili için açılan 
dâvaların sonunda sulh ve asliye mahkemelerin
ce hüküm, ve kararları, 

Dokuzuncusu: İş mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararlarla, İşçi Sigortaları Kurumu
nun kanuni halef olarak veya İşçi Sigortaları
na ilişkin hükümlere dayanarak veya bu hü
kümlerle ilgili olarak açacağı bütün dâvalarla, 
adı geçen Kuruma karşı sigortalıların veya 
üçüncü kişilerin İşçi Sigortaları hükümleri ile 
ilgili olarak açacağı bütün dâvaları ilişkin as
liye ve sulh mahkemelerince verilecek hüküm 
ve kararları, iş mahkemelerinin görevi dışında 
kalan iş akitleriyle hizmet akit!erinden doğan 
veya bu akitler]o ilgili bulunan dâvalara ait 
asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm 
ve kararları, 

Ticaret Dairesi: Türk Ticaret Kanununun 
4 ncü maddesinde sayılan ticari dâvalar hak
kında sulh ve asliye mahkemelerince verilen 
hüküm ve kararları ve ticari nitelikte olmasa 
dahi istisna akdinden doğan bütün dâvalar hak
kında asliye mahkemelerinden verilmiş olan hü
küm ve kararları, 

İcra İflâs Dairesi: İcra hakimlerince verilen 
bütün kararlarla, İcra İflâs Kanununun uygu
lanmasından doğan dâva, itiraz ve şikâyetler 
dol ay isiyle asliye, sulh ve ticaret mahkemelerin
den verilen kararları ve âmme alacaklarının 
tahsili hakkındaki kanun hükümlerince açıla
cak hacizli mala istihkak ve iptal dâvalarına 
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ilişkin asliye ve sulh mahkemelerinden verilen 
hüküm ve kararları, 

inceler ve karara bağlar. 
Yargıtay Hukuk, Ticaret ve icra İflâs Da

ireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını 
Yargıtay Birinci Başkanının Başkanlığı altında 
Hukuk Daireleri ile Ticaret, icra ve iflâs Dai
releri başkanlarından teşekkül eden kurul çö-
zer; verilen kararlar kesindir. 

Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın ka
tıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 

Madde 4. — Ceza Dairelerinden, Birincisi: 
Ceza Kanununda ölüm, ağır hapis, müebbet sür
gün ve beş yıldan fazla hapis ve kamu hiz
metlerinden müebbet olarak yasaklılık cezala
rını gerektiren ve diğer dairelerin görevlerine 
girmiyen cürümlere ait hüküm ve kararları, 

İkincisi: Sulh mahkemelerinden Ceza Ka
nununa göre verilen ve diğer dairelerin görev
lerine girmiyen suçlara ait hüküm ve karar
ları, 

Üçüncüsü: Orman Kanunu gereğince açıl
mış ceza dâvaları sonunda verilen hüküm ve 
kararları ve cezada dâva nakli ve Ceza Kanu
nunun mevkii meriyete vaz'ma mütaallik Ka
nunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtaya 
verilmiş yargı yeri belirtme konularını, 

Dördüncüsü: Ceza Kanununun 455 nei mad
desinde yazılı cürümlerden dolayı asliye ve 
ağır ceza mahkemelerince verilen hüküm ve ka
rarlarla diğer ceza dairelerinin görevleri dışın
da kalan 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 kararları, 

Altıncısı: Ceza Kanununun 6 ncı babının 3 
ve 4 ncü fasıllarında ve 10 ncu babı ile 5917 sa
yılı Kanunda yazılı suçlara ait hüküm ve karar
ları, 

Yedincisi: Memurlara kaçakçılık hükümle
rine göre cezalandırılan veya cezası artırılan 
suçlarına ilişkin hüküm ve kararlar, özel ka
nunlarda yazılı olup da Üçüncü ve Altıncı Ce
za dairelerinin, görevi dışında kalan suçlara 
ilişkin hüküm ve kararları, 

inceler ve karara bağlar. 
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I Yargılanmaları Yargıtaya ait olan hâkim 
I ve memurların dâvaları, eylemin niteliğine gö-
| re benzeri eylemlere ilişkin hüküm ve kararla-
| rm inceleme yeri olan daireye ve bu daireler-
i den çıkacak kararların Temyiz yolu ile incelen-
I mesi, Ceza Genel Kuruluna aittir. Şu kadar ki, 

asıl dâvayı gören Daire Kurulu Genel Kurula 
katılamaz. 

J Ceza Genel Kurulunda toplama yeter sayısı 
! sağlanamazsa, hukuk bölümünden üye alınabi-
I l ir. 

Hüküm veren daire, Genel Kurulun kararı
na karşı ısrar edebilir; ancak, ısrar üzerine Ge
nel Kurulca verilecek ikinci karara uymak zo
rundadır. 

Yargıtay Ceza Daireleri arasında çıkan gö
rev uyuşmazlıklarını, Birinci Başkanın Başkan
lığı altında ceza daireleri başkanlarından mey
dana gelen kurul çözer, Verilen kararlar ke
sindir. 

Oylarda eşitlik olursa, Birinci Başkanın ka
tıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla kurulan 
yeni dairelerin görevine giren işlerden yeni dai
relerin gerçekten çalışmaya başlaması gününe 
kadar eski dairelere gelmiş olanlar o daireler
ce incelenip karara bağlanacağı gibi, bu işlere 

| ait tavzih ve karar düzeltme istekleri de yine 
| eski dairelerce incelenip karara bağlanır. 

ADALET BAKANI SAHtR, KURUTLUOĞ-
LU — Sayın Başkanım, maddenin sondan evvel
ki altıncı satırında, bir tabı hatası olarak «top
lama» yazılmıştır, «toplanma» olacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi tashihli şekilde oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeni kadrolar 
MADDE 101. — Devlet memurları aylıkla

rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı bölümünden, ilişik (2) 
sayılı cetvelde derece, unvan ve sayıları yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve yerine bağlı (3) sayılı 
cetvelde unvan, derece ve sayıları yazılı kadro-

\ 1ar eklenmiştir. 
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C. Senatosu 

SAYILI CETVEL 
B : 55 21.4.1962 O : 1 

(3656 sayıl* Kanuna 'bağlı 1 »sayılı cetvelden 
çıkarılacak kadrolara ait cetvel) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1.0 
11 
1.2 
13 

13 

10 
12 

Adalet 'Bakanlığı 
Merkez 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Mümeyyiz 2 

»» 3 
Birinci Sınıf Tetkik Memuru 4 
Kâtip 3 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Kâtip 2 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 
Mümeyyiz 
'Tetkik Memura 
Kâtip 

.1. 
6 

12 

14 

Kâtip 

Kâtip 

Merkez Bürosu 

Meri kez 

Millet Meclisi 
[3] SAYILI CETVEL 

500 
450 
40O 
350 

350 

500 
400 
350 

300 

300 

(3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele ekle
necek kadrolara ait cetvel) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 
18 
7 
35 
1 

1 750 
1 500 
1 750 
1 500 
1 100 

Adalet Bakanlığı 
Merkez 

Yargıtay 
2 İkinci Başkan 
3 Üye 
2 Cumhuriyet İkinci Başsavcısı 
3 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 
5 Doktor 

Yargıtay Kalemleri 
6 Başkâtip 2 
7 Başkâtip Yardımcısı 5 
9 Memur 6 

11 Kâtip 15 
13 Mübaşir 4 

Yüksek Hâkimler Kurulu 
3 Yasama organı tarafından 

seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Üyesi 6 l 500 

950 
800 
600 
450 
350 

D. 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 

Memuriyetin nev'i 

Yasama organı tarafından 
seçilecek Yüksek Hâkimler 
Kurulu Yedek Üyesi 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Genel Sekreteri 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Raportörü 

> » > 
» > > 

Kalem Müdürü 
Şef 

> Yardımcısı 
Memur 

Aded Maaş 

1.0 

İller 
pBaşkan, Hâkim, Üye, Sulh 
| Hâkimi, C. Başsavcılığı 
| Yardımcıları. C. Savcısı ve 
«jYardımcıları, Sorgu Hâ- j-
j kimleri, Yargıtay Üye | 
j Yardımcıları, İcra Hâkim 
I ve Yardımcı Hâkimleri I 

Kâtipler 

f 1 
I Başkâtip, Başkâtip Yar-1 
Jdımcıları, Zabıt Kâtibi, [ 
^ Zabıt Kâtip Yardımcıları f 
jve Kâtipler 
t j 

İcra Memur ve Yardımcıları 
İcra Memur ve Yardımcısı 

95 
80 
70 

1 500 

1 500 

250 
100 
950 
950 
800 
700 
COO 
500 
450 
100 

500 
250 
100 

20 
30 
40 
60 
200 
200 
arı 
15 
20 
25 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

800 
700 
600 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Cetvelle bir
likte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Noterlik Kanununun 60 ncı maddesinin 
değiştirilmesi 

MADDE 102. — 3456 sayılı Noterlik Kanu
nunun 4166 sayılı Kanunla, değişen 60 ncı mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 60. — 59 ucu maddede yazılı disiplin 
cezaları Adalet Bakanı tarafından verilir. Bun-
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lardan ihtar cezası kesindir. Diğer disiplin ceza
larına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
Yargıtay Hukuk Daireleri başkanlarından en ki-
demlisinin başkanlığında Yargıtay üyeleri ara
sından iki ve Yargıtay Cumhuriyet .savcıları ara
sından bir olmak üzere adçekme yolu iic iç i le
cek üç üye ve en kıdemli Ankara Noterinin ka-
tılmasiyle teşekkül edecek Noterler Disiplin İtiraz 
Kuruluna itiraz olunabilir. Bu kurul, itiraz edi
len kararı aynen veya verilen disiplin cezasını 
değiştirerek onaylıyabileceği gibi belli yönlerden 
soruşturmanın ikmali veya genişletilmesi için 
evrakı Adalet Bakanlığına iade edebilir. 

Noterler Disiplin itiraz Kurulunun vereceği 
kararlar kesindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen* 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Hükümler 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun göreve 

başlaması 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayın

landığı tarihten itibaren bir hafta içinde Yüksek 
Hâkimler Seçim Kurulu görevine başlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde hakkında 
söz istiyen! Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Üyelerin yenilenmesi 
GEÇİCİ MADDE 2. — Yüksek Hâkimler 

Kurulu asıl ve yedek üyelerinin yenilenmesi hak
kındaki 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü
nün uygulanmasını sağlamak amaciyle, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun ilk toplantısından itibaren 
iki yılın bitmesinden beş ay önce, üçü Yargıtay 
Genel Kurulunca, üçü birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimlerce ve üçü de Millet Meelisi ile Cumhuriyet 
Senatosu tarafından seçilmiş asıl üyelerden ol
mak üzere dokuz asıl üye ve biri Yargıtay, biri 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerle Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmiş ye
dek üyelerden olmak üzere iki yedek üye için ad
çekmeye başvurulur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı hakkında 
adçekme işlemi uygulanmaz. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanı, adları çekilenleri, 23 neü mad
de gereğince işkm yapılmak üzere Yüksek Hâkim
ler Seçim Kurulu Başkanlığına bildirir. 
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Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk toplantısm-

. dan itibaren iki yılın bittiği tarihte adları çeki-
I 1 enlerin görev süreleri sona erer. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 hakkında söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-

i mistir. 

Devir ve teslim ve işlerin geçici olarak 
i yürütülmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Adalet Bakanlığı ta-
; rafından Yüksek Hâkimler Kurulunun görevleri-
; ne giren işlerle ilgili olarak, defter ve siciller ilk 
! toplantısından itibaren en geç iki ay içinde Yük-
i 

j sek Hâkimler Kuruluna devir ve teslim edilir. 
\ Bu süre içinde işlerin nasıl yürütüleceği, Yük-
| sek Hâkimler Kurulu ile Adalet Bakanlığı ara-
; sında kararlaştırılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu fiilen görevine baş-
i 'laymcaya kadar hâkimlerin özlük işleri Adalet 
i Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 hakkında söz is
tiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-

; rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
İ edilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atama 
! GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayın-
i landığı tarihten başlıyarak en geç bir ay içinde 
I 78 nci maddedeki usule bağlı olmaksızın Yargı-
| tay Cumhuriyet Savcılıklarına birinci sınıfa ay-
ı rıimış olanlar arasından Adalet Bakanı ve Baş-
; bakanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşka-
' nınm onayı ile atanır. 

97 nci madde hükmü mahfuzdur. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
i V'ok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Geçici yetkinin devamı 
| GEÇİCİ MADDE 5. — 367 sayüı Kanun hü-
j kümlerine göre bakanlık merkez dairelerinde ça-
i lışmak üzere yetkili kılınmış olan hâkimlerin bu 
; yetkileri, Bakanlık Merkez Teşkilâtı Kanunu 

yürürlüğe girinceye kadar, Yargıtay dairelerin
de ve Başsavcılıkta yetki ile çalışmakta olan hâ-

j kim ve hâkim yardımcılarının yetkileri de yeni 
i Hâkimler Kanununun yürürlüğe girmesine ka

dar devam eder. 
| BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
! Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
i edenler... Kabul etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 
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Teminat 

GEÇİCİ MADDE 6. — Adalet Bakanlığı 
Merkez Teşkilât Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar, bu kanunun 80 nei maddesi hükümleri 
bakanlık hizmetlerinde çalışanlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz is üyen? 
Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabu! 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kesinleşmemiş iğlere ait evrakın devri 
GEÇİCİ MADDE 7. - - Yüksek Hâkimler Ku

rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevlerine 
başladıkları tarihte Hâkimler Kanunu hüküm
lerine göre Ayırma Meclisleri ile İnzibat ve İti
raz Kurullarının görevlerine giren ve henüz ka
rara bağlanmamış veya bağlanmış, olup da ke
sinleşmemiş bulunan işler, bu kanun hükümleri 
dairesinde yetkili kurullar tarafından incelene
rek ka,rara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiy enler... Kabul edilmiştir, 

Kazanılmış haklar 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yayımı 

tarihinde, hâkimlik veya savcılık sınıflarından 
sayılan görevlerden bakanlık hizme ilerine alın 
mış olanların Hâkimler Kanununa göre iktisa-
betmiş oldukları haklar sakildi* 

BAŞKAN — Madde hakkında ısöz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
Kaldırılan hükümler 

MADDE 103. — Hâkimler Kanununun ve di
ğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

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 Kurulu
nun fiilen göreve başladığı tarihte yürürlüğe 
girer. 
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I BAŞKAN — Madde ;hakkında »öz istiyen 

var mı?... Buyurun Sayın Bakan. 
İ ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOÖ 

İJU -— Efendim, bu maddede küçük bir hata 
vardır 96 ile 101 rakamı arasına «ve» mân asına 
gelen virgül konmuştur. Bu, virgül olmayıp 
(ile) mânâsıma gelen (tire) olacaktır. Bu husus
ta daha evvel verilmiş bir takrir de vardır. 

BAŞKAN -— Bu madde hakkında daha evvel 
verilmiş olan takriri okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 104 ncü maddesindeki (96) ve 

(101) rakamları arasında tire olacak yerde yan
lışlıkla bunların arasına virgül konarak basıl
mıştır. 

Düzeltilmesini arz ve teklif ederiz 
Adıyaman Diyarbakır 
Halil Ağar Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu'i 
KAKMA. KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) — Efendim, aslında «ile» ananasına 
gelen tire konmuşken, baskı esnasında hata iş
lenmiş, virgül konmuştur. Virgül, kalkacak, ye
rine tire konacaktır. 

BAŞKAN -— Tabı hatası olarak virgül kon
muştur. Yerine tire konması lâzımgeliyor. Bu 
şekilde tashih edilmiştin'. Metni tashih şekLi. ile 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul, edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunu yürütecek makam 
MADDE 105. —• Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edil mistir. 

Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Tasarının 
tümü üzerinde, lehte ve aleyhte mütalâasını bil
dirmek istiyen arkadaşlar varsa, isimlerini yaz
dırsınlar. Sayın Atalay lehte konuşmak üzere 
ismini yazdırmış idi. Fakat kendileri burada 
yoktur. Tasarının lehinde konuşmak istiyen Sa
yın Bozcalı, buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALİ (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım, adaletin tecellisine matuf ha
zırlanan ve bugün Yüksek Meclisimizin reylerine 
iktiran eden. Yüksek Hâkimler Kurulu Ka unu
nun kabul edilmesi .suretiyle, yüksek hâkimler, 
Türkiye'deki hâkim sınıfı ve bu arada şimdiye 
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ıkadar vekillerin memuru gibi siyasete alet edi
len savcılarımız, teminat altına alınmışlardır. 

Bu kanunu titizlikle hazırlayarak buraya 
getirilmesinde emek sarf eden adalet cihazımı
za ve bilhassa Adalet Bakanımıza huzurunuzda 
teşekkürü ve te'brik etmeyi hir borç bilirim. 

'Aziz arkadaşlarım, şu noktayı da arz etme
den geçemiyeceğim; Yüksek Hâkimler sınıfına se
çilecek 'olan hâkimlerin, özelliklerine aidolan 
bu kanunun tatbikinde ve bu işlerin ifasında 
hâkimlerin, mutlaka titiz bulunmalarını ve her 
fiil ve hareketlerinde bu kanunun kasdettiği 
mânaya uygun hir şekilde hareket etmelerini 
temenni ve rica ederim. Bu arada hâkimlerimi
zin de mülkün temeli ve' 'bekasının tercümanı 
ve teminatı olan adaletin tecellisinde mutlak 
titizlik göstermeleri şart ve elzemdir. Kendile
rinden bunu beklediğimizi, şu kürsüden arz 
etmek ve duyurmak .istiyorum. Bu ıkanunun 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını ce
nahı haktan temenni ederek hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakam. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

LU — lÇok muhterem arkadaşlarım, Anayasa
nın .âmir hükümleri dairesinde ve teminatını 
Anayasadan alan hâkimin istiklâli ve mahke
melerin bağımsızlığı, bu kanunla işleyiş tarzım 
"bulmuştur. Anayasamızın 137 nci maddesinde 
Cumhuriyet savcıları için teminat sağlayıcı hü
kümlerin kanunda yer alacağı işaretine uyarak 
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Cumhuriyet savcılarını da Adliye Vekillerinin 
iki dudağı arasmdaiki emre münkat kılmamak 
prensibinden hareket ederek, teminatlar huzu
runuza getirilmiştir. Yüksek temenni ve irşat
larınız ile gerek hâkimlerimizin ve gere!kse 
savcılarımızın teminatı hu kanunla işliyecektir. 
Bu irşat ve temenni, çok muhterem hâkimlik 
meslekine çok iyi ve aydınlık günler getireceği 
büyük Türk Milletine, inanış ve ferahlık vere
ceği, istikbal getireceği inancı içinde her 'biri
nize, Türk hâkimleri ve 'Türk savcıları adına 
en derin şükranlarımızı arz ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 'Sayın üyeler, açık oylarınıza 
arz 'edilen '66 ncı maddenin oylama tasnifi bit
miştir. Neticeyi arz ediyorum : 

(94) üye oylamaya iştiralk etmiş ve (89) 
kabul, 4 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Mad
de kabul edilmiştir. 

'Tasarının heyeti umumiyesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun Dev
lete, millete ve adalete hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, gündemde müzakere edilecek 
başka hir husus yoktur. 24 Nisan 1962 Salı gü
nü saat 15 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

(Kapanma saati : 13,35) 
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ncı maddesinin açık oylama neticesi 

(Mıadde salt çoğunlukla kabul edilmiştir.) 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 

Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Terfik Kara-

sapaıı 
AĞRI 

Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aüşiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Ozev 

Üye sayısı : 18$ 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 1 

Oya katümıyanlar : 90 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Adil Tür^oğlu 

İÇEL 
Cavi't Terfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Cel'il Oevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cabît Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre tTuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cerdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Afodülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mual'lâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 

Necip Danışoğlu 

SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 
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TOKAT 
Osman Hacıbaloğiu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

BURSA 
Cahit Ortaç 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelehi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkay.ı 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
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TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmdl öaşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
ORDU 1 

Zeki Kumrulu | 

[ÇeMnserler] 
VAN 

Faruk Işik 

[Oya kattlmıyanlar] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasamoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamefttin özgül 

GİRESUN 
Mehmet. îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkeüjne 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
tzzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Ortay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Adil Ünlü 

TOKAT 
Zihni Betil 

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

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (1.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

NEVŞEHİR 
Ibra'Hm Şevki Atasağun 
(Baş. V.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 

Cemalettün Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
lîifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 

Şevket Buladoğln (B.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğaıı (B.) 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 

Âmil Artus 

Hidayet Aydın er 

Esat Çağa 

Ömer Ergün 

Hasan Kangal 

Enver Kök 

Ragıp Üner 

Bur han o 11 in ' 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 

Yekûn 2 
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