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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı .Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama 
usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki ka
nun tasarısının görüşülmesi .bitirildi. Yapılan 
açık oylamada salt çoğunluk sağlanamadığın
dan, gelecek Birleşimde, tekrar uçuk oya sunula
cağı bildirildi. 

1963 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe 
Kanununa Ibağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında ikamın tasarıları görüşü
lerek açık öya sunuldu. Salt çoğunluk sağla
namadığından kararların, gelecek Birleşimde 
tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

Devlet Orman işletmeleri ile kereste fabrika-
larınca yapılmış olan harcamalara ait 1953,1954, 
1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bilançoları 
ile ıkâr ve zarar hesaplarının tasdiki lıalkkındaıki 
kanun tasarısının görüşülmesi, ilgili Bakan ha
zır bulunmadığından, bir defaya ımalısus olmak 
üzere, gelecek Birleşime bırakıldı. 

15 Ocak 1964 Çarşamba günü yapılacak Bir
leşik toplantıdan sonra içtima etmek üzere Bir
leşime son verildi, 

Başkan 
Başkan vekil i 
Hazım Dağlı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Nevzat Senfjet 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velimde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6 . 6 . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararına 
'karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 375) 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş ibulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 577 numaralı Karara 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 377) 

16 . 1 . 1964 tarihli 29 iıcıı birleşime katıl mı-
mıyan üyeleri gösterir yoklama tutanağı 

1 -~~ Sabahattin Adalı (Hatay) 
2 -— Unver Aka (Balıkesir) (Başkan) 
8 — Muallâ Akarca (Muğla) (Hasta) 
4 —• İhsan Akpolat (Muş) 
5 —• ('ahit Akyar (Denizli) (Komisyonda) 
0 „._ Şevket Akyiirek (istanbul) 
7 — Fehmi Alpaslan (Artvin) (İdare Âmiri) 
8 — Ferit Alpiskeııder (Manisa) 
9 4- Zeki Arsan (Çorum) 

10 -U Sırrı Atalay (Kars) (Başkanvekili) 
11 —* İbrahim Şevki Atasagıın (Nevşehir) 
12 -i— Hidayet Aydmer (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.) 

18 — Eşref Ayhan (Ordu) 
14 — Tahsin Batıgııoğlu (Edirne) 
15 — Kudret Bayhan (Niğde) 
16 ---* Ömer Lîitfi Bozcalı (İzmir) 
17 — Şevket Buladoğlu (Trabzon) 
18 — İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa) 
19 — Sedat Oumralı (Konya) 
20 — Mehmet Ali Demir (Tunceli) (Komis

yonda) 
21 — Mustafa Dinekli (Konya) (Komisyon

da) 

j 22 — İskender Cenap Ege (Aydın) 
23 — Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
24 — Osman Cevdet Erkut (Kütahya) 
25 — Celâl Ertuğ (Elâzığ) 
26 — Rifat Etker (Ankara) 
27 — Akif Eyidoğan (Zonguldak) 
28 — Cevdet Geboloğlu (Bitlis) 
29 — Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) 

j 30 — Mehmet Hazer (Kars) 
31 — Enis Kansu (İzmir) 
82 — Sabit Kocabeyoğlu (Ankara) 

I 33 — Zeki Kumrulu (Ordu) 
; 84 — Sahir Kuruthıoğlu (Cumhurbaşkanı n-
I ca S. Ü.) 

85 — Haldun Meııteşeoğlu (Muğla) 
86 — Muammer Obuz (Konya) 

j 37 — Cahit Okurer (İzmir) 
j 38 — Cavit Tevfik Okyayuz (İçel) (Komis-
! yonda) 
: 39 — İbrahim Saffet Onıay (Ankara) 
| 40 — Ahmet Onar (Konya) 
j 41 — Hilmi Onat (tzmir) 

42 — Hüseyin Ot atı (Burdur) (Komisyonda) 
43 --- Rifat öçten (Sivas) 

I 41 — Sakıp önal (Adana) 
45 — Rifat Özdeş (Kocaeli) 
46 Talip Özdolay (İçel) 
47 — Mehmet Şükran Özkaya (Tabiî Üye) 
48 - Rifat Öztürkçine (İstanbul) 
49 — Kahini Sanalan (Erzurum) 
50 — Osman Saiııı Sarıgöllü (Aydın) 
5.1 - - Orhan Süersan (Manisa) 
52 — Cemal Tarlan (Tekirdağ) 

I 53 — İhsan Hamit Tigrel (Diyarbakır (Baş
kan vekili) 

54 — Lûtfi Tökoğlu (Kocaeli) (İdare Âmiri) 
55 — Mehmet Zeki Tulunay (Malatya) 
56 — Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) 
57 — Refik Ulusoy (Manisa) 
58 — Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

I 59 — Kâzım Yurdakul (Sakarya) 
60 - - Reşat Zaloğlu (Trabzon) 

I 61 — Halit Zarbını (Cümüşane) 

I Kâtip Kâtip 
I Ahmet Çekemoğlu Macit Zeren 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas) Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, 20 ucu bir
leşimi açıyorum. 

Ayrıca defter imza ettirilmek suretiyle .yok
lama yapılacaktır. 

3. — YOKLAMA 

4. -
nuşları 

Başkanlık Divanının Genel Kurula su-

1. — Rahatsız bulunan Devlet Bakam Vefik 
Pirinçcioğlu iyileşinceye kadar kendisine, Dev
let Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın vekillik et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/285) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

llahatsız bulunan Devlet Bakanı Yetik 
Pirinçcioğlu iyileşinceye kadar kendisine, Dev
let Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılanıza arz edilmiştir. 

,2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Cemal T arlan'a izin verilmesi, hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/286) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ' Üyesi Cemal 

Tarlan'm hastalığına binaen 13 Ocak 1964 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 

Başkanlık Divanının 15 . 1 . .1964 larihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlana 20 ?>fm 
müddetle izin verilmesini kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

3. — Disiplin mahkemeleri kurulusu, yargı
lama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/548, C. Senatosu 
1/324) (S. Sayısı : 368) 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi i/605, C. Senatosu 1/327) (S. Sayısı : 
370) 

5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şildik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/608, C. Senatosu 1/328) (S. Sayısı : 371) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde nisap hâsıl 
olmadığı için bu üç tasarı tekrar acık oylarını
za arz edilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet orman işletmeleri ile kereste 
fabrikalarınca yapılmış olan harcamalara ait 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yuları 

bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
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C. Senatosu B : 29 
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/88, 
C. Senatosu 1/299) (S. Sayısı : 367) (1) 

I BAŞKAN — Komisyon burada. Hükümet 
temsilcisi de burada, Kanun 31.12.1963 te 
tevdi edilmiş bulunduğundan raporun okunup 
okunmamasını oylarınıza sunacağım. Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

'Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabri-
kalarınca yapılımı§ olan harcamalara ait 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yıllan bi-
lânçolariyle kâr vjfe zarar hesaplarının tasdiki 

halkkında Kanton , 

MADDE 1. — Devlet Orman işletmeleriyle 
kereste fabrikalarının 49'M sayılı Kanuna göre 
yapılmış olup ilişik cetvellerde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1953, 1934. 1955, 1956, 1957, 
1958 ve 1959 takvim yılları bilâneolariyıe kâr 
ve zarar hesapları onanmıştır. 

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

I MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü üzerinde söz istiyen Yok. Tümünü 
oylarınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Acık oyunuza arz edilecektir efendim. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş re kesinleşmiş bulunan 

I {1) 367 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nunâadır. 
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20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı Kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz ey
lediği 8.11.1963 tarih, esas 233 ve 2*1 nu
maralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (('. Senatosu 4/59) (Adalet Bakanlığı 
ile ilgili) (S. Sayısı : 372) (1) 

BAŞKAN 
mm. 

Komisyon raporunu okatuyo-

Dilekçe Karma, Komisyonu raporu 
9 . 1 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulunun Dilekçe Kar

ma Komisyonunca ittihaz edilmiş ve kesinleş
miş bulunan Abdullah Recai özmen hakkın
daki 9C6/372 numaralı Kararının infaz 'edilme
sinde kanuni bir mecburiyet olmadığı hakkın
daki kararı kurulumuzca incelendi.-

Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş bulunan 
Anayasamız hükümlerine göre teşriî organın 
idarenin yerine gerçek idarece' infaz edil
mesini mecburi kılacak karar ittihazı mevzuu-
bahsolamaz. 

İdarenin hiçbir fiil ve işleminin kaza dene
timinden mahrum olmadığı da yine Anayasa
nın 114 ncü maddesi hükmü iktizasındandır. 

Bahse konu teşkil eden kararlarımız Ana
yasanın tedvininden evvel denetimden mahrum 
edilmiş 5434 sayılı Kanunun tatbikatından 
doğmaktadır. Bilindiği üzere 6122 sayılı Ka
nun e. istinaden idarece görülen lüzum üzerine 
emekliye ayrılanların idari kaza mercilerine 
başvuramıyacaklarma göre son merci millet 
namına hükümranlığı nefsinde toplamış olan 
Büyük Millet Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların tatbika
tında murakabe hakkını haiz olmasına ve va
tandaşların bu haktan istifadeleri de gerek 
eski ve gerek yeni Anayasanın açık teminatı 
altında bulunduğuna, göre bu kararlar idare 
yerine kaim olmaktan ziyade bu tatbikatı mu
rakabe hakkına malik olan Büyük Meclislerin 
kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak maksa
dına göredir. 

(1) 372 S. Saydı 
nundadır. 

basmayazı tutanağın so-
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C. Senatosu B : 29 
Bir kanun hükmünün yerine getirilmemesi, 

getirmiyen idare başındaki zatın siyasi ve 
hukukî mesuliyetini intacedeceğd de aşikârdır. 
Yeni Anayasamızda bu siyasi mesuliyeti taşı
yan bir makam meveudolmadığı sebebiyle Yük
sek Hâkimler Kurulunun siyasi mesuliyete 
muvazi olarak cezai ve malî "bakımdan mesu
liyetleri tabiîdir. Çünkü : 

uVfuraka.be hakkının mutlaka bir netice do
ğurması hukuk anlayış icabıdır. Eğer, mura
kabe hakkının hiçbir netice doğurmaması ka
bul edilirse; kanun tatbikatında kanun çıka
ran Meclislerin hikmeti vücudu bile düşünüle
mez. 

Nitekim (23 . 3 . 1963 - 27 . 4 . 1963 tarih 
ve 4/64 sayılı) (11 . 4 . 1963 - 27 . 4 . 1963 ta
rih ve 4/67 sayılı) (13 . 4 . 1963 - 1 . 6 . 1963 
tarih ve 4/69 sayılı) (17 . 4 . 1963 - 1 . 6 . 1963 
tarih ve 4/65 sayılı) raporlarımız Meclislerce 
kabul olunmuş ve idari kaza yetkisinin mev-
eudolmaması sebebiyle Dilekçe Karma Komisyo
nunun bu görüşü, tasviholunmuştıır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da ; idari kaza yet
kisine tabi olmıynn kararları infaza mecbur
dur. 

Aneak; Hâkimler Kanununun hâkimlik ni
teliği hakkındaki görüşü ayrı bir mevzudur. 
Vo bu görüş zaten. Anayasa hükmüne göre, 
idari kazanın murakabesine tabidir. Ancak; 
bu görüşün kesinleşen kararımızdan sonra hak
larında iptal kararı verilmiş olanların ni
teliklerinde vâki değişikliklere şâmil olması 
lAzımgellr. Şu halde ; Hâkimler Kurulu ; kuv
vetler ayrılığına tabi 'bir idarede teşriî orga
nın karar ittihazının idareyi ilzam cdemiye-
ceği hususundaki noktai nazarı bu kabîl ka
rarlarımız hakkında asla vâıit değildir. Bina
enaleyh Yüksek Hâkimler Kurulunun bağlı 
kararındaki bu mütalâa Büyük Meclisin mura
kabe hakkından mahrumiyetini întaccden bir 
m alı iye t arz etmekte olduğundan münhasıran ve 
emekli muamelesinin iptal tarihine sirayet 
ed\m kararlarımız için lâhik olan bu görüşün 
hukukî olmadığına üyeden 8 ı m Uzunhasan-
oğlu, Mehmet îl'kuçan, Saffet Eminağaoğlu'-
nnn muhalefetlerine karşılık karar verilmiş ve 
işbu raporumuzun 140 sayılı Kanunun 12 jıci 
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maddesi mucibince C. Senatosu Genel Kurulu
nun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Urfa 

Y. Gerger 
Başkan "V. 

Aydın 
R. Özarda 

Sözcü 
Bolu 

Muhalifim 
S. Uzunhasanoğlu 

İçel 
M. Ali Arşlan 

Sivas 
S. Hastaoğlu 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğhı 

Sözcü 
Edirne 

¥. Giritlioğlu 
Kâtip 

Antalya 
Muhalifim 

M. ÎJkuçan 
Bolu 

A. Çakmak 
Urfa 

S. Kılıç, 
Artvin 
Muhalifim 

S. Eminağaoğhı 

BAŞKAN" — "Raporu dinlediniz. 'Rapor 
hakkında, söz ist'iycn arkadaşımız var mı? lirı-
yıırun Sayın At al ay. 

SİRRİ ATAIiAY (Kars) — Dilekçe Kanma 
Komisyonunun okunan raporu, üzerinde Yük
sek Heyetlin dikkatini «ve önemle hassasiyetini 
rica edeceğim. 

Dilekçe Karma Komisyonunun okunan ra
poru ile Yüksek Hâkimler Kurulunca da'ha ön
ce eırmekliıye sevk edilmiş bir Yarjgıtay üyesinin. 
da(ha önce Yüksek Heyetiniz tarafından Di
lekçe Karma Komisyonumm talebi üzerin e ıgö-
reve alınması husuuısnda Oumlhuriyet Sen a fosu 
Grene! Kurulu ve Millet Meclisi Oenel Kumlu 
'tarafndan tasvfbedilen raporu ile bu mazbata
da adı geçen Temyiz azasının tekrar 'göreive 
alınmasını istemiş idi. Yüksek Hâkümler Ku
rulunun özlük işleriyle ıığraişan iböl'ümü, adı 
geçen zatın tekrar Yatlgıtaıya lülye lolarak vazi
feye başlamasını istetmiş, Yükselt Hâkimler 
Genel Kurulu, yaptığı- toplantıda adı geçenin 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun, 
'her hangi Ibir şalhsm islter ük, ister bir ara ver
meden şonıvı hâkimlik meslekine ginmıasi io'iıı 
şart koştuğu çeşitli nitelikleri bundan sonra 
'haiz olmadığı v̂ e Dileikee Karma Komisyonu
nun kararlarının idareyi bağlayıcı, 'Ml'hassa 
Yüksek Hâkimler Kurulunu bağlayıcı vasfının 
ta r t ı şmamı da ıbahis kionusu olarak adı gecen 
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Yargıtay üyesinin emekli, filânca şaihsın göre
vine 'başlamasının mümkün olmıyacağı hakkın
da karar ittihaz buyurmuş. Bunun üzerine, bi
zim Karma Dilekçe Komisyonu, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun tekrar vazifeye alımnıaıması 
yolundaki bu kararı, Umumi Heyette görüşmek 
ve bu kararı kaldırmak istem ektedir. Şimdi, 
140 sayılı Kanun, Anayasa ve Hâkimler Kuru
lu Kanunu •muvacJe'hesinde Dilekçe Karma Ko
misyonunun raporu tasfviibedildiği takdirde du
rum ne olacak? Ve idareyi bağlayıcı nitelikte 
sayılan Karma Dilekçe Komisyonunun (bu ra
poruyla, Yüksek Hâkimler Kurulunu bağlayıp 
kendisine emir vermek yetkisini teşriî 'organ 
olarak kendimizde bulup ibulamıyaeağımız me
selesi ortaya çıkıyor. Ve 'bağümsız 'olduğu Ana
yasada, 45 sayılı Kanunda derpiş 'edilen ve tes-
bit edilen Yüksek Hâkimler Kumluna teşriî 
organ 'olan siyasi heyeltlerin, her hangi Ibir üye
yi tekrar vazifeye alıp ala.mıyacağı '.hususunda 
vereceği emir veyalhıiit göstereceğimiz yolda, 
hor 'hangi bir tasarrufta bulunmaya kendisini 
icbar etmesi ne dereceye kadar doğrudur? 'Bu 
noktadan bir Anayasa, meselesi ile karşı kar-
şıyayi'z. Mesele, ıbu 'bakımdan 'önem kazan
maktadır. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun üçüncü maddesi kesin olarak şöyle der: 
«Kurulun ibâğılmısKzlığı (Yüksek Hâkimler Ku
rulu bağımsızdır) niıejbir organ, makam anerci 
veya kişi bu kurula görevleriyle ilgili işlerde 
emir Ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde 
(bulunamaz, kanuna dayanan sebepler dışında 
kurul kararlarının yerine 'getirilmesini gecikti
remez.» 45 sayılı Kanun Yüksek Heyetin, bir 
'buçuk yıl ön.«e itltilhaız tbuyurduğu 45 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesi bizim yıllarca demok
ratik bir nizamda temel şart olarak adaletin ba
ğımsızlığı diye davacısı olduğumuz ve kuvvetler 
•.ayrılığı prensibinden siyasi topluluklar ve siyasi 
•vasfı (birimci plânda bulunan Adalet Bakanlığı
nın veyafhut dolayısiyle siyasi topluluk olan, 
Meclisin tesirinden müstakil 'hale ıgetirip, de
mokrattık nizamın, başlıca unsuru olarak ba-
ığımısızlığınm dar açısını yaptığımız ve Anaya
sada Yüksek Hâkimler Kuruluna temin etti
ğimiz prensipleri, adalet cihazının bağımsızlı-
fğım teimin yolunda koymuiş olduğumuz Yük
sek Hâkimler Kurulunun üçüncü maddesine 
göre, bağımsızlığı işte bu şekilde kurmuş idik. 
Yüksek Hâkimler Kurulu görev yaptığı sırada 
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hiejbir organdan emir almıyacakltır, 'hiçbir or
ganın tesiri altında îbulunmıyaicak, hatifâ telkin 
daihi yapılmıyacaktır. Ama şimdi nç yapıyio-

! ruız, daıha önce' emekliye ayrılmış Yargıtay 
üyesi filânca* şahıs"'haksızlığa uğradığını' iddia 
edip, siyasi organ olan Meclise baş vuruyor.' Di
yoruz ki, sen tekrar vazifeye baışlıya çakısın. 

Bu şahıs gidiyor Yüksek Hâkimler Kurulu
na. Yüksek Hâkimler Kurulu diyor ki, «Nite
liği ile bu zat tekrar vazifeye alınamaz.» Bizim 
Dilekçe Karma Komisyonumuz, «Hayır» diyor. 
«Ben emir vermişim», diyor, «Ben karar vermi
şim» diyor, «Yüksek Hâkimler Kurulu olarak 
sen buna itaate mecbursun, tekrar vazifeye 
alacaksın» diyor. Hayır, evvelâ bunu demeye 
hakkımız yok. Hattâ, bunu buraya getirmek 
mümkün değildir. Nedir yapılacak olan?., is
ter bu muamelenin yapıldığı zamana ait hak
ların iadesi olsun, komisyonun dediği, ister tek
rar vazifeye alma olsun, bu mümkün değildir. 
Şimdi, Dilekçe Karma Komisyonu kararlariylo 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üyeleri ister yeni
den alma olsun, ister bir haksızlığa uğradığı id
diası ile tekrar vazifeye iadesi yolunda olsun itti
haz edeceği kararların bağlayıcı vasfının hududu 
nedir-? Yüksek Hâkimler Kurulunu bir tarafa bı
rakalım, onun bağımsızlığı'yolundaki kendimi
zin çıkardığımız kanunları bir tarafa bırakalım, 
bizim Dilekçe Karma Komisyonunun ittihaz et
tiği kararların bağlayıcı vasfı nedir? İdareyi 
'bağlayıcı vasfının, hukukî mesnedi nedir ve 
tesir sahası nerelere kadar gidecektir? Komis
yonun Sayın Başkanı iyice hatırlar ki, bu Mec
lislerin yıllardan'beri uğraştığı, bir türlü çözüm. 
noktası bulamadığı bir mesele idi. Dilekçe Kar
ma Komisyonu şu karan verir, karar falanca 
vekâlete gönderilir, vekâlet yerine getirir ve
ya getirmez. Getirmediği takdirde ne olacak. 
Daha önce Maarif Vekâleti de bu şekilde yıl
lardan beri Meclisin tasvibettiği Dilekçe Ko
misyonunun raporları üzerinde hiçbir şey 
yapmamış idi. Yerine getirilmiyen bu kararlar 
karşısında teşriî organın yapacağı şeyler şun
lardır. G-enel görüşme mevzuu yapmak, soru 
mevzuu yapmak, yahutta gensoru ile siyasi me
suliyeti Bakandan istemek. Şimdi Yüksek Hâ
kimler Kurulu hakkında bu yollara, başvurmak 
mümkün müdür?.. Değildir. O halde bu mese
leyi buraya nasıl getirebiliyoruz, sen benim 
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kararımı yerine getirmemişsin diye? Bu alalâde 
icra vasfında bir mesele olsa, bunun yolu soru, 
gensoru, araştırma ola'bilir. Yani bu murakabe 
vasıtalarına başvurabilir. Ama Yüksek Hâkimler 
Kurulu haikkmda bu vasıtalara başvurmaya imkân ,_ 
yok. Çünkü Anayasanın 105 nci maddesi ba- ! 

kanlara bakanlıkları ile ilgili meselede siyasi 
sorumluluk vermekte ve bakanlığı ile ilgili me
selelerden dolayı Meclislere soru, gengoru, genel ; 
görüşme hakkını bahşetmektedir. Önce oku- j 
duğunı 45 sayılı Kanunla Yüksek Hâkimler Ku- ; 
rulu bağımsızlık almıştır ve bu bağımsızlık da 
hicjbir merci, hiçbir organdan telkin yolu ile da- j 
hi talimat veyahutta emir almamak şeklindedir, j 
Adliye Vekâleti ile alâkası yok. O halde siyasi : 
yoldan da murakabe hududu içerisine getirmeye ; 
imkân yok. Ne diyor, dikkat buyurun, bizim , 
Dilekçe Karma Komisyonu raporunda : 

Mahrumiyeti intaceden Bakanlıklara bağlı 
mevzularda, eğer Dilekçe Karma Komisyonu ve
ya Yüksek Meclislerce tavsiye edilen hususları j 
ihtiva eden raporları yerine getirilemezse o za
man murakabe mümkün... Çünkü Anayasanın 
105 ncıi maddesi ve Eski Anayasa hükümlerine 
göre bakanlıkların siyasi, cezai ve malî mesu
liyetleri vardır. Ancak bu yolda murakabe et
mek mümkün, ama Yüksek Hâkimler Kurulu 
öyle diyor, 45 sayılı Kanunun üçüncü maddesi
ne göre Yüksek Hâkimler Kurulu Adalet Ba
kanlığına bağlı değildir ve Adalet Bakanı, Yük
sek Hâkimler Kurulunun icraatından dolayı 
(Anayasa 105) nci maddesi gereğince hukukî, 
siyasi ve malî yollardan murakabesi yoluna ne
reden gidecek? OBu da mümkün değil. 45 sayılı 
Kanunla bağımsızlığını getirmiş, temin etmiş 
bulunuyoruz. Her hangi bir organın telkin yolu 
ile dahi olsa emir vermek imkânı yoktur. Fakat 
niçin Dilekçe Karma Komisyonu ısrar ediyor? 
Yüksek Hâkimler Kurulu «niteliği bakımından 
benim bunu vazifeye almama imkân yoktur» di
yor. Niçin 'bizim komisyon ısrar ediyor. Bunun 
üzerine yapılacak hiçbir muamele yok iken, tek
rar buraya niçin geliyor. Bizim Dilekçe Karma 
Komisyonu hangi meticeyi istihsal edecek. Lüt
fen söyler mi? 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine göre bunlar tekrar Mecliste eğer yerine 
'getirilmezse; Dilekçe Karma Komisyonu rapor
larını yerine getirmezse, 9 ncu maddemin 3 ve 
4 ncü fıkraları tekrar görüşülmesine imkân ver-
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miyor. Ama bu hangi hususlarda, dikkat buyur
sunlar 140 sayılı Kanunun 9, 10 ve 11 nci mad
delerinde sarih olarak «[Bakanlıklarla» ilgili de
mektedir. Eğer 'bakanlıklarla ilgili bir mesele 
olsa idi ve bu meselede Dilekçe Karma Komis
yonu bir karar verse idi ve eğer karar yerine 
getirilmese idi, ancak o zaman murakabe vası
talarının işlemesi yönünden bu (mesele buraya 
getirilir. Genel Görüşme, 'Gensoru, Meclis Araş
tırması imkânlarının hatırlatılması bakımından 
bir görüşme mevzuu olabilirdi. Ama buda müm
kün değğildir. O halde Dilekçe Karma Komis
yonu niçin getirmiştir? Yani illâ Yüksek Hâ
kimler Kurulu benim ittifhaz ettiğim karara uy
sun. (Bağımsız bir heyet kuruluyor, aıma öbür 
taraftan sekiz kişilik Dilekçe Karma Komisyonu 
siyasi bir mahiyette olarak, «Hayır, sen bağım
sızsın sana (bunu temin etmişim ama, senin ver
diğin kararları bir tarafa atacağım, benim de
diğim dediktir, benim istediğim şekilde, bu iş
leri'bir muameleye tabi tutacaksın» Bu mümkün 
değildir. Fakat bir şey olmuştur. Yüksek Hâ
kimler Kurulu Dilekçe Karma Komisyonunun 
verdiği bir karara göre bir hâkimi vazifeye al
mıştır. Yani meselelerimizi âyice tetkik edip araş
tırmadığımız için böyle tezatlara düşmüş bulu
nuyoruz. Ama bu demek değildir ki, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Dilekçe Komisyonunun ittihaz 
buyurduğu kararı yerine 'getirmediği takdirde 
tekrar buraya getirip onu icbar edecek, bir yol
la buna imkân arıyabm, ıbuna hakkımız yoktur. 
Bu kuvvetlerin ayrımı prensibine aykırıdır, ba
ğımsız hale getirdiğimiz Yüksek Hâkimler Ku
rulunun mahiyetine aykırıdır. Nedir? Üçüncü 
maddede okuduğumuz; «her hangi bir surette 
hiçbir makam veya merciin müdahale etmiyece-
ğü hattâ, telkin de dahi bulunamıyacağı görevi» 
35 nci madde bunu da tesbit etmiş. Yüksek Hâ
kimler Kurulu bir kimseyi hâkimlik meslekine 
kabul edilip edilmemesi hususunu '2 nci fıkrada 
yazılı esaslara göre takdir eder, bu takdire yet
kilidir. Bir kimsenin hâkimlik meslekine kabu
lüne karar verilmesi, meslekten gerektirdiği afh-
lâki, seciye yeterlik ve verimliliğe sahibolmasiyle 
mümkün. Yüksek Hâkimler Kurulu toplanıyor, 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanıyor ve 
salt çoğunlukla karar veriliyor, bu şartları haiz 
değildir, diyor, hâkim. Tekrar ben bu hâkimi 
almıyorum; çünkü, bu şartları artık haiz bulun
muyor. 
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I I Şimdi bizim Dilekçe 'Kanma Komisyonu ne 

diyor? Hayır olacaksın, benim daha önce verdi
ğim karara riayet edeceksin. 3 ncü madde açık, 
«Mr organ, bir makam, bir merci veya kişi bu 
kurula göreviyle ilgili işlerde emir ve talimat 
veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.» Bu sa
rahat karşısında, Anayasalım kuvvetlerin ayrı
lığı prensibi karşısında biz bu emeklilik muame
lesinde direnen Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kararını müzakere edemeyiz; esasen müzakereye 
djeı mahal olmadığı kanaatindeyim, mümkün de 
djö^ildir. Bu yolda müzakere dahi acılamaz. Di-
l^liçe Karma Komisyonunun raporu mualleldir, 
Anayasa ve 145 sayılı Kanuna uygun değildir, 
bu! sebeple reddini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca: S. Ü.) — Efendim, işi basite irca etmek lâ
zımdır. Hâdise nedir? Emekli muamelesi hak-
lsjfyda her hangi bir 'kazai .mercie 'müracaat im-
kİMıı olmadığı bir zamanda bir hâkim emekliye 
a^fıkmştır; ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne müracaat etmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de bu emeklilik muamelesini iptal et
miştir. Ne olmuştur? Dilekçe Komisyonu ne 
demiştir? Bunun emeklilik muamelesi batıldır 
iptal ediyorum, demiştir. Bu hâkimin lehine 
yplıi bir durum ihdas etmiştir. Şimdi bu le- : 
hjne işi iyen bir vaziyet olmasına rağmen, Yüksek 
Hâkimler Kurulu bu zatı hâkimliğe ka'bul et- ; 
momiştir. Ne için kabul etmemiştir?. Diyor ki, ' 
bçıjıim kanunuma göre ve İm kanunun bana ver
miş olduğu direktife göre bunun artık hâkim- , 
lik vasfını ifa edecek takati kalmamıştır, kalbi-
liyeti kalmamıştır. Bizim vazifemiz emekli mua
melesinin iptaline münhasırdır, iptal edilen 
hjijrim lehine teessüs ettiğimiz vaziyet üzerine 
ojıim evsafını kaybedip etmediği, evsafını bi-
lâhara kaybedi]) etmediği bugün açık olan ida
ri kaza merciinin vazifesi dahilindedir. Binaen- ; 

aleyh, bizim artık müdahalemize lüzum ve im-
kfın kalmamıştır. Zaten B. M. Meclisinin Yük- ; 
sek Hâkimler Kurulu ile çarpışmasına lüzum 
\\.\imkân yoktur; mahal de yoktur. Onun için \ 
l)U hâkim bey lütfen bu karara razı değilse j 
Danıştay?, müracaat eder, hakkı ilıkak eder. I 
Haporun reddini istiyorum, işin uzatılmamalı- \ 
nj. ;|rica ediyorum. (Alkışlar) | 

I ; BASK AN -— Savın Karakurt. 
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ESAT MAHMUT KAKAKÜBT (Uri'a) — 

Muhterem arkadaşlarım, dâva iki cümle ile hal
ledilecek kadar ehemmiyetten âri bir dâva de
ğildir. Mühim bir dâva karşısındayız. Bu dâva 
Teşriî Organla kazai organların yetkilerinin tâ
yin ve tahdidi davasıdır ve ço'k mühimdir. 

Şimdi bu bakı>mdan hâdiseyi tetkik edecek 
olursak hotbehot bu eski hâkime git Şûrayı Dev
lete derdini anlat demekle bu kapıyı kapıya-
mayız. Hâdise şu, eski bir hâkim, - hâdiseyi ba
site irca ettiğimiz zaman - iddia ediyor ve di
yor ki, müracaat imkânı olmıyan bir devirde 
beni idare kolumdan tutarak haksız yere, işim
den attı. Hiçbir hakka sahibolmadığı halde 
beni tekaüde sevk etti. Ve ben bu haksızlığın 
tamiri için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kapısını vurdum; diyor adam. Ve geliyor diyor-
ki, tetkik ediniz dâvayı, 'bu dâva haklıdır ve 
bu haksızlığı izale ediniz, ortadan. Neden, han
gi salâhiyete istinaden? Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin milletin iradesini elinde tutma sa
lâhiyetine istinaden.. Ve bunları görünüz, bu
nu bozun beni gönderiniz vazifeme, diyor. Bu 
durum karşısında ıbizim Dilekçe Komisyonun
da mesele tetkik ediliyor, hâdisenin üzerinde 
duri'diraz duruyorlar, dinlemeler yapıyorlar, 
raporları tetkik ediyorlar ve sonunda o eski 
hâkimin haklı olduğuna karar veriyor ve di
yor ki, İm adaımm tekaüde şevkinde haksızlık 
olmuştur. Şu, şu sebeplerden dolayı doğru de
ğildir, bunu vazifesine iade ediyorum. T. B. M. 
Meclisinin bu hâkim vazifeye avdet edeceiktir, 
bağlıyacaktır, kararına Yüksek Hâkimler Ku
rulu diyor M; T. B. M. Meclisinin böyle bir 
yetki kullanmaya hakkı yoktur, tanımıyorum 
diyor, Dâva bu. (Doğru, o kadar sesleri) Doğ
ru değil; o kadar değil. Efendim T. B. M. Mec
lisi re'sen bir adamı alıp Temyiz Mahkemesine 
âza tâyin etmiyor. Hâkimler Kurulu belki hak
lı olabilir. Yüksek Hâkimler Kurulu diyor ki; 
yeni Anayasa ile yüksek hâkimlerin ve alelıt-
lâlık ibütün hâkimlerin tâyin ve azlini ben ya
pacağım. Bu benim salâhiyetim dahilindedir. 
Doğrudur. Ama vaktiyle Temyiz Mahkemesine 
âza olmuş o salâhiyet ve yetki almış, faikat son
radan büyük bir haksızlıkla vazifesinden uzak
laştırılmış bir hâkimin oraya iadesi yeniden 
Temyiz Mahkemesine bir hâkimin tâyini de
mek değil bir haksızlığın izalesidir. Bu haksız-
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lığın azalmi hususunda en salahiyetli yer Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir, «on söz ve son 

.(karar Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
bakımdan Hâkimler Kurulu bunun niteliğini 
ben tâyin edeceğim, hâkimi ben tâyin edeceğim, 
vakıa bu hâkim tekaüde sevk edilmiştir ma
demki yeniden temyize geliyor ona ben baka
cağım diyor. Eğer bunu diyebilirse, bu m m 
haksızlıklara ve kötü .muamelelere maruz kalmış 
.•hâkimleri -sokak ortasında yalnız bırakmış olu
ruz ki, bu cemiyet için Ibir facia, olur. 

Binaenaleyh, sonunda, en sonunda bütün İm 
'dâvaları Anayasa muvacehesinde tetkik edecek 
.yer, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Binaen
aleyh, yeniden bir hâkim tâyin edilmediğin o, 
yeniden Yargıtaya (gönderilme kararı verilme
diğine, eski bir hâkimin haksızlığının, izalesi için 
bir karar verildiğine göre, Hâkimler Kurulu-
ÜIun bu kararının hükümsüz kalması lâzımdır. 
Diyorlar ki arkadaşlar, ne yapalım? Siz karat 
vereceksiniz, göndereceksiniz, Yüksek Hâkim
ler Kurulu tanımıyorum, diyecek. Yağma yok,. 
Tanımıyorsa keseriz tahsisatını; kalır ortada... 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nnsret Tuna 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; mevzu Meclisin salâhiye
tini alâkadar etmesi bakımından, his bakımın
dan isti sim arı kolay bir 'mevzu. Fakat biz his
lerimizi değil elimizdeki Anayasayı, mevcut 
kanunları nazara almak suretiyle hareket etme
ye mecburuz. Elimizde bir Anayasa var. Bu 
Anayasa kuvvetler ayrılığını kabul etmiş. Teş
riî organı kaza organı, İcra Organı bunları se
rapa biribirinden ayırmış ve birinin diğerine 
hâkimiyetini kabul etmemiş; Binaenaleyh, şim
di mevzuu bizim, her insan oğlu salâhiyetinin 
geniş olmasını, sözünün baskın olmasını beşeri 
bir zaıf olarak istiyebilir. Fakat bizim bu his
si cepheden ayrılarak mevzuatın aydınlığı içe
risinde keyfiyeti tetkik etmemiz lâzımdır. Bu-

• günkü muamele şudur, gayet basit. Esasen bu 
hâkim de hakkını almış durumdadır. Keyfiyet 

: şu : 39 neu maddenin tatbikatından sonra kaza 
mericdine müracaat imkânı bulunmadığı için o 

: -zamanlar,bu hâkim emeliye sevkedilmiş. Emek
liye sevkedilen bu hâkim başka mercie müra-

. caat imkânı bulamadığı için Türkiye Büyük 
Millet Meclisine müracaat etmiştir. Türkiye 
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Büyük Millet Meclisinin verdiği karar vazifeye 
başlama kararı değildir. Verilen karar emek
lilik kararının iptalidir. 

Gelmiş Yüksek Hâkimler Kuruluna. Yüksek 
Hâkimler Kurulu halihazırdaki vasfı itibariyle, 
istihdamın mümkün olmadığına karar vermiş
tir. Şimdi keyfiyet bu... Bugün bizim mevcut 
Anayasamız bütün mağduriyeti ortadan kaldı
racak, her çareyi teinin etmiş. Bir defa şu emek
liye uğrayan hâkim, Devlet Şurasına başvur
ma hakkına haiz değildir. Bizim Dilekçe Ko
misyonu bunu iptal etmiş, emeklilik muaımele-
isini kaldırmıştır. 

Şimdi şu emeklilik muamelesi kaldırılan 
hâkim Yüksek Hâkimler Kuruluna müracaat 
ediyor, beni vazifeye alınız, diyor. Yüksek Hâ
kimler Kurulu salâhiyeti dâhilinde, 37 nci mad
denin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, se
nin halihazırdaki vasıfların hâkim olarak istih
dama, müsait değildir, diyor ve bu talebi redde
diyor. 

Yüksek Hâkimler Kımıltımın bu idari ka
rarı Devlet Şûrasının murakabesine dâhildir. 
O halde hâkimin kaybolan bir hakkı yoktur. 
I<]ğer Yüksele Hakimler Kurulunun vermiş 
o'dıığıı şu karar, onu mağdur ediyorsa, haki
kat a uymuyorsa vaktiyle kapalı olan kanun 

\nayasa açtığından bu-
t'erablıkla gidebilir ve 

yolunu halihazırdaki 
gün Devlet Şûrasına 
hakkını ist ivebilir. 

Şimdi, demek isterim ki; bugünkü mevzu
atımız bu hâkimin kanun yollarına başvurmak 
suretiyle hakkım istihsale müsaittir. Orta yer
de kaybolan bir hak yoktur. 

Bizim. Meclisin salâhiyetine gelince; ka
bul ettiğimiz Anayasa ile şu üç ana kuvveti 
birbirinden ayırmışız. Vaktiyle Meclis Hükü
meti zamanında dahi Meclisin doğrudan doğ
ruya, idarenin yerine kaim olması suretiyle, 
idari bir tasarrufta bulunma hakkı yoktu. 
Ancak muameleyi iptal ederdi, bakanlık tâyin 
edip etmemekte muhtardı. Ancak, haksız ola
rak tâyin etmezse o zaman Meclis murakabe 
hakkını kullanır, icabında bakanı veya icra 
Vekilleri Heyetini düşürme imkânını sağlardı. 
Fakat bugün Yüksek Hâkimler Kurulu, bu 
şekilde tazyik edilecek bir makam olmadığı 
için buna bir zaruret yoktur. Hâkimin bir 
mağduriyeti varsa, Şûrayı Devlete başvurmak 
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suretiyle bu hakkını istihsal edebilir. Biz. Ana
yasaya hürmetkar olmakla mükellef olduğumuz 
için Senatonun hissi cepheden uzaklaşarak 
Karma Komisyonun hissi kararını tasvibetme-
menizi istirham, etmekteyim. 
' BAŞKAN — Sayın Mehmet îlkuçan. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASFİ GERG'ER (Urfa) — Efendim-, 
müsaade ederseniz konuşmak istiyorum,. 

'BAŞKAN — İki arkadaş daha var, isterse
niz bunların konuşmaları bittikten sonra ko
nuşunuz. Buyurunuz Sayın îlkuçan. 

MiEHMBT ÎLKUÇAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Dilekçe Karma Ko
misyonumuzda emeklilik işlemlerinin iptali 
üzerindeki münakaşalarımızda emekliliğe sevk 
edildiği tarihteki son durumunu tetkik ediyo
ruz, ilgili hakanlıklardan dosyalarını, memur
larını çağırıyoruz ve gereken incelemeyi yapı
yoruz. 

Binaenaleyh, Dilekçe Karma Komisyonu j 
emeklilik işleminin iptaline karar verdiği anda 
o memurun emekliliğe sevk edildiği tarihe ka
dar memuriyet hizmetini içine alır. Bu kararı 
Yüksek Hakimler Kurulu reddetmiş. Bizim 
Emekli Sandığı Kanununun 39 nen maddesi
nin (D) fıkrası mucibince, bir memur re'sen 
emekliye ayrıldığı zaman, görülen lüzum üze
rine emekliye ayrıldığı zaman bir kaza orga
nına başvuramıyacağı hususundaki hakkının 
yerine getirilmesini temin için emeklilik işle
mini kaldırıyoruz. Bu, Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bu hâkimi muhakkak işe alın mânası
na değildir. Nitekim, Dilekçe Karma Komis
yonunun verdiği kesinleşmiş kararlar. Yüksek 
Hâkimler Kurulu dilekçilere cevap vermekle 
bâzılarını işe almak, bâzılarını almamak sııre-

: tiyle üzerinde bir işlem yapmış ve Karma Ko
misyonun arzusunu yerine getirmiştir. Ancak, 
emekliliğin iptali tarihinden bu yana, şahsın 
vasıflarmdaki değişiklikleri ne Karma. Ko
misyon, ne de izahatta bulunan vekâletler ve ' 
temsilcilikleri bilmediğinden dolayı ve buna da 
mecbur bulunmadığımızdan dolayı, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun kararma karşı memurun 
itiraz hakkı Danıştay adı r. Binaenaleyh, biz 

! 30 ucu maddenin (IB) fıkrasından dolayı bu 
hakkı kullanamıyan memura bu hakkını kul-

! lanması için lâzımgelen yolu temin etmiş 
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bulunuyoruz. Şu halde yapacağımız iş raporun 
reddini ve alâkalı olan iş sahibinin, dilekçe 
sahibinin, Yüksek Hâkimler Kurulunun kara
rına, Danıştay ^olu ile müracaat etmek hakkı 
doğduğuna göre Senatonun yapacağı başka bir 
işlem yoktur. .Raporun reddini rica ederim. 
Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
Oylarını kullanmayan arkadaşlar var mı?' 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yüksek Yasa

ma Organının huzurunda bu yasama organın
dan çıkan kararları ister objektif olsun, ister 
olmasın ama hangi nitelik ve mahiyette olursa 
olsun yasama organlarından çıkan kararları, 
bağımsız olan Yüksek Hâkimler Kurulu eğer 
yerine getirmezse tahsisatlarını keseriz, sözünü 
işitmek dahi benim için bir ıstırap vesilesi ol
muştu!'. Bunu ifade etmek isterim. (Ortadan, 
ağzından kaçtı, sesleri) 

Bunu bir siirçü lisan olarak alalım. 

MS AT MAHMUT KAR AK UR T (Urla) — 
Siirçü lisan değil. 

ESAT OAOA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —-
Tefriki kuva var. (Oürütüler) 

BAŞKAN — Sayın Karakurt... 
' SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika, 

İngilizlerin meşhur bir ata sözü var; vaktiyle 
klâsik hukuk ve klâsik anayasalarda ingiliz 
Parlâmentosu «kadını erkek, erkeği kadın yapa
maz ama, bunun dışında her şeyi yapar.» Bu 
sözün altından o kadar sular geçti ve İngiliz 
Anayasasında, İngiliz görüşünde o kadar deği
şiklikler oldu ki, demokratik anayasalarda ar
tık Meclislerin bütün dünyevi bir iktidara sa-
hibolur, düşüncesi ve klâsik anlayışın modası 
çoktan geçti. (Alkışlar) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — • 
Duruyor, devam ediyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O çoktan 
geçti. Şimdi, dilekçe ile vatandaşların parlâ
mentoya başvurmaları eski meclislerden, eski 
parlâmentolardan gelen bir âdetti. Vatandaş
lar herhangi bir makam ve mereive başvurma 
imkân ve yolları, kendilerine kapalı ise, yok ise,, 
hiç olmazsa bu yol açık olsun, bu yolda bir im
kân arıyabilsin ve bir kapıyı açabilme hakkına' 
sahibolabilsin diye Anayasalara konulmuştur.. 
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Bu bir gelenek olarak modern Anayasalarda ye
rini almaktadır. Ama, bizim anladığımız mâna
da değil.. Yani, vatandaş başvuracak, karar ala
cağız, o kararın mahiyeti teşriî organın zorla 
kaza organına iradesini kabul ettirmesi mahiye
tinde değildir. Nedir müracaatının sebebi? Bir 
başka yol ve imkân kapalı olduğu takdirde ya
sama organına baş vurabilsin. Şimdi, mesele
mizde bu yol kapalı mıdır? Hayır. Bu yol açıl
dı. Nasıl açıldı? Daha önce Dilekçe Karma Ko
misyonu, Sayın Tun a'n in, Sayın îlkuean'm da 
ifade ettiği gibi, Dilekçe Karma Komisyonu bir 
karar ittihaz etti ve Meclislerden geçti. Emekli
lik muamelesinin iptaline ve eski durumun ia
desine diye. 

Şimdi, iade mutlaka eski hizmete alınma de
ğildir. Evvelâ bunu bilmek lâzımdır. îade, tâ
yin demek değildir. Yalnız iptalin iadesine mu-
hatabolan merci veya makam alıp almamakta 
kanuna göre hareket edecektir. Otomatikman 
iade değildir. Evvelâ bunu bilmek lâzım. Yani 
Dilekçe Karma Komisyonu burada bir karar 
verdiği zaman muhatabı olan zat derhal gidip 
makamına oturacak değildir. Bu bir ilâm mahi
yetinde değildir. Derhal lâzumül icra olan bir 
beraat mânasında değildir. Muamelenin iptali 
karşısında idare Yüksek Hâkimler Kurulu olan 
kazai organ bunu yerine getirmemekte serbest. 
Getirmediği takdirde icbar imkânı yok, ancak 
siyasi murakabe vasıtalarını harekete getirecek
siniz. Sayın Karakurt. 

«Ben tahsisatım keserim» diyor. Bir nahi
ye müdürünü dahi icra etmediği takdirde va
zifesinden alamazsın. Kaldı ki, Yüksek Hâkim
ler Kurulunun tahsisini nasıl kesersin... Ne za
man kesebilirsin.. Bu M'eclis, meclis vasfını ken
dinde görmüyorsa, bu vakan ben kendimden 
aldım, derse o zaman bu yola gidebilir. Tenzih 
ederim bütün Meclisleri böyle bir yola düşmek
ten. 

Nedir şimdi Sayın Tuna ve Sayın İlkuean'-
m dediği, Dilekçe Karma Komisyonu bir ka
rar veriyor, emeklilik muamelesini iptal ettim 
diyor. Hâkim o zaman gidiyor Yüksek Hâkim
ler Kuruluna müracaat ediyor, diyor ki; Di
lekçe Karma Komisyonu benim muamelemi ip
tal etti, beni tekrar vazifeye alın. işte mesele 
burada biraz önce söylediğim Yüksek Hâkim
ler Kurulu kanununun 3 ve 37 nci maddeleri 

gereğince personel işleriyle uğraşan kurul top
lanıyor ve vazifeye alınmasına karar veriyor. 

i 
J -Fakat bu 45 sayılı Kanunun diğer madde-
; 1 eri ne göre, bu karara itiraz edilir. Veyahut 
i Yüksek Hâkimler Kurulu ister ise bu kararı 
i iptal için toplanır. Üç kişi hasta, yedekleriyle 
; beraber Yüksek Hâkimler Kurulu yetkili Mah-
I keme tam kadrosu ile toplanıyor ve diyor ki, 
| «37 nci maddede sayılan nitelikler, biraz önce 
I Sayın İlkuçan ilişti, bu iki hususta olacaktır. 
i Birisi; Dilekçe Karma Komisyonunun verdiği 
I karar iptal ânına kadardır. Yani, 1960 a kadar 
| olan durum hakkındadır. Yüksek Hâkimler 
I Kurulu 1964 te şartları haiz midir, değil midir, 
| hususunu gözetiyor ve diyor ki, «37 nci mad-
j deye göre ben takdir hakkını kullanıyorum,» 
\ seni vazifeye iade edemem.» Şimdi, mühim 
] olan nokta şu; Dilekçe ile vatandaşın yasama 
| organlarına başvurmasının hukukî mesnedi 
\ olan başka yol yoksa ve mümkün değildi ise, 
: biı* nebzecik Dilekçe Karına Komisyonunun 
i hakkı var. Fakat, şimdi yol açık. Nedir o, Ana-
| yasanın 114 ncü maddesi? «Hiçbir karar,, hiçbir 
; işlem her ne suretle olursa olsun, yargı orga-
- ninni denetiminden berî tutulamaz.» 

Bu çıktığı zaman Yüksek Hâkimler Kuru
lunun kararı bundan ayrı olsun, buna tabi ol-

ı masın, mücadelesini yapanlardan birisi de ben 
! idim. Yüksek Hâkimler Kurulunu bağımsız 
I hale getiriyoruz. Onun görevle ilgili olarak ve-
j receği kararları Danıştaya göndermiyclim. Fa-
j kat, o zaman Temsilciler Meclisindeki ekseri -
j yet fikri oylamada az bir farkla bizim görüşü-
; müz kabul edilmedi. İdarecilerin müdafaa etti-
ı ği görüş kabul edildi. Yüksek Hâkimler Kuru-
i lunun alacağı kararlarda Danıştayın muraka-
i besine tabi tutuldu, yol acık, ne yapacak? Hâ-
| kim ne yapacak, benim muamelem iptal edildi 
j ve yol açıldı Yüksek Hakimler Kurulu karar 
! verdi, ben bu karara karşı müracaat edeceğim. 
! Niçin müracaat etmiyor, yol acık? Bu haktan 
{ istifade etmesi lâzımgelirken niçin yargı orga

nına başvurmuyor. Şimdi biz ne yapıyoruz?.. 
Sayın Karakurt sizin istihsal edeceğiniz netice 
nedir, bunu bana söyler misiniz?.. Nedir şim
di?.. Biz burada bir karar alıyoruz. Senin bu 
kararının hukukî mesnedi nedir? Eğer şimdi 
bu sizin dediğinizi yaparsak Meclisin itibarını 
sarsarız. Bu Meclisin eğer itibarını sarsmak is-
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temiyorsak, Anayasaya uygun hareket- etmek 
istiyorsak, eğer vicdanen hepimiz bu konuda 
Yasama organlarının vakarları üzerinde titri
yor isek, hislerimizi bir tarafa bırakmalıyız. 
Biz bir karar verdik, ama yerine getirmiyoruz. 
Asıl büyüklük, asıl üstünlük, insan hatasını 
bildiği yerde onu düzeltmesindedir. Hata ve 
kusurun düzeltildiği yerde meclisin itibarı sar
sılmaz. Ama hata ve kusuru bile bile, körü kö
rüne ısrar ve inattır itibarı sarsan. Hürmetle
rinde, 

BAŞKAN — Daha söz istiyoıı dört arkada
sınız var, buyurun Sayın Gerger. 

DlLEKOE KAKMA KOMİSYONU BAŞKA
NI VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, bu mesele cidden üzerinde durmaya 
lâyık mühim bir hukukî mevzudur. Fakat ilk iti
razda bulunan Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız, 
itirazını başka aradan aldı. Bir kere Yüksek 
Hâkimler Kurulu'nu kazai bir organ olarak ka
bul ediyor, bir fikri sabit halinde oraya sarılmış; 
çünkü temi Yüksek Hâkimler Kurulu, fikri sa-
'biit halinde, orayı ibir kazai •organ teiâlkki ede
rek, şu, bu emir, talimat, bunların hepsi ka-
*b|ul. Faıka't Yüksek Hâkimler Kurulu •oivvele-
ntirde kazai bir organ değildir. Tn'imımcn ida-
H "bir organdır. 

i 'Şimdi yine kendi kendisini nakzeden bir 
bfjoktai nazar ortaya attı. Bakınız diyor, Yük
sek Hâkimler Kurulu Karma Dilekçe Kio'niı's-
yanunun iptal ettiği .'bir zatı tâyin etmiş, fakat 
atlına niteliği yok demiş. 

Muhterem arkadaşlar, biz i" 'al karan ver-
'nnese idik, Yüksek Hâkimler Kurulu bu ar
kadaşı tâyin 'edelbilir .miydi? İBiz emir mi ver
dik? O 'halde emir telâkki ediyorlar. Emi1; 
Aii'bul etmiş. Demek verile'biliyor. Eğer Yük
lük Hâkimler Kurulu Sayın- Sırrı Atalay ar
kadaşımızın görüşüyle /bağdaşabilir bir duram-
dft ise, oen tâyin yapamam, demesi lâzım. Tâ
yini yapmış., Tâyini yapmıışsa 'bizim komisyo
nun verdiği iptal kararı üzerinden yapıyor. 
Yani, Kar,'ma Komisyonun iptal kararı olma
dan emekli bir zatın vazife alması mümkün 
müdür?.. Değildir. 

'Şimdi Yüksek Heyetin 'bir kere Yüksek Hâ
kimler Kurulunun kazai bir organ «olmadığını 
Mlmesi lâzım. Maksat 'bir rivayet -muintelif.. 
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Şimdi, gerek Sayın Tuna'nın, gerek Ay-

dıner'in ve gerekse komisyon üyesi olan mesai 
arkadaşım doktorla esasta bir ihtilâfımız yok. 
Şimdi 'bizim komisyonun hazırladığı raporda 
ileri sürlülen buıtün bu ihtimalleri •eısaslı bir şe
kilde teslbit etmiş ve mâruz af ta •bulunmuştu, 
Biz neyin dâvacısıyız arkadaşlar? Evvel bunlf 
izaih edeceğim. Şimdi hâkimlerin bağımsızlığı 
meselesi Anayasanın 132 nci maddesinde yerini 
'bulmuştur. Orada deniyor ki, «Hâkimler gö
revlerinde (bağımsızdırlar. Hiçibir organ, ma
kam, merci veya kişi yargı yetkisinin kulanı!-
masında maîhkemelere Ve hâkimlere emir ive ta
limat; gönderemez.^ Hâkim istiklâli yoktur ar
kadaşlar, ımaiıkeme istiklâli vardır. Hukuk 
Devleti mefhumuna giren idarelerde mesuliyet-
siz ve hudutsuz salâhiyet sa'hibi 'bir müessese 
tanımaya imkân yoktur. O ancak aşiret şek
linde idare edilen memleketlerde var olur. Hu
dutsuz salâhiyet sa'hibi ve .mesuliyetsin bir ida
re hukuk telâkkisine uymaz. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulu kendi iş
lerinde serbesttir, nitelik ararlar; raporda da 
izah edilmiştir, (bu ayrı bir mevzudur. Buna 
itiraıziTmız yoktur'. Bununla Devlet Şûrasına 
baş vurma yolu açılıyor, Bir taraftan 114 ncü 
maddenin idarenin hiç'bir eylemi kazai dene
timden hariç; tutulamaz diye iddia eden Sayın 
Sır IM Atalay arakadasın! iz, diğer sebepten de
min de işaret ettiğim gibi Yüksek Hâkimler 
(Kurulunu kaızai organ telâkki ediyorlar. Eğer 
kazai organ olursa 1.14 neü maddeye göre onun 
karnın Yargıtay denetimine talbi tutulamaz. 
Şimdi, sıfatlarının hâkim olması da kendileri
ne böyle mutlak ve hudutsuz 'bl«* salâhiyet ver
mez. Bu, Meclise Müracaat meselesi nedir 
muihterem arkadaşlarım? Bu anayasalar he
nüz yazılı olmadığı devirlerde bile dünyada in
san .hak ve Hürriyetleri 'bakımından, vatanda
şa, Meclise başvurma hakkı tanınmıışfır. i lk 
defa ingiltere'de olmufştur, sonra Fransız ih
tilâlinden sonra ise bize gelmiştir. Şimdi yal
nız 'müracaat yolunun kapalı olması hususun
da Sırrı Atalay arkadaşımızın nok'tai nazarı 
yanlıştır. Kazai yolun açık olup olmaması hu
susuyla Meclise müracaat hakkı bamlbaişkadır. 
Ferren, toplu olarak ibir kanun hükmünün yan
lış tatbikatından, bir kanunun (memlekete fay
dalı olmamasından müracaat, (hakkı tanınmış
tır. Anayasanın o maddesini okursanız ne ge-
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fitilde müracaat hakkı olduğunu görürsünüz. 
Anayasaya göre vatandaşa verilen bu mutlak 

'hak, milleti temsil eden, hükümranlık hakkına 
haiz ıolan meclislerde vatandaşın müracaatin-
*den, bir netice çıkması lâzımıdır. Bunu 140 sa-
:yılı Kanun tedvin etmiştir. 140 hayılı Kanun 
ne eliyor. Diyor ki; adlî, idari veya askerî 

•msi'c'iden /biri ile Uyuşmazlık Malhkemeısinin ve-
:ya)hut Anayasa Mahkemesinin kararına bunu 
"olan veya halli yukarda'ki organlara ait bulu
nan işlere Karma Dilekçe Komisyonu Ibakamaz. 
Bir defa memnunuz, biz 'bakamayız. Biz ne
ye bakıyoruz1? Zaten raporumuzda da işaret 

'ettiğimiz gilbi, muühasıran, diyoruz ve iza'h 
'ediydiMTz. «B'üyü'k Millet Meclisi (bir kanun 
"yapjtfiş, vatandaşa demiş ki, sen bu 'mesele 
•hak'Vında yargı organına başvuranı azsın.» Ta-
' m a mı? 

Şimdi vatandaş bir haksızlığa mâruz kalı
yor. Diyor ki, beni temsil eden Büyük Millet 
Meclisi beni yargı merciine gönd ermiyor. Ama 
sen benim hakkımı aramakla mükellefsin, ben 
seni seçmiş göndermişim ve hükmraıüık sıfa
tını şahsiyeti mâneviyende temerküz ettirmi
şim, benim hakkımı ara. Büyük Millet Meclisi 
bu gibi müracaatlere tek tek Meclisin tetkik 
edemiyeeeğini söylüyor ve diyor ki, aramdan bir 
Karma Komisyon seçtim. Ve komisyona da di
yor ki, bu 140 sayılı Kanunu yaparak senin eline 
verdim. Buna göre bu haksızlıklarla meşgul ol. 
Biz eğer idarenin yerine kaim olarak, iddia et
tikleri gibi kuvvetler ayrılığı prensibine müsta
kildi karar ittihaz eder, tebligat yaparsak yan
lış. Böyle, bir şeye hakkımız yoktur. İnfaz ede
meyiz. Edemediğimiz takdirde ne siyasi ne hu
kukî, ne malî mesuliyet tereddübetmez. Meselâ 
biri bir istida yazmış, geliyor binlerce mağdu
rum bana yardım verin diyor. Dilekçe Komis
yonu bir karar ittihaz ederek Sağlık . Ba
kanlığının şu fonundan bu adama 500 lira ve
rilsin diyor. Yok, böyle bir şey yapamaz. Dik
kat buyurulursa. mesele burada. Eh, biz neyi 
yaptık bu defa ? Bu yolu kapıyan Büyük Millet 
Meclisi vatandaşların derdine deva olmak üzere 
'bu vatandaşların işlerine bakarım, diyor. Ne 
yapıyor? Yapılan muamelenin esası kanuna 
bağlıdır. Kanun gereğince esas şudur; idare, 
bir memuru istihdam ederken gördüğü lüzum ve 
zaruret haklı olursa o memurun hizmet müd
detine bakmadan çıkarır, tamam? Esası bir 
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kanuna bağlı bir hakkı idare kullanmış. Vatan
daş geliyor, biz bir Devle Şûrası mahiyetinde 
olarak, yol kapalı olduğu için, bunu tetkik edi
yoruz. Bakıyoruz ki, görülen lüzumu takdirde 
idare haklıdır. Diyoruz ki, vatandaşa, yapılan 
muamele yerindedir, komisyonumuzca yapılacak 
bir muamele yoktur. 

Çok emsal kararlarımız var. Ama bakıyoruz 
ki, hiçbir objektif kaideye istinadetmeden ve ka
nunun maksadına ve ruhuna uygun hiçbir se
bep yokken, kanunun verdiği bu hakkı yanlış 
tatbik etmişsin, bu tatbikattaki hatanı düzelti
yorum. İdareye emir vermiyor. Emir mahiyetin
de bir hüküm ve bir karar yok. Ancak bu, ka
nuna müstenit bir hatanın kanuna istinaden 
tashihinden ibarettir. İsrar ederse, Karakurt ar
kadaşımızın dediği gibi, tahsisat kesmek mesele
sinin münakaşasını ayrıca yapabiliriz. Ama da
yanılarak ısrar edilen kanunu Millet Meclisi an
larsa, «Ben bu yaptığım kanunun tatbikatında 
tam anlatamadım, kanunu değiştirdim», - kanu
nu değiştiremez mi? - kanunu değiştirme hakkı
nı haiz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi vatan
daşa bir kanun tatbikatındaki hatanın tashihinde 
verdiği emri, emir telâkki etmek değil tashihi ka
rar kabul etmek lâzımdır. Kaldı bir nitelik me
selesi. Biz yazıyoruz bunu, niteliğe itiraz yok. 
Nitekim yüksek Heyetinize arz edeyim, biz itiraz 
ettik, düzelttik bâzı kararları. Biz ancak, demin 
arz ettiğim gibi kanun tatbikatındaki hatayı tas
hih ederek iptal, kararı veriyoruz. Ondan sonra 
doğacak: idari tasarruflarla bir alâkamız yok. 
Kıdemini sayar saymaz, hizmet müddetini tam 
sayar saymaz,' maaşını eksik verir, eksik vermez, 
Iken'disini vazifeye alır almaz. Yüksek kadroda
dır, eksik kadrodadır. Bunlar bizim karardan 
sonra doğacak idari tasarruflardır. Bunun Mec
lisle bir alâkası yoktur. Bunun dışında Danıştay 
yolu açıktır. Burada hiçbir itirazımız yok.. Bu
nun sebebi açık söyliyeyim, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun kuvvetler ayrılığı prensibi diye bir 
velim, içinde ittihaz edilen kararları infaza mec
bur değilim, demesidir. 

Sonra istitraden arz edeyim, bu nitelik me
selesini tesbit etmiştir, Yüksek Hâkimler Kuru
lu. Bizim karardan sonra müracaat edenleri has
tanelere sevk etmiştir, hüsnühal kâğıtları, almış
tır. Birinci bölüm kabul edilmiş.. Yüksek Heyet 
kabul etmemiş.. Haklı, buna bir diyeceğim yok, 
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Her Mtıg'i bir şüphe üe bu ret kararına itiraz
dan da! Yüce Meclisi ve bu Meclisin üyesi olarak 
tenzili lederim Buna hürmetkarız. Ve biz bu ba
ğımsızlık müessesesinin ne demek olduğunu ve 
nedeni jjbu memleket için lâzım olduğunu da bi
liriz. 'Ama hâkimlerin, hâkimlik vazifesiyle alâ
kası y<j»'ktur. İdari bir organdır. Maliye Balkanı 
ile ise jbenim karşımda Yüksek Hâkimler Kuru
lu da; fcynı mahiyettedir. İşte Sırrı Atalay arka
daşım not etmiştim bu niçin geldi, ne yaparız, 
diyor. Taımam işte biz de onun için ne yapmak 
lâzımı 4\ye getirdik. Getirmezsek ne olur? 

Bijzj diyoruz ki, bîr emir meselesi mevzuuba-
his d^Jildir. Nitelik meselesi ayrı bir mevzudur. 
Biz dosyayı tetkik ettiğimiz zaman iptal kararı, 
verdiğimiz tarihten müracaat tarihine kadar ge
cen zaıman arasında suç işliyebilir. Sıhhi duru
munda her hangi bir arıza olabilir. Bir gayriah-
lâlki vaziyeti tesbit edilebilir. Hakikaten yaşı bu 
aradaj $alıa ilerletmiş olabilir. Ve hakimlik nite
liğini kaybedebilir. Bu basit bir şeydir. Bunun 
kamımda, olmasına bile lüzum yok, mantıkin bile 
kabul edeceği bir durumdur. Almayabilir. O 
adam bundan zarar görmüşse Danıştaya gider, 
dosyasını getirtir, niteliği vardır, yoktur, o tet
kik eder. Bir misal arz edeyim, bu vesile ile ha
tırladım. Evvelce meslekten ayrılanlar yeniden 
hâkimlik meslekine girmek için müracaat eder
ler. Ij ' iraıa meclisleri buna karar verir. Ayır
ma nfejelisleri menfi karar verirse umumi heyeti 
var, (Maya gider. Şimdi o vakit ki, mevzuata gö
re, bu ;kararlar aleyhinde hiçbir mercie başvuru
lamaz,: Bize gelindi. Biz iptal ederdik. Bu kurul 
bunlar) infaz ederdi. Ama onu teşkil eden zevat 
hep temyiz âzası. Yani Yüksek Hâkimler Kuru
lunun 1 bir eşi. Niçin?.. Kararları idari olduğu 
için. |A|ma sıfatı temyiz âzası, sıfatı temyiz reisi.. 
O bisiil ilgilendirmez. Biz, kurulun vasfı nedir, 
onu düşünmek zorundayız. Bunu nazara aldık 
idaridir; iptal ettik ve tatbikatta da bu karar
larıma infaz edilmiştir. Müracaat edenlerden bu 
gibileri tekrar mesleke alınmışlardır. Bir taraf
tan hejsabına gelirse, Dilekçe Komisyonunun ka
rarın 

mezse 

j infaz ederim, bir taraftan hesabıma gel-
infaz etmem... Böyle keyfi iş yok.. Devlet 

işleriMe lâubalilik olmaz. Ya hak vardır, ya 
yoktıfH Keyfe göre yok. Bir tefrik mahiyetinde 
midiıf?! Yapılan yanlış muamelenin tashihi dola-
yısiy|e[ tashihin ifası mıdır? Yoksa Teşriî Orga-
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nının idareye emir vermesi inidir? İdareye emir 
vermesi telâkki buyurulursa, artık bu Dilekçe 
Komisyonuna vatandaşın müracaat hakkı, bu ra
por yazma, toplanma bunların hiç birisinin hik
meti vücudu da kalmaz. Lüzumu yok. Mesele, 
hii' murakabe ise, böyle murakabe bir ııctieei 
hukukiye doğurmaz. Çünkü öyle bir murakabe 
ki, onun altında, ne bir mesuliyeti mâneviye, ne 
bir mesuliyeti maddiye, ne bir mesuliyeti siya
siye, ne bir mesuliyeti cezaiye 'düşünülmezse, 
ona murakabe denilemez. 

Aziz arkadaşlarım^ aşiret halinde idare edi
len çöl kavminde Arif denilen bir şahıs vardır, 
hâkimdir. Arif bilen adamdır ve çöl dâvaları, 
her kabilenin kendilerine göre bu arifleri ma-
rifetiyle halledilir. Şimdi Arife başvuranlar, 
Arifin verdiği kararı kayıtsız şartsız infaza 
mecburdurlar. O aşiretin reisi de mecburdur. 
Ona karşı gelemez. Teamül ve nizam, usul• haya
tının gidişini böyle tesbit etmiştir. Biz bir 
hukuk Devleti olarak Büyük Millet Meclisi 
olarak, yanlış tatbikatı daima tashih etmek, 
kanunen icraya verdiğimiz vazife ve salâhi
yetleri eksiksiz ve aksaksız olarak idareye 
yaptırmakla mükellefiz. Bunun için de çeşitli 
murakabe •silâhını elinde bulunduran bir or
gan olarak Hâkimler Kurulunun isminin 
Yüksek Hâkimler Kurulu olmasiyle, «bu kazai 
bir organdır, müstakildir, bir şey yapama
yız..» dememize ve bunu kabule imkân yok
tur. Şimdi Anayasa hükümleri, bütün müesse
seleri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır. Yani 
yasama organı da dâhil, icra organını, yargî 
organını ve bütün müesseseleri bağlıyan temeT 
hukuk kurallarıdır. Ne diyor Anayasanın 6; 
ncı maddesi «yürütme görevi kanunlar çerçe
vesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından yerine getirilir.» Eski Anayasa ile-
bu Anayasa arasındaki fark şu aziz arkadaş
larım; eski Anayasada «Büyük Millet Meclisi 
kendisi arasından seçeceği bir icra Vekilleri 
Heyeti marifetiyle icra işlerini yürütür» derdi. . 
Şimdi ne diyor? «Yürütme .görevi kanunlar 
çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu. tarafından yerine getirilir» Meclis kanun
lar çerçevesinde icrayı, vazifeye, işe dâw,t et
mek ona yanlış muamelelerini tashih ettirmek 
vazifesinden azade midir ? Değildir. Binaenaleyh 
Anayasanın bu hükmüne göre, Yüksek Ha-
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kimler Kurulu da bir müessese olarak Anaya
sanın bu kaidesine tabidir. Bundan kendisini 
alıkoymaya imkân yoktur. 

Sözlerimi şöyle hulâsa edeyim. Bizim rapo
run maksat YO gayesi, izah ettiğini şekildedir. 
Dilekçe Karma Komisyonunun fonksiyonu bu
günkü Anayasa muvacehesinde bunu tesbite 
matuftur. İkincisi, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun , hâkimlerin niteliği hakkındaki kararları, 
biz yasama organını asla ilgilendirmez. Orada 
istedikleri gibi hür ve serbestirler. Ancak ka
rarları yargı denetiminden hariç değildir. Ve 
bu, bizim esas raporumuzda açık şekilde, vazıh 
bir şekilde anlatılmaktadır. Ve zannedersem 
ne Sırrı Atalay arkadaşım ve ne de Hidayet 
Aydmcr arkadaşımla bir ihtilâfımız yok gibi
dir. Bu anlaşmazlık dolayısiyle kuvvetler ay
rılığının mahiyeti, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun mahiyeti, itibariyle Dilekçe Karma Komis
yonu kararının infaz edilmemesi hakkında ya
pılacak iş bütün bunlara mesuliyetsiz bir ida
reyi tanımadığımızı bildirmekten . ibarettir. 
Mesuliyetsiz bir idare olmaz. Hudutsuz bir is
tiklâl Türk hukuk mevzuatında ve dünya hu
kuk mevzuatında yoktur, takdir elbetteki Yüce 
Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, iki tane kifayeti mü
zakere önergesi vardır. Bakan söz istemiştir. 
Bakandan sonra son söz bir üyenin olduğu 
için bir arkadaşa «daha söz vereceğim. Sonra 
kifayet takrirlerini okutacağım. Buyurun efen
dim. 

ADALET BAKANİ ıSEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) — Muhterem arkdaşlarım, bendeni
zin şahsi kanaatine göre mesele biraz daha iğ-
lâk edilmektedir. Halen gündemde bulunan 
hâkim arkadaşın durumu Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin (B) bendine göre 
re's'en emekliye sevk edilmiştir. O tarihte bu 
kararlara karşı bu muameleler aleyhine kazai, 
idari mercilere müracaat yolu tamamen kapalı 
bulunduğu için bu hâkimler Meclise müracaat 
etmişler, Dilekçe Komisyonundan bu haksız
lığın telâfisini istemişlerdir. Dilekçe Komis
yonu bu taleplerin nazarı itibara almış, tetkik 
etmiş, bunlardan bir kısmı şimdi gündemde bu
lunan hâkim arkadaşlar hakkında da emeklilik 
muamelesinin - (b) fıkrasına göre yapılan emek
lilik muamelesinin - iptaline karar vermiş ve 
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kararı kaldırmıştır. Bu karar üzerine bu talep
ler Yüksek Hâkimler Kuruluna intikal etmiştir. 
İşte bütün bu mesele buradan başlamaktadır 
ve burada iphama bürünmektedir. Şimdi, ben 
pek kıymetli arkadaşım Karakurt'a şunu ifade 
etmek istiyorum : Yüksek Senatonun Karma 
Komisyonunun verdiği kararları Yüksek Hâ
kimler Kurulu nazara almıştır. Tetkik etme
miş, yahut bu karara itaat etmemiş, dinleme
miş mahiyetinde değildir. Bu kararı nazarı 
itibara almış, haklarında iptal kararı verilen
lerin dosyasını celbetmiş, isim okumayacağım, 
bunu bağışlayın, çünkü ret de vardır, bu arka
daşlar içinde müracaat edip bu şekilde Karına 
Komisyonca karar verilen arkadaşlardan mes-
leke kabulüne karar verilmiş ve halen de Tem
yiz Mahkemesinde işe başlamış arkadaşlar var
dır. Biz hâlâ burada bunun münakaşasını ya
pıyoruz. Bir kısım arkadaşların, kanunun 87 nci 
maddesinde Yüksek Hâkimler Kuruluna müra
caat eden hâkimlerin m esi eke kabulü hakkında 
tanınan hakkı kullanarak tetkik etmiş kâfi de
recede bulmamış niteliği, şu veya bu sebeple na
zara alınmıştır bunu da gerekçesine yazmıştır. 
Bu sebeple meslek kabulüne dair karar, yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma 
Komisyonunun vermiş, olduğu karar, yerine gel
miş, tetkika esas teşkil etmiş. Tetkik ettikten 
sonra ya kabul etmiştir veya reddetmiştir. Bi
naenaleyh, nitelik bakımından reddetmiştir. 
Ne olmuştur redetmiştir de? Tebliğ etmiştir 
kendilerine. Sizi hâkimliğe almıyonım diye teb
liğ etmiştir ve bu kararın aleyhine de Devlet 
Şûrasına müracaatte bulunmuşlardır. Bunlar
dan yalnız tetkik ettiğimiz bir tek arkadaş, bir 
tek hâkim arkadaş, Devlet Şûrasına müracaat 
için kendisine kanunen tanınan 90 gün içinde 
müracaat etmediği için, müracaat hakkını kay
betmiştir. Öbürleri müracaat etmiştir. Müs
pet karar verilmiştir, menfi karar verilmiş
tir. 

Şimdi şunu kaltî olarak ifade edeyim: Yep
yeni kurduğumuz çok taze bir müesseseyi «tah
sisatı keseriz, şunu yaparız bunu yaparız» şek
linde rencide etmeyi doğru bulmuyorum. Bunu 
hakikaten bir lâtife olarak kabul ediyorum. Çün
kü çok mücadelesi yapılmış ve demokrasinin te
minatı olarak bu müessese teşekkül etmiştir. Şu 
veya bu şekilde aksak ve hatalı taraf lan olabi-
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I lir. Gelişecektir, gelişmesi iktiza etmektedir. Yük-
! sek Hâkimler Kurulunun verdiği karar, sayın 
\ Komisyon (Başkanı, Devlet Şûrasının murakabe-
: sine tabi bulunmasına 'göre üst bir idari kaza 
merciinin tetkikine tabi olan bir hususu tetkik 
edebilir miyiz? Edemez miyiz, meselesi kendili
ğinden çıkmaktadır. Rivayetler muhtelif oluyor, 
maksut beraber olmakla beraber. Biz diyoruz ki, 
kanun yolu açılmıştır. Bu şeklinde bir ret kararı 

; alan hâkim Devlet Şûrasına müracaat eder. Bu 
; devrede bizim Karma Komisyonumuzun mese

leye müdahale etmemesi gerekir. Bizim komis-
; yönümüzün da bu noktada bir ihtilâfı olmasa 

i i gerektir. Bu itibarla Senatonun salâhiyetlerine 
I j tecavüz edilmesi gibi »bir mesele bahis konusu 

: değildir. Kemali ile mesele ele alınmıştır. Tek 
: tek tetkika tabi tutulmuştur. Alınan hâkimler 

alınmıştır, halen Yargıtayda işe başlamıştır. 
Kâfi (görmediğini de -almamıştır. 'Bunun için de 
kanun yolunu açık bulundurmuştur. Bizim Yük
sek Hâkimler Kurulunu mutlaka bütün netice-

| leriyle kararımıza muta olacaksınız şeklinde bağ-
| lamak yarınlar için teminatımızı zedeleyici olur. 
i Raporun reddini bendeniz de arz ve teklif edi-

yorum; karar yüksek heyetinizindir. (Alkışlar) 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA

NI VASFİ OERGER (Urfa) — Müsaade bu
yurun, kısaca tavzih edeyim. ('Oya, oya sesleri, 
kifayet var sesleri) ('Gürültüler.) 

j BAŞKAN — Efendim, şayet kifayet kabul 
! edilmediği takdirde Sayın Vasfi Gerger ve di-
i ğer arkadaşlar konuşacaktır. Buyurun Sayın 
i Kalpaklıoğlu. 
I HÜSEYİN KALPAKLIlOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, bu mevzuda hakikaten çok konuşuldu, 
fakat itiraf edeyim ki, sayın vekil beyefendi 
tam mânasiyle tatmin edecek şekilde meseleyi 

: izah ettiler, kendilerine hak vermemeye imkân 
| yoktur. Fakat ben kısaca bu mevzuda biraz da 
| bildiğim var, Size mâruzâtta bulunacağım, işi 
'. uzatmıyacağım. 

Meseleyi 'Dilekçe Karma Komisyonu herşey-
den evvel hissi olarak mütalâa etmiştir. Eğer 
bunu hissi şekilde değilde kanun çerçevesi için
de mütalâa etse idi bu yola varılmıyacaktı. 

Mesele Parlâmento ile Yüksek Hâkimler Ku-
j ruhunun çatışması değildir. İkisinin de fonksi-
| yonları ayrıdır. Hâlen muhterem Komisyon 

Başkanı ısrar edor. Bilfarz ıttıba ile almak mec-
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buriyetinde kalsa idi ne yapardı, orduda olduğu 
ıgibi alırdı ertesi günü terhis ederdi. Bunun gi
bi Yüksek Hâkimler Kuruluda alırdı, ertesi gü
nü de şu, şu vasıfları itibariyle kapalı yazardı, 
açık yazardı, ama çıkarırdı. Efendim bildiğiniz 
gibi Yüksek Hâkimler Kurulu, beş altı tane Şû
rayı Devletten karar alan hâkimleri temyiz mah
kemesine tayin etmiş, onlar da vazifeye başla
mıştır. Yüksek Hâkimler Kurulu bu mevzuda 
o kadar ileri ıgitmişitir ki /muhterem arkadaşla
rım, beş altı tane Şûrayı Devlette kendi hakla
rında verilen kanarı iptal için, açılan dâvanın 
sonunu, dikkat buyur ııl sun, beklemek üzere 
münhal 'vazife vardır, yer vardır ve • yerine ta
yin yapmamaktadır. Ne demektir bunun mâna
sı? Sayın (Komisyon,Başkanının veya onun gibi 
düşünenlerin karşısında ne diyor Yüksek Hâ
kimler Kurulu? O kadar kanuna itaatkârım ki, 

• Şûrayı Devletten bu kişiler eğer müspet karar 
alırlarsa, onların yerlerini şimdiden dolduranu-
yorum, açık tutuyorum, derhal oradan alınan 
kararla beraber vazife yerine tayin edeceğim, 
'göndereceğim diyor... Daha ne yapsın? Yeni ku
rulan şu müessesenin üstüne hücum etmenin 
mânası ne? Neden tahsisatını kesiyoruz? (İleri 
'gidiyorsun sesleri) Bizden evvel ileriye giden 
kendileridir. 

MEHMET ÜN ADDI (Adana) — Lâtife idi 
o, fazla üzerinde durma. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Uzatıp uzatmamak bana ait. 

IMıEIIMET ÜNALDI (Adana) — Uzatma 
bu mevzuu, seni dinlemİye mecbur değiliz. 

BAŞKAN — Çatmayın efendim, müdahale 
etmeyin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Takdir bana ait, herhalde size değil. Dinlemez
sen gidersin... («Bunları oruç vurmuş.» sesleri) 
Dinlemek için geldin, dinlemeye de mecbursun. 

Görülüyor ki Yüksek Hâkimler Kurulu mün
hal yer tutuyor. Ben şimdi bu vasıfta olan kişi
leri tayin ederim. O kişiler de yarın karar alır
larsa o zaman münhale tayin ederim, dahi demi
yor. Münhal yer tutacak kadar ileriye gidiyor. 
Demek ki, muhterem Adliye Vekilinin söylediği 
gibi buranın kararını dinlememek bahis mevzuu 
değildir, Yüksek Hâkimler Kurulunca. Ya, siz 
bunu iptal ettiniz ama şu, şu halleriyle biz bu
nu vazifeye tayin edemeyiz, bunda sakınca var
dır diyor, demesin mi bunu arkadaşlar? Yüksek 
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SIRRI AT AL AY] (Kars) — Efendim, içtü
züğe göre mümkün değil. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASFİ GERGER (Urfa) — Teamül var 
efendim. ('Geri alamaz sesleri) 
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IIakimler Kurulundan biz yakhıen bunu bilen 
bir -kımıldan daha iyisini burada bilmemize Par
lâmento üyesi olarak imkân var mıdır? Ellerin
deki dosya şüphesiz ki maddi ve mânevi vasıfları 
itibariyle o kişi tayin ederken anlıasına ımiıılıası-
na bakacaklar ve bakıyorlardı. Bu itibarla 'bura
nın kararını bugün Yüksek Hâkimler Kurulu 
dinlemiş, nazarı itibare almış, fakat artık bu
nun Parlâmento yolu ile değil, başka kanuni 
yollarla halledilmesi lâzımgeldiğini, düşünmüş; 
bu yolu kepiniz biliyorsunuz. Şûrayı Devlete gi
dilir, alınan kanara ıgıöre Yüksek Hâkimler Ku
rulu tayini yapar. Ben işi fazıla uzatmak iste
miyorum, arkadaşlar sa(bırsızla>nıyoıTar, bendeni
ze göre lıaki'katen bu işi enine boyuna komisyon 
düşünmüş, fakat biliyorsunuz bir çatışmanın 
içine gidilmemesi, bu gibi müesseseler üstmü, 
onlar mı salahiyetli ben m\ salahiyetliyim diye 
Dilekçe Karma Komisyonunun bu gibi işlere 
bundan böyle müdahale etmemesinin faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Çünkü, kanun her hâl ve 
kârı tek tek tesbit etmiş, bildirmiştir. Bence Di
lekçe 'Karına Komisyonunun bu giıbi hallerde bıı 
işe karışmaması için, aidolduğıı yere havale edil
mesi yahut aidolduğu mercide karar verilecek 
diye müsitediye cevap vermesi en doğru bir hal
dir. Ne yapacak Dilekçe Komisyonu'? Yapacağı 
şey şudur : 

Bu gibi kanun yollarına 'baş vurulmıyacak, 
her halükârda herşeyi kesilmiş, naçar kalmış, 
hiçbir yolu kalmamış hallerde Dilekçe Komis
yonu ise müdahale eder ve en büyük merci ol
mak sıfatiyle vereceği karara da ittıba etmek 
.mecburiyetindedir. Devlet dairelerinin büyüğü 
küçüğü olmaz. Bugibi hallerde bunun vereceği 
karara hürmetkar olmaya her müessese mecbur
dur, .meseleyi ben böyle mülâhaza ediyorum. (Al
kışlar) 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANI VASEİ GERGER (Urfa) — Yüksek 
Senatonun bu temayülünü göz önünde tutarak 
yeniden rapor hazırlamak üzere dosyayı geri 
istiyoruz. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 

buyurun. Efendim; içtüzüğün 102 nci maddesi 
bunu izah etmişi. Yalnız... 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— İçtüzükle bunun alâkası yok, özel kanunu 
var. 140 sayılı Kanundur. 

BAŞKAN — Zaten arkadaşımızın teklifi 
vardır. Bu teklife göre; İçtüzüğün 102 nci 
maddesine göre geriye vermek Meclisin salâ
hiyeti dahilindedir. Komisyonun geri almak 
salâhiyeti yoktur. 

ıSUPHt BATUR (.Sinop) — Komisyondan 
bir sual istirham edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, lüzum yok. 

ıSUiPHİ BATUR (iSiııop) — Bir sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini ve raporun oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Fethi Başak 

Yüksek .(Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tine karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 
Giresun Elâzığ 

Mehmet İzm en Rasim Giray 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da iki tane önerge var, aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Kifayet 
aleyhinde söz istedim. 

MEHMET İLİKUÇAN (Antalya) — Oylama 
sırasında söz verilmez, 

ISUPHt BATUR (.Sinop) — Reis Bey, hiç 
'bizim tarafımıza bakmıyorsunuz, arkadaş» aley
hinde konuşacaktı. (Oylamada söz verilmez 
sesleri) 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir, t'ki önerge daha 
var onları da okutuyorum. 
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i i (Başkanlığa 
İlgilinin Danıştaya başvurabilmek hakkı 

saklı kalmak üzere raporun reddini teklif 
edenin. 

i Cumhurbaşkanınca 'S. Ü. 
Hidayet Aydıııer 

BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, oku-
tuy^um. 

Yüksek (Başkanlığa 
Yapılan konuşmaların ışığı altında duru

mun bir kere daha tetkiki için raporun Di
lekçe; Komisyonuna geriverilmesini a iv, ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Efendim, yeni içtüzüğün 
102 nci maddesindeki hususu okuyorum. «Di
lekçe Karma Komisyonunun raporunun komisyo
na iadesini istiyen önergeler üzerine Genel Ku
rul karar verirse rapor bir defaya mahsus ol
mak üzere komisyona çevrilir.» denmektedir. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞ
KANİ VASFİ' GERGER (Urfa) — Müsaade 
ediniz, Senatoda emsali vardır, olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, raporun komisyona 
iadesi talebedilmektedir, Çünkü komisyona (an
laşılmadı »esleri) 

Efendim yeni bir rapor hazırlanma-:: için. 
rapcjuun komisyona iadesi istenmektedir. 

kpVMİE COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, ;sadeeo takririmi izah. edeceğim. (Önerge
lerde aykırılık var, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, buradan bir aykırı
lık teklifinin çıkmasını Başkanlık istemedi. 

Komisyon Başkanın ifadesi karşısında ve di
ğer arkadaşların ifadesi karşısında bu raporu 
daha iyi tanzim edeyim, dedi ve gerisin geriye 
istedi Başkanlık 'Senatonun vaziyetini düşü
nerek iade için bu takriri oya koydu. 

İİEHMET ÜNADDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

KıAMtL OOŞKUNOĞLIT (Uşak) — Müsa
ade buyurursanız izah edeyim. (Oya kondu ses
leri) : 

İ3İAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
| 4 E H M E T ÜNALDI (Adana) — Efendim, 

Ibir (mevzu Yüksek heyetinizin huzurunda bü
yük;, : uzun süren bir celse müddetince muza-
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kere edilmiş ve neticeye varılmış. 'Şimdi Karma 
Komisyona yeniden iade edilir, yeniden gelir
se bir celse daha işgal edecektir. Binaenaleyh, 
burada en aykırı teklif red teklifidir, onun reye 
konması ve meselenin kati surette halledilme
si lâzınıgelir, mesele bundan ibarettir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KÂMlL COŞKUNOĞLU (Uşak) - • Muhte
rem. arkadaşlar (bendenize göre mesele o ka
dar basit değil. Sebebini arz edeyim. (Usul hak
kında konuşacaksın sesleri) Usul hakkında. 
maruzatta bulunacağını. Eğer bizim elimize 
gelen raporun gerekçesine Yüksek Hâkimler 
Kurulu, bizim Dilekçe Karma Komisyonunun 
kararını münakaşa edip, ve bunu kabul etmiyo
rum diye bir esbabı mucibe ortaya atmamış ol
sa idi, bu mesele üzerinde durulmazdı. Derdi 
ki, ben nitelikleri bakımından kabul etmiyo
rum. Kabul. Ama, bunları münakaşa ettikten 
sonra bizim de Senato olarak bunun üzerinde 
durmamız gerektiği kanaatinde idim. Bundan 
>;on!\*\ ne olur? Bundan sonra olacak şeylerin 
konuşulması cevalbınm burada verilmesi lâzım 
idi. Bendeniz söz rica etmiştim. Fakat, kifayet 
takriri vardır, diye kalbul edilmedi. Sayın Ba
kan buyurdular ki, nazarı itibara alınmış, Yük
sek 'Hâkimler Kurulu da tâyin yapmış. Fakat 
nitelik, dolayısiyie kabul edilmemiştir. Efen
dim bu elimizde, müsaade ederseniz okuyayım. 
Bendeniz bunu düşünerek Yüksek Hâkimler 
Kurulunun kararını ve bu 'karara karşı bizim 
Karma Dilekçe Komisyonunun biraz da reaksi
yon mahiyetinde hissi mecraya işi dökmüş ol
duğu neticesine vardığım için. bir takrir sunu
yorum, Yüksek Heyetinize. Başkan da bunu ka
bul ediyorlar. Zaten, yumuşatıcı bir gerekçe bu
raya gelir Yüksek Heyetiniz tasdik <eĞer, buna 
güre kararı verir, reddettiği takdirde emin olun 
bir mevzu çıkacaktır. Çok rica ederim, bu tak
ririn kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — • Efendim, oyunuza, arz ediyo
rum. İçtüzüğün 102 nci maddesi mucibince bu 
takriri oyunuza arz ediyorum, efendim. (Han
gi takrir sesleri) evvelâ yeni İçtüzüğün 102 nci 
maddesi mııcifbince bu takriri oylarınıza arz 
ediyorum. (Edemezsin, sesleri) 
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ÂMİL ARTVS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Allah aşkına içtüzükten ayrılmayın. 
BAŞKAN — 102 nci madde mucibince arz 

ederim. (102 nci maddeyi okuyun »sesleri) 
102 nci madeyi okutuyorum. 

MADDE 102. — «Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlarının bir milletvekili veya O. Senatosu 
üyesi tarafından itiraza uğraması halinde, Di
lekçe Karma Komisyonu raporu üzerinde Ce-
nel Kurulda yapılan görüşme sırasında Karma 
Dilekçe Komisyonu raporunu savunur. İtiraz 
•eden C. Senatosu üyesinin itiraz sebeplerini 
açıklamasından sonra diğer üyeler söz alabi
lirler konuşmaların neticesinde. Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu oya konur. Dilekçe Karma 
Komisyonunun raporunun Komisyona iadesini 
istiyen önergeler üzerinde Genel Kurul ka
rar verirse rapor bir defaya mahsus olmak üze
re komisyona çevrilir. Şayet itiraz eden üye 
veya başka bir ü}*e Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu yerine kaim olmak üzere bir öner
ge vermişlerse bu önerge önce oya konur. -
önerge kabul edilirse önerge C. Senatosunun 
kararı olarak Dilekçe Karma Komisyonuna 
gönderilir, her hangi bir önerge verilmeden 
oya konan Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
kabul edilirse bu kalbul C. Senatosu kararı ola
rak Dilekçe Karma Komisyonuna gönderilir.» 
(Komisyon da istiyor sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, gerek İçtüzüğün 
95 nci maddesi mucibince ve gerekse yeni İçtü
züğümüzü 102 nci maddesi mucibince bir taraf
tan 95 nci maddeye göre komisyon istiyor ki, 
geri vermeye mecburuz bu bir. İkinci bir önerge 
veriliyor. Bu önergede 102 nci maddeye istina-
den,raporun komisyona iadesi istenmektedir. 
Yüksek Heyetiniz bunu kabul etmezse, öteki 
önergeyi reye koyarız. («Tamam» sesleri) 

SIRRI AT AL AY (Kars) _ Yalnız burada 
mecburiyet yoktur. 95 nci maddeden ayrıdır bu. 
Bu komisyona iade mecburiyeti yok, reyle» olacak
tır. 

BAŞKAN — Reylerinize arz ediyorum. («Ne
yi» sesleri) raporun, Dilekçe Komisyonuna 
iadesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 26, ya 
karşı 27 oyla kabul edilmemiştir. 

Şimdi reddi hakkında bir t akılı- vardır, 
okutuyorum. 

(Hidayet Aydmerin önergesi tekrar okun
du). 
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BAŞKAN —- Efendim, önergeyi oyunuza 

arz ediyorum. Raporun reddini istiyorlar. 
(Önerge sakat, sesleri) 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Ön-n;v şartlı, 
»şartlı önerge olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Ayduver, önerge 
şartlıdır, diyorlar. 

HİDAY ET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Zaten o kelimenin »bulunmasına lü
zum yoktur, 'efendim. 

BAŞKAN — Karına Dilkeee Komisyonu 
raporunun reddi talebedil m ektedir. Reddini 
kabul edenler... Etmiyenler.., Kaimi edilmiş. Ko
misyon raporu reddedilmiştir. 

3. - - Dilcice Karma Komisyon:! (İcncl Ku
rulunun 1.7. 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarîh ve 371 numaralı Kararına har
sı Yukseh Hâkimler Kurulunun tlihaz eylediği 
S . 1.1 . 1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
((•. Senatosu i/60) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 373) (1) 

11İ1) A YET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — İkinci raporun da reddini lalebe-
diyorunı. 

BAŞKAN — • Rapor okunsun, ondan sonra. 
Haporu okutuyorum, efendim. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
9 . 1 . 19(54 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulunun Dilekçe Karma 

Komisyonunca ittihaz edilmiş ve 'kesinleşmiş 
bulunan İsmail Zeybekoğlu hakkındaki 1963/ 
371 numaralı kararının infaz edilmesinde kanuni 
bir mecburiyet olmadığı hakkındaki kararı 
Kurulumuzca İncelendi. 

Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş bulunan 
Anayasamız hükümlerine göre Teşriî Organın 
idarenin yerine geçerek idarece infaz edilmesini 
medbııri ki kuşak karar ittihazı mevzuubahsola-
maz'. 

İdarenin hiçbir fiil ve işleminin kaza dene
timinden mahrum olmadığı da yine Anayasa»nm 
114 ncü maddesi hükmü iktizasındandır, 

(.1) 373 S. Sayılı basmayazı tutanağın sa
nandadır. 
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fflahse konu teşkil eden kararımız Anayasa

nın tedvininden evvel denetimden mahrum edil
miş; 5434 sayılı Kanunun tatbikatından doğmak-
tad f. Bilindiği üzere 6122 sayılı Kanuna istina
den idarece görülen lüzum üzerine emekliye 
ayrılanların idari kaza mercilerine başvuramı-
yaca'.darına göre son merci millet namına hü-
;kün(ıranlığı nefsinde toplamış olan Büyük Mil
let Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların tatbikatın
da murakabe hakkını haiz olmasına ve vatandaş
ların; bu haktan .istifadeleri de gerek eski ve 
gerek yeni Anayasanın açık teminatı altında 
bulunduğuna göre bu kararlar idare yerine kaim 
olmjaktan ziyade bu tatbikatı murakabe hak
kini, malik olan Büyük Meclislerin kanun hü
kümlerinin tatbikini sağlamak maksadına gö
redir. 

BÜr kanun hükmünün yerine getirilmemesi, 
getilrtniyen idare başındaki zatın siyası ve hu
kukî; mesuliyetini intaeedeceği de aşikârdır. 
Yerli Anayasamızda bu siyasi mesuliyeti taşıyan 
bir i makam mevcudolmadığı sebebiyle Yüksek 
Hâkimler Kurulunun siyasi mesuliyete muvazi 
olarjaîk cezai ve malî bakımdan mesuliyetleri 
taJbüîclir. Çünkü : 

Murakabe hakkının mutlaka bir netice do
ğurması hukuk anlayışı icabıdır. Eeğer, murakebe 
hakkımın hiçbir netice doğurmaması kabul edi
lirse; kanun tatbikatında kanun çıkaran Mec
lislerin hikmeti vücudu bile düşünülemez. 

Nftekim (23.3.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/64 
«ayılı) (11.4.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/67 sa
yılı) i (13.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/69 sayılı) 
(17J4J.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/65 sayılı) ra
porlarımız Meclislerce kabul olunmuş ve idari 
kaza, | yetkisinin mevcudolmaması sebebiyle Di
lekçe Karma Komisyonununun bu görüşü tas
vibe^ ınmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurukı 'da; idari İkaza 
yetkisine tabi olmıyan kararları infaza metebur-
durl 

Ancak; Hâkimler Kurulunun hâkim İdik nite
liği i hakkındaki (görüşü ayrı bir mevzudur. Ve 
bu^jgörüş zaten Anayasa hükmüne göre, idari 
-kazamın murakabesine tabidir. Ancak; ibu gö-
rüşM kesinleşen kararımızdan sonra hakların
da iptal kararı verilmiş olanların niteliklerinde 
vâlkjı; değişikliklere şâmil olması lâzımgelir. Şu 
hakte; Hâkimler Kurulu; kuvvetler ayrılığına 
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tabi bir idarede Teşriî Organın karar ittihazının 
idareyi ilzam edemiyeceği hususundaki nokta i 
nazarı bu kabîl kararlarımız hakkında asla varit 
•değildir. Binaenaleyh, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun bağlı kararındaki bu mütalâa Büyük 
Meclisin murakabe hakkından mahrumiyetini 
intaceden bir mahiyet arz etmekte olduğundan 
münhasıran ve emekli muamelesinin iptal ta
rihine sirayet eden kararlarımız için lâhik olan 
bu görüşün hukukî olmadığına üyeden Sırrı 
Uzunhasanoğlu, Mehmet îlkuçan, Saffet Emin-
ağaoğlu'nun ımuhalefetlerine karşılık karar ve
rilmiş ve işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi mucibince C. Senatosu Genel 
Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Urfa 

V. Gerger 
Başkan V. Sözcü 

Aydın Edirne 
R. Özarda F. Giritlioğlu 

Sözcü Kâtip 
Bolu Antalya 

S. Uzunhasanoğlu M. îlkuçan 
îçel Bolu 

M. Ali Arslan A. Çakmak 
Sivas Urfa 

S. Hastaoğlu "" S. Kılıç 
Balıkesir Artvin 

H. Oğuzbeyoğlu S. Eminağaoğlu 
BAŞKAN — Efendim, rapor üzerinde söz 

is'tiyen var mı? Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK AR'TUİKMAÇ (Yozgat) — Mulhte-

rem arkadaşlarım, bundan ünce reddetmiş 
lOİduğunuz Karma Dilekçe Komisyonunun bu 
373, 374 ve 3716 sayılı kararları da aynı mahi
yettedir, itamamiyle aynıdır. Bu 3 kararın 
da aynı şekilde reddeilmesini teklif ed'yioruim. 
Bu hususta Hidayet Aydımer arkadaşımızın da 
bir önergesi mevcuttur. HürmetlerOmle. Bu 
lıu&usul Sayın Başkana ar'z e'diylOTum. üç'ünü 
'bir ele alınmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coışkunoğlu.. 
KÂMİL COŞKUNOÖDU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; daha evvel kifayeti mfüızak'ere 
•mevzuunda söz aldığım zaman biraz mâruzât
ta bulunmuştum. Neı'ice itibariyle, Dilekçe 
Karma Komisyonunun raporunun reddinin uy
gun olduğu1 mütalâasmday*m. Bu noktada 
ihtilâfım yok. Yalnız, üzerinde durulması 
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lâzıniigelen nokta şu. Yeni Anayasanın yürür
lüğe girmesinden slonra kuvvetler ayrılığının 
koymuş olduğu prensiplere henüz intılbak ede
memekten doğan 'bir hassasiyet var; her mü
essese kendisinin sahasına tecaıvüız edildiği şek-
Ünde 'bir telâkki ile hassa.siyet gösteriyor. Hâ
dise, buradaki hâdise, eğer yeni Anayasanın 
yüıHirlüğe girmesinden sionra Yüksek Meclîste 
Dilekçe Karına Komisyonu ıbir karar vermiş 
olsa idi, Yüksek Hâ.kimler Kurulu bu esbabı 
mucibe ile, yani Metalisin, Senatonun Karma 
'Komisyonu ıböyle bir karar veremez, şeklindeki 
mfültalâasiyte bu neticeye vâsıl olabilirdi, Fa
kat, ıhâdise eskidir. Eski Anayasanın iner'i 
'bulunduğu zamana ait yapılan bir emeklilik iş
lemi ^hakkındadır. 

Bu itibarla, Karma Dilekçe Komisyonunun 
o zamanki hâdiseler hakkında karar verme hak
kı •vardır. Karar verme hakkı, mutlak olarak, 
Yüksek JTâkimler Kuruluna, vazife iadesi kül
fetli taihmil eder mi, mecburiyet talhnıil rıder nii, 
•meselesi ortaya çıkıyor. Yüksek Hâkimler 
Kurulu bu münaışakadan Slonra «hu hâkimle
rin niteliği üzerinde durdum. (Binaenaleyh 
'bunların yeniden vazifeye alınmasını d'oğru 
'bulmadım» diyor. Dunu diyebilir. Daüıa eıvivel 
de Karma Dilekçe Komisyonunun kararını mü
nakaşa etmiyeeekti. Karma Dilekçe Komisiyb-
nu ibu kararı veremez, ıbu karara beni bağlaya
maz demiyeicekti. Böyle Mr -kararın mevcudi
yeti 'halinde, (bizim Dilcikçe Karma Komisyo
numuzda eski kararında ısrar ediyorum peklin
de bir karar vermesi de doğru değildir. Dev
le1 Şûrasına zaten dâıva açmak hakkı var, ora
ya gidecek idi. Benderiiizdn dalha evvelki hâ
disede iadeden maksadım bu idi.. Dil ekçe Ko-
'mlsyonumuzda mevzu biraz yumuşatarak Yük
sek huzurunuza getirsin, fakat kaOml Ibuyıır-
'madmız. Rapor reddedildi. Binaenaleylh Dev
let Şûrasına müracaat imkânı da mevcut bu
lunduğuna ıgöre -"bendeniz 'bu nokta üzerinde 
'bir i'h'tilâfda bulunmadığımı dalha evvel arz 
etmiştim. 

Mâruzâtım bu kadar. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen

dim ? 
Komisyon. 
DİLERCE KABMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamionu) — 

Mıılhterem arkadaşlar; ,bu uiıeJvzu hissi Ibir sa-
'hada yürüyüp gidiyor. 

Bizim Karma Komisyonun 'verdiği karar 
şu: Maddi ve hukukî selbeplere binaen şikâyeti 
konusu emeklilik işleminin iptali. Yeni bir ta
sarruf tesisine kadar emeklilik muteberdir. 
Tâyinine diye 'bir >şe;y demiyor. Zaten Karma 
Komisyon bunu diğer kararlarında tasrilb et
miştir. Emeklilik 'muamelesini iptal ediyor 
've bir tâyinin tasarrufuna lüzum olduğunu 
il Al ve olarak birkaç kelime ile ifade ediy'or. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulu nıe, dilyor; 
bizim şu tâyin işine bakan daire, 'orada emek
lilik 'muamelesi iptal edildi mi, mulhakkak 
tâyini zaruri gibi gilb neticeye varıyor. Evrak
ları ona göre hazırlayıp getiriyor. Acalba di
yor, büz -hakikaten iKarma Komisyon iptal edin
ce tâyine mulhakka'k mecbur muıyuz, yoksa, 'on
dan gayrı bâ'zı tasarruflarda bulunalbillr mi
yiz; niteliklerini arayalbilir miyiz? 3'7 nci mad
deyi tatibi'k edebilir miyiz? Bunu tetkik ede
lim diyor. Şimdi şu gerekçe kısmında, yani 
Meclise hareket edilme, onun salahiyetini az 
.görme falan değil şu emıeklilik 'nraıatmielesin-
(]tm sonra maddeyi tatibi'k edebilir miyiz, ede
mi ez miyiz, yani hâkimin nitelikle nine iba'kma-
ya hakkımız1 var mı, yok mu? Onu kutmuış 
uzun uzun izalh etmiş netice itibariyle emekli
lik mıuam'e] esinin iptal edildiğini kabul ediyor, 
Ibu emeklilik muamelesinin iptali d ol ay isiyle 
vasıflı olanlardan 5 - G kişiyi tâyin ediyor. 
Yüksek Senatonun kararma karşı, yalhut Kar
ma Komisyonun kararma karşı bir riayetsizlik 
yok. Ealkat 'hazan da «şu vasıfları haiz olma
dığından bunun tâyinine ınaihal olmadığına»' 
diyor. Yapılan (muamelede klanı'iisyomun ifade 
ettiği şekilde bir mahzur yoktur, bundan ev
vel de bir karar vermiştir, onun gibi yine bu 
raporun da iptalini istifham ediyorıi'iu. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 

önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Raporun reddini teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

'Efendim, üç raporu da beraber yapsak, ses
leri) 

— 448 — 



(1) 374 S. Saydı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

(2) 376 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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1 BAŞKAN — Efendini bunları usulüne göre 

yapalım. 373 sayılı raporun reddi talebediknek-
tedir. 

Raporun reddini kabul edenler... Etımiyen-
1er... Kabul edilmiştir. Rapor reddedilmiştir. 

4. — Bilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-
I rulunun 1 . 7 . 1.963 tarihli Haftalık Karar Cet-
\ velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarih, 374 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11. 1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/61) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 

; (S. Sayısı: 374) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma-
< sini istiyen arkadaşımız?.. Yök. Rapor üzerinde 
söz istiyen arkadaşımız?.. Yök. Raporun reddi ta-
lobedil inektedir. Reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor reddedilmiştir. 

5. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar 

i Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
\ 13 .6 . 1963 tarih ve 397 numaralı kararma 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle-

; diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 231 ve 282 numa
ralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu 4/63) (Adalet Bakanlığı ile il
gili) (S. Sayısı: 376) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma-
; sini istiyen arkadaşımız?.. Yok. Rapor üzerinde 
i söz istiyen arkadaşımız?.. Yok. Raporun reddi ta-
! lebedilmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ramazan dolayısiyle Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulu toplantılarının saat 14,00 te baş-
ı lamasını arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Kemal Oral 

^ 6 . 1 . 1964 O : 1 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

He lüzum var?.. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
0 zamanda görüyorsunuz böyle nisap kalmaz. 
(Gürültüler) 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Efendim, oruç başka, vazife başka şeydir. Oruç. 
tutmak vazifeye halel getirmez. Ben iki aydır 
oruç tutuyorum, buraya da her gün. geliyo
rum. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. ü . ) — Sıralar boştur, hangi ekseriyetle mü
zakere yapacağız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bundan sonra saat 
14 te müzakereye başlanmasını oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Acık oyların sonucunu arz ediyorum; 
Disiplin Mahkemeleri kuruluşu, yargılama 

usulü ve disiplin suç, ve cezaları hakkındaki ka
nun tasarısının ikinci oylamasına (127) sayın 
üye katılmış (122) kabul, (2) ret, (3) çekinsor. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanunun ikinci 
oylamasına (124) sayın üye katılmış, (124) ka
bul. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanunun ikinci oylaması
na (123) sayın üye katılmış, (123) kabul. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrika-
larmca yapılmış olan harcamalara ait 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bütçele
riyle kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkın
daki Kanunun oylamasına (124) sayın üye ka
tılmış, (124) kaibul. Tasarı kanunlaşmıştır. Mem
lekete hayırlı okun. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus kal
madığından 21 Ocak 1964 Salı günü saat 14 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanana saati: 17,00 
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Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama usul i ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun 

tasarısının tümünün ikinci oyla nasma verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır-.) 

Üye sayısı : i 85 
Oy verenler : 1 27 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 53 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Melanet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevf'ik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Kabul 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri özt'aş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BlTLtS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hal it S ar ikaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

GUMUŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nuru!lalı Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okur er 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
A.,li Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

Osman" Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kar akün 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksov 
KONYA 

Mustafa Dinekli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rıfat Etker (î.) 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Oya kabılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
t lisan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

Rifat Öztürkçine 
İZMİR 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (İ.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 

istanbul 

Samsun "> 
C. Başkanınca S. Ü. 1 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun ikinci 

oylamasına verilen oyların neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.1» 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul eden hu* 
Reddedeni (M1 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 
[Kabul edenler] 

185 
124 
124 

C 
0 

56 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beikata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât, Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Ccboloğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynnksa 
Nihat Pasinli 

Rahmi Samalan 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Oı-hon 

GÜMÜŞANE 
Hal it, Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tan man 
Berç Turan 

İZMÎR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okuı-er 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Pikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
.Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Afcsu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayii nn 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Datif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çeldbi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t.Ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunckanat 
Ahmet, Yıldız 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Önal 

ANKARA 
Rıfat Etker (î.) 
Salbit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 29 16 .1.1964 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

Û : 1 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Derflirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Ayclmer 

Hasan Ali Türker 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Şabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğiu (.1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Esat Çağa 
Ömer Ergüı. 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

. Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Adil Ünlü 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (1.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

Yekûn 

»•-<ı 
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C. Senatosu B : 29 16 .1.1964 O : 1 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Kınununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanunun ikin ci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 23 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserl er : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Ha«an Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halil; S arı kaya 

ÇORUM 
Alâeddiıı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrcl 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Saııalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Islâı"» 
Nizaınettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celi! Cevherioğlu 
Fthcm Menemencioğlu 
Nuru İlah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okur er 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu » 

KONYA 
Mustafa Dinekl i 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip D an iş oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t.Ü.) 

Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Saikıp Önal 

ADIYAMAN 
Hal il Ağar 

ANKARA 
Rıfat Etker (I.) 
Şahit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.)| 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Sena,tosu B : 29 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karaku 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

16 . 1. 1964 
YOZGAT 

Sadık Artukmac 

O :1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Terfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cevat Aeıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmcr 

[Oya katılmıyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri dağlayan-
gü 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertnğ 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Ril'at Öztürkeine 

İZMİR 
Enis Knnsıı 
Hilmi Onat 

KARS 
Pırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra!ı (B.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluna 

MANİSA 
Ferit Alpi^kender (B. 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşcoğlıı 

MUŞ' 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Açık üyelikler] 

Esat Çağa 
ümsr Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrum 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (1.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE i S 
Enver Kök 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
1 

Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. 

Yekûn 

..*—*m.-9<**ı*— 
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C. Senatosu B : 29 16 .1.1964 O : 1 
Devlet Orman işletmelerince ive ıkerestfe fabrikalarınca yapılmış olan harcamalara ait 1953,1954,1955 
1955,1957,1958 ve 1959 yılları bilançoları ile kâr vie zarar hesaplarının tasdiki hakkındaki kaıruna 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilin iştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muztaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
(.raiip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 24 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 0 
Çekiııserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 56 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arık an 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ay nakşa 

Nihat Pasinli 
Rahmi S anaları 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zoki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehımet iz m en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halil Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıı/ 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Sıittt Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Etheın Meneınencioğlu 
Nurııllah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bery Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lutfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Netlim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki At aşağım 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
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RİZE 
Necij} Daııışoğlıı 

SAKARYA 
'I1 urban Kap anlı 

I SAMSUN 
Cemjılettin Bulak 
Fethü Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi (rünsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Ifaydlar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Rifaj; Etker (î.) 
Sabilj Kocabeyoğlu 
İbramim Saffet Omay 
(B.)| 

Man^ur Ulusoy 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
(BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut K a rakı 

29 16 .1.1964 O : 1 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmac, 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalın 
Âmil Ai'tus 

[Oya katılmvyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Olan 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Az m i Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Rii'at öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan V.) 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra] ı (B.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Eorit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 

ihsan Akpolat 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Açık üyelikler] 

Hidayet Aydnıer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (l.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 

Eskişehir 

Hakkâri 

Islanbul 

1 

1 

1 

Samsun 1 
C. Başkanınca, S. Ü. 1 

Yekûn 5 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YİRMİDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

16 . 1 . 1964 Perşembe 

Saat : 

I 1 
i A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Rahatsız bulunan Devlet Bakanı Vefik 
Pİrinçcioğlu iyileşinceye kadar kendisine, Dev
le! Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın vekillik et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/285) 

I 2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si! Cemal Tarlan'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/286) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, 

yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hak-
fcjndaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
k|ıbul olunan metin ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/548; C. 
Senatosu 1/324) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma | 
tarihi : 2 . 1 . 1964] 

X 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
taisarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(̂ f. Meclisi 1/605, C. Senatosu 1/327) (S. Sa- | 
y^si : 370) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1964] 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
v$ Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1^608, C. Senatosu 1/328) (S. Sayısı : 371) 
[j)ağıtma tarihi : 4 . 1 . 1964] 

n 
İ SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
! A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

•VERİLEN İŞLER 

: 15,00 
1 B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Devlet orman işletmeleri ile keres
te fabrikalarınca yapılmış olan harcamalara ait 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları 
bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/88; 
C. Senatosu 1/299) (S. Sayısı : 367 [Dağıtma 
tarihi : 31 . 12 . 1963] 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı Kararma 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz ey
lediği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 233 ve 284 nu
maralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (C. Senatosu 4/59) (Adalet Bakanlığı 
ile ilgili) (S. Sayısı : 372) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1964] 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarih ve 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/60) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 373) [Dağıtma tarihi : 14.1.1964] 

4. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet-

I velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarih, 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/61) (Adalet BakanJlığı ile ilgili) 

I (S. Sayısı : 374) [Dağıtma tarihi : 14 .1.1964] 

(Devamı arkada) 



5. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
de neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 13.6.1963 
tarih ve 397 numaralı kararına karşı Yüksek-
Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 
tarih, esas 231 ve 282 numaralı Kararı ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato

su 4/63) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) (S. Sayı
sı: 376) [Dağıtma tarihi: 14 . 1 . 1964] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPIJÜACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 367 
Jîevlet Orman işletmelerince ve kereste fabrikalarınca yapılmış olan 
Harcamalara ait 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları 
bilançolariyle kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkındaki kanun 
aşarisinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /88, 93, 97, 110, 124, 166, 340; 

C. Senatosu 1/299) 

<Wot : M. Meclisi S. Sayısı : 367) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 6875 

19 . 9 . 1963 

OÜMHURfYET SENATOSU iBAŞKANLIĞ INA 

Millet Meclisinin 18 . 9 . 1963 tarihli 139 nen Birleşiminde kabul edilen, Devlet Orman îşlet-
ıb^lerince ve kereste fabrikalarınca yapılmış olan harcamalara ait 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
JÖ58 ve 1959 yılları bilânçolariyle kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkındaki kanun tasarısı, 
4d>syası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Ba>şikam. 
F. Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 12 ve 18 . 9 . 1963 tarihli 131, 136 ve 139 ncu birleşimlerinde kabul edilmiştir. (Millet Mec
lîsi S. Sayısı : 367) 

Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

$ayı§tay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 1/299 
Karar No. i 55 

24 . 12 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Omıian İşleitmeıleri ile kereste fabrikalarınca yapılmış olan hareaınalara ait 1953, 1954, 
lf)£5, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkındaki kanun 
•firarisi illgıili Bakanlık ve 'Sayıştay leniisilciledndn iştiıralkliyiıe ikoımisıyionumıızda incelendi. 

Yapılan tetkik neticesinde, mezkûr yıllara ait dosyalar m:u!hıtevası, rapor, bilanço ve ekleri 
cetvellerde (belirtilen Ihususlar yerinde görülmüş \re Millet Meclisi Genel Kurulunun 5, 12 ve 



1'8 . 9 . 19l6'3 tanihli 131, 136, 139 ncu birlleşiımlerinlde laısvüp 'gören -metin ko'misyonuınıuzca da 
aynien kalbul edilmiştir. 

(rene! Kurula arz ledilmelk iizelre Yüksele Başkanlığa sunulur. 

'Başkan >Söz>cü 
(\ Ortaç Cumhurbaşkanınca S. ( 

A. Ünlü 

Kâtip 
İstanbul 

F. Başak 

Üenetei 
Maraş 

(l Aksu 

Talbiî Üye 
M. S. Özkaya 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

(Uimüşane 
//. Zarb mı 

Kayseri 
II. Kalpaklıoğlu 

MİLLET MECUİSİNİN KABUL 
METİN 

mm 

Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabrika-
larınca yapılmış olan harcamalara ait 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bilanço
lariyle kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Orman İşletmeleriyle 
kereste fabrikalarının 4914 sayılı Kanuna göre 
yapılmış olup ilişik cetvellerde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958 ve 1959 takvim yılları bilançolariyle kâr 
ve zarar hesapları onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

SAYIŞTAY VE O U M H Ü M Y E T « M İ T O S U 
HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU

NUN 'KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabrika-
larmca yapılmış olan harcamalara ait 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bilanço
lariyle kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^ « a » 

C. 'Senatosu ( S. Sayısı : 367 ) 



i Dönem : 1 O ^ ^ 
!toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖII 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1 9 6 3 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler 
Kurulunun ittihaz eylediği 8 . 1 1 . 1 9 6 3 tarih, esas 233 ve 284 numaralı 
kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /59) 

(Adalet Bakanlığı ile ilgili) 

T. C. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm : 1/24 

Esas : 233 
Karar : 284 

K A R A R 

Yüksek Hâkiımler Genel (Kurulu, 8.11.1963 Cuma 'günü saat (10) da, Tuna Caddesindeki bina
sının müzakere salonunda (Başkan Suphi örs'ün Başkanlığında, aşağıda, adları yazılı asıl üyeler 
.îpe, asıl üyelejHde-n Hasan Remzi Çitçi, Mülk remin Poyraz hasta ve Nuri 'Tarbam'ım leinigeli hulun-
(İuğu hildiribrıiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulûisi Özden, Cahit :Türesay ve Saim 
lîmsev'in katılmaları ile (üye tamsayısı) toplandı. 

Gündemde bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Kanma Komliısyonu Genel Kurulun
ca, em'eklllik işleminim iptaline karar verilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Recai özımen'ıin ' 2 7 2 0 J 

hâkimliğe kaıbulüne dair (Birinci Bölüm tarafından verilen 9.10.1903 tarih ye ı24 sayılı Kararın 
incelenmesine Ibaşlamıldı. (Birinci Bölümün, Türkiye Büyük MJill'eıt Meclisi Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunum 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cetvelinde yayınlanan 23.5.196'3 tarih ve 
3İ72 sayılı Kainin ve bu işle ilgili 'bütün kâğıtlar okundu. 

GEREKÇE : Türkiye (Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulu tarafından verilen hakimlere ilişkin bu ka'bîl kararlarının Yükselk Hâkimler Kuru
lunca, 45 sayılı Kanunum hâkimlik meslekine (kabulünde takdir sierlb eşitliğinden bahseden 
37 nci maddesi hükmü nazara alınmadan yerine getirilmesi ıgerekip gerekmiyeeeği konusunun da, 
bıı işim esası ile birlikte incelenmesine lüzum görülmüştür. Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisime dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerim incelenmesi ile karara hağlanımiasmın dü
zenlenmesine dair bulunan 140 sayılı Kanunun genel gerekçesinde : « gerçekten, Anayasamız, 
kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmaktadır. Anayasamızın '5, 6 ve 7 nci miaddeleirinde yer alan 
•bu prensip gereğince Anayasanım cevaz verdiği hall'er dışınlda yasalma organımın .müşahhas ferdî 
ve maddi tasarruflarda bulunmasına imkân yoktur. Aksi halde, yasama organı, idari tasarruflar 
yapmak voliyle icra o ilganınım yerini almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe hak-
kluım mevcudolduğu kuvvetler ayrılığı sistemime dayanan parlölmianıter rejimlerde de, dilekçeler 
hfijkkmda yaşanma organımın alacağı kararların, icra organını ve idareyi zorlayıcı bir 'kuvveti 
mevcut değildir. Aksi vâridolsaydı, yasama organının Hükümetin ve idarenin yerine kadım, olma
sını kabul etmefk iktiza eldendi. 



— 2 — 
Aslında, 'bunu kabul etmek, icra fonksiyonunun (kaynağını resmen yasama organında buldu

ğu «Meclis rejimleri» nde (regimels d'Assemıb'lee) dalhi mümkün olamamaktadır. 1924 Anayasalının 
sistemine göre, icra fonksiyonu ilkel hir yetki olarak 'Büyük -Millet Meclisine aıit bulunuyordu; 
ancak. 1924 iAnayasası, aynı zamanda, (icra fonksiyonunun Bakanlar (Kurulu eliyle kullanılması
nı gerelktiren bir âmir hükmü ihtiva etmekteydi. işte. ıbu sebepten dolayıdır ki, eski 'Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün dildkçelerle ilgili kesinleşmiş kararlar hakkındaki 57 nci uıaiddesinin son fık
rasına dair 113'2 'sayılı Tefsir Kararına «Dahilî Nizamnamenin '57 nci maddecinin son fıkrası muci
bince katîleşen Arzuhal Encümeni mukarreratının infaz e d ilmeni esi halinde mebusların Nizamna
medeki usul yoliyle murakabe vazifelerini yaparak ikamın hükümler/inin tatbikini aramaları raıiim-
küm ve tabiî olmasına göre, tereddüde 'mahal bırakmıyacak bir vuzuhta olan Dahilî Nizamname
nin bu maddesi hükmünün tefsirine mahal görülmemiştir» denmekle, dilekçeler hakkında kesin
leşmiş teşriî kararlanın Bakanlar Kurulunu ve idareyi bağladığı açıkça ifade edilmiş oluyordu. 
Yani, eğer hir dilekçe, hakkındaki kesinleşmiş İbir teşriî kararın eğer idarece 'Otomatik olarak in
fazı ıgerekseydi, artık teşriî Meclis üyelerinin anurakaibe vazifelerini ifa etmelerine de lüzum ol-
mıyacaktı. Nitekim, dilekçe hakkındaki kesinleşmiş Meclis 'kararının infaz edilmemesi halinde, 
teşriî Meclis üyesinin elinde mevcudolan imkânlar sadece teşriî (murakabe imkânları nlunea, bu ka
rarlanın idare için otomatik olarak vacibülifa olmıyacağı da kendiliğinden anlaşılıyordu. Oysa ki 
yeni Anayasamız fonksiyonlar ayrılığı esasını âmıme hukukumuza açıkça soktuğuna göre, bu esas 
mevcut değilken uygulanan bu hususun halen evleviyetle tatbiki iktiza eder. 

'Bu /durumda, dilekçe hakkında kesinleşmiş bir teşriî kararın infaz edilmesini sağlamak için 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi üyelerinin • elinde bulunan tek imkân Cumhuriyet Senatosunda soru, 
genel ıgörüşme ve inceleme, araştırma yolları ve Millet Meclisinde de bu yollara ilâveten genso
ru yoliyle (Bakamlar Kurulunun veya belli bir Bakanın siyasi soraımluluğunu tahrik etmekten iba
rettir. 

Bunun böyle olmasını ıgerelktiren bir önemli sebep daha vardır. O sefbep ide Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yer alan bütün idari tasarruflann kazai 'murakabeye tabi olması ilkesinden doğ
maktadır. Gerçekten Anayasamızın (sistemine göre, teşriî ortgaından çıkan kanun ve (içtüzükleri 
kazai murakabeye tabi olduğu ıhalide teşriî organların kararları kazai murakabeye tabi değildir. 
Eğer teşriî organda yer almış bulunan bir çoğunluk, maddi baıkıimdan idari tasarruf ımahiyeti arz 
eden tasarruflara dilekçeler hakkındaki kesin teşriî karlarların (infazını mecburi kılmak suretiyle 
gençeikleştirilebiis'eydi, ıbu yoldan maddi bakımdan idari tasarruf olan feirçok işlemler kazai mıu-
ralkabenin dışında kalmış olurîdu. 

imdi; ımademki, dilekçeler hakkındaki kesinleşmiş teşriî karlarların idare için otomatik ola
rak tatbiki gerektiği ilkesini vaz'etmeık Anayasamızın temel esaslarına aykırıdır. Ve mademki !bu 
kanarların infaizını sağlamıak iancak teşriî' murakabe yollarını işletmekle mümkündür; dilekçeler 
hakkımdaki Ikesin karanlara ittihaz edecek son merciin Millet Meclisi olanak Jtesbiti, teşriî muraka
benin en tesirli vasıtasına yani Bakanlar Kurulunun veya ıbelli bir Bakanın siyasi (sorumluluğunu 
tahrik yetkisine münhasıran sahip bulunan Meclis «İmlası hakımından (zaruridir. 

ıBu kanun teklifi, bu temel esasa göre hazırlanmıştır» denilımektefdiır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 5.6.1962 tarih ve 2'8 sayılı raporunda kanun teklifinin 
genel gerekçesine aynen iştirak edildiği açıklanmıştır. 

Filhakika 140 sayılı Kanunun genel gerekçesi, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (temel hu
kuku kurallarına uygun bulunmaktadır. Anayasanın 144 ncü maddesi ve 45 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 1 nci bendi, ;bu teme1! hukuk kuraill arının bir ifadesi olarak tedvin edilmiştir. Şu hal
de, (Büyük Millet Meclisi Karma Koımisyonu Genel 'Kurulunca, müzakere Ikonusu işle ilgili ola
rak verilen kararlar, Yüksek Hâkimler Kurulu yetkili organları tarafından mutlaka yerine *geti-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 372 ) 



rilmesi 'gerekçin ıbir idare .mahkemesi (Danıştay) kararı niteliğinde değildir. İdari bir kaza organı 
iülurak Danıştay tarafından verilen karanların, idareyi 'bağlayıcı, infazınım mecburi (bulunduğu Ibe-
dihidir. 

işin esasına ıgelince : 45 sayılı Kanunun «Hâkimlik (meslekime kabulde takdir serbestliği» baş
lığını taşıyan 37 nci maddesinin son fıkrasında «ıbir kimsenin Ihâkimlik (meslekine kabulüne !ka-
(tıar verilebilim'esi (mıesleikiin. gerektirdiği ahlâk, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip bulunmasına 
ibağlıdı/r» .denilımekıtedİ!'. Her hangi bir kimsenin .hâ'kiimliik ımesİekine (kabulüne Idair "verilen Bölüm 
kararının loraanabilmesi, bu dört unsurun o kimsede bulunduğuna Genel (Kurulda kanaat getiril
mesine bağlıdır. Eecai özmen'in yaışına ve incelenen levraık münderecatına nazaran bundan böyle, 
Yargıtay üyeliğini yapacak yeterlik ve verimililiğe isalıip bulunduğuna kanaat ıgetirilmemiştir. Bu 
•balkımdan, Birinci Bölüm kararının Genel Kurulca tamamen değiştirilerek yeni bir karar verilmesi 
gerekmiştir. 

SONUÇ : Yukarda, yazılı sebeplerden ötürü Türkiye Büyük (Millet (Meclisi Karma Dilekçe Ko
misyonu Gen'ei Kurulunca emeklilik işlemi iptal edilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Recai özmen'in 
hâkimlik meslekine (kabulüne daiır Birinci Bölüm tarafından verilen 9.10.1963 tarih ve (24) sayılı 
kararın tamamen değiştirilerek, hâkimlik 'meslekine KAjBUL EDÎLiMEMİESlÎNE, Yüksek Hâkimler 
ıKıırulu Kanununum 33 ncü maddesine dayanılarak 8.11.1963 

372 numaralı Karar 

236/3621, 546/4808 (Dilekçenin özeti : 33 senelik hâkimlik hayatın-
7543/7543 - 26 . 7 . 1960 da, daima vicdanının sesine uyarak vazife ve hiz-
RECAÎ ÖZME met görmüş, bu müddet zarfında ufak bir ihtar da-
özveren Sokak No : 19/6 hi almamış, ahlaken mazbut ve vazifeye bağlı bir 

Maltepe - ANKARA kimse olduğu ve bu durumu sicillen dahi sabit bu
lunduğu halde; kendisine şahsi husumeti olanların 
telkin ve tesiri altında antidemokratik kanunlar 

arasında kaldırılması bahis mevzuu olan Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine uyularak 
Adliye Vekili tarafından, esaslı bir tetkik ve tahkike tabi tutulmadan emekliye sevk edilmiş bulun
duğundan şikâyet ederek yersiz ve haksız olan bu muamelenin iptali ve vazifesine iade edilmesi tale
bine mütedairdir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin Yargıtay Üyesi iken 5434 sayılı T C. Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) bendi mucibince 28 . 6 . 1960 tarihinde emekliye sevk 
edilmiş olduğu ve emekliye şevki sebebinin ilişik kapalı zarf içerisinde gizli notta belirtildiği bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicililerine göre, dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin, 
kanuni ve haklı hiçbir sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında da bir 
isabet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasarrufların, objektif esas ve ölçülere, 
ıjıaddi vakıa ve delillere dayanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bina-
ejn şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylı
ğının mahfuz bulundurulmasına Üyeden, Oğuz Demir TÜZÜJI, Nihat Berkkan, Süreyya Öner ve 
llıökman Başaran'ın ayrışık, Hidayet Aydıner'in müstenkif oylarına karşı ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 372 ) 

372 23 . 5 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 9 . 1 , 1964 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 51 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kumlunun Bilekçe Karma Komisyouumıca ittihaz edilmiş ve kesinleşmiş 
bulunan Abdullah H'ecai özmen hakkımdaki 963/372 numaralı Kararının infaz 'edilmesinde kanuni 
bir mecburiyet .olimiadığı ha.kkmdalki kararı kurulumuzca incelendi. 

(Kuvvetler aynılığını »kalbul etmiş bulunan Anayasamız hükümlerine göre teşriî organın idarenin 
yerine gerçek idarece infaz 'edilmesini mecburi (kılacak karar (ittihazı mevzuubahsolamaiz. 

İdarenin .hiçjbir fiil ve işi eminin kaza denetiminden -mahrum .olmadığı da yine Anayasanın 114 
ıneü 'maddesi hükmü iktizasındandır. 

Bahse konu teşkil eden kararlarımız Anayasanın tedvininden 'evvel denetimden ımahrum edil
miş 5434 sayılı Kamunun 'tatbikatından doğmaktadır. (.Bilindiği üzere 6122 sayılı Kanuna istinıaden 
idarece görülen lüzum üzerine eımelkliye ayrılanların idari kaza mercilerine başvuramıyacaiklarma 
göre son merci imillet namına hükümranlığı mefsinde toplamış lolan (Büyük Millet Meclislidir. 

Büyük Millet Meclisi, (kanunların tatbikatımda murakabe 'hakkını haiz olmasına ve vatandaş-
larım bu halktan İstifadeleri de gerek eski ve igerelk yeni Anayasamın açık t emlin altı altında bulun
duğunla göre bu kararlar idare yerine kaim olmaktan, ziyade 'bu tatbikatı murakabe hakkına 'malik 
olan 'Büyük Meclislerin kanun hükümlerinin tatbikimi sağlamak (maksadına göredir. 

IBir kanun hükmünün yerine ıgetiirllimemesi, getimıiyem. idare baiŞiınıdalci zatın siyasi ve hukukî 
(mesuliyetimi îmtacedeceği de 'aşikârdır. Yeni Anayasamızda ıbü siyasi mesuliydti ıtaşıyan bir- makam 
mevcudolmaidığı sebelbiyle Yüksek Hâkimler Kurulunun siyasi mesuliyete 'muvazi olarak cezai ve 
malî ıbalkımdan mesuliyetleri tabiîdir. Oünkü : 

Muraikaibe hakkının mutlaka bir netice doğurması (hukuk anlayış icabıdır. Eğer, 'murakabe 
hakkının (hiçbir netice doğur maması kaibul edilirse; kamun tatbikatında kanun çıkaran Meclislerin 
hikmeti vücudu bile düşünülem'ez. 

'Nitekim (123.3,1963 - 27.4.1063 tarih ve 4/64 sayılı) (11.4.19(63 - 27.4.1968 tarih ve 4/67 sayılı) 
(13.4.1963 - 1.6.19(63 tarih ve 4/69 sayılı) (17.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/65 sayılı) ınaporl arımız 
Meclisleirce kabul olummuş ve idari kaza yetkisinin ntevcudolmaması sebebiyle Diletkçe Karma 
Komisyonunun bu ıgörüşü ıtasvib olunmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da; idari kaza yetki siline tabi otmıyan karartan infaza mecburdur. 

Ancak; Hâkimler Kanununun (hâkimlik niteliği hakkındaki görüşü ayrı Ibir mevzudur. Ve bu 
(görüş zaten Anayasa hükmüne ?göre, idari kazanın ınımıraikabesine tabidir. Aınıeaik; bu görüşün ke
sinleşen karanımızdan ısıonra kaklarında iptali kararı verilmiiş olarnüarın niteliklerinde vâki deği
şikliklere şâmil ıo.lmıası ılâzılmgelür. Şu halde; Hâkimler Kurulu; kuvveitler ayrılığına tabi ıbir ida
rede teşriî organın karar ittühazının idareyi ilzam edemiyeceğl kususundakı noktai nazarı ıbu kabil 
kar arlarımız halkkında asla varit değildir. Binaenaleyh Yüksek Hâkimler Kurulunun bağlı kararın
daki bu mütalâa 'Büyük Meclisin muralkâbe hakkından mahrumiyetini iıntaceden !bir mahiyet aırz 
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ekmekte olduğundan münhasıran ve emekli muamelesinin iptal ItariMne sirayet eden kararlarınnız 
için lâhilk olan hu görüşün hukukî olmadığına üyeden [Sırrı Uzumhasanoğlu, Mehmet îlkuçan, Saf
fet Eminağaoğlu'nun muhalefetlerine karşılık karar verilmiş ve işbu raporumuzun 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi mucibince C. Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine smnıulnnıştur. 

Dilekçe KJarımıa Komisyonu Başkanı 

V. 
ıSözıeü 
Bolu 

Muhalifim 
S. Uzunhasanoğlu 

Sivas 
S. Hastaoğlu 

Urfa 
Gerger 

KJâtip . 
Antalya 

Muhalifim 
M. llkuçan 

Urfa 
8. Kılıç 

(Biaşkan V. 
Aydın 

R. özarda 

tçel 

M. Ali Arslan 

Balıikesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Bolu 

A. Çakmah 

Artvin 
Muhalifim 

S. EminağaoğVu 

t>9<İ 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 372 ) 





To$antı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 / 0 

Dibekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli 
italik Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 

5 . 1963 tarih ve 371 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler 
Kurulunun ittihaz eylediği 8 . 1 1 . 1 9 6 3 tarih, esas 235 ve 286 numaralı 
kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /60) 

(AJLJLİet Bakanlığı ile ilgili) 

T. C. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm : 1/26 

Esas : 235 
Karar : 286 

KARAR 

jİTüksek Hâkimler Genel Kurulu, 8 . 11 . 1963 Cuma günü saat (10) da, Tuna caddesindeki 
binasının müzakere salonunda Başkan Suphi Örs'ün başkanlığında, aşağıda adları yazılı asıl üyeler 
ilej asıl üyelerden Hasan Remzi Çifçi, Mükremin Poyraz hasta ve Nuri Tarhan'ın engeli bulundu
ğu bildirilmiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulusi Özden, Cahit Türesay ve Sairnı 
Ünsev'in katılmaları ile (Üye tamsayısı) toplandı. 

Gündemde bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca, 
emjeklilik işleminin iptaline karar verilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi İsmail Zeybekoğlu'nun 
(5İ$3), hâkimliğe kabulüne dair birinci bölüm tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve (26) sa
yıl! I Kararın incelenmesine başlanıldı. Birinci bölümün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Kajıfma Komisyonu Genel Kurulunun, 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanan 
23 N 5 . 1963 tarih ve 371 sayılı Kararı ve bu işle ilgili bütün kâğıtlar okundu. 

jGerekçe : Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu tarafından 
veıfilen hâkimlere ilişkin bu kabil kararlarının Yüksek Hâkimler Kurulunca, 45 sayılı Kanunun ha
kikilik meslekine kabulde takdir serbestliğinden bahseden 37 nei maddesi hükmü nazara alınma
da}^ yerine getirilmesi gerekipr gerekmiyeceği konusunun da, bu işin esası ile birlikte incelenmesi
ne I jüzum görülmüştür. Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvur
maları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair bulunan 140 sa-
yıljı Kanunun genel gerekçesinde : « gerçekten, Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibine 
dajyanmaktadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan bu prensip gereğince, Anaya-
saftjn cevaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdî ve maddi tasarruflarda bu-
luıjıhıasma imkân yoktur. Aksi halde, yasama organı, idari tasarruflar yapmak yoliyle icra orga-
nıhim yerini almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe hakkının mevcudolduğu kuv
vetler ayrılığı sistemine dayanan parlömanter rejimlerde de, dilekçeler hakkında yasama orga-
nı ı |n alacağı kararların, icra organını ve idareyi zorlayıcı bir kuvveti mevcut değildir. Aksi 
vaMidolısaydı, yasama organının Hükümetin ve idarenin yerine kaim olmasını kabul etmek iktiza 
ederdi. 

ı [Aslında, bunu kabul etmek, icra fonksiyonunun kaynağını resmen yasama organında bulun
duğu «Meclis rejimleri» de (regimes d, Assemlec) dahi mümkün olamamaktadır. 1924 Anayasası-
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nııı sistemine göre, icra fonksiyonu ilkel bir yetki olarak Büyük Millet Meclisine ait bulunu
yordu; ancak, 1924 Anayasası aynı zamanda, icra fonksiyonunun Bakanlar Kurulu eliyle kul
lanılmasını gerektiren bir âmir hükmü ihtiva etmekteydi. İşte, bu sebepten dolayıdır ki, eski 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün dilekçelerle ilgili kesinleşmiş kararlar hakkındaki 57 nci 
maddesinin son fıkrasına dair ,1132 sayılı Tefsir Kararma «Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesi
nin son fıkrası mucibince katileşen Arzuhal Encümeni mukarreratınm infaz edilmemesi halinde 
mebusların Nizamnamedeki usul yoliyle murakabe vazifelerini yaparak kanun hükümlerinin tatbiki
ni aramaları mümkün ve tabiî olmasına göre, tereddüde mahal bırakmıyacak bir vuzuhta olan Dahilî 
Nizamnamenin bu maddesi hükmünün tesirine mahal görülmemiştir.» denmekle, dilekçeler 
hakkında kesinlemiş teşriî kararların Bakanlar Kurulunu ve idareyi bağladığı açıkça ifade edil
miş oluyordum. Yani, eğer bir dilekçe hakkındaki kesinleşmiş bir teşriî kararın eğer idarece 
otomatik olarak infazı gerekseydi artık teşriî Meclis üyelerinin murakabe vazifelerini ifa etmele
rine de lüzum olmryacaktı. Nitekim, dilekçe hakkındaki kesinleşmiş Meclis kararının infaz 'edil
memesi halinde, Teşriî Meclis Üyesinin elinde mevcudolan imkânlar sadece teşriî murakabe im
kânları olunca, bu kararların idare için otomatik 'olarak vacibülifa olmıyacağı da kandiliğinden 
anlaşılıyordu. Oysa ki, yeni Anayasamız fonksiyonlar ayrılığı esasını âmme hukukumuza açık
ça soktuğuna göre, bu esas mevcut değilken uygulanan bu hususun halen evleviyeıtle tatbiki ikti
za eder. 

Bu durumda dilekçe hakkında kesinleşmiş bir teşriî kararın infaz edilmesini sağlamak için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin elinde bulunan tek imkân Cumhuriyet Senatosunda soru,. 
genel görüşme ve inceleme, araştırma yolları ve Millet Meclisinde de hu yollara ilâveten gensoru 
yoliyle Bakamlar Kurulunun veya bir hakanın siyasi sorumluluğunu tahrik etmekten ibarettir. 

Bunun böyle olmasını gerektiren bir önemli sebep daha vardır. O sebep de Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yer alan bütün idari tasarrufların kazai murakabeye tâbi olması ilkesinden doğmakta
dır. Gerçekten, Anayasamızın sistemine göre, Teşriî Organdan çıkan kanun ve içtüzükler kazai mu
rakabeye tâbi değildir. Eğer Teşriî Organda yer almış bulunan (bir çoğunluk, maddi bakımdan 
idari tasarruf mahiyeti arz eden tasarrufları dilekçeler hakkındaki kesin teşriî kararların infazını 
mecburi kılmak suretilye gerçekleştirebilseydi, bu yoldan maddi balkımdan idari tasarruf olan bir 
çok işlemler kazai murakabenin dışında kalmış olurdu. 

İmdi; madem ki, dilekçeler hakkındaki kesinleşmiş teşriî kararların idare için otomatik 
olarak tatbiki gerektiği ilkesini vaz'etmek Anayasamızın temel esaslarına aykırıdır. Ve mademki, 
bu kararlanın infazını tsağlamıak (ancak teşriî muııakabc yollarını işletmekle ımümklünidür; dileikçe-
ler hakkımdaki kelsin kararları ittihaz edecek son ımerciin Millet Meclisti olarak tesbiti, teşriî ,nıu-
jıakaibenin an tesirli vasıtasınla yani (Balkan'lar Ku rulonun vieya belli bir bakamın siyasi ısıoruımlu-
luğunu tahrik yetkisine münhasıran sahip bulunan Meclis olması bakımından zaruridir. 

Bu kanun telklifıi, hu 'temeli espasa .göre hazırlanımuştır.» denilmekte'dir. 
Millet Meclisi Anayasa Konıisyonunun 6 . 6 . 1962 taırtih ve '28 sayılı 'raporunda, 'kamam teklifi

nin genel geireikçesime ^ymem 'iştirak 'edildiği >aç kliammışitır. 
Filhakika 140 sayılı Kanunun genel gerekçesi, Tünkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel hu

kuk kurallarıma uygun hulummıaktadır. Anayasanın 144 ncü maddesi ve 45 sayılı Kanunum 2 nci mad-
desdmıiın 1 nci ibemdi, hu terme! ihükulk kurallarının bir ifadesi 'olarak tedvin edilmiştir. Şu halde, 
Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu Genel Kurulunca, muzıakere konusu işle ilgili olarak 
verilen kararlar, Yü'kseik Hâkimler Kurulu yetkili organları tanafından mutlaka yerine getirilmesi 
gereken 'bir idare mahkömesi (Danıştay) kararı nıitelıiığinde değildir. İdari hlir kazıa lorganı olarak 
Danıştay taıratfından verilen kararların, idareyi bağlayıcı, infazınım ımeeburi bulunduğu heıdihî-
dir. 

İşin esasına gelince: 45 sayılı Kanunun, «'Hâkimlik meslekine kabulde 'takdir serbestliği», 'baş
lığını taşıyan 37 mci ma'ddeısıiınin son fıkrasında, «©iır kimsemin hâkimlik (meslekine kalbulüne ka
rar verilelbilmesıi meslekim igerektirdiği 'ahlâk, seciye, yeterlik ve vıeırımliliğe sahip [bulunmağıma 
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bağlıdır.» denilmektedir. He(r hangi bir kıiimısıenıin hâkiımllik ;miesleikine kabulüne dair verilen bölüm 
karanının onanıabıilımeısi, bu dört unsurun o kimsede bulunduğuma Gkenel Kurulca karaaat getâril-
messıinıe bağlıdır. İsmail Zejybakoğul'nun yaşına ve ime elenen kıvrak mündeiPeeatınıa nazaran bundan 
böyle, Yargıtay Üyeliğini yaipaealk yeterlik vıe verimliliğe salhip bulunduğuma .kanaat getirilmemiş
tir. Bu bakımdan, birinci bıö'llüm ıkaırtannMi GenelKurulca 'taimıaımen değiştıirilierek yeni bir ikanar 
verilımelsâ gerelkmiştir. 

ISonuç : Yukarda yaizılı selbeplerden ötürü Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Karımıa 'Dilekçe Ko
misyonu Genel Kuralımoa leımıeîklilıik işlemi iptal edilmiş ollan ısıalbık Yargıtay Üyeısi îsmadl Zeybek-
oğlu'nun, Hâkimlik mealelkine 'kabulüme dair birinci bölüm 'tarafından iverilen '9.10.1963 tarih 

[ ne 26 sayılı kararın tamam/en değiştirilerek, hâkimlik imeslökine ,'ka'bul ediLmeimelsıine, Yüksek Hâ
kimler Kumlu Kanununun 33 ncü maddesine dayanılıarıalk 8 .11.1963 tarihinde oyçioMüğu ilıe ka
rar vıeriidi. 

8 .11 .1963 

371 Numaralı Karar 

; 324/3818 - 19 . 7 . 1960 * (Dilekçenin özeti: İlân olunan prensipler Jıilâ-
ÎSMAÎL ZEYBEKOĞLU fına, 5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesi-
Gençlik Caddesi No: 30/7 nin (B) bendine tevfikan İnkılâbı mütaakıp, görü-

Maltepe ANKARA len lüzumdan bdhsile, re'sen emekliye sevk olunup 
manen mağdur edildiğinden, sicil dosyası tetkik ve 

! icabeden tahkikat ifa olunarak, hakkındaki bu yer
siz idari muamelenin iptali talebine mütedairdir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Mumaileyhin emekliye sevkı sebebi hakkındaki notun 
j ilişik olarak gönderildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya ve sicillerine göre, dillekçi hakkındaki emeklilik işleminin, 

fanuni ve haklı bir sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında da bir isa-
et bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasarrufların, objektif esas ve ölçülere, 
maddi vakıa ve delillere dayanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bina
en şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylı
ğının mahfuz bulundurulmasına Üyeden Fuat Ak, Nihat Berkkan, Mehmet îlkuçan ve Süreyya 
Öner'in ayrışık oylarına karşı ekseriyetle karar verildi. 

Karar No, Karar tarihi 

371 23 . 5 . 1963 

Dilekçe Karma Koanisyonu raporu 
j T. B. M. M. 

Dilekçe Karma Komisyonu 9 . 1 . 1964 
Çilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 52 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yükseik Hâkimler Kurulumun Dilekçe Karma Komisyonunca ittihaz eldıilmiş, ve kesinleşmiş 
'bulunan İsmail Zeybe'koğlu haJkkmdaki 1963/371 numaralı kararının infaz 'edilmesinde feanuni 
bir (mecburiyet -oDımadığı hakkındaki ka ran Kumlumuzda incelendi. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 373 ) 
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Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş bulunan Anayasamız hükünıllerine göre 'Teşriî Organın idare

nin yerine geçerek idarece infaz edilmesini mecburi kılacak karar ittihazı mevzuuhahsolamaz. 
idarenin hiçbir fiil ve işi eminin kaza denetiminden mahrum (olmadığı da yine Anayasanın 

114 ineli maddesi hükmü iktizasındandır. 
Bahse konu teşkil 'eden Ikararl arımız Anayasanın /tedvininden evvel done timden .mahrum edil

miş 5434 sayılı Kanunun tatbikatından doğmaktadır. (Bilindiği üzene 6122 sayılı Kanuna istina
den idarece görülen lüzum üzerine emekliye ayrılanların idari kazıa mercilerine başvuramıya-
eaklıarma ıgöre son im erci millet namı una hükümranlığı nefsinde toplamış 'Oİan Büyük 'Millet 
M'eelüsidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların tatbikatında murakabe hakkını haiz olmasına ve vatandaş
ların bu halktan istifadeler:] de gerek eski ve .gerek yeni Anayasanın açık teminatı altında bu
lunduğuna .göre /bu kararlar idare yerine kaim olmaktan ziyade bu tatbikatı, murakabe hakkına 
ma'lik olan Büyük Meclislerin kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak maksadına göredir. 

Bir kanun hükmünün yerine getirilmemesi, getirmiyen idare başındaki zatın siyasi ve huku
kî mesuliyetini intacedeceği de 'aşikârıdır. Yeni Anayasamızda bu siyasi (mesuliyeti taşıyan bir 
makam mevcnldnlmıadığı sebebiyle Yüksek Hâkimleir Kurulunun siyasi ımesuliyete muvazi ola
rak cezai ve ımıalî bakımdan ımesüliyetleri tabiîdir. Çünkü : 

Murakabe hakikinin mutlaka bir metice doğurması hukuk anlayış icabıdır. Eğer, (murakabe 
hakkının hiçbir netice doğurmaması kabul edilirse11; kanun tatbikatında kanun çıkaran Meclisle
rin hikmeti vücudu bile düşünülemez. 

Nitekim (23.3.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/64 sayılı) (11.4.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/67 sayılı) 
(13.4.1063 - 1.6.1963 tarih ve 4/69 sayılı) (17.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/65 sayılı) raporlarımız 
Meclislerce ikabül olunmuş ve idari kaza yetkisinin mevcudolmaıması sebebiyle Dilekçe Karma 
Komisyonunun bu ıgörüşü tasvibo'lunmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da ; idari kaza yetkisine tabi olmıyaın kararları infaza mecburdur. 
Ancak; Hâkimler Kanununun hâkimlik niteliği baklandaki ıgörüşü ayrı bir mevzudur. Ve ıbu 

görüş zaten Anayasa hükmüne göre, idari kazanım murakabesine talbildir. Ancak; bu (görüşün 
kesinleşen kanarımızdan sıonra ıhaklarıaıda iptal kanan, verilmiş olanların niteliklerinde vâikı de
ğişikliklere şâmil olması lâzıımgelir. -Şu halde; Hâkimler Kurulu; kuvvetler ayrılığına ta
bi bir idarede Teşriî Organın karar ittihazının idareyi ilzam edemiyeceği husulsundalici nok
ta! nazarı bu kabil karlarlarımız hakkında asla varit değildir. Binaenaleyh Yülksek Hâkimler 
Kurulunun bağlı kararındaki bu (mütalâa Büyük Meclisin /murakabe hakkınıdan mahrumiyotini 
intaceden bir mahiyet arz etmekte olduğundan munhasııran ve emekli muamelesinin iptal tali
hine sirayet eden kararlarımız için lâhik olan bu görüşün hukukî olmadığına, üyeden Sırrı 
Uzunhasanoğlu, Mehmet îlkuçan, Saffet Eminağaoğlu'nun muhalefetlerine karşılık kanar verilmiş 
ve işbu raporumuz 140 sayılı Ka'M.uun 12 nci maddesi mucibince O. Senatosu Oenel Kurulunun 
t as vi pl erine sunulmuştu/r. 

Dil eke/e Karma Komisyonu Başkam 
Urfa 

V. Gerger 

Başkan V. 
Aydın 

E. özarda 

'Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğln 

Sözicü 
Bolu 

»S\ Uzunhasanoğlu 

ıSivas 
*S\ Hastaoğlu 

Antalya 
M. îlkuçan 

Urfa 
S. Kılıç 

tçel 
M. Ali Arslan 

Balıkesir 
Ef. Oğuzbeyoğlu 

Bolu 
A. Çahmah 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 373 ) 



"" :1 374 İ W t ı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarih, 374 numaralı Kararma karşı Yüksek Hâkimler 

rulunun ittihaz eylediği 8 . 1 1 . 1 9 6 3 tarih, esas 230 ve 281 numaralı 
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /61) 

(i^dalet Bakanlığı ile ilgili) 

T. C. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm : 1/21 

Esas : 230 
Karar : 281 

KARAR 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulu, 8 . 11 . 1963 Cunıa'günü saat (10) da, Tuna Caddesindeki 
b t o s m m müzakere salonunda Başkan Suphi örs 'ün Başkanlığında, aşağıda adlan yazılı asıl 
üyeler ile, asıl üyelerden Hasan Remzi Çit yi, Mükremin Poyraz hasta ve Nuri Tarhan'm 
engeli 'bulunduğu bildirilmiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulusi özden, Ca-
hjit Türesay ve Saim Ünsev'in katılmaları ile (Oyo tamsayısı) toplandı. 

Gündemde bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru-
lı(ıca, emeklilik işleminin iptaline karar verilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Necati Erdoğan'ın 
5701, hâkimliğe kabulüne dair birinci bölün tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve 21 sa-
jıjı Kararın incelenmesine başlanıldı. Birinci bölümün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Kj&rma Komisyonu Genel Kurulunun, 1 • 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde yayınla
r ı n 23 . 5 . 1963 tarih ve 374 sayılı Kararı ve bu işle ilgili bütün kâğıtlar okundu. 

Gerekçe : Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kumlu tara
flından verilen hâkimlere ilişkin bu kabil kararların Yüksek Hâkimler Kurulunca, 45 sayılı 
Kanunun hâkimlik meslekine kabulde takdir serbestliğinden bahseden 37 nci maddesi hükmü 
pazara alınmadan yerine getirilmesi gerekip gerekmiyeceği konusunun da, bu işin esası ile br-
lflçte incelenmesine lüzum görülmüştür. Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

ilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine 
İir bulunan 140 sayılı Kanunun genel gerekçesinde : « Gerçekten, Anayasamız, kuvvetler 
yrılığı prensibine dayanmaktadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan bu pren

sip gereğince, Anayasanın cevaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdi ve 
rfıaddi tasarruflarda bulunmasına imkân yoktur. Aksi halde, yasama organı, idari tasarruflar 
ydpmak yoliyle icra organının yerini almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe 
1 dkkının mevcudolduğu kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan parlmanter rejimlerde de, dilek-
«jejlar hakkında yasama organının alacağı kararların, icra organını ve idareyi zorlayıcı bir küv

eti mevcut değildir. Aksi vâridolsaydı, yasama organının Hükümetin ve idarenin yerine kaim 
ijjnasını kabul etmek iktiza ederdi. 

Aslında, bunu kabul etmek, icra fonksiyonununun kaynağını resmen yasama organında bul-



-_ 2 — 
duğıı «Meclis rejimleri,» ııde (regimes d'Ass'am.bleeJ dahi mümkün olmamaktadır. 1924 Anayasa
sının sistemine güre. icra fonksiyonu ilkel bir yetki olarak Büyük Millet Meclisine ait 'bu
lunuyordu; ancak, 1924 Anayasası, ayın zamkında, icra fonksiyonunun Bakanlar Kurulu 
eliyle kullanılmasını gerektiren bir âmir hükmü ihtiva etmekteydi. İşte, bu sebepten dolayı
dır ki, eski Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün dilekçelerle ilgili kesinleşmiş, kararlar hak
kındaki 57 nci maddesinin son fıkrasına dair 1132 sayılı Tefsir Kararma «Dahilî Nizamname
nin 57 nci maddesinin son fikilisi mucibince katîloşen Arzuhal hhıeümeni mukarreratmın in
faz edilmemesi halinde mebusların Nizamnamedeki usul voliyle murakabe vazifelerini yaparak 
kanun hükümlerinin tatbikini a ram ahırı mümkün ve tabiî olmasına göre, tereddüde mahal 
bırakmıyacak bir vuzuhta olan Dahilî Nizamnamenin İm maddesi hükmünün tefsirine mahal 
görülmemiştir.» denmekle, dilekçeler 'hakkında kesinleşmiş teşriî kararların Bakanlar Kurulunu 
ve idareyi bağladığı, açıkça ifade edilmiış oluyordu. Yani, eğer bir dilekçe, hakkındaki ke
sinleşmiş bir teşriî kararın eğer idarece otomat sis olarak infazı gerekseydi, artık Teşriî Meclis üye
lerinin murakabe vazifelerini ifa etmelerine de lüzum olmıyacaktı. Nitekim, dilekçe hakkındaki 
kesinleşmiş Meclis Kararının infaz edilmemesi halinde. Teşriî Meclis Üyesinin elinde mevcudolan 
imkânlar sadece teşriî murakabe imkânları olunca-, bu kararın idare için otomatik olarak vaci-
bülifa olmıyacağı da kendiliğinden anlaşılıyordu. Oysa ki, yeni Anayasamız fonksiyonlar ayrılığı 
esasını âmme lm.kumum.uza açıkça soktuğuna yöre, bu esas mevcut değilken uygulanan bu husu
sun halen evleviyetle tatbiki iktiza eder. 

Bu durumda, dilekçe hakkında kesinleşmiş bir teşriî kararın infaz edilmesini sağlamak için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin elinde bulunan tek imkân Cumhuriyet Senatosunda so
ru, genel görüşme ve niceleme, araştırma yolları ve Millet Meclisinde de bu yollara ilâveten gen
soru yediyle Bakanlar Kurulunun veya Jıelli bir bakanın siyasi sorumluluğunu tahrik etmekten 
ibarettir. 

Bunun böyle olmasını gerektiren bir önemli sebep daha vardır. O sebep de Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yer alan bütün idari tasarrufların kazai murakabeye tâbi olması ilkesinden doğmak
tadır. Gerçekten, Anayasamızın sistemine g;>re, Teşriî Organdan çıkan kanun ve içtüzükler kazai 
murakabeye tabi olduğu balde, Teşriî organların kararları kazai murakabeye, tâbi değildir. Eğer 
Teşriî Organda yer almış (bulunan bir çoğunluk 'maddi bakımdan idari tasarruf mahiyeti arz 
eden tasarrufları dilekçeler hakkındaki kesin teşriî kararların infazını mecburi kılmak sure
tiyle gerçekleştirebilseydi, bu yoldan maddi bakımından idari tasarruf olan bir çok işlemler kazai 
murakabenin dışında kalmış olurdu. 

tindi: madem ki, dilekçeler hakkındaki kesinleşmiş teşriî kararların idare için otomatik ola
rak tatbiki gerektiği ilkesini vaz'etmek Anayasamızın temel esaslarına aykırıdır. Ve madem k1-
bu hakların infazını sağlamak ancak teşriî murakabe yollarını işletmekle mümkündür; dilekçeler 
hakkındaki kesin kararları ittihaz edecek son merciin Millet Meclisi olarak tesbiti, teşriî mura
kabenin en tesirli vasıtasına yani Bakanlar Kurulunun veya belli bir Bakanın siyasi sorumluluğunu 
tahrik yetkisine münhasıran sahip bulunan Meclis olması bakımından zaruridir. 

Bu kanun teklifi, bu temel esasa göre hazırlanmıştır denilmektedir. 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 5 . 6 . 1.9(>2 tarih ve 28 sayılı raporunda, kanun teklifi

nin genel gerekçesine aynen iştirak edildiği açıklanmıştır. 
Filhakika 140 sayılı Kanunun genel gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel hukuk 

kurallarına uygun bulunmaktadır. Anayasanın 14.4 ncü maddesi ve 45 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 1 nci bendi, bu temel hukuk kurallarının bir ifadesi olarak tedvin edilmiştir. Şu halde, 
Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu Genel Kurulunca, müzakere konusu işle ilgili olarak 
verilen kararlar, Yüksek Hâkimler Kurulu yetkili organları tarafından mutlaka yerine getiril
mesi gereken bir idare mahkemesi (Danıştay) kararı niteliğinde değildir. İdari bir kaza organı 
olarak Danıştay tarafından verilen kararların, idareyi bağlayıcı infazının mecburi bulunduğu 
bedihidir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 374) 

http://lm.kumum.uza
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i İşin esasına gelince : 45 sayılı Kanunun «Hâkimlik meslekine kabulde takdir serbestliği» bas
ığını taşıyan 87 nci maddesinin son fıkrasında «Bir kimsenin hâkimlik meslekine kabulüne karar 

Verilebilmesi, meslekin gerektirdiğini ahlâk, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip bulunmasına bağlı-
<|n\» denilmektedir. Her hangi bir kimesenin hâkimlik meslekine kabulüne dair verilen bölüm 
kararının onanabilmesi, bu dört unsurun o kimsede bulunduğuna Genel Kurulca kanaat getiril
mesine bağlıdır. Necati Erdoğan'ın yaşma ve incelenen evrak münderecatına nazaran bundan böyle, 
Yargıtay üyeliğini yapacak yeterlik ve verimliliğe sahip bulunduğuna, kanaat getirilmemiştir. Bu 
bakımdan, birinci bölüm kararının Genel Kuralca tamamen değiştirilerek yeni bir karar verilmesi 
gerekmiştir. 

Sonuç : Yukarıda yazılı sebeplerden ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe 
Komisyonu (Jenel Kurulunca emeklilik işlemi iptal edilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Necati Erdo
ğan'ın hâkimlik meslekine kabulüne dair birinci bölüm tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve (21) 
sayılı Kararın tamamen değiştirilerek, hâkimlik meslekine kabul edilmemesine Yüksek Hâkimler 
IjCurulu Kanununun 33 ncii . maddesine davamla ı-ak 8 . 11 . 1963 tarihinde oy çokluğu ile karar 
terildi. 

8 . 11 . 1963 

374 Numaralı Karar 

8:2/4219 - 7 . 7 , 1960 (Dilekçi- Temyiz Mahkemesi Üyesi iken, 30 hız 
MECATİ ERDOĞAN met yılını doldurmaya i ay kala 5134 sayılı Kanu-
Bceabat Sokak No: 6/5 Pazar yeri nun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan 

Cebeci - AN KAFİ A emekliye şevkine dair Adalet Bakanlığınca yapılan 
muamelenin tamamen haksız ve isabetsiz olduğunu, 
çünkü; gerek sicilinde, gerekse maddi ve mânevi 

durumunda, bu maddenin hakkında uy ej ulanmasını icabettir en hiçbir sebep bulunmadığım ve ancak 
aleyhindeki mezkûr tasarrufun iptali halinde bahis konusu haksızlığın tamir ve telâfi edilebileceğini 
Heyanla, bu hususta bir karar verilmesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin T. C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 
ricu maddesi gereğince 13 . 6 . 1960 tarihinde emekliye çıkarılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin, 
kanuni ve haklı bir sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında da bir isa
bet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasarrufların, objektif esas ve ölçülere, 
rüaddi vakıa ve delillere dayanması gerektiği cih 3tle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bina
en şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylı
ğımın mahfuz bulundurulmasına Üyeden Nihat Barkkan ve Süreyya önerin ayrışık, Sırrı Uzunha-
sanoğlu, Oğuz Demir Ttizün ve Lokman Başaran'm müstenkif oylarına karşı ekseriyetle karar ve
rildi. 

Karar No. Karar tarihi 

374 23 . 5 . 1963 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 3?4) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Dilekçe Karına Komisyonu 9 , 1 , 1964 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 53 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kurulunun Dilekçe Karına Komisyonunca ittihaz erdihııiş ve kesinleşmiş 
bulunan Necati Erdoğan hakkımdaki 1963/371 numaraüı (kararının infaz edilmesinde kanuni 
bir mecburiyet olamadığı hakkındaki karan Kurulumuzca incelendi. 

Kuvvetler ayrılığını 'kabul etmiş bulunan Anayasamız hükümllerine göre Teşriî Organın idare
nin yerine geçerek idarece infaz edilmesini mecjburi kılacak karar ittihazı mevzuııbahsolamaz. 

İdarenin hiçbir fiil ve işleminin feaza denetiminden mahrum olmadığı da yi/ne Anayasanın 
114 ncü maddesi hükmü iktizasındandır. 

Bahse konu teşkil eden kararlarımız Anayasanın tedvininden evvel denetimden ı nah mim edil 
miş 5434 sayılı Kanunun tatbikatından doğmaiktadır. Bilindiği üzere 6122 »ayılı Kamıma istina
den idarece görülen lüzum üzerine emekliye ayrılanların idari kaza mercilerine ba.şvuramıya 
caklarıma göre son merci millet naımına hükümranlığı nefsinde toplamış olan Büyük Millet 
Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi., kanunların tatbikatın da murakabe hakkını haiz olmasına ve vatandaş
ların hu haktan istif ad eleiri de gerek eski ve gerelk yeni Anayasanın açık teminatı altında bu
lunduğuna göre ıbu kararlar idare yerine kaim olmaktan ziyade hu tatbikatı murakabe hakkına 
malik olan Büyük Meclislerin kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak 'maksadına göredir. 

Bir kanun hükmünün yerine getirilmemesi, getirmiyen idare 'başındaki zatım siyasi ve huku
kî mesuliyetini intacedeceği de aşikârdır. Yeni Anayasamızda bu siyasi mesuliyeti taşıyan bir 
makamı mevcuıd ol madiği sebebiyle Yüksek Hâkimler Kurulunun siyasi mesuliyete muvazi ola 
rak cezai ve malî bakımdan mesulü yeti eri tabiîdir. Çünkü : 

Muraıkabe hakkının mutlaka bir motice doğurması hukuk anlayış icabıdır, tiğer, murakabe 
hakkımın hiçbir netice doğurmaması kabul edilirse; kanun tatbikatında kanun çıkaran Meclisle 
rin hikmeti vücudu bile düşünülemez. 

Nitekim (23.3.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/64 sayılı) (11.4.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/67 sayılı) 
(13.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/69 sayılı) (17.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/65 sayılı) raporlarımız 
Meclislerce kabul olunmuş ve idari İmza yetkisinin mevcudolmıaması sebebiyle Dilekçe Karıma 
Komisyonunun bu (görüşü tasvibolunmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da; idari kaza yetkisine tabi olmıyam kararları infaza mecburdur. 

Ancak; Hâkimller Kanunumun hâkimlik niteliği hakkımdaki görüşü ayrı bir mevzudur. Ve ıbu 
görüş zaten Anayasa hükmüne göre, idari kazanın murakabesine tabiidir. Ancak; bu gürüsün 
kesinleşen kararımızdan sonra haklarımda iptal kararı verilmiş olanların niteliklerimde vâlkı de
ğişikliklere şâmil olması lâzım gelir. Şu halde; Hâkimler Kumlu; kuvvetler ayrılığıma ta
bi bir idarede Teşriî Organın karar ittihazının idareyi ilzam edemiyeceği hususundaki nok-
t ad nazarı bu kabîl kararlarımız hakkında asla varit değildir. Binaenaleyh Yüksek Hâkimler 
Kurulunun bağlı kararındaki bu mütalâa Büyük Meclisin imurakabe hakkımdan mahrumiyetini 
intaceden bir mahiyet arz etmekte olduğundan münhasıran ve emekli mu amel esinim iptal tari
hine sirayet eden ıkararlarumız için ilâhik olan bu görüşün hukukî olmadığına üyeden Sırrı 
Uzunhasancğlu, Mehmet îlkuçaıı. Saffet Eımimağaoğlu'num muhalefetlerine karşılık karar verilmiş 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 374) 



V3 işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 12 nei maddesi mucibince O. ıSenıatosu Genel Kurulunun 
tasviplerine suınuknuşitu'r. 

Dilekçe Karma Komiiısyo 
Urfa 

V. Gerger 

Sözıcü 
Bolu 

S. Uzunhasanoğlu 

Sivas 
S. Hasta-oğlu 

mı Başkanı 

Kâtip 
Antalya 

M. llkuçan 

Urfa 
8. KıUç 

(Başkan V. 
Aydın 

R. özarda 

İçel 
M. Ali Arslan 

Balılkesir 
//. Oğuzheyoğlu 

Sözcü 
Edirne 

F. OiritUoğlu 

Bolu 
A. Çakmak 

Artvin 
S. EminağaoğUı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 874 
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bpiantıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ü / ö 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 . 1963 tarih ve 397 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler 
Kurulunun ittihaz eylediği 8 . 1 1 . 1 9 6 3 tarih, esas 231 ve 282 numaralı 
kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /63) 

(İÂdalet Bakanlığı ile ilgili) 

T. G. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm: 1/22 
Esas : 231 
Karar: 282 

KARAR 

Yüksek Hakimler Genel Kurulu, 8 . 11 . 1963 Cuma günü saat 10 da, Tuna Caddesindeki bina-
siınm müzakere salonunda Başkan Suphi Örs'ün Başkanlığında, aşağıda adları yazılı asıl üyeler ile, 
asıl üyelerden Hasan Remzi Çiftçi, Mükremin Poyraz hasta ve Nuri Tarhan'm engeli bulunduğu 
bildirilmiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulusi özden, Cahit Türesay ve Saim Üıı-
Hev'in katılmaları ile (Üye tamsayısı) toplandı. 

Gündemde bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca, 
emeklilik işleminin iptaline karar verilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Reşat Bayra.ııoğlu'nun 
İ4905), hâkimliğe kabulüne dair Birinci Bölüm tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve 22 sa
yılı Kararın incelenmesine başlanıldı. Birinci Bölümün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun, 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanan 
\$ . 6 . 1963 tarih ve 397 sayılı Kararı ve bu işle ilgili bütün kâğıtlar okundu. 
| I Gerekçe: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu tarafından 
terilen hâkimlere ilişkin bu kabil kararlarının Yüksek Hâkimler Kurulunca, 45 sayılı Kanunun 3ıâ-
kŞnılik meslekine kabulde takdir serbestliğinden bahseden 37 nei maddesi hükmü nazara alınma
dan yerine getirilmesi gerekip gerekmiyeceği konusunun da, bu işin esası ile birlikte incelenmesiue 
lüzum görülmüştür. Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvurmaları 
ve dilekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair bulunan 140 sayılı Ka-
ftu/nun .genel gerekçesinde: «.... ıgerçıelkten, Anayasamız, 'kuvvetler ayrılığı prensibime dıayamimıakta-
<lır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nei mıaddele'mnde yer lalan bu prıensip gereğince, Anayasamın oeyaz 
serdiği hal'leır dışımda yasıaımıa organın in ımüşa'hhaıs ferdî ve maddi taısarnıflanda bulum-rmasına im-
jkân yoktur. Aksi halde, yasamiıa organı, idari tasarruflar yapıııaîk yoliyle icra organımın yerini 
ajlmış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dde'lcçe hakkının mevcudıolduğu 'kuvvetler ayrılığı 
sistemine dayanan parlömanter rejimlerde de, dilekçeler hakkında yasamıa organının taJjacağı fcarar-
Laırın, dcra organının ve idareyi 'zorlayıcı bir kuvveti ımevcut değildir. Aksa Vâridolısıaydı, yasama 
ingannıın Hükümetin ve idaremin jyeriıne kaimi o binasını kabul etmek iktiza edendi, 
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Aslımda, bunu .kabul etmek, icra fontesdyonunun 'kaynağımı resmen yaısanna organında buldu

ğu, «Meclis rejimleri» nde (regiımes d'A&seımblae) dahi mümkün 'Oİa.ma>mıaıktadır. 1924 Amayaısası-
nın sistemıinıe göre, icra fonksiyonu ilkel bir yetki alarak Büyük Millet Meclisinıe <ai't Ibuhınuyor-
diu; ancak 1924 Anayasası, .aynı tzaımamda, İcra fonksiyonunun Bakanlar Kurulu 'eliyle 'kullanıl
masını gerektiren bir âmir hükmü ihtiva etmıekVydi. Iş'te, bu sebepten dolayıdır 'kiıı 'eski Büyük 
Mıl'liliG't Meclisi İçtüzüğümün diılekçelıeirle ilgili keıinleşnrş kararlar hakkında 57 nci •maddecinin 
son fıkrasına dair 1132 sayılı Tefsir Kararına «'Dahilî Nizaımnta.mcmim 57 ncii «maddesinin sıon fık
rası .muciblmae kaitileş:em Arzuhal Encümeni muhanreııttınan limıfaız ledikmeımesi halimde mebuıslarım 
Nizamname d eki msul yoliyle murakabe vazifelerini (yaparak 'kanun hükümlerimin 'tatbikini :aırıaıma-
iları .mümkün ve tıabiî olmasına göre, 'tereddüde mahal bırıakmıyacalk bir vuzuhta olan Dahilî Ni-
zamımamemin bu ıınaddeisıiı hükmlünün telfsirime mahal '̂ö-rülimıcımıiştir.» denmekle, dilekçeler hakkın
da kesinleşmiiş teşri kararlaırun Bakanlar Kurulunu ve idareyi bağladığı açıkça (ifa.de edilmiş ol ir 
yordu. Yaıni, eğer bir dilekçe, hakkındaki fcesinVş'mş biir 'teşriî 'kararın :eğer idarece otomatik 
olarak infazı gerekseydi, artık teşriî meclis üyelerimin murakabe vazifelerini ifa 'etmelerine de 
lüzum olmıyaeaktı. Nitekim, dilekçe hakkımdaki kesönlnşmiş Meclis karıarının infaz edilımieimesi 
halinde, teşriî Meclis üyesinin elinde mevcudolan İmkânlar sadece teşriî murakabe imkâmlaı'. 
akınca, bu kararlaii'in idare içim otomıaitik (olarak vıaıclbülifa olmıyacağı da kendiliğinden anlaşılı
yordu. Oysa iki, yeni Anayasamız fonksiyonlar .ayrılığı e;sa'smı âmme hukukumuza laçiikçia sıoktu-
ğnına göre, bu esas mevcut değilken uygulanıam bu hususun halem evle'viyetle taltbikı iktiza eder. 

Bu durumda, dilekçe hakkında kesıinleşinniş bir teşriî karaırım imfa'z edilmesini sağlamak için 
Türkiye Büyük .Millet Meclisi iyelerinim elinde bulunan te!k imlkân Cumhuriyet .Semıaltosumda so
ru, .genel (görüşnı'e ve inceleme araş'tırma yollan ve Millet Meclisinde .de 'bu yollara, ilâveten .gen
soru yolityle Biakamlaır IKurulunum veya belli bir bakamın siyasi sorumluluğunu tahrik etmekten 
ibarettir. 

Bunun (böyle olmasını 'gerektiren bir önemli sebep daha vardır. 'O sebepten Anayasamın 114 
ncü raaddesönde yer .allan bütün idari tasarrufla.'in kaftal murakabeye .'Lrlbiı lolduğıı ilkesVYTen dol
maktadır. Gerçekten, Arr-v^-rmızın '̂Ntteı-Vme 'göre, 'teşriî organdan ıçıkam kamum ve İçtüzükler 
'kaza;i .murakabeye tabi (olduğu halde, teşriî organlarım kararları kazai muraikalbef/ıe 'tabi değildir. 
Eğer teşriî organda yer (almış .bulunan 'bir çoğunluk, ımaddi bakımdan idari, tasarruf ima'hiyeti 
arz edem ' tmırruf nrı dilekçeler hal-PnrrTak'i îHy'm 'teşriî kararların infazını mecburi kılmak sure-
tiyle geırçdkleştiıriiebl'ÎS'eydi. Bu yoldan ımaddi bakımdan idari 'tasarruf olan birçok işlemler ka
zai .murakabemin dışında Ikaılmıış olurdu. 

İmdi; miadem ki, dilekçeler hakkındaki kesir; leşmıiş 'teşriî kararların (idare için lotoımatik .olıa-
ralk 'tatbiki gerektiği .ilkesini va:z'eitmek Amayasa'mızın temel! esaslarına aykırıdır. Vıe madeım. ki, 
'bu 'kararların infazını sağlaımalk la.ncıaik .teşriî .murakabe yollarımı işletmıekle mümkündür; dilekçe
ler hakkımdaki kesin 'kararları ittihaz .edecek son amerdim Millet Mecliısi olarak teisbi'ti, teşriî mu-
rıakabrnin en tesirli 'vasıtasına yani Bakanlar Kurulumun veya belli bir bakamın silyasi sorunıTulu-
'îııı taihrıilk yeıtıkisine .munıhaSiiraın salhiip buluman M ediş olması bakımımdan zaruridir. 

Bu kamun teklifi, bu 'teımıel lesaısa .giöre haızrrlamrnıştır. DeniVmelktci Tir. 
Milleit M'&elıi'si Amıa.yaısıa iKomıisyom'umum ' 5 . 6 . 1962 tarih ve 28 ısıayılı raparumda, kamum teklifi

nin genel 'gerekçesine aynen iştirak edildiği ac^Manmış'tı/r. 
Filhakika 140 sayılı Kamumun ıgeniel gerekçesi, 'Türkiye 'CiHnhmriyeti Amayasaısırıun teımel hukuk 

kunallaırıma uygun bulunımıaıktadır. Anayasanın 144 ncü macklıesıi ve 45 sayılı Kamunun '2 ncii (mad
desinin 1 nıci bemdi, bu temel hulkulk kurallarının bir ifade&i olarak .teıdv:.n edilmiştir. Şu halde, 
Büyük MıilTe't Meclisi Karmıa Kamiisyomu Genel Kurulumca, müzakere :konusu işle ilıgilıi olaırak 
v:eaV:»lem tearadıar, Yüksek Hâkimlıer Kurulu yetkili organları tarafımdan !mutl?;Va yerine gr'"*rilme-
si ıgeı-eikem bir idame ımahkeımeısii (Damıştay) toara*ı niteliğlmde .değildih'. -Idani bir İcaza ongamı ola 
raık Danıştay tarafından 'verilen kararlarım, idareyi, bağlayıcı, infazının (mecbuni bulunduğu bedi-
İlidir, 
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İşin esasına ıgeiince: 45 sajyılı Kanunun, «Hâ'Yjmlik nıesfek'ine kabulde takdir serbestliği» 'bad

iğini taşıyan 37 nci maddesinin son fıkrasında, «Bir kimsenin hâkimlik meslekine 'kabulüne 'fea-
ıaır verilebilmesi mesileıkin gerektirdiği ıaihlâ'k, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip • bulunmasına 
ağladır.» detnilmelktedir. Heır ıhanıgi bir 'kimsenin hâkimlı'k meslekine 'kalbuıMme dair verilen bölüm 
tararının onamabiimesi, bu dıö.rt unsurun <o 'kimsede 'bulunduğuna G'enel Kurulca kanaat g^tiril-
liesine bağlıdır. Reşat Bay ram oğlunun yaşına ve inceieınen eivralk münıdereıcatına.nazaran bundan 
'öyle, Yargıtay üyeliğini yapacak yeterdik ve ve iinljllliğe sahip bulunduğuna kanaat ıgetirilmemiş-
ifr. Bu haklımdan, birinci bölüm kararının Oenel Kuralca tamamen değiştiırilerek yeni ni'r fcarar 
feTİllinıesi gerekmiştir. 

Sonuıc: Yukarda yazılı sebeplerden ötürü Tü ikiye 'Büyük Millet Meclisi Karma Dilekçıe Ko
misyonu Genel Kurulunca emeklilik işlemi iptal edilmiş olanı sabık Yangıtıajy üyesi Reışat (Bayram-
ğlu'nun ıhâkimlik ınıesılıelkine kabulüne dair birin ?i bölüm tıaralfındaın verilen 9 .10.1963 ;tari!h ve 
2 sayılı 'kararın taiinamen değiştirilerek, Hâkimlik meslekine kabul edilmeımjeısıine, Yükseik Hâfcim-

;6r Kurulu Kanununun 33 ncü maddesine dayanılarak 8. 11 . 1963 talihinde oyçoikluğu ile karar 
Yerildi. 

8 .11.1963 

397 Numaralı Karar 

o!}61/3261 - 4 . 3 . 1962 (Dilekçi: Yurdun muhtelif yerlerinde müddeiu-
Tĥ r< * m ı-» n m , , r A « T T T mumi, hâkim ve 7 yıl da Temyiz Mahkemesi Üyesi REŞAT BAYRAMOGLU . ' . ., ; . . ' . . . _ w, ,.„ , , , „ , , . XT _~ ,_ olarak hizmet ita etmıs olup meslekine baolı ve de-Kiavaklıdere Caddesi No: 59/o _ , _ „ . ., 7 ."*,..„„.., , „ ruhde ettiği vazifeleri dürüstlük ve feragatle gor-

ANKARA müş, eser ve makaleleri ile meslekdaşlorına müfit 
olmuş meslekî, ahlâki ve sair hiçbir yönden hak-

kvnda menfi bir beyanda bulunulamıyacak bir kimse olduğu halde, İnkılâbı mütaakıp re'sen emek
liye sevk edilmiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek bu haksız ve isabetsiz muamelenin ipta
lime karar verilmesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Mumaileyhin, 1 500 lira maaşlı Yargıtay üyesi iken, 
İi] . 6 . 1960 tarhli bir kararla 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin değişik (b) fıkrasına uyu-
ljaKak re'sen emekliye sevk edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya ve sicillerine göre, diüekçi hakkındaki emeklilik işleminin, 
kanuni ve muhik hiçbir sebebe dayanmadığı ve bu konuda takdir hakkının istimalinde de keza bir 
ş^bet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilcümle idari tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi objektif ölçü ve esaslara, 
ıjnlfıddi vakıa ve delillere istinadetmesi ve kamu yararına bulunması idare hukuku esaslarından-. 
#*• 

Belirtilen bu maddi ve hukukî esaslara uyarlığı bulunmıyan emeklilik işleminin iptaline ve dilek
ti) ı hakkında idarece yeni bir tasarruf tesis kılının caya kadar emekli aylığının mahfuz bulundurul
ması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

397 13 . 6 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 9 . 1 . 1964 

Dilekçe Kar. Kam. Rapor No. : 55 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yükselle Hâkimler Kurulunun Dilekçe Karma Konıisyonunca ittihaz edilmiş ve (kesinleşmiş 
bulunan Reşat Baynamoğkı hakkındaki 1963/397 numaralı kararının infaz 'edikııesinde kanuni 
ıbir 'mecburiyet olumadığı hakkındaki karan Kurulumuzcia incelendi. 

(Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş. bulunan Anayasamız hükümderine göre Teşriî Organın idare
nin yerine geçerek idarece infaz edilmesini meclburi kılacak karar ittihazı .mevzuUbahiSOİamaz. 

İdarenin 'hiçbir fiil ve işleminin kaza denetiminden mahrum olmadığı da yine Anayasanın 
114 ncü maddesi hükmü iktizasındandır. 

Bahse konu teşkil eden kararlarımız Anayasanın tedvininden evvel denetimden mahrum edil
miş 5434 sayılı Kanunun tatbikatından, doğmaktadır. Bilindiği üzere 6122 .sayılı Kanuna istina
den idarece görülen lüzum üzerine emekliye ayrılauLaıın. idari kazıa uı ercilerine ıbaşvuramıya-
caklarma göre son merci millet namına hüküm raini ığı nefsinde .toplamış olan Büyük Millet 
Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların ıtatbikatuıda murakabe hakkını haiz olmasına ve vatandaş
ların ibu haktan istifadeleîri de gerek eski ve gerek yeni Anayasanın açık teminat] altında bu 
lunduğuna. .göre ıbu kararlar idare yerine kaim olmaktan ziyade bu tatbikatı murafcalbe hakkına 
ma'lik olan Büyük Meclislerin kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak 'maksadına .göredir. 

Bir 'kanun 'hükmünün yerine getirilmemesi, getirmiyen idare 'başındaki zatın siyasi ve huku
kî mesuliyetini intaeedeceği de aşikârdır. Yeni Anayasamızda bu siyasi ıınesuliyeti taşıyan bir 
makam mevcudolmıadığı sebebiyle Yüksek Hâkimi eir Kurulunun siyasi mesuliyete muvazi ola
rak cezai ve malî Ibakımdan mesuliyetleri tabiîdir. Çünkü : 

Murakabe hakkının mutlaka bir netice doğurması hukuk anlayış icabıdır. Eğer, murakabe 
hakkının hiçbir netice doğurmaması kabul edilirse; kanun tatbikatında 'kanuni çıkaran Meclisle
rin hikmeti vücudu İnle düşünülemez. 

Nitekim (23.3.1963 - 27:4.1963 tarih ve 4/64 sayılı) (11.4.1963 - 27.4.1963 tarih ve 4/67 sayılı) 
(13.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/69 saydı) (17.4.1963 - 1.6.1963 tarih ve 4/6'5 sayılı) raporlarımız 
Meclislorce kabul olunmuş ve idari kaza yetkisinin mevcudolmaması sebebiyle Dilekçe Karama 
Komisyonunun bu ıgörüşü tasvinolunnıuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da; idari kaza yetkisine tabi o.lınıyan karanları infaza mecburdur. 
Ancak; Hâkimler Kanununun hâkimlik niteliği hakkımdaki .görüşü ayrı bir mevzudur. Ve ıbu 

görüş zaten Anayasa hükmüne göre, idari kazanın murakabesine talbidir. Ancak; bu görüşün 
kesinleşen karanımızdan sonra haklarında iptal kanarı verilmiş olanların niteli ilklerinde vâki de
ğişikliklere şâmil olması lâziimgelir. Şu halde; Hâkimler Kurulu; kuvvetler ayrılığıma ta
bi bir idarede Teşriî Organın karar ittihazının idareyi ilzam edemiyeceği husus undaki nok-
tai nazan bu kaini kararlarımız hakkında asla varit değildir. Binaonaleylı Yüksek Hâkimler 
Kurulunun bağlı kararındaki uu mütalâa Büyük Meclisin ımurakabe hakkıınldan •mahrumiyetini 
intaceden bir mahiyet arz etmekte olduğundan münhasıran ve emekli muamelesinin iptal tari
hine sirayet eden kararlammız için lâhik olan bu görüşün hukukî olmadığına üyeden Sırrı 
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Uztumasanc'ğitoL, Mehmet İlkuçan, Saffet Eminağaoğlu'nun muhalefetlerine karşılık ıkarar verilmiş 
ve î tyu raporumuzun 140 sayılı Kanunun 12 nei maddesi mııeibiınce C. 'Senatosu Genel Kurulunun 
taisrplerine sunulmuştııır. 
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