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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Paris'te toplanan Avrupa Konseyi Daimî
Komisyonu ile Nüfus ve Muhaceret Komisyonu
na Türkiye'yi temsilen giden Heyet adına İstan
bul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay Millet
Meclisine açıklamada bulundu.
Sivas Milletvekili Sebatı Hastaoğlu'nun,
hastalığına binaen 15 gün izinli sayılması hak
kındaki Başkanlık tezkeresi okundu, kabul edil
di.
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve Bolu
Milletvekili Turgut Çulha'mn Yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkındaki dosyala
rın, mahkemelerine gönderilmek üzere, gerive•rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi kabul
edildi.
Anayasa Mahkemesi kanun tasalısının gün
deme alınarak bugün
ivedilikle görüşülmesi
hakkındaki Anayasa Komisyonu Başkanlığı tez
keresi ve Niğde Milletvekili Asım Bren'in öner
gesi kabul edilmedi.,
Gaziantep Milletvekili Osman Orhan Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin geliştiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na, Tanın Bakanı Cavit Oral ve Ticaret Baka
nı İhsan Gürsan,
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğünce yurdun muhtelif yerlerinde yaptı
rılan bina ve tesislere dair sorusuna, Maliye
Bakanı Şefik İnan,
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, kurul
ması düşünülen Türkiye Elektrik Kurumu hak
kındaki sorusuna da Sanayi Bakanı Fethi. Çelikbaş cevap verdiler.
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Çanak
kale İhtifali için kiralanan Kadeş vapurunda
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vuku bul an olaylara dair Ulaştırma ve Millî Eği
tim ve,
İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Ka
dirli Kaymakamının naklinde bir usulsüzlük
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü
soruları, sora sahipleri ikinci defa hazır bulun
madıklarından, düştü.
Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 792
sayılı Koordinasyon Kararına rağmen Petrol
Ofisi depoları haricindeki acenta ve bayilerden
akar yakıt alınıp alınmadığına ve
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 223 sar
yılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkili hakkın
daki Kanunun meriyetten 1 . 3 . 1 9 6 2 tarihine
kadar tasarruf bonolarından temin edilen gelir
miktarına ve bu gelirin maksada uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığına dair sorularına Ma
liye Bakanı Şefik İnan,
Edirne Milletvekili Talât Asal'm, Edirne İli
pancar ınüstahsılma Şeker Şirketi tarafından
verilen gübrenin pahalı olması sebebine ve güb
re fiyatlarının indirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna da. Sanayi Bakanı
Fethi Çelikbaş cevap verdiler.
224 ve 232 sayılı sorular, ilgili Bakanlar ha
zır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı.
9 . 4 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
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SARULAR
Sözlü sorular
1. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, Or
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak
istihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terfilerine dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/249)
2. ~ Aydın Milletvekili Mustafa, Şükrü
Koç'un, Devlet Tiyatroları Edebî Heyetince sah
neye konulması uygun görülen, provaları ta
mamlanan, temsili ilân edildiği halde sonradan
temsilinden vazgeçilen bir eser olup olmadığı
na dair sözlü sora önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/250)
3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bol ve ucuz suni gübre tedariki konusunda
ııe düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi,
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/251)
4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Foçalıların Kaymakamdan şikâyetçi olduklarına
dair vâki neşriyatın doğru olup olmadığı hakkın
daki sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/252)
5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
bütün memurları ilgilendiren kadro problemi
nin nasıl ve ne şekilde halledileceğine ve memur
ların nakillerinin muayyen aylarda yapılmasının
mümkün olup olmadığına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/253)
6. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'ın, yıl
lardan beri müdürsüz bulunan Muş ilinin 11 na
hiyesine asıl müdür tâyini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/254)
7. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, halen ihtiyacın üstünde olan kamyon ve
taksi ithalâtının birkaç yıllığına durdurularak
yedek parça ve lâstiklerin bolca ithali husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/255)
8. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Kooperatiflerinin
müstahsıla açtıkları istihsal kredisi bareminde
bu yıl bir artış olup olmadığına dair sözlü soru
önergesi, Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/256)
9. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil tara
fından zamanında bol, kolay ve bilhassa ucuz

temin edilebilmesi için bir tedbir alınıp alınma
dığına dair sözlü soru önergesi, Tarım, Ticaret,
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına gönderilmişti?'.
(6/257)
Yazık sorular
1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
inşaatı tamamlanmış bulunan Çorlu doğumevi
nin mefruşatı ve personel kadrosu tamamlana
rak ne zaman hizmete açılacağına dair yazılı
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/81)
2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
Tekirdağ iline, 1962 bütçe yılında her bakan
lık için ayrı ayrı, yapılacak yatırımlara dair
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/82)
3. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, Yu
nanlılarla müşterek olan Meriç nehrinin bir
ayağının Yunanlılar tarafından zamanından ev-,
vel kapatılmasından dolayı zarar görenlere za
rarlarının tazmininin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi. Başbakanlığa
gönderilmiştir. (7/83)
4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kııt'un,
Çorlu İlçesi Marmara Ereğlisi bucak merkezi
nin su ihtiyacının en kısa zamanda giderilmesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/84)
5. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, bir kısım memurların, Bakanlık arşi
vinde bulunan, dosyalarda mevcut malûmatı
bâzı dergi ve gazetelere vererek yayınlattıkla
rının doğru olup olmadığına dair yazılı soru
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/85)
6. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Meriç nehri şeddeleri himayesinde bulunmıyan Türk sahillerinde muavin şeddeler yapıl
malının mümkün olup olmadığına dair yazılı
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/86)7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Meriç nehri şeddelerinin inşaatı vesilesiy
le istimlâk edilen arazinin istimlâk bedellerinin
bâzı yerlerde hâlâ neden ödenmediğine dair
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/87)
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2. — GELEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men
supları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara birer er tayını verilmesi hak
kında kanun teklifi (2/.1.89) (Millî Savunma ve
Bütçe komisyonlarına)
2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demirin Millî Eğitim Bakanlığı ,
kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi (2/190)
(Millî
Eğitim ve Bütçe komisyonlarına)
3. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in,
1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve
92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi (2/191) (içişleri ve Adalet komis
yonlarına)
4. — Giresun Milletvekili Naim Tirali ve 4
arkadaşlarının, llkokull öğretmenleriyle ilkokul
öğretmenliğinden gelip de muhtelif
dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversi
te, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Dev
let kurumlarında çalışanların aylık dereceleri
hakkındaki 6273 sayılı Kanununa ek kanun tek
lifi (2/192) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
larına)
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İngiliz Kemal namiyle mâruf Nkamıettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına da
ir kanun teklifi (2/193) (Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına)
6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim. Evliya'mn, 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun 7 nci maddesinin tadili hakkında kanun
teklifi (2/194) (Maliye ve Bütçe komisyonla
rına)
7. — Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy ve
10 arkadaşının, İlkokul öğretmenleriyle ilkokul
öğretmenliğinden gelip de muhetlif
dereceli
okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üniversi
te, bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi Dev
let kurumlarında çalışanların aylık dereceleri
hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi (2/195) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
larına)
Tezkere
8. — Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı
kesin hesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
(3/245) (Sayıştay Komisyonuna)
Raporlar
9. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun
3890 sayılı Kanunla muaddel 76 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/29) (Gündeme)
10. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, licra memuru, zabıt
kâtibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi
hakkındaki kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/45) (Gündeme)
1.1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/81) (Gündeme)
12. — Ücretleri ve ticari kazançları götürü
usulde tesbit olunan mükelleflere ait matrah
ların yeniden gözden geçirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları
raporları (1/171) (Gündeme)
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Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman
KÂTİPLER : Ferruh Bozbeyli (İstanbul), Zeki Baltacıoğlu (Bolu)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum,
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in,
Paris'te toplanan Avrupa Konseyi Daimî Komis
yonu ile Nüfus ve Mülteciler Komisyonuna Tür
kiye'yi temsilen giden Kurul adına yapılan açık
lama vesilesiyle, bu ve benzeri kurulların tutu
muna dair demeci,
Q
BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker arkadaşı
mız, Avrupa Konseyi Daimî Komisyonu toplan
tılarına dair geçen birleşimde verilen izahat üze
rinde söz istediler. Buyurun, efendim.
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlar,
Avrupa Konseyi Daimî Komisyonuna iştirak
eden delegelerimiz, Sayın Kasım Gülek ve Sa
yın Fahrettin Kerim Gökay, ayrı ayrı zamanlar
da ve aradan bir hayli zaman geçtikten sonra
Yüksek Meclise izahat verdiler. Evvelemirde,
Yüksek Meclis adına bu komisyona iştirak eden
kıymetli delegelerimizin, aralarında bir görüş bir
liğine varmaları ve yapacakları konuşmalarda
Yüksek Meclisi bir raporla irşat etmeleri yegâne
temennimizdir. Delegeler bu şekilde yapmıyorlar,
şahısları adına ayrı ayrı izahat veriyorlar. Kon
seye iştirak eden muhterem arkadaşlarımın ara
larındaki çalışmalarda hakikaten ya insicam
yoktur, yakutta, Konsey çalışma esası, usulü hak
kında aralarında ihtilâf vardır. Birinci mâruzâ
tım budur.
ikincisi : Sayın Fahrettin Kerim Gökay, Baş
kanlığın talebi üzerine eski Konsey üyelerinin
mahkûmivetlerinden üzüntü duvdukl arını ve

bunların bir an evvel hürriyetlerine kavuşturul
ması mevzuunda bir temennide bulunduğunu ve
bu temenniye Avustralya ve İngiliz delegelerinin
iştirak ettiklerini ve bu arada kendilerinin de bir
kısım izahat verdiklerini ifade ettiler.
Muhterem arkadaşlar, Avrupa Konseyinde bu
mevzuda verilen izahatı ben şahsan çok kifayet
siz buluyorum. Fahrettin Kerim Gökay izahatın
da diyor ki, (esas hedefin insan hak ve hürriyet
lerini koruma yolunda çalışmalara masruf oldu
ğunu ve bu gibi mevzuların ilgili memleketler
parlamentolarınca, şartların imkân ve müsaade
siyle daha. iyi düşünüleceği hususunu belirttik
ve bunlar da cevaben, «zorlukları takdirle bera
ber iyi neticelere bir an evvel kavuşulmasını te
menni etmişlerdir» diyor.) Büyük Meclis adma
iştirak eden üyelerin, bu konseyde bu mevzua
açılmışken, bu mevzu hakkında Konsey üyelerine
yeterli malûmatı vermeleri şarttı.
Bu Meclisin 27.Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra
devamlı gayretlerle teşekkül etmiş bir Meclis ol
duğunu ve Konseyde «arkadaşlarımız» diye bah
settikleri kimselerin halen birer mağdur olmadı
ğını ve Türk kanunları mucibince cezalandırıl
mış birer mahkûm olduklarını ve bunların dünya
matbuatı ve Türk matbuatı ve Türk efkârı umumiyesi önünde, tamamiyle müstakil yüksek hâ
kimlerden müteşekkil bir heyet huzurunda mu
hakeme edildiğini ve bu kararların her hangi bir
suretle ve her hangi bir makamın tesiri altında
verilmediğini, keyfî olmadığını ve bu kararların
mesnetleri bulunduğunu söylemeleri icabetmez
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mi idi? ( «Sen söyle» sesleri); ('Gürültüler) Ben
de söylerim, onlar da söyliyebilirlerdi. Zabıtlara
geçsin diye söylüyorum.
Arkadaşlarım, yalnız lütfen telâş buyurma
yın. Sizlerin onlarla hiçbir alâkası yoktur, Sizleri
ayrı ayrı birer varlık olarak görüyoruz. ( «Ne lü
zum var?» sesleri) söyliyeyim ne lüzum oldu
ğunu.
Müsaade edin, müsaade edin, Avrupa Kon
seyine...
INURETTÎN ABDIÇOĞLU (Elâzığ) — îsıismar ediyorsunuz, istismar ediyorsunuz. (Gürül
tüler)
MEHMET GÖKER (Devamla) — Yerinden
konuşma, gel, buradan cevap ver! (Gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, şahsiyata kakmayın.
MEHMET GÖKER (Devamla), Arkadaşlar,
bu mevzuların, sarih olarak, Türk delegesi na
mına söylenmesi şarttır. Hürmetlerimle. (Sağ
dan, ve soldan, gürültüler, ortadan alkışlar)
BAŞKAN — Tamamdır efendim, tamam.
2. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin
verilmesine, dair Başkanlık tezkeresi (3/246)
ıBAŞKAN — izin tezkeresi vardır, okutuyo
rum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekillerinin
hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 9 . 4 . 1 9 6 2 tarihli toplantısında
kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Millet Meclisi (Başkanı
Fuad Sirmen
I

Antalya Milletvekili Ömer Eken, 10 gün, has
talığına binaen 6 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren
İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 10 gün,
mazeretine binaen 6 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 15 gün, ma
zeretine binaen 9 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren
ıBAŞKAN — Şimdi isimleri teker teker oku
tup, reylerinize arz edeceğim.
Antalya Milletvekili Ömer Eken, 10 gün, has
talığına binaen 6 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren
BAŞKAN — Kahul edenler... Kabul etmiyanler... Kahul edilmiştir.
izmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 10 gün,
mazeretine binaen 6 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren |
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BAŞKAN — Kahul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 15 gün, ma
zeretine binaen 9 . 4 . 1 9 6 2 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Kahul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edilmiştir.
3. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1961 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi
(1/137) (3/247)
BAŞKAN — Tezkereleri okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
İstanbul Teknik Üniversitesinin 1961 malî yı
lı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına dair Karma Bütçe Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 3 . 4 . 1962 tarihli 47 nei Birleşiminde
okunmuştur.
Arz olunur.
t Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Yüksek Başkanlığa
İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının
22 . 2 . 1962 tarihinde komisyonumuza havale Du
yurulmuştu.
Malî yılın bitmesine çok az bir zaman kaldığı
bir sırada komisyonumuza intikal eden kanun
tasarısının bu müddet zarfında kanuniyet kesbetmesine imkân görülmediği gibi tetkik ve inta
cı da mümkün olamamıştır.
Dosyanın ilişik olarak sunulduğunu saygıyla
arz ederim.
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı
Elâzığ
Ömer Faruk San aç
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir.
L — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına dair
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/140)
(3/248)
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısına dair Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 4 . 1962
tarihli 47 nci Birleşiminde okunmuştur.
Arzolunur.
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Yüksek Başkanlığa
Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun Tasarısı 22. 2.1962
tarihinde komisyonumuza havale buyurıulmuştur.
Malî yılın bitmesine çok az bir zaman kaldığı
bir sırada komisyonumuza intikal eden kanun
tasarısının bu müddet zarfında kanuniyet kesbetmesine imkân görülemediği gibi tetkik ve in
tacı da mümkün olamamıştır.
Dosyanın ilişik olarak sunulduğu say giy) e
arz ederim.
Karma Bütçe Komisyonu
Başkanı
Elâzığ
Ömer Faruk Sanaç
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir.
5. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
Mehmet Ünaldı ve Nihat Pasinli'nin, 1961 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifine dair . Cumhuriyet Senatosu ve
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 2/16) (3/249)
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met Ünaldı ve Nihat Pasinli'nin, 1961 mali yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifine dair Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi, Cumöuriyet Senatosu Genet Ku
rulunun 3.4,1962 tarihli 47 nci Birleşiminde
okunmuştur.
Arzolunur.
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Yüksek Başkanlığa
Komisyonumuza havale buyurulan Cumhuri
yet Senatosu îdare Âmirleri Mehmet Ünaldı ve
Nihat Pasinli'nin, 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin, tetkik ve müza
keresine kanunî imkân görülemediğinden ilişik
olarak sunulmuştur.
Saygıyla arz olunur.
Karma Bütçe Komisyonu
Başkanı
Elazığ
Ömer Faruk Sanat;
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir.
(i. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, Türkiye Orman Seferbertiği hakkındaki kanun teklifinin geriverit
mesine dair önergesi (4/58, 2/36)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.

BAŞKAN — Tezkereleri okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa
Orman Seferberliği hakkındaki kanun tek
lifimi ikmal etmek üzere geri alacağımdan ge
rekli işlemin yapılmasını saygı ile rica ederim.
Cumhuriyet Senatosu
Ankara Üyesi
Hıfzı Oğuz Bökata

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri Meh-

BAŞKAN — İstek üzerine teklif
miştir.

geriveril-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Ücretleri ve ticari kazançları götürü
usulde tesbit otaman mükelleflere ait matrah
ların yeniden gözden geçirilmesi hakkında ka
mın tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları
raporları (i/171)
BAŞKAN — Efendim, götürü vergi hak-

kındaki ikamın tasarısı için bir teklif var oku
tuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Ücretleri ve ticari kazançları götürü usul
de tesbit olunan mükelleflere ait matrahların
yeniden gözden geçirilmesi hakkındaki kanun
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tasarısının Hükümetin 15 günlük tehir müd
deti içerisinde çıkarılması gerektiğinden bu
günkü gündeme alınarak öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederiz.
Manisa
Manisa
Muammer Erten
Nahit YenişehMioğlu
Bursa
Manisa
İsmail Yılmaz
Süleyman Çağlar
İsparta
Kayseri
Başaran Lokman
Mehmet Sağlam
Artvin
Malatya
Saffet Eminağaoğlu
Avni Aıkşit
Maraş
Mardin
Kemal Bağcıozlu
M. Ali Arııkan
Yozgat
Mustafa Kepir
BAŞKAN — Tasarının gündeme alınması
şu bakımdan mümkün değildir. Birincisi,
esasen bu kanunu yürütmekle görevli bu
lunacak olan Maliye Bakanı burada değillerdir.
İkincisi, kendileri yerine konuşabilmeği için,
selâhiyetli birinci derecede bir memur arka
daşımıza, tüzüğün 220 nci maddesi gereğince
yazılı bir ruhsat verilmemiştir. Binaenaleyh,
bu kanun bugün görüşülemeyecektir.
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Söz isti
yorum efendim.
BAŞKAN — Ne hakkında, Muammer Bey?
MUAMMER ERTEN (Manika) — Takrir
sahibi olarak efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlarım, hepiniz Esnaf ve Götürü
vergiler sebebiyle memlekette cereyan eden
hâdiseleri ve hu vergi sebebiyle yapılan hak
sızlıkları, Meclisin tatili dolayısîyle yaptığı
nız geziler sırasında, yakinen müşahede' etmiş
bulunuyiorsunuz. Bu müşahede Hükümet ta
rafından kabul, edildiği için, Maliye Vekili ta
rafından, kanuni salâhiyetine dayanılarak, bu
verginin tahsili 15 «gün tehir edilmiştir. Yeni
hir kanun çıkarılacağı ümidi ile bu müddet
zarfında, bu vergiye tâbi vatandaşlarımız;,
vergilerini yaJtırm'amaktadırlar. Eğer, bu ka
nun bugün 'gündeme alınıp görüşülmezse,
ayın 15 İnde müddet bitmektedir, hu müdde
tin bitimine kadar kanun meriyete girmezse,
Meclîsin ve Hükümetin temayülüne uyarak,
vergi ödememeleri sebebiyle ayın 15 inden

sonra vatandaşlarımız cezalı vergi ödemek
gibi hir durumla karşı karşıya geleceklerdir.
Tüzük hükümleri, eğer bugün görüşme kara
rı alınırsa Maliye Bakanına da haber verilir ve
böylece müzakere de açılmış olur. Teknik za
ruret içinde bu kanunun bugün görüşülmesi
icaibetmektedir. Aksi faalde, ayın 15 ine ka
dar Senatodan geçme imkânını bulamıyacaktır. Onun için Yüksek Meclisin tasviplerine
arz ettiğim takririn kabul edilmesi icabeder.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesi
Kanununun teziekkürü Yüksek Meclisi yeni
kararlar almaya icbar edecektir. Bu bakım
dan, bahsedilen kanunun tezekkürü de bu ara
dadır. Yarın, olmazsa en geç Çarşamba günü
gündeme alınması lâzımdır. Bu suretle bizatihi
Maliye Bakanı veya yazılı ruhsatını haiz yet
kili zat davet edilecektir.
Evet, İçtüzüğün âmir hükmüne göre baş
ka türlü hareket edemeyiz. Bizatihi bu kanu
nu yürütmeye memur olanların burada bulun
maması dolayısîyle, maalesef, müzakere yapılamıyacaktır.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendim,
bu hususta bizim de bir takririmiz var, onu da
okutunuz.
BAŞKAN — Peki efendim, okutalım.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde
tesbit olunan mükelleflere ait matrahların ye
niden gözden geçirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen
öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere bugünkü
gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz.
Kastamonu
Konya
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
îrfan Baran
Eskişehir
Bolu
Ahmet Bilgin
Kâmil İnal
Nevşehir
Çankırı
Ramazan Demirsoy
Kâzım Arar
Ankara
Yozgat
İsmail Gence
Turgut Nizamoğlu
Konya
Ömer Kart
BAŞKAN — Sayın Bilgin.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Efendim,
Götürü Kazanç Vergisi hakkındaki kanun ta
sarısının bugün gündeme alınarak müstaceli-
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yetle görüşülmesi hususunda benden evvel
konuşan arkadaşımın temas ettikleri hususları
tekrar edecek değilim. Yalnız bu önergeler,
Meclisin tasvibine arz edilmeden, bu tasarının
bugünkü gündeme alınmasının geri bırakıl
ması İçtüzük hükümlerine göre mümkün ol
masa gerektir, önce bu önergeler Meclisin tas
vibine arz edilir, görüşülmesi takarrür ederse
Maliye Bakanı yahut yetkili müşavirinin bura
ya gelip kanun tasarısını müdafaa etmesinde
hiçbir mahzur kalmaz. Bu kanunun bugün
gündeme alınması zarureti karşısında biz öner
geyi vermiş bulunuyoruz. Bunun gündeme alın
ması ve müzakere edilmesi için önergelerin lüt
fen oylanmasını Sayın Başkandan rica ediyo
ruz.
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 220
nci maddesinin 2 fıkrasını bir kere okutuyo
rum :
«Madde 220. — Vekiller namına Heyeti
Umumiyede söz söylemek için gönderilecek bi
rinci derece devair rüesası vekâletlerinden her
veyahut münhasıran bir iş için beyanatta bu
lunmaya mezun olduklarına dair Riyasete hita
ben talhriratı hâmil olacaklardır.
Bu Mırirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir.»
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olduğu için,
87 nci maddenin ikinci fıkrasını da okutuyo
rum :
«föundan başka bir vekâlete ait bir lâyiha
veya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin ve
yahut o nama gelen birinci sınıf devair rüesasmdan birinin Mecliste huzuru meşruttur.»
Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus
olmak üzere gelecek inikada talik olunur.
(«Maliye Vekili bulunsun» sesleri)
BAŞKAN — Araştırdık efendim, namına
gelen maliye temsilcisi de burada bulunmadığı
nı söylediler.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Müstaceli
yet karan vardır, bir defaya
mahsus olmak
üzere...
BAŞKAN — Yarınki gündeme alırız, efen
dim.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Yann da
Meclis toplanacak mı, efendim?
BAŞKAN — Gündemimizde Anayasa Mah
kemesi kanun tasansı vardır, yann toplanmak
icabedecektir, efendim.
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Buyurun Kemal Bağcıoğlu.
KEMAL BAĞCIOÖLU (Maraş) — Çok muh
terem arkadaşlanm, bendeniz bu meselede, yani
takririn oylanıp oylanmaması mevzuunda Yük
sek Başkanlık Divaniyle aynı kanaatte değilim.
Çünkü İçtüzük, her hangi bir kanunun görüşül
mesi sırasında o kanunla ilgili Bakanın ve Ba
kanlık erkânının burada bulunmasını âmirdir.
Fakat böyle bir önergeyle henüz gündeme girme
miş bir mevzuun gündeme alınması için yapıla
cak oylama sırasında Bakanın bulunup bulun
madığına bakılmaz. Buna ait bir sarahat ve mâ
ni bir hüküm olmadığı için takririn oylanması
ve tasarının gündeme girip girmemesi mevzuun
da Yüksek Heyetinizin karannın alınması muktazidir. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, bu kanun tasansımn
bugünkü gündeme alınarak müzakere edilmesini
oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ancak Maliye Bakanı arkadaşımız burada
bulunmadıklanndan ve 87 nci maddenin ikinci
fıkrası da böyle bir kanunun müzakeresinde Ba
kanın bulunmasını meşrut kıldığından gelecek
Birleşime bırakılmıştır.
2. — Anayasa Mahkemesi kanun tasarısı ile
İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve 3 arka
daşının, Anayasa Mahkemesi Kanunu teklifi ve
Adalet, Anayasa ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/99, 2/125) (S. Sayısı : 54) (1)
BAŞKAN — Efendim, gündemimizde Ana
yasa Mahkemesi kurulması hakkındaki kanUn ta
sarısı ve teklifi vardır. Bu tasan ve teklifin so
rulardan evvel ivedilik ve öncelikle görüşülmesi
hakkında iki takrir verirlmiştir, şimdi onlan
okutuyorum.
Millet Meclisi Riyasetine
Bugünkü gündemin sonunda bulunan Ana
yasa Mahkemesi Kanun tasarısının görüşülmesi
nin gündemin başına alınmasını arz ve teklif
ederiz.
Edirne
Nazmi özoğul

Samsun
Osman Şahinoğlu

(1) 54 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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Sayın Başkanlığa
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını
ar/ ve teklif ederim.
Burdur
•!
Mehmet özbey
BAŞKAN -— Efendim, Anayasa Komisyonu
da bu baptaki tekliflerini, raporunum 8 nei mad
desinde sıralamıştır. Bu dört ayrı teklifi, ayrı ay
rı reylerinize sunacağım. Şimdi, Anayasa Komis
yonu raporunun 8 nei maddesini okutuyorum:
«VIII - Komisyonumuz, ayrıca, Yüksek Baş
kanlıkça, Millet Meclisi Genel Kurulunda rapo
ru görüşmelere esas teşkil edecek komisyon olarak
tensibedildiğinden, raporunun Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini, Anayasanın 7
nei geçici maddesinin bu kanunun en geç 25 Ni
san 1962 tarühinde kanunlaşmasını gerektirmesi
mmacehesinde, teklif eyler. Komisyonumun ay
nı sebeple, raporun, gündemin Başkanlık Divanı
sunuşları dışındaki bütün diğer maddelerinden
önce ve aralıksız olarak müzakere ve intacını ve
raporunun müzakeresine başlanmasından itiba
ren, Yüce Millet Meclisinin sabah saat 10 da ça
lışmaya başiıyarak, gerekirse alkşam yemeğinden
sonra da oturumlarına devam etmesini teklif ey
ler.»
BAŞKAN — Efendim, bu teklif, arkadaşları
mızın takrirlerinden daha şümullü ve diğer mad
deleri de muhtevidir. Şimdi ^ıra ile oylarınıza
sunacağım.
önce tasarının, sorulardan evvel görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etimiyenler... Kabul edilmiştir.
iŞimdi Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının
müzakeresinde, Anayasa Komisyonu değiştirici
nin müzakereye esas alınmasını reylerinize ara;
ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Zaten öyie görüşüle
cektir.
«BAŞKAN — Bütçe Komisyonunu daha sonra
getirmişler de onun için arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
İkincisi, tasarının öncelikle görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü olarak bu tasarının en geç 25 Nisan
(
19>62 tarihine kadar kanunlaşması gerektiğinden,

Anayasa Komisyonu1 teklifine göre, hengün saat
10 dan itibaren toplanılması hususunu reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Eltmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Komisyon lütfen yerlerini alsın.
Efendim, bir düzeltme vardır, şimdi onu oku
tuyorum.
Yüksek 'Başkanlığa
Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı hakkında
ki Anayasa Komisyonu' raporunun 313 ncü say
fasının 211 nei saltırındaki «132 nei maddenin 2
nei fıkrası» ibaresinin «132 nei maddesinin 1 nei
'fıkrası» olarak;
Aynı sayfanın 30 nen satırının sonundaki
«Anayasa» kelimesi «Anayasaya» olarak;
#7 nei sayfanın sondan 13 ncü satırındaki «ikItidarı muhalefet» ibaresi «iktidar / muhalefet»
olarak;
&9 nen sayfanın sondan 8 ve 9 neu satırlarındaki «bütün üniversitelerde» ibaresi «iher üniver
sitede» olarak düzeltilecektir.
Arz olunur.
Anayasa Komisyonu Sözcüsü
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Gerekli düzeltme yapılacaktır.
Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının tümü
üzerinde görüşmek istiyen arkadaşlar istek sıra
sına göre şöyledir .Yalnız isimleri okunan arkadaşlar kanun ta
sarısının lehinde, aleyhinde veya üzerinde konusaçaklarını bildirsinler.
Mehmet Altmsoy (Niğde), üzerinde,
Raif Aybar (Ankara), grup adına,
Cevat önder (Erzurum), üzerinde,
'•
Ahmet Tahtakıbç (Uşak), üzerinde,
Asım Eren (Niğde), lehinde,
Reşit Ülker (İstanbul), lehinde...
Başka söz istiyen arkadaşlar varsa lütfen
isimlerini yazdırsınlar.
/Evvelâ Yüksek Heyetinize, bu kanuna ait ge
rekçe ve maddelerinin heyeti umuımiyesinin okun
masına lüzum olup olmadığını sormak .mecburiye
tindeyim. Okunmasını kabul edenler... Eltmiyen
ler... Kabul edilmemiştir.
Tasarınım tümü üzerinde partiler adına görü
şeceklerden Sayın Mehmet Altınsoy'a söz veriyo
rum.
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CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MÎLLET PAR
TİSİ
MİLLET
MECLİSİ
GRUPU ADI
NA
MEHMET
ALTINSOY
(Niğde) —
Muhterem arkadaşlar. Anayasa
Mahkeme
si kanun tasarısı üzerinde
Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi Meclis Grupu adına
ve ayrıca bu hususta bir kanun 'teklifine imza
koymuş olan bir C. K. M. P. üyesi sıfat iyi e arzı
malûmat edeceğim.
Modern bir Anayasa tedvini, onun teminata
raptı ve kanunların Anayasa'ya uygunluğunun
kazai murakabesini temin ve talhakkuk ettire
ceğini siyasi programında ifade ve ilân etmek
le ilk siyasi teşekkül olmak balhtiyarlığmı ih
raz eden ÖKMP, huzuru âlinize gelen bu ka
nun tasarısı ile, uzun seneler yılmadan müca
delesini yaptığı demokratik müesseselerden bi
rinin daha kuruluş safhasına girdiğini görmek
le mütehassis olmaktadır. (Alkışlar)
Büyük Türk Milletinin demokrasi yolunda
ilerlemesine mühim âmil olacak bu müesseseyi
bu asil milletin siyasi rüştü ve memleketin po
litik zemini henüz bu dâvanın tahakkukuna
müsait olmadığı devirlerde bile cesurane müda
faa etmekten fariğ olmıyan CKMP kendi dâ
vasının Anayasalaştığı bu merhalede elbette
hâdiseye bigâne kalamazdı. Bu sebepledir ki,
Anayasamızın âmir hükmüne uyularak 6 ay
içinde Büyük Meclisinizce kurulması mukar
rer Anayasa Mahkemesi hakkında CKMP nin
görüşlerini ihtiva eden bir kanun tasarısı tek
lifini CKMP li 3 arkadaşımla imzalanıp Yük
sek Meclisinize takdim eylemiştik. Hükümetçe
de bir kanun tasarlısının komisyonlara havale
edilmesi sdbebiyle bütün komisyonlardan 2 ta
sarının birlikte mütalâa ve müzakeresi yapıl
mıştır. Adalet, billhassa Anayasa ve Bütçe -ko
misyonlarınca nâçiz teklifimizin esas metin ola
rak nazara alınması tâdil, tay, ve ilâvelerinin
de yapılmış olmasına rağmen bizim için vesilei
iftihar olmuştur.
Ancak, yapılan tâdil ve eklerle son şeklini
almış bulunan tasarıda muhterem komisyon
larla hemfikir olmadığımız bir hayli husus
mevcuttur, sırası geldikçe bu hususları gerek
kanunun tümü üzerinde bu görüşmemizde ge
rekse maddelerin müzakeresinde arz etmeye ça} ışaeağız.
Kanunların Anayasaya uygunluğunun kazai
murakabesi asrımızda hemen bütün modern
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Anayasaların vazgeçilmez bir rüknü olmuştur.
1924 Anayasasının mâruf 103 ncü maddesi, ka
zai kararların murakabe mercii olan Yargıtay
ve Danıştayea tatbike müsait bir tefsire tabi
tutulmadığı içindir ki, uzun seneler kanunların
Anayasaya uygunluğu murakabe edilememiş ve
belki de bu sebeple bir yığın anti demokratik
kanun zubur etmiştir.
Geçmişten alman tecrübenin de tesiri ile ye
ni Anayasamız kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun kazai murakabesinin uzunca ve sarih ola
rak biraz lüzumsuz da görülse - teferruatına
kadar tesbit etmiştir. Batı demokrasilerinde ka
zai murakabe çeşitli organlar vasıtasiyle yapıJmaktadır. Ayrıca kanun, tatbikten önce veya
tatbikten sonra, murakabe edilmek gibi ayrı is
tikamette sistemlere tâbidir. Anayasamız bu
tip prensiplerinde Vaymar ve Bonn Anayasala
rından, kısmen de İtalyan mevzuatından ilham
aldığı cihetle kazai murakabe prensibinde Al
man ve İtalyan sistemlerini tercih etmiştir.
Bu kaynaklarından kazai murakabe organı
müstakil bir Anayasa Mahkemesidir.
İşte kanunların Anayasaya uygunluğunu
murakabe edecek organın sarahaten isimlendi
rilmesi, müessesenin kuruluş esaslarını, âzala
rının tâbi olacağı statü ve seçim tarzını bizzat
tesbit etmiş olması, mahkemenin vazifesinin de
bugünkü ihtiyaçlara göre düzenlemiş olması,
gerek tasarı tekliflerinin gerekse bu teklifi inceliyen komisyon ıçalışm alarmın Anayasanın
sarih hükümleri muvacehesinde ve esasta fark
lı olmaması neticesine müncer olmuştur. Anay?„sa Mahkemesince tatbik edilecek usule gelin
ce: Anayasamız bu hususun düzenlenmesini
kanuna bırakmıştır. Bu sebeple, teklifimizde
usulî maddelere genişçe yer verilmiş olmakla
beraber daha ziyade cemiyetimiz bünyesinde
yeni olan bu müessesenin kendi usulünü tatbi
katta karşılaşacağı meselelere 'göre içtihatla
çözebileceği düşüncesinden hareket etmiştik.
Mâruz sebebe binaen kapsayıcı bir düzenleme
den kaçınmıştık. Komisyonlarda bu husus da
ha teferruatlı, dalha tahdidi, bir maihiyet almış
tır ki, kanaatimizce bu usulün müstakbel ihti
yaçlara tamamiyle cevap vereceğini düşünmek
keramete yakın bir ileri görüşlülük olur.
Hükümet tasarısı ve komisyonlar tadilleriyle teklifimiz arasındaki farklar umumi olarak
şö\ylece hulâsa edilebilir :
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1. Teklifimizin birinci maddesinde Anaya
sa Mahkemesinin (Müstakil bir organ) olduğu
nu hassaten zikretmiştik. Esasen kuvvet müs
takil hüviyetini Anayasadan alan bu müessese
nin teyiden istiklâlinden bahsetmek hoş gibi
görünür ise de Anayasa Mahkemesi bütçesinin
Adalet Bakanı tarafından müdafaası ve hele
azaların maaşa'tmm Adliye Bakanlığı bütçesi
fasıllarına eklenmesi gibi komisyon tadilleri bu
tekrarı zaruri kılar kanaatindeyiz.
2. Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek
âzalarının seçilme yeterliği esas kanunda tadâdedilmiştir. Tadillerde buna üçüncü bir fıkra ek
lenmiştir ki, kanaatimizce bu fıkra hükmü biz
zat Anayasamızın lâfzına ve ruhuna ve insan
Hakları Beyannamesine aykırıdır. (Hâkimlik
meslekine alınmamayı gerektiren suçlardan ce
za takibi altına alınmamış olmak) ibaresi «beraeti zimmet asıldır.» prensibini yok edici ma
hiyettedir. Ayrıca, (.... Ceza takibi altına alın
mamış olmak) terimi mâ'tu£iyeti belli olmıyan
bir takipten zamanı tâyin edilmiyen bir nehiy
çıkarmaktadır. Bu ifade tarzı âdeta vaktiyle
böyle ceza takibine mâruz kalıp sonradan beraet edenleri dahi seçilme hakkından maihrum
kılmaya matuftur. Şayet, komisyonların bu fık
radan muradettikleri mâna anlayışımız gibi ise
böyle bir fikre iştirake imkân görmemekteyiz.
3. Teklifimize Anayasa Mahkemesi asıl ve
yedek azaların seçildikleri kendilerine tebliğ
edildikten itibaren 10 gün içinde vazifeyi kabul
edip etmiyeceklerini şayet bu müddet içinde bu
nu bildirmezlerse kabul etmiş sayılacaklarını
zikretmiştir.
Komisyonlarda bu müddet tayyedilmiştir.
Fakat, âzalığm ademi kabulü halinde yeniden ya
pılacak seçimlere ait hükümler aynen alınmıştır.
Şu halde, bir ademi kabul hakkı tanımıştır. Esa
sen bu hakkın tanınmaması da imkânsızdır. Fa
kat ademi kabulün hangi zamana kadar mesmu
olacağı muallâkta kalmıştır. İşte, bu sebeple mu
ayyen bir müddet içinde kabul veya reddin vâki
olması, zaruridir. Teklif imizdeki 10 günlük me
hilde bu zaruretten doğmuştur.
4. Anayasamız bu mahkemeye bir başkan ve
bir başkanvekili seçilmesini emreder. Teklifimiz
de başkanvekili yerine 2 nci başkan tâbirini kul
landık, komisyonda da vâki tadile rağmen bu sı
fatın 2 nci başkan olmasında musırrız. Zira, baş
kan ve 2 nci başkanın birlikte gaybubeti halinde |

seçilecek vazifelinin adı başkan vekili olacaktır.
O halde 2 nci başkanlık devamlı, başkan vekilliği
arızidir. Anayasa hükmünün bu mânada anlaşıl
masının maslahata uygun düşeceği kanaatinde
yiz.
5. Devlet menfaatlerine aykırı olacak bir
açıklama veya bu mahiyette evrak veya belgele
rin Anayasa Mahkemesince celbi hususunda mü
racaat vâki oldukta bunu reddeden resmî ma
kama karşı Anayasa Mahkemesi 3 te 2 çoğunluk
la karar vermesini esas alan teklifimiz buna rağ
men bilgi vermemekte İsrar eden makamın bu ka
rarı (T. C. mn güvenliği ve yüksek menfaatlariyle birlikte yabancı devletlerle de ilişkin) ol
mak şartiyle kesin telâkki edilmiştir ki, bu fikre
iştirak edemeyiz. Zira, teklifin bu maddeyi ısda
rında Alman Anayasa Mahkemesi Kanununda
mevcut buna uygun bir maddeden ilham alınmış
tır. Kanaatimizce resmî makamların indî iddia
larını önlemek bakımından çok yerindedir. Kal
dı ki, (yüksek menfaatler) tâbiri çok suiistimale
müsait bir terimdir. Teşriî organların kararları
nı, çıkardığı kanunları murakabe etmek ve en
yüksek resmî makamları işgal eden zevatı muha
keme etmek gibi salâhiyetlerle mücehhez kıldığı
mız bir müessesenin önüne, 2/3 ekseriyetle karar
almak gibi bir baraja rağmen, memnu mıntaka
koymayı hukuk anlayışımızla kabili telif görmü
yor ve tasvibetmiyoruz.
6. Anayasa Mahkemesi her yönden istiklâli
tam bir müessese olmak iztırarmdadır. Bütçesi
nin Adalet Bakanlığı bütçesi fasıllarında müta
lâası, daha doğru bir tâbirle malî yönden Adalet
Bakanlığı ile irtibatı bulunması müessesenin müs
takil hüviyetine gölge düşürür kanaatindeyiz.
7. Teklifimizde mevcudolmıyan ve fakat
Anayasa Komisyonunca ilâve buyurulan 2 mad
de hakkında da kısaca arzı mâruzât eylemek is
teriz. Tasarının 24 ncü maddesinde Devrim ka
nunlarının Anayasaya aykırılığı iddiası ile iptal
dâvası açılamıyaeak ve geçici 6 nci maddede 27
Mayıs 1960 ile 5 Ocak 1961 arasındaki kanun ve
kararların bu mahkemede iptal cihetine (gidilemiyeceği yolundaki tadil ve ek kanaatimizce ha
şivdir.
Her iki hususta Anayasanın daha sarih ve
daha şümullü hükümler mevcuttur. Ayrıca, Ana
yasa Mahkemesinin kuruluşu ile doğrudan doğ
ruya 'hiçbir alâkası olmıyan bu hükümlerin, ku-
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ruluşa ait bu kanuna aktarılmasında bir fayda da
mülâhaza etmemekteyiz.
Muhterem arkadaşlar; her şeye rağmen bizim
de bir teklifini yaptığımız bu demokratik mües
sesenin tahakkukunda büyük şeref payının C. K.
M. P. ne aidolması bahtiyarlığını huzurunuzda
bir kere daha ifade etmek isteriz.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Raif Aybar.
YENİ TÜRKİYE PARTlSl MÎLLET MEC
LİSİ GRUPU ADINA RAİF AYBAR (Ankara)
— Sayın Başkan, Millet Meclisinin muhterem
üyeleri, yeni Anayasamızın 148 nci maddesinin
emrine uyarak hazırlanmış bulunan (Anayasa
Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri hak
kında kanun) tasarısını müzakere etmekte bu
lunduğumuz şu anda Yeni Türkiye Partisi Mec
lis G-rupu adına kanunun tümü üzerinde bâzı
düşünce ve temennilerimizi kısaca arz etmeyi
vazife telâkki ettik.
Zira hu tasarının kabulü ile Devletin bünye
sinde isler hale girecek olan Anavasa Mahke
mesi Türkiye'nin siyasi ve hukuki düzenine
yeni Anayasamızın ilâve ettiği son derece ehem
miyetli bir müessesedir.
Filhakika, tasarının ka'buliyle;
A) Anayasanın 147 nci maddesindeki ka
nunların ve Yasama Meclisleri içtüzüklerinin
Anayasaya uygunluğunu murakalbe edecek bir
yargı organının kurulması mümkün olacak.
B) Ayrıca Yüce Divan yeni Anayasanın
kabul ettiği esaslara taazzuv etmiş 'bulunacak
tır.
C) Ve yine yasama dokunulmazlığının kal
dırılması ve Büyük Millet Meclisi üyeliğinin
düşmesi kararlarının kazai murakabe yolu açıl
mış bulunacak ve nihayet
D) Siyasi partilerin malî murakabesi ve
siyasi partilerin Anayasa yasakları önündeki
faaliyetleriyle temelli ve kapatılmalarında sa
lahiyetli yeni bir kaza mercii çalışır hale gel
miş bulunacaktır. Huzurunuzdaki tasarının hu
kuk düzenimiz için bu gibi mühim yenilikleri
muhtevi bulunması yanında; parti programı
mızla da taraftarı bulunduğumuz bir Anayasa
Mahkemesine Türkiye'nin de kavuşmasını gün
meselesi haline getirmiş bulunması Yeni Tür
kiye Partisi olarak, tasarıyı memnuniyet ve pe-

şin bir sempati ile karşılamış bulunduğumuzu
bilhassa ifadeye 'bizi davet etmektedir.
Ayrıca şu hususu da hemen arz etmeyi borç
sayıyoruz ki, Hükümet tasarısı ile milletvekili
arkadaşlarımızın himmet mahsulü teklifini bir
likte tetkik etmiş olan komisyonlarda tasarıya
müzakere edilen şeklini vermek için harcanmış
emekler ve çok yerinde hassasiyetlerle yapılmış
tadil ve ilâvelrin taşıdığı değeri Grupumuz adı
na takdir ve ve şükranla karşılamaya lâyık gör
mekteyiz. Maddeler üzerindeki mütalâalarımızı
müzakereler esnasında gerekli gördükçe
ayrıca
ifade edeceğimizi kaydederek tümü üzerindeki
mâruzâtımızı bu müzakereler dolayısiyle birkaç
nokta üzerinde durarak Yüksek Heyetinize top
luca sunmakla yetineceğiz.
Muhterem arkadaşlarını, malûmlarıdır ki, es
ki Anayasamızın 103 ncü maddesinde (hiçbir ka
nun Anayasaya mugayir olamaz) hükmü mevcut
idi. Fakat bu hükmün hakkiyle ve kemaliyle iş
lemesini sağlıyacak bir müeyyide ve tatbikat ne
teşriî ve icrai organların mesaisinde, ne de ka
zai içtihatlar sahasında temin ve tesis edilebil
miş değildir. Hukuk düzenimizde bu bakımdan
bir boşluk vardı. Yıllar yılı bu durum devam
etmiş, siyasi iktidarların tutum ve zihniyeti eriy
le siyasi ve hukuki plânda, toplumun ve kişile
rin Anayasa önündeki haklarının
masuniyeti
müessir ve katî bir teminata mazhar olamamıştı.
Bu yüzden bilhassa çok partili demokratik dev
reye girildikten sonra, memleketimizde devamlı
huzursuzluklar ve kayıplar bahis mevzuu olmuş,
zaman zaman büyük buhranlar doğmuş ve niha
yet bizi ihtilâle götüren neticeler hâsıl olmuştu.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu hakkındaki bu
kanun, bu sebepledir ki, her siyasi teşekkül ve
vatandaş için büyük bir ferahlık âmili olmak lâzımgelir. Bu mütalâanın karşısına geçip her han
gi bir demokratik nizam için müstakil bir Ana
yasa Mahkemesi şart mıdır? İngiltere ve Ame
rika gibi büyük demokrasilerde
müstakil bir
Anayasa Mahkemesi diye bir müessese mevcudolmadığına göre Anayasa Mahşemsi Anayasa
nizamlarının bekçiliğini yapabilecek yegâne te
minat müessesesi değildir denilebilir. Fakat bi
lindiği üzere gerek İngiltere, gerek Amerika'da
kanunların Anayasaya aykırılığı meselesi normal
kaza organlarının içtihatlariyle cemiyet bünye
sinde rahat ve garantili çalışan bir emniyet subapma malik bul un a gelmektedir. İsviçre'de bu
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konu bir anayasa maddesiyle (113) Temyiz Man* I
kemesinin Anayasa Mahkemesi niteliğiyle teçhiaj
edilmesi suretiyle halledilmiştir. Hal böyle olinakla beraber, Türkiye'de; başardığımız mazi
nin arkasından yeni bir Anayasa
yapılırken
Anayasa hâkimiyetini sağlamak üzere, dayanağı-*
m ve membamı doğrudan doğruya Anayasadan
alacak müstakil bir yargı organı kuruluşuna git
mek en isabetli yol olmuştur.
Zaten; Avusturya'dan başladıktan sonra, 'Al
man ve İtalyan anayasaları gibi modern anaya
saların kabul ettiği sistemin de kanunların Ana- <
yasaya uygunluğunu murakabe
için müstakil
bir Anayasa Mahkemesi kurmak sistemi olduğu
malûmdur. Bu itibarla partimiz adına; Anaya
samızın kabul ettiği Anayasa Mahkemesini ku*vup işletecek olan bu kanunun, Türk siyasi ve
hukuki hayatına çok şey kazandırabileceği ka
naatindedir. Anayasa Mahkemesinin işlemesinden
sonjra, artık Türkiye'de siyasi iktidarların ne
fertleri, ne zümreleri, ne de topyekûn cemiyeti j
Anayasamızın taşıcjığı hukuktan şu veya bu öl
çüde mahrum edebilme ihtimali bahis mevzuu
olmamak lâzımgelir. Bu sayede;
parlâmento
üyelerinden
siyasi teşekküllerden bağlıyarak
tek tek millet efradına kadar herkesin vicdanın
da bu neviden bir emniyte duygusunun yer et
mesinden doğacak huzurun nimetlerine intizar
etmek hakkımızdır.
Muhterem arkadaşlar, bu tasarı münasebe
tiyle Yeni Türkiye Partisi adına böylesine iyim
ser, ümitli ve huzurlu bir kanaat ifade ederken
15 asıl ve 5 yedek üyeden kurulacak Anayasa
Mahkemesinin müstakbel üyelerine ve bu üye
lerin ve adaylarını seçecek yetkili mercilere, oy
larının önemi, vazifelerinin kutsallığı ve hizmet
lerinin Türk Devletinin hayatında Türk mil
letinin halinde ve istikbalinde taşıyacağı de
ğer hakkındaki kanaatimizi da işaret ve ifa
de tetmiş bulunuyoruz.
Filhakika, bu tasarının kabulünden son
ra kurulup işliyecek Anayasa Mahkemesinin
görev ve yetkilerinin ifade ettiği büyük mâ
na şudur iki, bu Devlet ve bu millet; ve hakları
kanunla tesbit edilmiş 20 kişilik !bir mahkeme
heyetine; bir cemiyetin mümtaz evlâtlarına
verilebilecek sıfatların en önemlisi, «n şeref
lisi ve şüphesiz aynı zamanda en vebalı ve en
mesuliyetrilerinden birini tevdi etmiş olacak
tır, Bu o kadar böyledir' ki; sadece ve sa- |

deee Anayasa Mahkemesinin kanunları iptal
etmek yetkisini düşünmek bile bu hususu (ka
bule kâfidir. Zira bir kanunu iptal keyfiyeti
milletin yasama, hakkının tek mümessili olan
Büyük Millet Meclisinin Anayasa önündeki ye
rini ister istemez ve dolayısiyle tesbit et
mek demek olabilir. Başka bir ifade ile bir
kanunun iptal keyfiyeti mahiyeti itibariyle de,
neticeleri itibariyle de haiz bulunacağı siyasi
ve hukuki porte bakımından Anayasanın mil
lete tanıdığı hakların her an ayakta ve yürür
lükte kalmasının teminatı olacağı gibi cemiyet
te siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal ağır ve
vahim buhranlara da sebebolabilir. Anayasa
Mahkemesinin görevlerine bu açıdan bakılın
ca memleketimizin şartları ve hususiyetleri na
zara alınarak Anayasa ile tanzim edilmiş bulu
nan kuruluş usulünün tekemmülü sonunda te
şekkül edecek Anayasa Mahkemesinin, üyele
rinin seçiminde ve seçilecek üyelerin de görev
lerinde, millet hayrına en başarılı neticelere
ulaşılmasını Yeni Türkiye1 Partisi olarak şimdi
den halisane temenni etnıevi vazife sayarız.
Bu münasebetle ve açıkça ifade ederim iki :
Anayasa Mahkemesi üyeliğinin
kanunen
tesbit edilmiş olan vasıfları daha ziyade ob
jektif vasıflardır. Bu vasıfların yanında ve
hatta üstünde seçicilerin izanları ve vicdanlariyle arayacakları ve seçilenlerin de karakter
leri ve bütün moral değeriyle ne pahasına
olursa olsun maliki ve sahibi kalmaları gereken
birtakım sübjektif vasıflara da ihtiyaç vardır
Bu beyanımızla üzerinde durmak istediğimiz
hususu 'biraz daha açıklamamıza müsaadenizi
rica ederim.
Türkiye bugün 'bir İhtilâl sfonu devri yaşa
maktadır. Siyasi taazzuv bakımından bünye
miz yeni bir oluş örgüsü içindedir. Yeni Ana
yasamız siyasi, sosyal, ekonomik haklar ve hür
riyetler salhasına yeni müesseseler katmış va
tandaş hak ve (hürriyetleri1 alanına geniş 'hü
kümler getirmiştir.
Cemiyetimizde sağlı, sollu birtakım tema
yüller daha bugünden itina ile takibe değer
belirtiler göstermektedir. ıSiyasi, «Sosyal ve
ekonomik alanda Anayasamızın metniyle ve ru
hiyle ayakta tutulması dâvası yanında Türki
ye'nin siyasi ve sosyal kader veçhesi ve Türk
milletinin yüksek menfaatleri meselesi yasama
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ve icra organlarının mesaisine talbiatiyle müessir olacak siyasi teşekküllerin faaliyetlerinde de
elhemmiyetli roller oynıyacaktır.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin, işte bütün
bu meseleleri kavrıyacak hakiki ve üstün bir
ehliyet ve kifayet ifade eden objektif nitelikler
yanında, onlara munzam olarak, birtakım subjektif evsafta da tesa'hüpleri (gerekecektir.
Yani Anayasa Mahkemesinin 'her üyesi cemiyete karşı hudutsuz mesuliyet duygusu yaşainak, şalisi düşünce ve temayüllerini ve bütün
beşerî sıfatlarını irkilmez bir tarafsızlık baskısı altında tütahilmek, memleketin büyük ment'aatlerinin nabzı Anayasanın metin ve ruhunun
nabzında birleştirmeyi âdeta tabiat haline ge~
tirebilmek gibi müstesna evsaf göstermeye elvenişli bir iç yapısına ve 'hüviyete sahrbolmalıdırlar.
Muhterem arkadaşlarımız;
Dikkat buyrulmuş olacaktır ki, mâruzâtımızda tasarının getirdiği müessesenin detaylarina, teknik hususlaıına maddelerde şekillendirilmiş düşüncelerin ta'hlillerine yer vermiş değiliz.
Bunun iki sebebi var. 'Bilhassa Anayasa K'omisyonunun evvelce de işaret ettiğimiz gibi tasarıyı Anayasayı bihakkın dile getirir hale ifrağ etmek için yaptığı tadilleri ve ilâveleri sufeti umumiyede şükranla tasvibetmişizdir. Tasarı üzerindeki maruzatımızın bu çerçevede kalmasının ikinci sebebi de tasarının asıl ehemmiyetinin Anayasa Mahkemesinin Türk hukuk
düzenine girmesinin ifade ettiği mânada toplanmasıdır. (Biz Ibu mânayı da millet hayatında
Anayasa hukuku bakımından 'huzur, /istikrar ve
güven 'getirme roliyle ve büyük teminatlarla
çok önemli bir kaza merciinden seçilecek kim
selerin evsafında kifayet ve isabet hulunmasiyle doğrudan doğruya ve birinci derecede
alâkalı saymaktayız.
Müzakerelerin hitamında daha kâmil (bir
şekle ıgeleeeği muhakkak olan bu tasarıyı tü
mü itibariyle Yeni Türkiye Partisi adına ümit
ler ve tasviplerle karşılar, millete hayırlı ol
masını niyaz eder, hürmetlerimizi sunanın.
(Alkışlar)
'BAŞKAN — Sayın Önder.
CEVAT ÖNDER (Erzurum) -- Pek muhte
rem arkadaşlarım,
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Devlet organları, fonksiyonlarını yerine geti
I
rirken,
hudutsuz ve sınırsız hareket edemezler.
I
Bu hudut ve sınır, hukuktur. Bu hududu tanıyan
I Devlet organlarının mevcut bulunduğu memle
I kette «Hukuka bağlı Devlet» ideali gerçekleşmiş.
demektir.
Hukuka ıbağlı Devlet idealinin gerçekleşmiş
I
I ibıılunduğu bir 'memlekette teşriî faaliyet göste
I ren organların mesuliyetsizliği prensibini kabul
I etmek ve bu mesuliyetsizlik prensibini tam ve kâ
I mil mânasiyle tahakkuk ettirmek şarttır. Ancak,
I bu mesuliyetsizlik prensibine muvazi olarak, teş
I riî organın kanun koyma salâhiyetinin de sınır
I landırılması lâzımdır. Teşriî organın salâhiyet
I lerinin sınırlandırılması,
1, Anayasa kaidelerine, diğer kaidelerden
I
açık ve katî bir üstünlük tanımakla ve
I
2. Kanunların Anayasaya uygunluğunun ta
rafsız ve katî teminatlı bir kaza merciinin (Ana
I
yasa Mahkemesinin) murakabesi altına koymakla
I
mümkün olur.
I
IBu prensiplerden birincisi, yani Anayasanın
I
üstünlüğü prensibi, 1924 Esas Teşkilât Kanunu
I
ile gerçekleşmiş idi. Filhakika bu kanunun 103
I
ncü maddesinde «Teşkilâtı Esasiye Kanununun
I
hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal
I
veya tadil olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilâtı Esa
I
siye Kanununa münafi olamaz.» denilmekte idi.
I
Eğer bu maddenin mâna ve medlulü, mahke
I
melerimiz tarafından iyice anlaşılmış ve bu mad
I
de iyice tatbik edilmiş olsaydı, ikinci prensip de,
I
yani kanunların Anayasaya, uygunluğunun kazai
murakabesi prensibi de, kısmen olsun, gerçekleş
I
miş olacaktı. Çünkü 103 ncü maddenin mâna ve
I
medlulü, kanunların Anayasaya uygunluğunun
I
kazai murakabesine mâni değildi; bilâkis, umumi
mahkemelere bir kanunun Anayasaya uygun
olup olmadığını, defi' yoliyle tetkik etmek imkâ
nını veriyordu. Eğer tatJbiıkat, mezkûr 103 ncü ,
I
maddenin lâfzına değil de, ruhuna göre gelişmiş
olsaydı, belki bugün, millet olarak birçok ıstırap
ları çekmemiş olacaktık.
Yeni Anayasa, çekilen acı tecrübelerin ışığı
altında, yepyeni bir müessese getirmiş bulunmak
tadır. Bu müessesenin adına, «Anayasa Mahke
mesi» diyoruz. Anayasa Mahkemesinin kanun ta
sarısını müzakere etmenin gururu ve sürura için
deyiz.
Anayasa, Anayasa Mahkemesi hakkındaki en
I mühim hükümleri vw ve Anayasa Mahkemesini
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inşa etmiştir. Müzakere ettiğimiz bu tasarının bâ
zı hükümleri, Anayasadaki maddelerin tekrarın- :
dan ibarettir. Geriye kalan hükümler ise, kuru
luşa ve usule taallûk etmektedir.
Kanunların Anayasaya uygunluğunun kaızai
murakabesi iki türlü mümkündür:
1. Dâva yoliyle,
2. Def yoliyle.
Anayasa ve Ibu tasarıya göre kurulacak olan \
Anayasa Mahkemesi, hem dâva yoliyle ve hem de ;
defi yoliyle murakaibe vazifesini yapacaktır. Böy
le karma bir sistemin tercih olunmasında büyük ;
Ibir isabet mevcuttur. Anayasa Mahkemesine, ;
murakabe vazifesinden dalha başka vazifeler de \
düşmektedir. Bu vazifeler, Yüce Divan sıfatiyle ]
muhakeme, siyasi partileri kapatma ve hesapları- :
m murakabe, T. B. M. M. üyelerinin üyelikten
düşme veya dokunulmazlık halklarının kaldırılma- !
sı kararlarını iptal, Danıştay Başkan ve üyelerini
seçmek, uyuşmazlık mahkemesine Başkanlık vazi
fesi görmek gibi, Jıerbiri yekdiğerinden mühim
vazifelerdiir.
Bu itibarla, bu tasarı üzerinde ne kadar has
sasiyetle durulursa duraılsun, ne kadar çalışılır
sa çalışılsın, yerindedir ve hattâ azdır.
Memleketijı ihtiyaçlarını, geçirilmiş acı tecrü
beleri, yalbancı memleketlerdeki sistemleri tetkik
ederek, göz önünde tutarak bu tasarıyı hazırlıyan
Hükümete; Ibüyük bir emek sarf ederek başka bir >
tasarı hazırlıyan Sayın Saadet Evren'e ve arka
daşlarına; tasarıları çjok ciddî bir şekilde tetkik
ve müzakere eden ve nelticede tasarıya çok yerin- •
de müdahalelerde bulunan Adalet, Anayasa, Büt<je Komisyonlarına teşekkür ötmek bir vazifedir.
Bu teşekkür vazdfesiini de ifa ettikten sonra,
tasarıya bâzı noktalara dokunmayı da faydalı bul
maktayız.
1. Hükümet tasarısındaki 51 nci maddenin
3 ncü fıkrasındaki: «İptal edilen kanun veya İç
tüzük dolayısiyle husule gelecek boşluk âmme in
tizamlını tehdit edici mahiyette görülürse, Ana
yasa Mahkemesi; yeni kanun ve İçtüzük hüküm
leri yürürlüğe girinceye kadar, işbu hoşluğu gi- ,
derme ve âmme nizamını koruma gayesiyle, mev
cut bulunan hukuki esaslar dâhilinde tatbiki za
ruri olan hukuk kaidelerini de kararında göste
rebilir.» hükmünün Adalet ve Anayasa Komis
yonlarınca çıkarılması, yerine başka 'hüküm ko
nulması gayet yerinde olmuştur. Çünkü Hükümet ',
tasarısının bu hükmü teşriî ortgamn varivfe ve sa-

lâlhiyetine tearuz teşkil etmektedir. Kamun koy
ma salâhiyeti münhasıran millî iradeye müstenit
teşriî organlara mahsus bir salâhiyettir. Bu sal'âlhiyetiin devri ve ferağı bahis mevzuu olamaz.
Bu itibarla, gerek Adalet ve gerekse Anayasa
komisyonları gayet yerinde bir tadilde bulun
muşlardır.
2. Müzakere ettiğimiz tasarımın 50 nci mad
desinin 1 nci fıkrasına göre: «Anayasa Mahkeme
sinin kararlan kesindir.» umumi usul hukuku
prensipleri muvacehesinde, kaziyei muhkeme ha
lini almış, yani kesinleşmiş hükümler aleyhine
kanun yollarına başvurmak mümkün değildir.
Binaenaleyh Anayasa Mahkemesinin kararları
na karşı kanun yollarına gidilemiyecektir. Ya
ni Anayasa Mahkemesinin kararlarına itiraz
etmek, bu kararları temyiz etmek veya karar
lar için tashihi karar talebinde bulunmak müm
kün değildir.
Halbuki Türk Ceza Usul Hukuku, kesinleş
miş hükümlerin, bâzı hallerde yeniden tetkikine
imkân vermiştir. Bu, «İadei muhakeme» mües
sesesidir. Muhakemenin iadesi hüküm katîleştikten sonra, duruşma sırasında ihtiyacolunan
bâzı evrakın sahte olduğunun anlaşılması, mu
ayyen vaziyetlerde yeni delil ve vakıaların mey
dana çıkması gibi, kanunda tahdidi surette gös
terilmiş olan bâzı hallerin mevcudiyeti dolayı
siyle, bu hükmü ortadan kaldırarak dâvaya yenibaştan bakılmasını istihdaf eden hususi ma
hiyette bir usuldür. İadei muhakeme bir kanun
yolu değildir. Çünkü, «kanun yolu» adı veri
len yollar, ancak henüz katîleşmemiş hükümle
re karşı üst mercie gidilmesini ifade etmekte
dir. Muhakemenin iadesi usulü ise münhasıran
katiyet kesbetmiş ve kanun yollarına müraca
at imkânı kalmamış olan hükümler hakkında
caridir.
O halde, iadei muhakeme müessesesi, pek
âlâ bu tasarıya konulabilirdi. Yüksek Adalet
Divanı tecrübesi, Yassıada kararları ve daha
bâzı acı tecrübeler, böyle bir usul müessesesi
nin konulmasını zaruri kılmaktadır. Kanaati
mizce tasarının en noksan tarafı iadei muha
keme veya benzeri hir müessesenin mevcut bu
lunmayışıdır.
3. Anayasa mahkemesinde, raportörlük mü
essesesine kâfi derecede ehemmiyet verilmeme
si de, tasarmm tenkide şayan taraflarından bi-
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ridir. Bu itibarla Bütçe Komisyonu raporunda
ki, Y. T. P. âzalarının muhalefet şerhlerine
hak vermek gerekir.
Netice olarak diyebiliriz ki, Anayasa ne ka
dar güzel hükümler koyarsa koysun, bu tasarı
ne kadar güzel olursa olsun, hukuka bağlı Dev
let idealinin gerçekleşmesi için Anayasa Mah
kemesinin iyi ellerde, iyi işlemesi lâzımdır.
Hukuka bağlı Devlet rejiminin, tam ve kâmil
mânasiyle teessüs etmiş ve yerleşmiş sayılabilmesi için, hukuki ve içtimai müesseselerin hem
kâğıt üzerinde, hem de hakikatte mevcut bu
lunması zaruridir. Aynı zamanda bu ve emsali
müesseselerin fiilen müessir bir şekilde çalış
ması, işlemesi lâzımdır, işte bu sebeple biz di
yoruz ki, Anayasa Mahkemesini şerefli, namus
lu ve vicdanlı Türk hâkimlerinden teşekkül et
tirelim. Ancak bu suretle Adalet idealine, hu
kuka bağlı Devlet idealine yaklaşmış oluruz.
Büyük Roma Hukukçusu Nepinyanus'a göre
adalet şerefli yaşamaktır. Böyle adalet, şerefli
hâkimlerden meydana gelen mahkemelerde te
celli eder.
Cenabı Haktan Anayasa Mahkemesinin şe
refli olmasını, Türk Milletine hayırlı hizmetler
görmesini diler; hepinizi hürmetle selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın
(Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Ana
yasa Mahkemesinin kuruluş ve çalışması hak
kında hazırlanan kanun tasarısının müzake
resine başlanmasını, memleketimiz ve milleti
miz için önemli bir hâdise olarak kaydetmek el
bette yerinde olur.
Tasarı, geç kalmış olması bakımından, ha
kikaten, geniş müzakerelerin yapılmasına im
kân bırakmamıştır. Bunu bir tenkid olarak de
ğil, bundan sonra kurulacak müesseseler üzeri
ne ilgililerin hassasiyetini çekmek için arz et
mek isterim.
Bilhassa Hükümet tasarısı, gerekçe bakımın
dan, memleketin önemli içtimai, siyasi ve huku
ki hayatiyle, meydana getirdiği yeni müessese
lerin fonksiyonları ile denk değildir. Yalnız,
Anayasa Komisyonu bu kanun tasarısı üzerin
de gerekçesiyle bize ışık tutmuştur ki, bunu
memnuniyetle ifade etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlar tasarının hukuki yönü üzerin-

de durdular. Müsaade ederseniz, ben de mâne
vi yönü üzerinde duracağım. Tanzimattan beri
hürriyet mücadelesi bizi, modern hukuk esas
larından da istifade ederek, memleketin içinde
bulunduğu birbirimizi çekememek rejiminin te
lâkkisinden kurtarmak için, modern müessese
lerin teminatına bağlanılması zaruretine getir
miştir. Onun için biliyorsunuz ki, Kurucu Mec
lis tarafından kabul edilip halkoyuyla yürür
lüğe ,giren yeni Türk Anayasasına ve Anayasa
Mahkemesine vücut verdi.
Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi
nin ana fonksiyonu, kanunların Anayasa uygun
luğunu tetkik etmekten ziyade nihai bir kaza
murakabesi vazifesini görecektir. Fakat, Türk
heyeti içtimaiyesi, vatandaş olarak, toplum ola
rak, fikir adamları ve basın olarak, nihayet
meclisler olarak evvelâ Anayasa inancı içinde
yeni bir devri idrak etmek mevkiindedir. An
cak, Anayasanın hangi kurulları murakabe ede
ceği keyfiyeti meselesi evvelâ ortaya konması
nı ica'bettiren gerçek Türk Anayasasının tam
inanç halinde yer alması, bu. meselenin Türk
halk felsefesi olarak duyurulması gerektir. He
men ilâve edeyim ki, arkadaşlar, açıkça bilin
mesi lâzımgelen, hukuk ve yüksek adalete daya
nan Devlet kurulamaması, halkın böyle bir ih
tiyaç duymamasından değil, idare edenlerden
ileri gelmektedir. O halde Türkiye'de hukuki
bütün teminat müessesesi ile birlikte Anayasa
nın yaşamasının gerçekleşmesi için işçi köylü,
esnaf, memur, türlü mesleklerin hepsine raci
bir toplum varlığı vardır. Temel fikirlerimizi
bu toplum inancına dayandırmalıyız. Böyle bir
varlığı Anayasa Mahkemesinin teminatı sayma
lıyız.
Istidraden söyliyeyim ki; «Adaletin kestiği
parmak acımaz» diyen Türk halkının, hattâ
idarelerin hatasını tashih etmeyi dahi kendi
millî varlığının bir geleneği sayan Türk halkı
nın, memlekette bir hukuk nizamının kurulması
için, bunun bütün prensipleri var olması için
elinden geleni yaptığını, bu hususta beyaz oy
kullandığını bilerek işe başlamaktayız.
ikinci gerçek şudur : Acaba fikir ve ilim
adamlarımız ve basın, bu husustaki vazifelerini
yapmışlar mıdır?
Arkadaşlar; fikir ve ilim sahasında Anaya
sa problemlerimiz mümkün olduğu kadar ince-
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lenmiş ve Türkiye'de hürriyetin varlığı ile yokluğunu münakaşa edecek bir vasatla, gördüğü
müz zararların bir an evvel sona ermesi için
elinden gelen vazifeyi yapmasında bulmuştur.
Basın da ehemmiyeti itibariyle rejim dâvalarını
ve Türkiye'deki insan haklarının kemaliyle em
niyet altma alınması için bu dâva sebebiyle
üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır.
Parti mevzuuna gelince : Arkadaşlar, ne garip tecellidir ki, her parti, hürriyet bayrağını
elinde tutarak partilerini kurmuşlar ve demok
rasi prensiplerine bağlılıklarından bahsetmiş
lerdir. Fakat Türkiye'deki parti anlayışı, bil
hassa liderlerin anlayışsızlığı sebebiyle maalesef
bizi yüz yıldır devam eden hürriyet mücadele
sinden, sonra, bugün de rejim meseleleriyle
karşı karşıya bırakmıştır. Bu gerçeği olduğu
gibi tesbit etmekte fayda vardır. O halde ger
çekçi bir görüşle Anayasa Mahkemesi kurulmuş
tur. Nasılsa kanunlara uygunluğu yüksek hâ
kimlerin tetkikinden geçecektir diye bu görüşü
bu memlekette yaşatmamak istiyorsak, işi baş
kasına havale etmemek istiyorsak Anayasayı,
evvelâ Meclis olarak benimsemek, teker teker
milletvekili olarak Anayasa mevzuunda inanç
sahibi olmak, her türlü parti mülâhazaları <dışmda benimsemek lâzımdır. Aksi halde Anaya
sa Mahkemesinin varlığını, Anayasanın haya
tiyetini tehlikeye atmak gibi bir vaziyete düşürülür ki bu da memleket için zararlı olur.
Bu hususta arkadaşlarıma bir misal vermek
isterim. Amerika Reisicumhuru Eennedy bir
kitap yazmış ve Amerikan Parlâmentosuna ha
yatiyet veren, temsilci üyelerle senatörlere, mi
saller vermiştir. Burada Tâft, Anayasa pren
siplerine riayet bakımından örnek bir şöhret ola
rak tarif edilmiştir. Müsaade ederseniz, bu hu
sustaki fikri sizlere okumak isterim.
«Amerika Birleşik Devletleri Anayasası,
Ohio Eyaleti Senatörünün siyasi düşünce ve
kararlarda tek rehber olarak kıldığı ilâhî bir
kitaptır. Bu onun için fikir ve hüküm membaı,
onun mücadelesinde salâh ve halâs yolu idi.»
Eğer Türk Parlâmentosu da üyeleriyle Ana
yasa dâvasını teker teker benimsiyen ve bunun
için Allahtan başka kudret tanımıyan, yemin
lerine sadakatle vazife görürlerse Anayasa Mah
kemesi belki de dünyaya örnek olarak bekçi
vazifesinde kalacaktır. Kendisine iş düşmiyecektir. Asıl doğru yol bu müspet yoldur. Şu

I halde Anayasa Mahkemesi kuruluşu vesilesiyle
hepimiz elele verip içinde bulunduğumuz vazi
I yeti tesbit etmekle mükellefiz. Dâva şu : Bir
Kurucu Meclisten sonra bütün milletler ve top
lumlar şu vaziyetle karşı karşıya gelirler. Ka
bul edilen yeni Anayasayı tanımak, tanıtmak
ve yürütmek meselesi. Şu halde Kurucu Meclis
ten sonra teşekkül eden Yüksek Meclisinizin va
I zifesi, en mühim vazifesi, bütün iktisadi prob
lemleri, dâvaları dahi içine alan, bir numaralı
vazifesi, Yeni Türk Anayasasını prensip ve esas
ları ile, imkânları ile tanımak, tanıtmak ve yü
rütmekte kararlı ve iman sahibi olmalıdır.
îşte arkadaşlar, sırası geliyor ki birbirimize
şikâyetlerde bulunuyoruz : «Parlâmento niye va
zifesini yapamıyor?» diyoruz. Bakınız arkadaş
lar, şimdiye kadar bir defa Meclislerde kanun
ların görüşülmesi meselesinde, bir defa Riya
set Divanlarının seçimi mevzuunda ve bir defa
da Tedbirler Kanunu dolayısiyle Anayasa üze
i rinde duruldu. Bu kâfi değildi arkadaşlar. Mec
lisimiz evvelâ bu gerçekleri kabul etmeli. Sa
yın Hükümet âzalarının da bulunacağı bir sıra
da, yeni Türk Anayasasını yürütmekle mükellef
olduklarına inanılacağı ve ifadeleri ile ona ha
I yatiyet verebilecekleri bir durum yaratılmalıdır.
Bunu talebetmiş olmanın ıstırabını çekiyorum
arkadaşlar (Alkışlar)
Arkadaşlar, madem ki, müzakerede böyle
J bir noıktaya geldik; müsaade ederseniz size
I Büyük önder Atatünk'ün hâkimiyetti milliye
düşüncesini ve ona inanışı ile i§e başladığını
hatırlatmak isterim. î§te büyük Nutuk : Mem
leketin içinde bulunduğu ve bir daha gelme
mesini ahdettiğimiz karanlık günleri tasvir et
tikten sonra Atatürk şöyle ifade ediyor: «Efendil'er, bu vaziyet karşısında bir tek 'karar
vardı. O da hâlkimiyeti mill4yeye müsteınid,
I bilâ kaydıı şart müstakil yeni bir Türk Devle
ti tesis etmek.»
r
Görüyoruz ki, İstiklâl mücadelesine hayat
vermek bir inançtan doğmuştur. Türk halkı ııııı hâkimiyetine sahibolıma kudretline inanan
ve onu gerçekleştirmek iıstiyen büyük bir ina
nıştan doğmuştur.
Şu anda da karşı karşıya bulunduğumuz
anevsele, her türlü parti mülâhazalarının, her
türlü küçük politika oyunlarının, her türlü
günlük tedbirlerin üstünde Türk Anayasası
| nın hâkimiyetini mutlak yürütmektir. Bütün
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müesseselerin var olacağı inancını evvelâ ken
dimiz benimsemek sonra herkese benimsetmeyi
temin etmekle mükellefiz. Atatürk İnkılâpla
rına sadakat bu millî hâkimiyetten bir saniye
inhiraf etmemekle mümkün olur.
Arkadaşlar, mevzuu özetliyerek sizlere yeni
Türkiye'nin tablosunu çizmek isterim. Açık
ça itiraf edelim ki, Türk halk idaresi kuru
lup, vatandaş hak ve hürriyetini teminat al
tına alacak müesseselerin kurulmaması sebebi,
bir numaralı sebebi inançsızlıktır. Bu inanç
sızlık halk vicdanından gelmiyor. İdare ve
idare edenlerin hatasından gelmiştir. Bu inanç
sızlığa son vermek zarureti vardır. (Bravo ses
leri, alkışlar)
İkincisi, fikre, sisteme bağlanmak; fikir
için, sistem için mücadele yoludur. Şahıslara
bağlanmak, partilere bağlanmak, şahıs için,
parti için, mücadele etmeden bu yolu gerçek
leştiremedik. Bunları da açıkça bilmek mec
buriyetindeyiz.
Üçüncüsü, günlük tedbirlerle dertlerimizin
halledileceği gibi bir j^ola saptık. Meseleleri
teker teker >ele aldık. Muvakkat tedbirlerle
memleketi idare yoluna gittik. Şimdiden son
ra ise bu yolu kapatmak mecburiyetindeyiz.
İşte Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı 1924
Anayasanın romantik bir zihniyetle ifade et
tiği o zamanki görüşle tahakkuk ettirmek is
tediği şeyin nasıl gerçekleştirilebileceğini bil
mediğimiz için de Anayasaya uygun kanun
çıkarma kapısının kilitlenmemesi, deminki
şartların tahakkuku ve bir kazai müessesenin
kurulmasiyle mümkün olacaktır. Bu tedbir
günlük değil umumi bir tedbirdir.
Muhterem arkadaşlarım; kanunun acilen
çıkmaması lâzımdır. İvedilik dahi bu kanun
için doğru değildir. Fakat, mademki 25 Ni
san tarihi kanunun yürürlüğe girmesi için
zaruri bir tarihtir, o halde, diğer düşünce ve
mütalâalarımızı bir tarafa bırakarak, sizlere
şunu ifade edeceğim. Muhterem arkadaşlarım,
eğer bu arz ettiğim mânevi şartları tahakkuk
ettirebilirsek; nasıl İstiklâl mücadelemizle
Dünya müstemlekeoileri siyasetini, esir millet
ler siyasetini yok etmeye doğru bir adım attıysak, şimdi de demokrasi yolunda bütün mil
letlere örnek vermiş olacağız. Türkler bu ör
neği vermek mecburiyetindedir ve vermek
kudretindedir, İktisadi problemlerimizi, bir-
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lik ve beraberlik içinde, kendi bünye ve takatlarımıza uygun olarak halletmek mümkün
dür. Yeter ki, rejimin edebiyetine ve Ana
yasanın asırlardan sonra dahi yüksek prensip
leriyle hâkim bir Anayasa olacağına ve başka
hiçbir tasavvurun Türkiye'de payidar olama
yacağına kendimiz inanalım ve herkesi inan
dırmaya çalışalım.
Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar ve
bravo sesleri)
BAŞKAN — Sayın Asını Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; bendeniz Anayasa Mahkemesi hak
kındaki kanun tasarısının lehinde konuşacağım.
Muhterem arkadaşlarım; dünyada hak ve
adalet mefhumunun iki ana temele dayandığını
biliyoruz. Bunu hatırlamayı lüzumlu görüyo
rum. Birincisi; toplumun, adalet fikrine inan
mış ve onu desteklemek hissi ve ruh haleti için
de, bir şuur etrafında toplanmış bulunması ve
onu idare eden mekanizmanın da ona uygun
bir hava içinde bu temele muvazi bir usul için
de çalışmaya hazırlanmış olması. Bu birinci arz
ettiğim, hazırlığın adı kanundur.
İkincisi, kanunun tatbikatıdır. Tatbikatçılar
dahi bu birinci havayı gerçekleşecek şekilde ha
reket etmek mecburiyetindedir. Türkiye'ye ye
ni Anayasanın temelini 27 Mayıs 1960 da atmış
ve Kurucu Meclis, mübarek ellerinde metnini ha
zırlamıştır. Buna imkân veren Millî Birlik Ko
mitesine mensup arkadaşlarımızın büyük hüsnü
niyetlerini ortaya serdikleri Anayasanın temel
hükümlerinden birisi de, bu millete getirdiği hu
zur vasıtası olan Anayasa Mahkemesi Kanun ta
sarısıdır.
Bu tasarı mücerret bünyesiyle elbette her şe
yi temin eden bir vasıta değildir. Fakat bu ta
sarı her şeyden evvel, eğer bünyesinde mevcut
bâzı ufak tefek arızalar ilerideki tatbikatta za
manla ikmal edilirse, tabiatın tekâmül kanunu
na tâbi olarak tekemmül ederse, memleketimiz
için kendi eşitleri olan diğer beş yüksek mahke
menin yanıbaşmda Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarının huzur teminatını, Türkiye Cumhuri
yetini, haricen görünüşünde yabancı gözlerine
sükûn ve vekar içinde yaşıyan ve Anayasamızın
başlangıcının son fıkrasında belirtilen, çağdaş
milletlerarası ve onlarla her bakımdan seviye
bakımından ve itibar bakımından eşit bir millet
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ncü kısımlarda, yargılama usullerine ve bilhassa
olarak gösterecek re bu seviye ve itibarla yaşama
eski kanunlarımızda; Hukuk Muhakeme Usulü
imkânını ancak verebilecektir. Bu itibarla, Ana*
Kanunumuzda, Ceza Muhakeme Usulü Kanunu
yasa Mahkemesi Kanunumuzun acilen ve bugütt
muzda, Askerî Ceza Usulü Kanununda mevcudbize Anayasa Komisyonundan gelen şekliyle kaf
olan usulleri de tekrar bünyesine alarak bunları
bul edilmesinin bir zaruret olduğu kanaatinde»en uygun, en yeni bir şekilde ortaya getirmiştir.
yim.
îstitraten arz edeyim ki; Türk Ceza Hukukunda
Geçen Cuma günü takdim ettiğim takrir kajki antidemokratik kanunlar bir revizyondan ge
bul edilip bunun, o günden müzakeresi başlamış
çirilmek üzeredir. Adalet Bakanlığı bu hususta
olsaydı, Senatonun müzakere etmesi için lâzım>
çalışmalar yapmaktadır. O halde bu revizyonlar
gelen kanuni mehil de hesaba katılırsa, bu tasa*
bitmeden, mevcut usullerin aşağı - yukarı tara
n 24 Nisanda kanunlaşır ve Anayasanm geçici
narak en modern ve demokratik zihniyete en uy1 ve 2 nci maddeleri hükümleri gereğince de bir
ıgun bir üslûpla, bir mâkul hudut içerisinde ol
ay içinde Anayasa Mahkemesine vazifeye başla»
mak üzere, Anayasanın muhalefetine rağmen, bu
ma imkânını temin ederdik. Temenni ederiz Mj
raya geçmesini de şayanı takdir görürüm.
bu yine mümkün olsun. Ancak çok sıkı çalışma
ile gerek Yüksek Mecliste, gerekse Cumhuriyet
Filvaki Anayasa, yargılama usullerinin, bu
Senatosunda bunun ancak çok sıkı çalışma ilei
kanunda göstermesini âmirdir. Ancak, geriye ka
imkân dâhiline sokulabileceği kanaatindeyim. 25
lan, işleyiş tarzının da İçtüzükle gösterilmesi
Nisanda ve ondan sonra geçecek bir ay zarfında;
Anayasa hükmü olduğu halde genâ işleyiş tarzı
Yani kendi kuruluşunu tamamlayıp, tüzüğünü de
nın yani usule mütaallik olan bütün hususlarının
hazırlamak müddeti içerisinde inşallah her şey
dahi bu kanunun içine alınması ile Anayasa hu
biter ve 25 Nisanı takibeden bir ay sonunda dal
dutlarının dışına çıkılmıştır. Fakat bizi hukukçu
yani 25 Mayısta inşallah her işi bitmiş olur. Ve
olarak tatmin eden cihet şudur : Revizyondan ge
26 Mayısta Resmî Gazetede görevine başladığı
çecek olan kanunlar gelinceye kadar Anayasa hâ
ilân edilerek, Anayasanın geçici maddelerinde ve
kimlerini tereddüde sokmıyalcak bir vuzuhla met
bilhassa geçici 7 nci maddesi hükmüne uygun
ni getirmişlerdir. Bu sebepledir ki, önümüze ge
olarak yapılacak işlerle bir huzur âmili olacak
len bu metni hazırlıyan arkadaşlar şayanı tebrik
bâzı şeylerin tahakkuk etmesi, bir an evvel sağ
tir. Yani kanunu bu fazlalığı yüzünden tenkid
lanmış olur. Bunu, candan temenni ediyorum.
değil, takdir etmekteyim. Ayrıca bunların lüzu
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa bu kanun
munu gayet ince bir sezişle takdir etmiş olan ilk
için şu kanavayı çizmiştir : «Kuruluş ve yargı-! hazırlayıcıları ve son süzgeçten geçirmiş olan
lama usullerini bu kanun gösterecektir» der.'
Anayasa Komisyonunu ve büyük bir faaliyetle
«Geriye kalan hususları yani işleme tarzı ve di
ona iştirak etmiş olan Bütçe Encümenini de hür
ğer teferruatı da İçtüzüğü gösterecek» der.
metle selâmlarım.
Evvelâ şunu arz edeyim ki, bunun ana çerçe
Muhterem arkadaşlarım, yalnız, birkaç nokta
vesini hazırlıyan Hükümet tasarısı bir yanda,
üzerinde işarette bulunmaktan, men'i nefsedemîdört arkadaşı ile birlikte Cumhuriyetçi Köylü
yeceğim. Bir defa, antidemokratik (bir hüküm
Millet Partisinden bunu hazırlıyan zihniyet ve I olan, milletlerarası antlaşmalardan dolayı Anaya
ekibi, bir yanda, büyük şeref payı kazanmışlar-; sa Mahkemesinde iptal dâvası açılamıyacağına
dır. Çünkü bendenizin, nâçiz mukayeseme göre,: dair tasarının 23 ncü maddesindeki hüküm, ben
mevcut mevzuatı Içanuniyemiz içinde kanun tek
ce Anayasanın buna mütaallik hükümlerinin bir
niğine bu derecede uygun bir kanun bugüne ka
kısmı ile de bağdaşamaz. Zira, millî menfaatlere
dar henüz çıkmamıştır diyebilirim. Bu kanun, bir
aykırı olmasına, Anayasanın hükümlerine aykırı
defa sistematiği bakımından bir hukuk profesö
lığı bulunmasına rağmen evvelce akdedilmiş ol
rünü tatmin edecek bir sistem taşımaktadır. Her: duğu için halen yürürlükte olan bâzı milletlerara
şey mantıki bir teselsül ve ilmî bir sistem içinde j sı antlaşmalar ve bu meyanda bizi en çok ilgilen
sıralanmıştır. Evvelâ mahkemenin ana görevi ve i diren konu olan iktisadi âlemde bâzı milletlera
kuruluşu ele alınmış; sonra seçimler ve seçilme
rası antlaşmalarımız vardır ki, bunların insan
yeterlikleri, daha sonra yetki sınırlan tesbit edil
haklarına, toplumumuzun haklarına aykırılığı ba
miştir. Bundan sonraki kısımlarda, 3 ncü ve 4
kımından hiçbir zaman hükümlerinin devam et-
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meşini arzu etmeyiz. Binaenaleylh, bunlann
aleyhinde iptal dâvası açılmaması hususunun bir
madde olarak Anayasa Mahkemesi kanunu tasa
rısında zikredilmiş olması, bir defa Anayasanın
başlangıç kısmındaki temel ilkelere ve 65 nci mad
desine aykırı bulunuyor.
Anayasanın 65 nci maddesi mütalâa buyurulduğu takdirde görülecektir ki; orada, üç ayrı
şarta bağlı antlaşma grupları üzerinde hükümler
mevcuttur. Herbirinin ayrı ayrı hususiyeti vardır.
Bunlann bir grupu, Yüksek Meclise getirilme
den yürürlüğe girmiş olan antlaşmalardır. Gerçi
onlar için fazla bir sözümüz yok. Bununla bera
ber bunlara dahi tenkid ve temastan fakir bir ül
kenin çocuğu olarak ınen'i nefsedemem. Çünkü
yakın ve uzak bütün eski devirlerde yabancılara,
milletin haklanndan bâzılannı, lâyık bir bedel
mukabilinde olmaksızın, bağışlamış olan bâzı mil
letlerarası iktisadi, ticari metinlerin bendeniz
artık tamamen değişmesi fikrindeyim. Yani, bun
dan sonra Anayasa Mahkemesinin el atacağı ilk
kariunlann, bu antlaşmalara ait iptal dâvalan
kanunları olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki, şim
diki usul ve teamül bakımından, bu antlaşmalann
metni Mecliste okunmaksızın, iki satırlık kabul
kanunlanna ilişik olarak Meclise gelip geçer. Ha
len mer'i olan 1957 den önceki Meclis içtüzüğü
müz dahi bunu âmirdir. Temenni ederim ki, ye
ni Tüzüğümüz bundan bahsetmesin.
Muhterem arkadaşlarım, bir diğer zayıf nok
ta da Meclisimizin ve diğer Yasama Meclisimiz
Senatonun İçtüzüklerinin henüz tedvin edilme
miş bulunmasıdır. Anayasa Mahkemesi, Anaya
samızın geçici 1 ve 2 nci maddeleri hükümlerine
göre âzami bir ay içinde vazifeye bağlıyacaktır.
Fakat daha önce buraya Meclislerimizce üyeler
seçilecektir. Bunlann seçimine taallûk eden hü
kümler İçtüzüklerimizle hallolunacaktır. Anaya
sa Mahkemesinin teşekkülünden sonra, vazifesine
ibaşlıyabilmesi için tasannın 47 nci maddesi ge
reğince kendi İçtüzüğünü tedvin etmesi lâzımdır.
Zira işleyiş tarzı İçtüzüğüne bağlı olan bir mües
sesenin İçtüzüğü, bu bir aylık pek kısa müddet
zarfında nasıl tedvin edilebilecektir? Kanuni müd
deti içinde İçtüzüğünü tedvin edip vazifeye başlıyamazsa bu meyazda biz, bundan sorumlu olmıyacak mıyız? Fakat biz kendi tüzüğümüzü da
hi henüz tedvin etmediğimiz için, burada Yasa
ma Meclislerinin Anayasa Mahkemesine seçip
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tâyin edeceği üyelerinin seçimleri, hangi tüzük
le yapılacaktır? Bunlara dair elde bir mesnet
ve bir hüküm yoktur. Yani Anayasa Mahkeme
sine ait olan üyelerin seçim tarzı diye bir hüküm
yoktur. Binaenaleyh, biz kendi tüzüğümüzü yap
madıkça Millet Meclisinden ve Cumhuriyet Se
natosundan üyeler seçilemiyecek ve bunlar se
çilmedikçe de, mahkeme belki teşekkül edemiyecektir. O halde Anayasa Mahkemesi Tüzüğü
nün tanzim edilmesi bir ay zarfında mümkün
olamaz. Binaenaleyh, bizim mesaimize bağlı bir
muacceliyet te bu noktada belirmektedir.
Sayın Başkanlıktan temenni ediyorum, Ana
yasanın 85 nci maddesinde gösterilmiş olan iç
tüzüklerimize ait tedvin meselesini, bir an ev
vel önümüze getirsinler ve bu yüzden Anayasa
Mahkemesinin vazifesine başlaması da gecikme
sin.
Muhterem arkadaşlanm, bendenizin maruza
tı sadece bunlardan ibaret olacaktır. Tekrar hü
lâsa ediyorum: Teknik bakımdan Türkiye'de
mevcudolan müdevvenatı kanuniyenin içinde en
iyi sistemlisi ve bir hukuk profesörünü, bir Ana
yasa profesörünü dahi, sistematik ve insisam
bakımından, en çok memnun edici bir tasarı kar
şısındayız.
İkincisi, çok uğraşılmış, Anayasanın istediği
esaslar dâhilinde kalınmıştır. Yalnız bâzı nokta
larda onu taşan tafsilâtla usulü gösteren mad
deler konmuştur. Bu da, bendenizce, şayanı
takdir, güzel bir fazlalık olarak bulunmuştur.
Üçüncüsü; mer'i olan İçtüzüğümüz hüküm
leri yüzünden bu kanuna göre seçilecek üyele
rin nisabının teşekkül etmemesi ihtimali vardır.
O itibarla 26 Mayısta Anayasa Mahkemesinin
vazifeye başladığının, Resmî Gazete ile ilânım
sağlamak için bize, birçok kanun ve kurullara,
yani dördüncü maddeden sekizinci maddeye kadarki hükümlerde Sayın Cumhurbaşkanından
itibaren her kese bu kanunda gösterilen seçim
meselelerinin vaktü zamanında yapılmış olması
ve Genel Kurulunda İçtüzüğünü 24 Mayısa ka
dar hazırlayarak 25 Mayısta ilân etmesi ve 26
Mayısta vazifesine başlıyabilmesidir.
Tekrar tebriklerimi arz eder; Anayasa Mah
kemesine, bu mahkemeden antidemokratik kanunlann kaldırılmasını istiyecek olan kurumla
ra ve .kurullara ve bizzat Yasama Meclislerine
de şimdiden basanlar temenni ederim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
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BALKAN — Sayın Reşit Ülker.
I vardır; orada şöyle denilmektedir. «Demokrasi
REŞİT ÜLKER (istanbul) —Büyük Mecli
geleneği kökleşmemiş ve hiç olmazsa yirminci
sin muhterem üyeleri, büyük Türk milliyetçisi
yüz yıl boyunca kararlı bir hürriyet rejimi sağve filozofu Ziya Grökalp, ölümünden kısa bir
lıyamamış memleketlerde istipdat ve diktatörlü
süre önce yazdığı bir makalede Anayasa Mahke
ğün hortlamasını özlemek için birtakım hukuki
mesinden «Yüce Mahkeme» adiyle bahsetmektey
tedbirler almaya ihtiyaç vardır.
di. Böylece büyük filozof, Türkiye'de ilk defa
Almanya, İspanya, İtalya ve Türkiye bu na
olarak Anayasa Mahkemesinden bahseden ilim
sipsiz memleketler arasındadır. Bu dört memle
adamıdır. «Yüce Mahkeme» başlıklı makalesin
ketin hiçbiri yirminci yüz yıl süresince olsun
de, Anayasa Mahkemesi için şöyle demektedir;
demokratik bir rejim içinde yaşamak saadetine
aene 1924 bu makaleden 5 - 6 ay sonra Ziya Gökerişememiştir. Hürriyetine tekrar kavuşunca
alp rahmeti rahmana kavuşacaktır. «Halk hü
italya, istipdat ve diktatörlüğün pençesine bir
kümetinin birinci şartı, millî kanunları mukad
yakasını kaptırmamak için hukuki tedbirler al
des tanımaktır. Çünkü kanunlar milletin resmî
mış Anayasasını düzeltmiş ve Anayasa Mahke
bir mahiyet almış olan mefkurelerinden ve irade
mesini kurmuştur.
lerinden başka bir şey değildir. Her milletin res
Bizim de hukuki tedbirleri almamız Anayasa
mî ahlâkı kanunlardır. Vatanperverliğin esası
Mahkemesini kurmamız lâzımdır.»
miljî kanunlarla tahakkuk etmektedir. Bir mil
Muhterem arkadaşlarım; bundan sonra Tür
let kanunlarım, mefkurelerine mugayir görü
kiye'de muhalefet vazifesini gören siyasi partile
yorsa derhal değiştirilmelidir. Kanunların en
rin Anayasa Mahkemeleri istekleri başlamış ve
mukaddesi de Kanunu Esasidir. Zira, en büyük
nihayet 27 Mayıs İhtilâlinden sonra Kurucu
mefkureler bu kanunda tecelli etmiştir. O halde
Meclis ve halkoyu ile Türk milletinin müşterek
en büyük hürmet ve itaat bu kanuna gösterilme
bir eseri olarak kabul edilen Anayasada gene
lidir. Şimdi de Türkiye'nin Kanunu Esasisi
müşterek ve ıstıraplardan doğmuş müşterek bir
(Teşkilâtı Esasiye Kanunudur). Bu kanun Türk
eser olarak Anayasa Mahkemesi vücut bulmuştur.
demokrasisinin bütün mefkurelerinin tecelligâluBugün, demin de ifade ettiğim gibi; bu kanunu
dır. Binaenaleyh, nazarımızda mukaddes tanın
müzakere ederken bu Yüce Mecliste, bu çatı al
malıdır. Dm meselelerinde, mâbihil istinadımız
tında İkinci Cumhuriyetin Anayasasından son
Kuranı Kerim olduğu gibi, hukuk meselelerinde
ra en önemli bir kanunun müzakeresini yapmak
de istinatgahımız bu muhterem kanunname olma
tayız. Bu gerçekten de böyledir. Çünkü bizim
lıdır. Teşriî meclislerin, Kanunu Esasiye muga
bu Anayasa hükümlerine örnek aldığımız, Ana
yir kanun yapmak hastalığından muaf olmadığı
yasa Mahkemesi bulunan İtalyan Anayasası, bu
anlaşılır. Demek ki, Meclisin galeyanlı içtima
ları esnasında, hukukşinaslığın ince noktalarını l kanunun müzakeresi için ayrıca bir madde sevk
görmek daima mümkün olmuyor» diyerek, Yü etmiş, Anayasa usullerine göre bu kanunun
müzakere edileceğini ve bu kanunun Anayasa se
ce Mahkemeyi bu memlekette kurmayı savun
viyesinde bir kanun olduğunu tasrih etmiştir.
muştur.
Onun için, benden evvel konuşan muhterem ar
Anayasa Mahkemesi kanununu bir bayram kadaşlarımın hassasiyetlerine bütün hukuki var
sevinci içinde yüreğimizden kutlarken, büyük
lığımla iştirak etmekteyim. Hakikaten Büyük
milletçe Ziya Gökalp'ı hürmetle bu kürsüden
Meclisimiz, çok mühim bir kanunun, Anayasa
anmayı büyük bir millî borç bilmekteyiz. (Alkış
hükmünde olan bir kanunun müzakeresini yaplar)
makadır.
Muhterem arkadaşlar; bunu tesbit ettikten
sonra, Anayasa Mahkem-esi hakkında ciddî ilk
teklif dört Nisan 1951 tarihinde Bakanlar Kuru
lu kararı ile kurulan, Antidemokratik kanunları
ayıklamakla mükellef komisyon tarafından 2 Şu
bat 1952 de İçişleri Bakanlığına verilen Antide
mokratik kanunlar hakkındaki raporda malûmat I

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerindeki
teknik görüşüme gelince; Anayasamızın diğer
memleketlerin Anayasalarından farklı olarak,
Anayasa Mahkemesini Kurucu Meclisin tedvin
etmesini esas itibariyle kabul etmiş, 145 den 152
ye kadar olan geniş, büyük, çok fikrah maddelerle, aşağı - yukarı, hemen hemen bu Anayasa Mah-
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kemesinin kuruluş ve bütün müesseselerini tcşkil etmiştir. Şimdi, bu kanunda, Anayasa Ko
misyonunun tasrihi olarak, ki bunu müzakere
ediyoruz, bunun üzerinde konuşuyoruz, burada
teknik bir nokta üzerinde durmak isterim; Büyük Mecliste bunun tartışılması lâzımgelir gibi,
bir his taşımaktayım, o da şudur;

î
I
I
I
I
I
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hurıyet Senatosu 2 üye seçer», demekle, 15 üye
nin 5 tanesinin seçilmesini yasama meclislerine
hak olarak tanınmıştır. Aşağıdaki fıkrada bu
nun nasıl seçileceğini; aynı 145 nci madde tasrih
3tmiştir. Anayasa Komisyonunun getirdiği ta
sarıda, meclislerimize tanınan bu hak, büyük
bir tahdide, bir sınırlamaya uğramıştır.

Anayasada mevcut bulunan hükümler, bu kanuna olduğu gibi, alınmıştır, maddeleri alınmıştır. Ve bazan maddenin üç fıkrası Anayasa
hükmünü tekrar ettikten sonra, dördüncü, beşinci fıkrası yeni boşluk dolduran hükümler getirmektedir.
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Anayasa hükümlerinin zaman zaman bâzı kanunlara alınması doğru olabilir. Bendeniz başka
bir konuşmam esnasında bunu, bu kürsüde ifade etmi§ bir arkadaşınızım. Meselâ Anayasadaki
bâzı hükümleri, kanun maddeleri haline gctirilmeşinin bu mevzuda yazı yazan bâzı müelliflerin fikirlerine bendeniz de iştirak etmekteyim
ve bâzı mahzurlar doğacağına kaaniim. O da şudur; nihayet huzurunuza gelen kanun normal
bir kanundur. Anayasa hükümlerini normal bir
kanunun maddeleri arasına sokmak nevama Anayasa hükmünü normal kanunlar vaziyetine getirmek gibi olabilir, anlaşılabilir. Ayrıca tehlikelidir ve zararlıdır. Değiştirilirken bü* yanlışlığa gelebilir. Ve Anayasa hükümlerinin değişmeşine gidecek bir mahiyet doğurabilir. Bu sebeple; tümü üzerindeki görüşüm olarak, bu
maddeleri içerisinden, Anayasa metinlerinin
çıkarılması lâzımgelir.
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Anayasa Komisyonunun 5 nci maddesinde,
«diğer üyeleri, yani şu 5 kişi, yasama meclisleL-ince, Anayasa, Adalet ve içişleri komisyonları
tarafından, açık üyelikleri 3 katı tutarında gös
terilecek adaylar arasından seçilir» demektedir.
Muhterem arkadaşlarım, zaten bizim Anayasa
mız, meclislere Anayasa Mahkemesi üyesi seçme
hakkını en az, en küçük bir kontenjanla tanıyan
bir Anayasadır. Nitekim, Alman Anayasasında,
Anayasa Mahkemesi olan memleketleri kastedi
yorum, tamamı meclislerden seçilir.

Ayrıca, Anayasa ile kabul edilen resmî dil
Türkçedir. Anayasa esasına göre, getirdiğimiz,
her dakika elimizin altında bulunacak bir Ana
Kanunu olduğuna göre bu tasarının dilinin de
bittiği zaman, meselâ yeniden gözden geçirilip
Türkçeye uydurulması zarureti olduğu kanaatindeyim. Meselâ, 9 ncu maddede «göre» yerine
«tevfikan», 10 ncu maddede «katılacağını» yerine «iştirakini», 14 ncü maddede «sıfatlarını
taşıma» yerine «muhafaza» denmiştir. 19 ncu
maddede, «dışında» yerine «hariç» denmiştir.
Ve ilâh... Zamanınızı almıyayım, metnin dil bakımından aranması ve düzeltilmesi lâzımgeldiğı
kanaatindeyim.
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Nihayet, üçüncü ve son bir nokta olarak, Ana I
yasanın 145 ncî maddesi «Millet Meclisi 3, Cum- I
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Güney - Amerika memleketlerinde Reisicum
hur teklif eder, meclisler seçer. Avusturya'da
Cumhurbaşkanı ve meclisler tarafından seçilir.
İtalya'da, üçte biri hâkimler arasından seçilir,
gerisi yasama meclisleri tarafından seçilir. Bize
gelince, Türk milleti olarak adalete inancımızı
sembolize etmişiz. Onbeş üyeden sekizini yargı
organına tanımışız, ekseriyeti yargı organları
na vermişiz. Bir de şimdi bize tanınan beş üye
den zaten bir tanesi üniversitelerin gösterecek
leri adaylar arasından alınacaktır, o da tahdidedilmiştir. Bu kanunu çıkardığımız zaman bu
hak da elimizden alınmış oluyor. Meclislerimizin
komisyonları toplanacak, adayları tesbit edip bi
ze gösterecekler, biz de seçeceğiz.
Arkadaşlar bu hem işin tatbikatına hem na
zariyatına hem de meclislerin fikriyatına uygun
bir şey değildir. Bu bizim son hakkımızdır. Ana
yasa ile verilmiştir. Biz bunu başkalarına devir
etmeyiz. Komisyonlara devir etmeyiz. Kendi hak
kımızı tahdit içine sokmayız, kanısındayım.
Bu noktaları huzurunuzda tebarüz ettirmeye
çalıştım. Yalnız Bütçe Komisyonu bu maddeyi
değiştirmiş bu fıkrayı kaldırmıştır. Yani komis
yonlar değil yasama meclisleri tarafından seçil
mesini kabul etmiştir. Bu itibarla Bütçe Komis
yonuna buradan, huzurunuzdan teşekkür etmeyi
bir borç bilirim. Maddeler geldiği zamanda Yüce
Meclis bu nâçiz fikrime katılıyorsa bu yolda re
yini kullanmasını rica ederim, muhterem arka
daşlarım. Bu büyük eserin devamı olan Anayasa
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Mahkemesinin büyük milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını Tanrıdan niyaz ederim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral.
HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Muhterem arka-'
daşlarım; bütün Devlet faaliyetlerinin kazai bir'
murakabeye tâbi tutulmasının tabiî bir neticesi!
olarak, Anayasa Mahkemesinin teşkili düşünül-!
müş ve yüksek huzurunuza Anayasa Mahkemesi i
kanun tasarısı sevk edilmiştir.
j
Muhterem arkadaşlarım, ingiltere, Amerika, I
İsviçre'de tevhidi içtihat ve federal mahkemele-;
rin görmüş olduğu vazifeyi, yargı denetimi va
zifesini biz bu defa, Anayasa Mahkemesi adı al
tında, kurduğumuz bir müesseseye vermekteyiz..
(Burada üzerinde durmak istediğim nokta şu
dur : Anayasa Mahkemesinin hüviyeti nedir?
Anayasa Mahkemesi bir kurul mudur? Bir mah
keme midir? Yoksa, yüksek bir mahkeme midir?
Bu nokta üzrerinde, Anayasa Komisyonunun
mütalâasını zabıtlarla tesbit etmemiz iktiza eder.
Bu nokta üzerindeki mütalâamı kısaca arz et
mek isterim.
Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Komisyo
nunun raporunda aynen şu ibare vardır : «Ana
yasa Mahkemesi; nevi şahsına münhasır bir tarz
da teşekkül eden müessesedir.»
Arkadaşlar; «Anayasa Mahkemesi; hâkim ni
teliğindeki üyeleri ve görmüş olduğu vazife se
bebiyle kazai organdır»
Hükümet tasarısındaki ve esbabı mucibede
yer alan bir nokta vardır : Anayasa Mahkemesi
yüksek bir mahkeme olarak tavsif edilir ve Ana
yasa hükümlerine göre bir mahkemede üye olma
şartlarını iktisabetmiş olan şahısların, bundan
sonra kurulacak olan Yüksek Hâkimler Kurulu
teşkilâtına, (müessesesine) üye olma şartlarını
iktisabedip edemiyecekleri hususu tatbikatta mü
nakaşayı mucibolacağı için, bu münasebetler üze
rinde Anayasa Komisyonunun mütalâasının tesbiti iktiza eder kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın üçüncü
bölümünde, yüksek mahkemeler adı altında Yar
gıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Uyuşmazlık
Mahkemesinden bahsedilmiştir. Yüksek Hâkim
ler Kurulu ve Anayasa Mahkemesi, bundan son
ra (D) bendinde yer almıştır. Yüksek Hâkimler
Kurulu üyelerinin nasıl teşkil edileceği hakkında
143 ncü maddede, aynen şu ibare vardır :

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, yük
sek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara
üye olma şartlarını kazanmış kimseler arasın
dan gizli oyla seçilir] deniliyor. Yüksek Hâkim
ler Kuruluna, Anayasa Mahkemesinde üyelik
etmiş ve istifa etmiş olan 'bir şahıs seçilebilir
mi? Yine Yüksek Hâkimler Kuruluna Anayasa
aMa'hkemesi üyelik sıfatını iktisabetmiş olan bir
şahıs Yasama Meclisleri vasıtasiyle Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilebilir mi? Bu nokta mü
himdir arkadaşlar. 15 sene avukatlık yapmış
olan bir kimse Anayasa Mahkemesine üye ola
bilmektedir. 15 sene avukatlık yapmış bir kim
se Anayasa Mahkemesine üye seçilme hakkını
haiz olduğuna göre, Yüksek Hâkimler Kurulu
üyelerinin de seçilmeleri iktiza eder. Ama bu
Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme vasfında
olarak kabul edilirse.
Bu nokta üzerinde duruşumuzun sebeplerin
den birisi şudur : İtalyan Anayasasında, Yük
sek Hâkimler Kuruluna, 15 sene avukatlık yap
mış olanlar üye olabilir diye bir kayıt var. İtal
yan Anayasa Mahkemesine 20 sene avukatlık
yapmış olan bir kimse üye olabileceğine ve iki
müessese arasında mütenazır bir hüküm vaz'edilmiş olmasına göre, bizim de burada umumi
hükümler çerçevesinde, bu nokta üzerinde mü
talâamızı teksif etmemiz ve bir neticeye varma
mız iktizp. eder.
Fransız Anayasasında Anayasa Mahkemesi
tâbiri yoktur, Anayasa Konseyi tâbiri vardır.
Fransa'da Yüce Divan vardır. Fransa'daki Yü
ce Divanın görevleri, bizim Anayasamızda, Ana
yasa Mahkemesinin görevleri arasında müta
lâa edilmiştir. Bu bakımdan gerek Hükümetin
gerekse Anayasa Komisyonunun burada bu
noktaları tesbit etmesinde fayda mülâhaza edi
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo ses
leri, alkışlar)
BAŞKAN — Anayasa Komisyonu adına bu
yurun Sayın Coşkun Kırca.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, şimdiye kadar konuşmuş olan muhtelif
hatiplerin, bu kanunla ilgili olarak yaptığı
mız çalışmalar dolayısiyle, Komisyonumuz için
serdetmiş oldukları iltifatlı sözlerine bilhassa
teşekkür etmekle konuşmama başlamak isterim.
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Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
si kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında ka
nunun müzakeresi, Yüksek Meclisinizin yaptığı
millî vasıfta işlerden birisidir. Hakikaten, bu
gün Yüksek Meclisinizde temsil edilmekte bu
lunan bütün siyasi partilerin, Adalet Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisinin prog
ramlarında Anayasa Mahkemesinin kurulması ve
muhafazası bir temel umde olarak yazılıdır. Yap
tığımız işin millî ve partilerüstü vasfı üzerinde
bir bakımdan da durmak iktiza eder.
Raporumuzun başlangıcında şöyle bir kısım
vardır. (Hukuk düzenimizde Anayasaya aykırı
kanun ve İçtüzük hükmü kalmamasını sağla
mak suretiyle 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına dayanan
insan haklarına müstenit, çok partili parlmanter
demokratik rejimin yaşaması ve istikrar içinde
gelişmesi bakımından, yargı organlarımızın ba
şında yer alan Anayasa Mahkemesinin faaliyete
geçmesinin, cemiyetimizin siyasi huzuru bakı
mından ne kadar büyük bir teminat teşkil ettiği
bir bedahattir.)
Hakikaten, muhterem arkadaşlarım, yasama
meclisleri hata edebiliyorlar. Başka memleket
lerde de, bizde de hata ettikleri vâki olmuş ve
bu yüzden hukuk nizamına Anayasaya aykırı
kanunlar girmiştir. Ancak, Anayasa Mahkeme
sinin kurulmasiyle demokratik rejim bakımın
dan, iki büyük kazancımız olacaktır. Birincisi,
hukuk düzenimizde bundan böyle Anayasaya
aykırı hüküm bulunamıyacaktır. ikinci kazancı
mız, yasama meclislerinin bu konuda denetlen
mesinin hukuk devleti esaslarına uygun olarak,
ancak ve ancak, Anayasa dâhilinde derpiş edil
miş bir Anayasa Mahkemesi tarafından yapılma
sı sağlanmak suretiyle, parlmanter rejimin ara
lıksız ve inkıtaslz devamının en sağlam temina
tını hukuk düzenimizin içine yerleştirmiş olaca
ğız.
Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerden sonra
bâzı arkadaşlarımın ileri sürdükleri temel me
selelere geçmek istiyorum. Ancak bundan da ön
ce, muhtelif hatiplerin temas etmiş bulunduk
ları tarihî bir mesele üzerinde kısaca durmak is
terim.
Eski Anayasamızın 103 ncü maddesi, Türk
Doktirininde, Türk mahkemelerinde uzun mü-
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nakaşa konusu olmuştur. Eski Anayasamızın
103 ncü maddesi, hakikatte, mahkemelerimize,
kanunların Anayasaya uygunluğunu, itiraz yo
lu ile murakabe yetkisini vermiyen bir mahiyet
taşımıyordu. Bunun tamamen aksine, genel hu
kuk prensiplerinden hareket ederek mahkeme
lerimizin bu yetkiyi haiz olduklarını kabul et
mek gerekirdi.
Yasama Meclislerinin kanun tarzında yap
mış oldukları tasarrufların, Hukuk Devleti an
lamı içerisinde, yargı organları tarafından de
netimi yapılacağı fikrini, mmeleketimizde or
taya atmış olan hukuk âlimlerinin isimlerini
burada hürmetle yâdetmek lâzımdır. Bunlar
arasında Muslihittin Âdil, Ali Fuat Başgil, Hü
seyin Nail Kübalı, Bahri Savcı, Nihat Erim,
Kemal Galip Balkar ve nihayet Türk hukuk li
teratürüne bu konuda kazandırdığı eseri hâlâ
bir otorite olmakta devam eden Turhan Feyzioğlu'nu zkiretmek lâzımdır. Bunlara ilâveten,
Türk Hukuku üzerinde çalışmış olan Charles
Crozat ve Mestre gibi âlimlerin çalışmalarından
bahsetmemek de doğru olmaz.
Bundan başka, bu kanunun müzakeresi ve
silesiyle eski Anayasa sistemimiz içinde ka
nunların Anayasaya uygunluğunu murakabe et
mek fikrini içtihatlarında savunmuş olan bâzı
mahkemeleri ve bunların kararlarını anmakta
fayda vardır. Türk hukukunda kanunların
Anayasaya uygunluğunun yargı organlarınca
denetiminin kabil olduğu yolundaki ilk karar,
istanbul 4 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 15
Ocak 1927 tarihli ve 16 sayılı karandır. Türk
hukukunda, hattâ ilmî içtihatlardan önce, ka
nunların Anayasaya uygunluğunun yargı organ
larının murakabesine tâbi olduğu fikrini ortaya
atan ilk karar bu olmuştur. Daha sonra Yargı
tay Genel Kurulu 21 Nisan 1927 tarihli ve esas
No. 50, karar No. 59 sayılı kararı ile Eylül Ekim 1950 tarihli ve 29 sayüı Hukuk îçtihatlan
Dergisinde zikredilen, Akşehir Hâkimi Refik
Gür'ün bir kararını ve nihayet 30 Mart 1950 ta
rihinde Danıştay Deavi Daireleri Genel Kurulu
tarafından alınmış olan «Conker karan» diye
adlandırılan kararı bilhassa zikretmek lâzımdır.
Ancak, maalesef, bilhassa hukuk dâvalarında,
adlî mahkemelerce kanunların Anayasaya uygun
luğunun denetimi yolu, Yargıtay Hukuk Genel
Kurulunun 4 Şubat 1931 tarihli bir karan ile
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kapatılmıştır, îşte, aslında Anayasa Mahkeme
sinin kurulması lüzumunu ortaya çıkaran hu
kuki sebep Yargıtaym bu kararıdır denilebilir.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi sayın hatip
lerin bâzı tenkidlerinden bâzılarına, çok ehem
miyetli bulduğumuz için maddelere geçmeden
önce, kısaca cevap vermek istiyorum.
Sayın Mehmet Altmsoy, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisinde müzakere ettikten sonra,
diğer arkadaşları ile beraber, vermekle hakika
ten büyük bir vazife ifa ettikleri kanun teklif
lerinin birinci maddesinin komisyonumuzca
metne ithal edilmemiş olmasından dolayı bâzı
mahzurlar ortaya koydular. Sayın Altmsoy ve
arkadaşlanım teklifinin birinci maddesi şudur:
«Anayasa Mahkemesi, yetkilerini Anayasa
dan alan ve diğer bütün Anayasa organların
dan ayrı, bağımsız bir mahkemedir.»
Muhterem arkadaşlarım, bu hükmün bizim
metnimizde bulunmayışının tek sebebi, bunun
zaten böyle olduğu, bunun, herkes tarafından
kabul edilen ve hiç kimse tarafından inkâr edilmiyen bir hakikat olduğu içindir, yoksa bu
fikrin kabul edilmediği için değildir.
Sayın Altınsoy, tasarı bâzı noktalarda Ana
yasa Mahkemesinin bağımsızlığını ihlâl edici
hükümlerin meycudolduğu iddiasında bulunduler. Kendileri ezcümle, Anayasa Mahkemelesinin bütçesinin Adalet Bakanlığı bütçesi fa
sılları arasında bulunacağını ve bu bütçenin
meclislerde Adalet Bakanı tarafından müda
faa edileceğini burada delil olarak zikrettiler.
Muhterem arkadaşlarım, Mehmet Altm
soy arkadaşımızın Anayasa Mahkemesi bütçe
sinin Adalet Bakanlığı bütçesi fasılları ara
sında bulunacağı yolundaki iddiası doğru de
ğildir. Hakikaten, bu madde geldiği zaman
görülecektir ki, maddede hattâ biraz da malî
hukukumuz bakımından yeni bir tâbir olan
«genel bütçe içinde bağımsız bütçe» tâbiri
ni kullanmak suretiyle Anayasa Mahkemesi
bütçesinin Bütçe Kanununda Adalet Bakanlığı
bütçesi içinde değil, fakat tamamen ayrı bir
kışım, halinde yer alacağını bilhassa belirttik.
Son defa Maliye Bakanlığı ilgilileri ile yap
tığım gayriresmî bâzı konuşmalarımda, Ma
liye Bakanlığının Bütçe kanunu tasarısını Bü
yük Millet Meclisine sevk ©derken, Anayasa
Mahkemesi bütçesine bakanlıkların bütçelerin-
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den evvel ve Türkiye Büyük Millet M>eclisi
bütçesinden sonra yer vermeyi düşündüğünü
öğrendim. Komisyonumuzun metni, Anayasa
nın icaplaıtma, ruhuna tamamen uygundur.
Binaenaleyh, bütçe yolu ile Anayasa Mahke
mesinin bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı
tarzındaki bir tenkid doğru değildir. Ayrı
ca, biz bu noktada o kadar hassas davrandık
ki, Hükümet tasarısında, ikinci derecede ita
âmirinin Anayasa Mahkemesi Genel Sekrete
ri olduğu zikrediliyordu; birinci derecedeki
ita âmirinin Anayasa Mahkemesi Başkanı ola
cağı tabiî görüldüğünden onun zikrine lüzum
görülmemişti. Fakat, tatbikatta tereddütle
ri önlemek maksadiyle Anayasa Mahkemesi
Başkanının birinci derecede ita âmiri, Anaya
sa Mahkemesi Genel Sekreterinin de ikinci de
recede ita âmiri olacağını açıkça belirttik.
Bu bakımdan Yüksek Meclisçe Anayasa Mah
kemesi için kabul edilen tahsisatın harcanma
sı, münhasıran Anayasa Mahkemesi Başkanı
nın ve onun murakabesi altında Genel Sek
reterin yetkilerindendir. Bu yoldan icranın,
Anayasa Mahkemesi üzerinde hiçbir baskısı, hiç
bir müdalhalesi tasavvur dahi edilemez.
Hattâ bir aralık komisyonumuz bu nokta
da çok hassasiyet göstermiş, ittifakla aldığı
bir karar ile, Anayasa Mahkemesi nezdinde,
ayrı bir Muhasebe Müdürlüğünün kurulması
nı derpiş edecek kadar ileri gitmişti. Ondan
sonra, Hükümet adına verilen izahat üzerine
bundan vazgeçilmiştir. Hükümet adına veri
len izahattan anlaşılmıştır ki; Muvazenei Umu
miye Kanununa göre muhtelif daireler nez
dinde kurulan Saymanlık müdürlükleri, büt
çenin sadece saymanlık işlerine bakarlar. Bu
müdürlüklerin tahakkuk ve sarfiyat bakımın
dan her hangi bir yetkileri yoktur. Esasen
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı bütün bu
dairelerde bağımsız bütçeyle idare edilseler
dahi saymanlık müdürlükleri Maliye Vekâle
tine bağlıdır. Bu itibarla, esasen geniş bir
meblâğa baliğ olmıyacak Anayasa Mahkemesi
Saymanlık işlerinin Muvazenei Umumiye Ka
nunun kesin hükümleri içerisinde tedviri için
Adalet Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne bağ
lanmasında mahzur görülmedi. Ancak, tahak
kuk memuru dahi yine Anayasa Mahkemesi
bünyesi içinde kalacak, sarfiyatın yapılmasın-
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da icranın en ufak bir müdahalesi bahis ko
nusu olmıyacaktır.
Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığı konu
sunda komisyonumuzun gösterdiği hassasiye
tin bir delili de, Hükümet tasarısının 56 ncı
maddesinin ikinci fıkrasındaki Anayasa Mah
kemesi üyelerinin ve memurlarının özlük iş
lerinin Adalet Bakanlığı Zat işleri Müdürlüğü
tarafından görüleceğine mütaallik hükmün
komisyonumuzca çıkartılması ve onun yerine
Anayasa Mahkemesi bünyesinde kurulacak Per
sonel Şefliği vasıtasiyle özlük işlerinin yürütül
mesi için, bu husustaki ilâvelerin kadrolarda
derpiş edilmesi olmuştur. Bu itibarla Mehmet
Altmsoy arkadaşımız bu noktada endişe etme
melidir, kanaatindeyim.
Muhterem Cevat önder arkadaşımız, Yüksek
Adalet Divanında alınmış ve bu Divanın usulü
ne mütaallik kanunlarca kesin hükme iktiran
etmiş bulunan kararların iadesi muhakemesine
mütaallik bir hükmün Anayasa Komisyonu
nun metninde bulunmayışım tenkid ettiler.
Kendilerine şu cevabı verirsek, zannederim ki,
tatmin edilmiş olacaklardır :
Kanaatimizce, Yüce Divan sıfatiyle yetkili
bulunan ve bu bakımdan daimî bir mahiyet arz
eden Anayasa Mahkemesine, Yüce Divan yet
kisine giren konularda iadei muhakeme tale
binde bulunmak için, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 327 ilâ 340 ncı maddeleri tamamiyle müsait bulunmaktadır.
Sekip inal arkadaşımızın, Bütçe Komis
yonu raporundaki muhalefet şerhine de Cevat
önder arkadaşımız işaret ettiler.
Bu, ehemmiyetli olmamakla beraber, teferruta ait teknik bir konu olduğu için ken
dilerinden de Sekip inal arkadaşımdan mü
saadelerini rica edeyim, maddesi geldiği za
man bu hususta uzunca bir süre durmak müm
kün olur. Eğer ayrıca arkadaşımız komis
yona ışık tutacak önergeler verirlerse elbette
bunları Yüksek Heyetle birlikte mütalâa eder
ve en iyi hal şeklini bulmak imkânına kavuşuruz.
Asım Eren arkadaşımız, antlaşmaların Ana
yasa Mahkemesi tarafından Anayasaya uygun
luk noktasından denetimi üzerinde durdular. Ve
bunun için de dediler ki : «Andlaşmada ezcümle
insan haklarına aykırı hükümler bulunabile
cektir. Meselâ, iktisadi andlaşmalarda olduğu

gibi.)» Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın
65 nci maddesinin son fıkrası aynen şöyle de
mektedir : «Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
milletlerarası andlaşmalar kanun hükmünde
dir. Bunlar hakkında 149 ve 151 nci maddeler
gereğince Anayasa Mahkemesine başvurula
maz.» Bu hükmün ifade ettiği mâna şudur :
Anayasanın bu maddesi gereğince ister onay
lanması için uygun bulma kanununa ihtiyacolsun, ister olmasın, bu Anayasada derpiş edilen usullere göre yürürlüğe konmuş olan bü
tün andlaşmalann hükümleri kanun mesabe
sindedir. Ancak, kanundan üstün de değildir.
Anayasamız Devletler Hukuku prensiplerinin,
her halükârda, kanundan üstün olacağı esa
sını kabul etmiş değildir. Temsilciler Meclisi
müzakerelerinin zabıtlarına bakılacak olursa bu
hususta kâfi açıklamalarla karşılaşırız. Usu
lüne uygun olarak yürürlüğe konmuş andlaş
malann hükümleri hakkında Anayasa, Mahke
mesine iptal dâvası veya itiraz yoliyle müra
caat etmek mümkün değildir. Bunun gerekçesi
hakkında Temsilciler Meclisi tutanaklarında
zikredilen husus, milletlerarası münasebetlerin
istikrarının idamesindeki zaruretlerdir ve esa
sen birçok memleketler; Birleşik Amerika dâ
hil, sadece kanunların Anayasaya uygunluğu
nun murakebesi sistemini kabul etmişlerdir.
Ancak, raporumuzda da belirtildiği gibi,
şunu bilhassa işaret etmek isterim : Andlaşma
metni için Anayasa Mahkemesine müracaat
edilemez. Ama, antlaşmanın uygun bulunma
sına mütaallik kanunun muhtevası ve şekli un
surları bakımından - o bir kanun
olduğu
için - Anayasaya uygunluk murakabesini, gerek
itiraz yoliyle, gerek iptal dâvası yoliyle Ana
yasa Mahkemesi yapabilir. Ezcümle, uygun bul
ma prosedürüne tâbi olan bir antlaşmanın, bu
yoldan geçirilmiyerek bir icra Vekilleri Heyeti
kararnamesiyle yürürlüğe konulmuş bulunma
sının -murakabesi, Anayasanın 65 nci madde
sine uygunluğu veya aykırılığı bakımından,
elbette ki Anayasa Mahkemesince yapılabile
cektir. iç hukuk metni içinde bulunan hu
sus ayrıdır, andlaşma metni içinde bulunan
husus ayrıdır.
Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, Anayasada
mevcudolan hükümlerin olduğu gibi bu kanuna
aktarılmış olduğundan bahsettiler; bundan da

— 327 —

M. Meclîsi

B : ?1 9 . 4 .1962

bâzı mahzurlar doğacağını belirttiler, ezcümle
dediler ki : «Anayasa hükümlerini bu kanuna
dercetmek, sanki bu kanunun tadili suretiyle,
Anayasayı da tadil etmenin mümkün olduğu
gibi bir mânayı tazammun edebilir.» Hayır, ar
kadaşlar ; raporumuzda açıkça şunu belirttik ki,
Anayasa Mahkemesine mütaallik olarak Anaya
sada yer almış bulunun hükümlerin bu kanuna,
de-rcedilmesinin sebebi sadece amelîdir. İstedik '
ki, Anayasa Mahkemesinin yüksek hâkimleri,
Anayasa Mahkemesinde karar verirken bir bu
kanuna, bir Anayasaya müracaat etmek zarure
tinde kalmasınlar, bütün ilgili hükümleri bir
sistem dâhilinde sıra ile kolaylıkla bulabilsin
ler. Nitekim, Reşit Ülker arkadaşımız da bu hu
susa temas etti, dedi ki, muayyen bir mevzuda
Anayasada hüküm altına alınmış olan maddeler
buraya alınmış, aynı mevzuda eklenmesi icabeden maddeler ve fıkralar ilâve edilmiştir. Ha
kikaten böyle yapılmıştır. Bunun sebebi yukar
da arz ettiğim husustur. Yoksa, bu maddelerin
değiştirilmesi yoluyla Anayasanın değiştirilme
sinin mümkün olacağını kabul ve beyan etmek,
elbette ki imkânsızdır.
Dilin Türkçeleştirilmesi bahsine gelince; ko
misyonumuz bu mevzuda dikkatli idi. Eğer ar
kadaşlarımız bu hususta önergeleriyle bizi ikaz
ederlerse; komisyon bundan ancak memnuniyet
duyacaktır.
Yine Reşit Ülker arkadaşımız, Anayasanın
145 iıci maddesin© temas ettiler.
Meclislerin
Anayasa Mahkemesi üyelerini seçme hakkına
sahibolduklarını, fakat Anayasa Komisyonu
metninin, bu hakkı, bâzı komisyonlarda nam-'
zet gösterilmesi usulünü vaz'etmek suretiyle
ortadan kaldırıldığını iddia ettiler.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, biz bu iddia
ya katılmıyoruz. Sebebi şu : Bir kere Yüksek He- .
yetiniz ve Yüksek Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan seçim yapılacaktır. Buna niyabeten birtakım
komisyonların yahut bir karma komis3ronun Ana
yasa Mahkemesine üye seçmeye asla hakkı yok
tur. Sistemin konulmasındaki sebep; nasıl olsa si
yasi parti grupları arasında müzakere ve temas
lara mevzu teşkil edecek olan bu konunun, ayrı
ca, mümkün mertebe ihtisas ışığından ilham alan
kimselerin de yer aldıkları bir heyette incelen
mesi ve ondan sonra, Yüksek Meclise sunulması
zaruretinden ileri gelmektedir. Kaldı ki, bu usul
ile, oylamaların ilânihaye uzaması da önlenmiş ~
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olacaktır. Aksi takdirde, bu gibi seçimlerde ba
lotajın önlenmesi kolaylıkla mümkün olamaz.
Bunun misalini eskiden Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yapılan ve her şeye rağmen mahzur
ları herkesçe kabul edilmiş bulunan Danıştay
üyelikleri seçimleri teşkil etmektedir. Bu seçim
lerde dahi komisyonlarca namzet gösterme usulü
kabul edilmişti. Bu usule tevfikan yapılan seçim
lerde eski Anayasanın Meclise verdiği bir haklan
tahdidi diye bir şey hatıra gelmiyordu. Buna
rağmen, namzet gösterme usulü mevcut iken dahi
üyelik seçimlerinin pek de iyi cereyan etmediği
ni, eski Meclisin çalışmalarını takibetmiş olanlar,
her halde hatırlıyacaklardır. Şunu da belirtmek
isterim ki, İçtüzüğümüzün bir 176 ncı maddesi
vardır. Bu 176 ncı maddeye göre kurduğunuz
Meclis Soruşturması Komisyonu, eğer faaliyeti,
soruşturma konusu teşkil eden Bakan hakkında
ademi takip karan verirse, bu karar kesindir.
Artık Yüksek Heyetinizde dahi müzakere edile
mez. Bu karar nihaidir, Yüksek Heyetinize niya
beten verilmiş sayjlır. Bu maddenin dahi Anaya
' sayı ihlâl ettiği, ne dün ve ne de bugün düşünül
müştür.
Böyle iken, esasen seçme hakkı tamamiyle
Yüksek Meclisinize ve Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kuruluna bırakılmış olan üyelerin, seçiminin
sadece mümkün mertebe salim ve çabuk yapılma
sını teminen, namzet gösterme prosedürü koyan
maddenin, Anayasanın Yüksek Meclise verdiği
hakkın inkârı demek olmadığı fikrine iltifat ede
ceğinize inanıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Hüdai Oral arkada
şımızın bir sorusuna da cevap vermek isterim.
Hüdai Oral arkadaşımız, Anayasa Mahkeme
sinin, bir organ mı, bir kurul mu, yoksa Anaya
sa anlamında bir yüksek mahkeme mi olduğunu
bizden sordular.
Muhterem arkadaşlarım; bu mevzu daha ziya
de Yüksek Hâkimler Kurulu konusunu alâkalan
dırmakla beraber, kendileri komisyonumuzun
fikrini talebettikleri için bu hususu açıklamak
durumu karşısındayız.
Anayasamızın sistematiği tetkik edildiği za
man görülür ki, Anayasamızın 3 ncü bölümü
«Yargı» adını taşır. Bunun (A) kısmı Genel Hü
kümler, (B) kısmı Yüksek Mahkemeler, (C) kıs
mı Yüksek Hâkimler Kurulu, (D) kısmı Anaya
sa Mahkemesine aittir. (A) kısmındaki Genel Hü-
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kümler gerek (B) kısmındaki Yüksek Hâkimlere,
gerek (D) kısmındaki Anayasa Mahkemesine tat
bik edilir. Ancak bu sistematik muvacehesinde
Anayasa Mahkemesini, Anayasadaki yüksek mah
kemelerden saymaya imkân yoktur. Anayasa
Mahkemesi nevi şahsına münhasır bir yargı orga
nıdır. Vazifeleri itibariyle yani yasama meclisle
rince kabul edilmiş kanunların denetlenmesinin
esas vazife olarak kendisine verilmiş olmasından
bu sonuca varılır.
Şimdi, Anayasa anlamında yüksek mahkeme
ler;
1. Yargıtay
2. Danıştay
3. Askerî Yargıtay
4. Uyuşmazlık Mahkemesidir.
Sayın Hüdai Oral arkadaşımız tereddütleri
nin sebebini izah ettiler; dediler ki; «Yüksek Hâ
kimler Kuruluna ait 143 ncü maddeye göre, yük
sek mahkemede hâkimlik etmiş veya üyelik hak
kını kazanmış olan kimseler arasından Yüksek
Hâkimler Kuruluna üye seçilir. Anayasa Mahke
mesi de bir yüksek mahkemedir. 15 yıl avukatlık
yapmış bir kimse Anayasa Mahkemesine üye se
çileceğine göre, Yüksek Hâkimler Kuruluna da
üye seçilebilir.»
Eğer, kanun vâzımın maksadını dikkatle
araştırır ve Temsilciler Meclisi tutanaklarına
baş vurursak görürüz ki; kanun vâzıı bunu der
piş etmiştir.'Bu, o kadar böyledir ki, Anayasa
Komisyonu Sözcüsü Muammer Aksoy, şu yolda
verilmiş bir takririn aleyhinde konuşmuştur. Kâ
mil Başaran'ın bu takririnde; üyelerin üçünün
birinci sınıf hâkimlerden, üçünün barolara ka
yıtlı avukatlar arasında en az 15 yıl avukatlık
yapmış olanlardan seçilmesi istenmektedir. Bu
takrir üzerinde, Anayasa Komisyonu Sözcüsü
Muammer Aksoy'un fikri şudur: «Avukatların
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçilmesini ka
bul edersek, bu Heyetin vereceği kararlar üze
rinde şüphe ve dedikodu yaratabilir. Bundan
başka avukatların ve baroların hâkimlere karşı
baskılan bahis konusu olabilir..» Bu yüzden,
önerge tekrar okunmuş ve reye arz edilerek red
dedilmiştir. Bu hâdise de gösteriyor ki, kanun
vaz'ı Yüksek Hâkimler Kurulunda Oral arkada
şımızın belirttiği hususu derpiş etmemiştir. Bir
az evvel Anayasa Mahkemesinin, Anayasamızın
anlamında Yüksek Mahkemeler dışında bir yü
ce yargı organı olduğunu söylerken bu esbabı

. mucibe ile mutabakat halinde olduğumuzu ifade
etmiş sayılırız.
Komisyon adına meselenin tümü üzerindeki
mâruzâtımı bitirmeden önce, huzurunuzu birkaç
dakika daha işgal edeceğim. Arkadaşlarımla
yaptığım hususi temaslar sırasında bâzı tered
dütlerin mevcudolduğunu gördüm, bunları açık
lamayı ve cevaplarını vermeyi - zabıtlara da geç
mesi bakımından - bir vazife telâkki ettim.
Bunlardan birincisi, raporumuzun 33 ncü say
fasındaki şu ibareye mütaalliktir. Bu ibare şöy
ledir :
«a) Evvelâ, şunu belirtmek lâzımdır ki,
Anayasanın hükümlerinin, meriyete girmekle,
. (Sonra meriyete giren kanunun kendinden önce
mer'i kanunu yürürlükten kaldırdığı) ilkesine
istinaden, meriyetten kaldıracağı kanun hüküm
leri, pek tabiîdir ki, mahkemeler tarafından tat
bik edilmiyecektir. Filhakika, bu gibi kanun
lar, Anayasaya aykırı oldukları için değil, fakat
evleviyetle meriyetten kalkmış oldukları için
tatbik edilemezler.»
Şimdi, arkadaşlar, şu hususu açıklamak lâ
zım: Anayasanın yürürlüğe girmesiyle hangi ka
nun hükümlerinin ortadan kalkacağını Anayasa
esasen düzenlemiştir. Anayasanın tanzimini bir
kanuna bıraktığı hususlarda, henüz bu kanun çık
madan, o hususları taallûk eden kanuni hüküm
lerin, bizatihi Anayasanın yürürlüğe girmesiyle
ortadan kalkmıyacağı bedihidir.
Ancak, Anayasanın sevk ettiği bâzı hüküm
ler vardır 'ki, ıbu hükümler, ayrıca bir kanuna
lüzum olmaksızın hukuk nizamında hüküm ifade
eder ve bunlara aykırı olan kanun hükümlerinin,
ortadan kalkması iktiza eder. Bu husus, esasen,
komisyonumuzun Yüksek Adalet Divanının mu
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci mad. desinin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısına
dair 20 Şubat 19G2 tarihli ve esas No: 1/22, ka
rar No: 12 sayılı raporunda da ayrıca açıklanmış• ti. Şöyle deniyordu: «Anayasanın 8, 132 ve 151
i nci maddeleri muvacehesinde, Anayasanın düzen:
lenmesini bir kanuna bırakmaksızın bizzat düzen
lediği hususlarla ilgili hükümleri, her hangi bir
kanun hükmü gibi, bahis konusu Anayasa hüküm
lerinin yürürlüğe' girmesinden önce mevcut aynı
kanun hükümlerini yürürlükten kaldırır. Grerçi,
yargı organları, - Anayasa Mahkemesi görevine
başladıktan sonra - mer'i bir kanunun Anayasa
ya aykırılığı Anayasanın 151 nci maddesi gere-
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ğirıce itiraz yoliyle ileri sürül/ünce, bu itirazı 'bir
meselei müstettıire sayarak dosyayı Anayasa Mah
kemesine göndermek zorunda iseler de, bu kural,
Anayasanın yürürMğe girmesinden sonra yürür
lükte »bulunan kanun hükümleri içindir.» Bu su
retle, maksadımız daiha da iyi ifade edilmiş olu
yordu. Şimdi, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
ve Yargılama Usulleri hakkında Kanun vesilesiy
le de aynı şeyleri tavzilhan tekrarlamayı uygun
buluyoruz.
(Bu hususta, muhterem arkadaşlarımdan iki
misal vermeme müsaadelerini rica edeceğim.
Meselâ, Anayasamızın 28 nci maddesinde, top
lantı ve gösteri yürüyüşlerine mütaallik husus
ların kanunla sınırlanacağı belirtilmiştir. Bina
enaleyh, Anayasanın yürürlüğe girmesi ile top
lantı ve gösteri yürüyüşlerine ait hükümler el(bette ortadan kalkmış olmaz. Ancak meselâ, aynı
Anayasanın 125 nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında yer alan, kanunsuz emirler karşısın
da memurların durumuna müıtaaHik hükümler
hukuk nizamımızda ayrıca bir kanuna lüzum ol
maksızın hüküm ifade eder ve bu bapta kendi
lerinden önce mevcut hükümleri, daha sonra me
riyete girmekle, ortadan kaldırılmış sayılmalı
dır.
îkinci bir husus, arkadaşlarım, kanunun
mevcut olup olmadığı konusunda mahkemelerin
içtüzük hükümlerine riayet edilip edilmediği
murakebe edip etmiyecekleriyle ilgilidir. Ra
porumuzda mahkemelerin hu hususda ziyade
siyle imsakli olması gerektiğini hassaten be
lirttik. Malnmuâlileriniz Anayasamız, Anayasa
Mahkemesine kanunların sadece Anayasaya
uygunluğunu murakebe yetkisini vermiştir. Bu
nun seheplerinden bir de, îçtüzüğün pek bariz
bâzı hükümlerinin, Meclisin iradesini izhara
imkân verilmediği şüphesini uyandıracak tarz
da ihlâl edilmesinin, haddizatında, bu suretle
yapılmış kanunim Anayasaya aykırılığından
çok, fakat bizzat kanunun mevcudiyeti veya
ademî mevcudiyeti ile ilgili bir konu olmasıdır.
Şu kanunun sadece Anayasa Mahkemesinin yet
kisine değjl, diğer mahkemelerin de yetkisi
içine giren bir konu olduğunu, hukuk doktri
ni, umumiyetle kabul eder.
Ancak; telkrar ediyorum, raporumuzda mi
salleri de verilmiştir, mahkemeler, elbette ki
bu hususta ziyadesiyle imsakli olmak zorundadadirlar. Açıkça, Meclisin iradesinin ketme-
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dildiği ihtimali ortaya çıkmadıkça böyle bir
murakabe yapmak durumunda değildirler. Çün
kü, 'böyle bir husus ancak açıkça ortaya çık
tığı takdirde o kanunun mevcudiyeti veya'
ademî mevcudiyetinin münakaşası yapılabilir.
Maruzatım burada bitiyor arkadaşlar; Ko
misyonunuz olarak daima emrinizde bulunu
yoruz. (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına sayın
Adalet Bakanı.

ADALET BAKANI SABlR KURUTLUOĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Muhterem Başkan
Millet Meclisinin saygı değer üyeleri,
Müzakeresine başlamış bulunduğunuz Ana
yasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama
usullerine mütaallik kanunun müzakeresinde
umumi hatlar içinde, kısaca huzurunuzu işgal
etmeme müsadelerinizi rica edeceğim.
Arkadaşlarım tarafından dermeyan edilmiş
ve sözcü arkadaşımız tarafından da bertafsil
izah edilmiş hususlara dokunmadan geçmek
mümkün olmıyaeağı için terir ve tekerrürler
bakımından Muhterem Heyetinizden şimdiden
özür dilerim.
1924 Anayasasında, kanunların Anayasaya
uygunluğunun siyasi veya teşriî kaza yoliyle
denetlenmesine mütedair her hangi bir sarahat
mevcut bulunmamakta idi. Ancak Anayasanın
hiçbir maddesinin ihmal ve tadil edilemiyeceği
veya hiçbir kanunun Anayasaya aykırı olamıyacağı yolunda 103 ncü maddede yer almış bu
lunan hüküm tatbikatta iki ayrı anlayış içinde
mütalâa edilmiştir. Bir kısım âmme hukuku
mensuplarının düşünüşlerine göre Anayasanın
üstünlük nazariyesi ele alınarak kanunların
Anayasaya aykırılığının bahis mevzuu olamıyacağı ve bu itibarla, tatbikatta dâva mahke
melerinin huzuruna gelen bir konuda tatbikini
zaruri gördükleri kanunun Anayasanın hudu
du ve şümulü içinde mütalâa edileceğini. Anaya
saya uygunluk veya uygunsuzluğunun bir ka
rara bağlanabileceğini savunmuşlardır.
Diğer bir anlayışla da, teşriî organın yasa
ma yetkisinin, milletin mümessillerinin iradesin
den neşet eden bir *vakıai hukukiye olduğu
prensibine dayanarak, çıkarılan kanunların,
bir kayda mahsus olmadıkça, .Anayasaya aykı
rılığının dâva mahkemeleri kanalı ile tetkiki
nin mümkün olamıyacağıdır,
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Bu iki tee, tatbikatta çarpışmış ve umumi
yet itibariyle yasama organlarının üstünlüğü
prensibi kabul edilerek Anayasamızın kabulü
ne kadar, mevzuat içinde ve" tatbikatımızda
kanunların Anayasaya aykırılığının dâva mah
kemeleri marifetiyle bir karara bağlanması
mümkün olamamıştır. Anayasamızın kazai mu
rakabesini kabul edenlerin ve müddetle mu
kayyet tutulmasının boşlukların kanunlaşmasındaki süratin, cemiyetin faydasına olduğuna
da işaret etmek isterim.

f de ile gene bu mahkeme marifetiyle bir karara
! varılması ve nihayet Yüce Divan sıfatiyle,
haklarında takibat yapılacak kimselerin muhaI kemelerinin, Anayasa Mahkemesine mevdu buj lunduğu hususlarına işaret edilmiş bulunmak
tadır. Kanunun hazırlanması ve sistematiğe ve
bu âmir hükümlere riayetkar bir şekilde çalış*
malarla mümkün olmuştur.

Muhterem Anayasa Komisyonu Sözcüsü ar
kadaşımız birçok hususata arzı cevap ettikleri
için bunları tekrar ifade etmekte fayda mülâ
haza etmemekteyim. Yalnız, bir noktayı açık
Hükümetiniz, 19 .1.1962 de «'Anayasa Mah
kemesi Kanunu» başlıklı tasarıyı Yüksek Mec bıraktıkları için o hususa işaret edeceğim.
lisinize tevdi etmiş bulunmaktadır. Bu tasarı
Mehmet Altmsoy arkadaşımızın bahsettiği,
nın hazırlanmasında takibedilen esaslar ve pren Anayasa Mahkemesinin istiyeceği evrak veya
siplere kısaca temas etmek isterim.
bilgisine müracaat edilecek bir şahsın hangi du
rumlarda çekinme hakkına malik olduğu husu
. Bunlardan birincisi, kanunların Anayasaya
sundaki 40 nci madde üzerinde kısaca arzı malû
uygunluğunun murakabesinin hangi tarzda
mat etmek istiyorum. Direnme ve çekinmenin,
halledilmesi lâzımgeldiği hususudur ki, Anaya
I Anayasa Mahkemesince dinlenmesine karar ve
samız bunu tâyin etmiş bulunmaktadır. Bu
rilen bir şahsın bu mevzuda, direnmesi veya çe
mevzuda iki sistem caridir: Biri önleyici, diğeri
kinmesinin Anayasaya aykırı olacağına işaret
de kanunlar çıktıktan sonra murakabe edici
buyuruldıı.
Madde iyice okunduğu zaman bu
karakterdedir. Anayasamız, ikinci şıkkı kabul
gibi
endişelerin
vâridolmıyacağı kanaatine ken
etmiş ve daha kanun çıkmadan, sevk edilecek
dileri
de
ulaşacaklardır.
Ancak, Türkiye Cum
olan bir kanunun Anayasaya uygunluğu veya
huriyetinin
güvenlik
ve
yüksek
menfaatleri ve
aykırılığını değil, ısdar edilmiş bir kanunun
Anayasaya uygunluk veya aykırılığının kont bu menfaat yabancı devletlere ilişkin olması gi
rolünü hükme bağlamıştır. îşte bizim çalışma bi üç şartın birden tahakkuku, kanunun" âmir
larımız da bu sistem üzerinde başlamış ve de hükmü olarak ifade edilmiş bulunuyor. Bu üç şart
evvelemirde Türkiye Cumhuriyetinin yüksek
vam etmiştir.
menfaatlerine, saniyen güvenliğine ilişkin ola
İkinci nokta, dünya Anayasa murakabesi
cak, üçüncü şart olarak da diğer devletlerin
sistemleri içinde bir kanunun Anayasaya uy menfaatleriyle ilgili bulunacaktır. Bu madde
gunluğunun umumi mahkemelerde veya husu hazırlanırken sadece ve sadece komisyonun fi
si bir mahkemede tetkiki zaruretidir. Yeni Ana
kirleri nazara alınmayıp gerek Millî Savunma
yasamız, bunun bir Anayasa Mahkemesi mari Bakanlığının, gerekse Dışişleri Bakanlığının
fetiyle yapılacağını, bünyesinde göstermiş ol yardımlarından istifade edilmiştir, öyle husus
ması itibariyle de, ikinci şık üzerindeki çalış lar vardır ki, defi veya iptal dâvası yolu ile Ana
malarımızla huzurunuza gelmiş bulunmaktayız.
yasa Mahkemesine intikal ettirildiği takdirde
Kanunun hazırlanmasında umumiyet itibariy
gizlilik prensipleri ihlâl etmekte ve müttefikle
le takibettiğimiz jyol bu hudutlar içinde olmuş
rimizin bize karşı olan itimatları sarsılmakta
tur. Anayasamızın 145 ilâ 152 nci maddelerin
dır. Bunu önleyici esaslar da konulmuş bulun
de Anayasa Mahkemesinin fonksiyonu, kurulu
maktadır. Devlet menfaatlerini koruyacak ma
şu, sureti terekkübü, göreceği işler ve üyelerin
kamlara gelecek kimselerin, bunu takdir edecek
seçimine ait hususlar sarahatle yer almış bu kimseler olması lâzımdır. Bu zaviyeden de bir
lunmaktadır. Bundan ayrı olarak, Anayasanın
endişeye mahal olmadığı kanaatindeyiz.
57 nci maddesinde, siyasi partilerin kapatılması
hususunun yine Anayasa Mahkemesi marifetiy
Doğrudan doğruya bu kanun tasarısını alâ
le bir karara bağlanması ve yasama dokunul
kadar etmemekle beraber yüksek mahkemenin
mazlığının kal dinim ası hususunun 81 nci madteşkili hususunda Muhterem Coşkun Kırca arka-
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daşımm fikirleriyle mutabakat halinde olmadı
ğımı şahsan ifade etmek isterim. Kürsüden oku
yup da reddedildiğini ifade buyurdukları tak
rir, doğrudan doğruya yüksek mahkemeye üye
olma vasfından ziyade, baroların bu gibi yerle
re aday gösterip göstermiyecekleri hususunu
tesbit eyliyen bu takririn reddi meselesi, tasnif
sistematiğinde A, B, ö bentlerinin ifade ettiği,
Yüksek. Mahkeme, Yüksek Hâkimler Kurulu
ve Anayasa Mahkemesinin bu sistematik içeri
sinde Yüksek Mahkeme veya değil gibi bir ne
tice istihsal edileceğine kaani değilim. Yüksek
Mahkeme fevkince telâkki edilen teşriî tasar
ruflarımız, Anayasa muvacehesinde; Anayasaya
aykırılık yönünden bir kanun yürürlükten kal
dırılması gibi bir yetki ve iktidara sahibolmadığı mütalâası, yüksek mahkemenin fevkindeki
bir mahkemenin bulunabileceği fikriyle kabili
telif değildir. Zaten hususu mutlak umumi mut
laka dâhildir. Bu itibarla Anayasa mahkemele
rinde âzalık yapmış bir zatın, Yüksek Mahke
mede icrai kaza etmiş, hükmetmiş, vazife almış
bir. kimse olarak mütalâaya tâbi olacağı kanaa
tinde olduğunu ifade etmek isterim.
Diğer bir - iki noktaya da kısaca temas etmekliğime müsaadenizi istirham edeceğim. Muh
terem Cevat önder Bey arkadaşımıza Sayın Coş
kun Kırca Bey arkadaşımız arzı cevap ettiler.
Bendeniz de bir - iki noktaya işaret etmekte
fayda mülâhaza ediyorum. Anayasa Mahkeme
si tasarısının 34 ncü maddesine göre, Yüce Di
van halinde çalışırken yürürlükte bulunan ka
nunlara göre soruşturma yapar. Bu kaydın han
gi husus ve nizamın hangi kaidesine göre yapı
lacağı açıkça gösterilmiştir. Esasa taallûk eden
mevzuat, yürürlükte olan ve Yüce Divan tara-fmdan tatbik edilecek olan Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun hudutları içerisinde mü
talâa edilıöesi zaruridir ve bu hudut ile mukay
yet olacaktır. Böyle olunca da Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 327 ve mütaakıp madde
lerinde derpiş edilmiş olan iadei muhakeme yo
lu, Yüksek Adalet Divanı ve Yüce Divan ka
rarlarında da açık bir yoldur. 327 nci maddenin
beş bend halinde saydığı hususlar (ki bunlar
şahit veya ehli hibrenin yanlış beyanda bulun
muş olduğunun sübutu, ve sairedir) mevcudiye
ti tahakkuk ederse iadei muhakeme yolu zaten
kendiliğinden açıktır. Bu mevzuda bu kanuna

ayrıca hüküm koymak, tatbikatta geniş tered
dütlere yol açacağı için lüzumsuzdur.
Tavzihi karar ve tashihi karar mevzuuna ge
lince : Bunlar birbirlerinden ayrıdır. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesi
tashihi karar hakkında hüküm koymuştur. Bu
yetki Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumisine
verilmiş ve Temyiz Mahkemesi Dairesinde tet
kik edilen ilâmlarda esasa müessir ve Temyiz
lâyihasında gösterildiği halde ilâmda zikredilmiyen, tebliğnameye dercedilmiş olmasına rağ
men ilâmda meskûtünanh bırakılmış olan ve esas
hükme müessir bulunan ahvalde unutulmuş hü
kümler hakkında Temyiz Başmüddeiumumisi
dosyayı tetkika alarak, dairenin vermiş olduğu
ilâm karşısında tashihi karar yoluna gidebilir.
Bunun ifade ettiği mâna doğrudan doğruya ke
sinleşen hükümler için değil, Temyiz Mahkeme
sinin tetkika tâbi tuttuğu hükümlerin bir başka
yolla ıslahı meselesidir.
Tavzih yoluna gelince : Tavzih yolu direkt
olarak gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda ve gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununda yer almış olan müesseselerdir. Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 455, 456
ve 459 ncu maddeleri gereğince hangi hususlar
da ve ne zamana kadar hükümlerin tavziha tâbi
tutulacağı yer almıştır, ayrıca icrasının ne za
mana kadar mümkün olunabileceğine de işaret
edilmiştir. Bunu bir ay müddetle mukayyet tut
ması, temyiz hakkının istimalinde^ müddetin üs
tünlüğünü kabul etmek gibi bir netice doğurdu
ğuna kaaniim.
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun tat
biki mümkün olduğu ahvalde belki partilerin
kapatılması, belki partilerin hesap rüyeti ve
muhasebesine taallûk eden hükümlerin Hukuk
Muhakemeleri Usulü Kanununda da bir yeri ola
caktır. O zaman tavzih yoluna gidilebilir. Yüce
Divanın kararları kesindir. Fakat Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi hu
dutları içerisinde tavzih her zaman mümkündür.
infaz müddetlerinin hesabı veya bir mahkûmi
yetin infazı veya külliyen infaz edilmemesi ve
mevcut bir hatanın izalesi Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunumuzun 402 nci maddesi ile, bu
hükmii veren mahkemeden her zaman istenebi
leceğine ve Yüce Divan da Anayasa Mahkeme
sinin diğer bir zaviyeden icra eylediği bir fonk-
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siyoııda bulunması itibariyle onun bir devamı
gibi olduğuna göre böyle bir tereddüdün olmıyacağı kanaatindeyiz.
Bunlar teknik hususlara taallûk eden nokta
lardır, açıklamak mecburiyetindeyim. Vaktinizi
işgal ettiğim için özür dilerim.
Sözlerimi bitirmeden kısaca şurasını da açık
lamak isterim ki, ana kanun ve temel hukuk
ışıkları Devleti ayakta tutacak ve Hukuk Dev
letinin esasını teşkil cyliyecektir. Bu şıktan ka
çan idarecileri ve bu ışıktan korkan iktidarları
Anayasa Mahkemesinin tam bir hukuk kaidesi
içinde yapacağı tasarruflarla, kaçmış oldukla
rı ışığa, ayrılmış oldukları doğruluğa ve terk
ettikleri hakkaniyete getirecektir. Bu itibarla
Anayasa Mahkemesi, Türk Devletinin bir Hu
kuk Devleti olmasındaki müessiriyeti zaviye
sinden bu kudsi vazifeyi yerine getirecektir.
Sözlerime son verirken bu mahkemenin Büyük
Türk Milleti için daima hayırlı kararlar verme
sini temenni ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Hüdai Oral.
HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hükümetle Anayasa Komisyonu
arasında bir fikir ayrılığı oldu. Kıymetli arka
daşımız Coşkun Kırca'nın mütalâalarına iştirak
etmiyoruz ve Temsilciler Meclisi tunanakları da
kendilerinin ifade ettikleri şekilde değildir.
Aynen arz ediyorum. Anayasa Komisyonu Söz
cüsü Muammer Aksoy'un beyanı şudur:
«Yüksek Hâkimler Kuruluna, hâkimlerden
başka kaynaktan üye seçilip seçilemiyeceği key
fiyetidir. Seçilme bakımından değil, seçme ba
kımından... Şu kadar sene avukatlık yapmış bir
şahıs üye seçilebilir. Fakat hâkimlerle ilgili bir
kurula baro tarafından üyeler seçilmesi, bu bir
hayli yadırganacak bir hal suretidir.»
Barolar Birliğinden Yüksek Hâkimler Kuru
luna üye seçilemiyeceğine mütaallik bir mütalâ
ayı Anayasa Mahkemesi hüviyeti zaviyesinden
başka şekilde tefsir etmeye imkân yokken, Coş
kun Kıröa arkadaşımızın komisyon adına bu şe
kilde tefsir etmesini doğrudan doğruya Temsil
ciler Meclisi zabıtlarının hilafı olarak mütalâa
etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu noktada
Hükümetin ve Sayın Bakanın fikirlerine aynen
iştirak ediyorum. (Alkışlar)
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İBAŞKAN — Coşkun Kırca, buyurun.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım; bendeniz de Sayın Hüdai Oral arkadaşı
mızın okuduğu kısmı okudum. Yalnız, bu husu
sun benim bahsettiğim hususla ilgili olduğuna
kaani değilim. Ben hiçbir zaman, avukatlık mes
lekinden gelmiş bir kimse Yüksek Hâkimler Ku
ruluna üye seçilemez, demedim. Anayasada, yük
sek mahkemelere, Yargıtay ve Danıştaya mütaal
lik 139 ve 140 ncı maddelerde şu hükümlere raslarsmız : 139 ncu maddenin son fıkrası, «Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, başkan ve üyelerinin ve
diğer mensuplarının nitelikleri kanunla düzenle
nir.» der. Kanun vâzıı öyle lüzum görebilir ki,
hattâ, Yargıtay, bâzı şartları, bâzı kanuni şart
ları haiz ise barolardan üye seçme sistemini kabul
edebilir. Çünkü, Anayasa bunların niteliklerinin
tesbitini kanuna bırakmıştır.
140 ncı maddenin 2 nci fıkrası da «Danıştay
Başkan ve üyeleriyle Başkanunsözcüsü, kanunda
gösterilen niteliklere sahip kimseler arasından se
çilmesi» gerektiğini söylemekle, bu imkânı açık
bırakmıştır. Yalnız, eğer Anayasa Mahkemesi
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Uyuşmaz
lık Mahkemesi dışında, sadece bir yüce mahkeme
olarak değil, teknik mânasında, bu Anayasa mu
vacehesinde, bir yüksek mahkeme olarak telâkki
edilirse doğacak garip vaziyetlerden bir misal
vermeme müsaadenizi rica ederim
Sayın Adalet Bakanına ve Hüdai Oral arka
daşımıza göre, Anayasa Mahkemesi aynı zamanda
siyasi ve iktisadi mahiyette kararlar vereceği için
oraya girmesinde fayda ve lüzum görülen bir İk
tisat Fakültesi öğretim üyesinin Yüksek Hâkim
ler Kuruluna girme hakkını hangi sefbepten do
layı ihraz ettiğini anlamak mümkün değildir.
Ben Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin
münhasıran hâkimlik meslekinden gelmesi şart
tır, demiyorum. Ben, sadece, Anayasa Mahkeme
sinin Yüksek Mahkemeler içinde mütalâa edilemiyeceğinden bahsetmek istedim. Yüksek Mah
kemelerin kendi kuruluş kanunlarına göre, üye
liklerine kimlerin seçilebileceği yazılıdır. O nite
likte olanlar Yüksek Hâkimler Kuruluna da se
çilebilir. Ama, Anayasa Mahkemesini şu teknik
mânada bir yüksek mahkeme olarak kabul eder
sek, misalini verdiğim garip vaziyetlerle karşılaş
mak da mümkün olabilir. (ıBravo sesleri)
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BAŞKAN — Tasarı ve teklifin tümü üzerin
deki görüşmeler sona erdi.
•--Şimdi maddelere geçilmesini ve ivedilikle gö
rüşülmesini ayrı ayrı reylerinize arz edeceğim.
, Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du...
Tasarı ve teklifin ivedilikle görüşülmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
Şimdi, Anayasa Komisyonu değiştirişinden
başlamak üzere maddeleri okutuyorum.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama,
usulleri hakkında Kanun
Birinci kısım
Genel esaslar
Kuruluş
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullan
mak üzere Başkentte bir Anayasa Mahkemesi ku
rulmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
Üye sayısı
Madde 2. — Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl
ve beş yedek üyeden teşekkül eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var;
mı? Yok... Maddeyi oyunuza arz ediyorum^ KaTbul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
Seçilme yeterliği
Maddö 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl ve
yedek üyeliğine seçilebilmek için, aşağıdaki şart
ları haiz bulunmak lâzımdır :
1. Kırk yaşını bitirmiş, altmış/beş yaşını dol
durmamış olmak; ve
2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay
veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, başsavcılık,
•başkanunsözcülüğü; veya,
b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siya
sal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üye
liği; vreya,
c) Onheş yıl avukatlık;
Yapmış olmak; ve,
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesle
ğine alınmamayı 'gerektiren bir suçtan dolayı
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan
ceza takibi altına alınmamış olmak.
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Saym
Orhan Apaydm'm bir değiştirge teklifi vardır.
Okutuyorum.
Muhterem Başkanlığa
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 numaralı ben
dinde yer alan «veya bu gibi suçlardan ceza ta
kibi altına alınmamış olmak» hükmünün, mad
deden çıkarılmasını, aşağıda mâruz esbabı muci
beye' istinaden teklif ederim.
1. Mekteplerde okutulması hakkındaki ka
nunla mevzuatımızda yer alan, Birleşmiş Millet
ler insan Hakları Beyannamesinin 11 nci madde
sinin 1 numaralı. bendine göre.
«Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması
için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış
bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu
olduğu tesbit edilmedikçe masum sayılır.»
Diğer taraftan «İnsan Haklarını ve Ana hür
riyetleri koruma Sözleşmesi ve buna ek Protoko
lün tasdiki hakkında» 6366 sayılı Kanuna ek
Protokolün, 6 ncı maddesinin 2 nci bendine gö
re : «Bir suç ile itham edilen her şahıs suçlulu
ğu kanunen sabit oluncaya kadar masum sayılır.»
2. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine
ait mekanizma, namzetlerin vasıflan hakkında
kâfi bir teminattır.
Aydın
Orhan Apaydın
BAŞKAN — Aynı muhtevada bir değiştirge
daha var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Adalet Komisyonundaki muhalefet şerhinde
ifade olunan esbabı mucibeye istinaden Anayasa
Komisyonunca sevk edilen şekle göre 3 ncü mad
denin 3 numaralı bendinin (veya bu gibi suçlar
dan ceza takibi altına alınmamış olmak) .fıkra-.
sının çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
İstanbul
İstanbul
Saadet Evren
İsmail Hakkı Tekinel
BAŞKAN — Değiştirge teklifleri Anayasa
Komisyonundan mı geliyor? Bir mütalâaları
var mı?
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istiyo
ruz.
BAŞKAN — Buyurun.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım; kısaca mâruzâtta bulunacağım. Saym Or-
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kan Apaydın arkadaşımız, esbabı mucibesindc,
Birleşmiş Milletler insan Hakları Beyannamesi
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini zikredi
yor. Her iki metinde de hakikaten, kesinleşmiş
bir mahkeme hükmü ile sabit olmadıkça her han
gi bir kimsenin masum sayılacağı esası vaz'edil
miştir. Bu esas bizim Anayasamızca da kabul
edilmiştir. Bu itibarla, bilhassa İnsan Hakları
Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesinden ilham alınmasına lüzum yoktur. Şim
di; bizim metnimizin '3 ncü maddesindeki hü
kümler ki, buna göre, hakimlik meslekine alın
mamayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkûm
bulunmamak veya bunun gibi suçlardan ceza ta
kibi altına alınmamış olmak deniyor.
O kimselerin Anayasa Mahkemesine seçilme
ye yeterli sayılabileceği başka şey, yine bir kim
senin kanun hükmü ile peşin olarak mahkûm sa
yılması başka şeydir. Malûmu filiniz, Adalet
Komisyonunun metni incelenirse, görürüz ki.
Adalet Komisyonu Anayasa Komisyonundan da
ileri gitmiştir; tahkik izni verilmesi halinde
dahi Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme ye
terliğini ortadan kaldırmıştır. Anayasa Ko
misyonu bunu kabul etmedi. Haddizatında Adalet
Komisyonu raporunda bu hususta bâzı kuvvetli
deliller yok değildi. Nitekim, bundan böyle,
Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül ettikten
sonra tahkik izni Yüksek Hâkimler Kurulunca
verilecektir. Binaenaleyh, icradan tamamiyle
müstakil hâkimlerden kurulu bir heyetin vere
ceği tahkik iznine de bu bakımdan itibar edil
mesi lâzım geldiği fikri muteber bir mütalâa
dır. Biz buna dahi iltifat etmedik. Bunun
sebebi de Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül
edip çalışmaya başlayıncaya kadar, Anayasa
Mahkemesinin ilk kuruluşu sırasında, Adalet
Bakanının, bu yolda tahkik izni yetkisini kul
lanması suretiyle bu 3 ncü bendin tatbikinin
imkân dâhiline girmesi mahzurlu mütalâa
edildi. Şükranla kaydetmek lâzımdır ki, biz
zat Adalet Bakanı böyle bir yetkiyi haiz ol
mayı arzu etmediğini de beyan etti ve komisyo
numuz ittifakla, tahkik izni verilmesi halinde
seçilme yeterliğinin zayi olması yolundaki iba
reyi bu bentten çıkarttı. Demek ki, ne olacak?
Tahkik izni değil; takip izni yine Yüksek Hâ
kimler Kurulu, yani icradan müstakil bir or
ganı tarafından verilecektir. Bu da kâfi de-
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ğildir. Yine teminatlı bir iddia makamı cezai
takibata tevessül etmiş bulunacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu, bir suçtan mah
kûm olmak, mahkûm sayılmak mânasına gel
mez. Bu, sadece, Anayasa Mahkemesinin itiba
rım vikaye bakımından, seçilecek üyelerde
bâzı niteliklerin aranması lüzumundan doğmuş
tur. Yüksek Heyetiniz kabul ederler ki, bu
kadar yüksek ve müstakil bir organa seçile
cek kimselerde birtakım niteliklerin aranması
icabeder. Yüz kızartıcı bir suçtan sanık olan
bir şahsın buraya seçilmesi bahis mevzuu ol
duğu zaman, bu, efkârı umumiyede öyle dedi
kodular doğurabilir ki, bu dedikodular, Ana
yasa Mahkemesinin çok yüksek olmasına dik
kat. etmemiz gereken itibarına halel getirebilir.
Bu sebeple, bu hüküm burada muhafaza edil
miştir.
Bir noktayı daha belirtmek isterim : Ana
yasamızın 58 nci maddesi «Her Türk kamu
hizmetlerine girme hakkına sahiptir» dedikten
sonra «Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez»
denmektedir.
Kamu hizmetlerinde başka öyle ödevler
vardır ki, subaylık gibi, hariciye me .vrrln?1;;
gibi; bu mesleklere girebilmek için bizde ve
bütün dünyada, şimdiye kadar ve bundan sonra
da olacağı gibi, hiçbir kesin kazai hüküm meveudolmadan sadece emniyet servislerinin ve
recekleri temizlik raporlarına göre hareket et
mek iktiza edebilir. Anayasamızın 58 nci mad
desi, «Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmez.»
ierken bunu kasdetmiştir. Bu gibi nitelikle
rin elbette kanuna gözetilmesi gerekir. Ama, bu
hüküm, hiçbir zaman, mahkûm * olmamış bir
kimse üzerinde efkârı umumiyenin dikkatle
'Ilınabileceği şaibeli bir durum mevcudise, o
kimse, her hangi bir' kamu hizmetinde yer ala
bilir mânasına gelmez. Böyle bir hükmün mev
cudiyetini tamamen aksine olarak bir kimse
nin sanık olduğu suçtan dolayı peşin olarak
mahkûm sayıldığı mânasına da gelmez.
Tekrar edeyim, düşüncemiz; Anayasa Mah
kemesinin yüksek olması gerekli itibarını mui nfaza e.lebi'mekten ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Saadet Evren? Evvelâ
Sayın Bakan konuşacak.
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ADALET BAKANI SAHÎR KUI^JTLUOĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Eefndim, Sayın
Saadet Evren konuşsunlar ben ondan sonra ko
nuşayım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Saadet Evren.
SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar, bu noktada Anayasa Komisyonu ve
Hükümet temsilcileriyle aramızda hukuki ka
naat ihtilâfı, belirdi. Hükümetin bu noktadaki
görüşünü hulâsa etmek icabedense, bu görüş;
çok âli bir makam olan bu mevkie her türlü
şaibeden münezzeh kişilerin seçilmesini temine
matuftur. Bu, şüphesiz üzerinde ittifak edile
cek bii' noktadır. Hakikaten, nâ ehil olanların
elinde Anayasa Mahkemesi, meclislerin, hükü
metlerin üstünde, mührü hası hâmil, marazı
bini'haye ile mâkul bir saltanatı ebediye olacak
tı w (Alkışlar)
Ancak, buraya müptediler değil, erbabı
ihtisas scıçilnıeiktedir. Yargıtay ve sair yüksek
nıahakimde vazife görmekte devam eden, veya
.15 sene gibi bir müddet avukatlık
yapmış
veya yapmakta devam eden insanlar olacaiktır.
Bunları seçecek (kurullar kâfi basirete ve
rüşte sahip telâkki edilmekte ve Anayasada
başkaca tahdidi kayıt vaz'edilmemiş
bulun
maktadır. Vâzıı kanun, bu erbabı ihtisas meyanmda, şaibeli kimselerin seçilmiyeceklerini
t'arzetmîş ve seçici ikurulların siyasi ahlâkına
inanmıştır. Kaldı ki, böyle bir kimse seçil
diği ahvalde, durumu mahkûmiyete inkilabeder etmez, Anayasa Mahkemesi üyeliğinin
kendiliğinden sukut edeceğini Anayasa bir hü
küm olarak vaz'etmiş ve mahzuru telâfi eltmiştir. Zanlı kimse, suçlu sayılaamyacağı gibi
masum da sayılmaz denildi. Masum sayılması
Anayasanın temel hüküm ve prensiplerini teş
kil eden insan hak ve hürriyetlerine ımütedair kabul ettiğimiz kanun ve muahedeler »hü
kümleri icabıdır.
Bu hükümlere samimiyetle inanıyor ve ken
dimizi tatbikle mükellef görüyorsak, bu müştereik ruh ve hükümler, bir heves, bir fantazi,
dilediğimiz zaman ağzımızda gevelediğimiz de
magojik bir espir olmaktan çııkmalı ve ka
nunlarımızın metninde yer ve mevkii tâyin
edilmelidir. Bir üyenin, ancak kesin mahkû
miyeti halinde üyelik sıfatının zail olacağını
kaibul etmek suretiyle, Anayasa Mahkemesin-
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de zanlı olarak bulunmasını ka)bul eden vâzıı
kanun, pek tabiî olarak evleviyetle seçilmesi
ne de mesağ veriyor demektir.
Hilâfına bir şart derpiş eden bu fıkra, açık
ça Anayasaya mugayeret teşkil edecektir. (Bra
vo sesleri, alkışlar)
Bizim üzerinde durduğumuz nokta, bu me
selenin faydasına mukabil daha fazla mahzur
lu olacağına kanaatini doğuracağı şüphesindedir. Şöyle ki : - Mu/hterem şalhıslarını her türlü
şaibeden tenzih ettiğim Adalet Bakanının sa
dece siyasi bir makam olan sandalyesini he
def tutarak »konuşuyorum - Bugün nıer'i olan
Hâkimler Kanununa göre, doğrudan doğruya
takibat açma salâhiyeti henüz Adalet Bakan
lığının elindedir. Seçilme ihtimali olan zevat
aleyhinde ceza takibatına 'tevessül edilebilme
si, bunların seçilme ihtimalini bertaraf ede
cek bir açık kapı olaralk mevcuttur demeflktir. Bu derece ehemmiyetli bir müessesenin
kuruluşunda hizmeti derkâr olan Hükümeti
de şaibeden kurtaracağı kanaati ile fukraya mu
halif kaldım.
RUHİ SOYER (Niğde) — Tevehhümc iti
bar olunmaz.
SAADET EVREN (Devamla) — Ben Hü
kümeti bu şaibeden kurtarmak gayesiyle fık
raya muhalif kaldım. Bendenizin, üç arka
daşımla birlikte getirdiğimiz teklifte tou fık
ra mevcut değildir.
Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. (Al
kışlar)
BAŞKAN — İsmail Hakkı Tekinel.
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) —
Muhterem arkadaşlarım; takrir sahilbi olarak
söz almış bulunuyorum. Mâruzâtım kısa ola
cak.
Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası, Anayasa
Komisyonunca, Hükümet teklifi ile Adalet Ko
misyonunca tadilen ka'bul edilen metne naza
ran, kısmen hafifletilmiş bulunulmaktadır.
Prensip adamı olarak, Adalet Komisyonun
da yapılan müzakereler sonunda; ellerinizde
mevcut, sevk tasarısında teksir edildiği şekilde
bir buçuk sayfayı aşkın ve hâdiseyi, hukuki,
siyasi ve içtimai ve psikolojik cepheleri ile tah
lil eden müstenidatlı muhalefet şerhim mev
cuttur.
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Bu muhalefet şerhimin zabıtlara aynen tes
cilini istirham ederim. Bu fıkra Anayasaya ay
kırıdır. Kanunların Anayasaya aykırılığını denetliyecek bir Anayasa Mahkemesinin kuruluş
kanununda, Anayasaya aykırı bir maddenin yer
alması üzücü ve doğru değildir

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir merzn
ama, biraz da istikbale matuf olan hususlar
üzerinde konuşalım. Maziden bahsetmekle be
raber istikbale matuf olan düşüncelerimizi bu
rada beyan edersek, neticeye daha salim şekil
de erişmek mümkün olur.

Bizzat Anayasa Mahkemesinin, kendi kuru
luşuna ait bir kanunda, Anayasaya aykırı bir
maddeyi tesbit ederek, iptal etmesi imkânını
verecek bedbahtlığa düşmememizi temenni ede
rim.

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız Yük
sek Hâkimler Kuruluna hâkimlerin özlük işle
rini vermiş ve bunu Adalet Bakanlığından al
mıştır. Yakında Yüksek Meclisin huzuruna ge
lecek, Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu taşarısınm münakaşası yapılacaktır. Şimdi soruş»
turma nasıl yapılacaktır? Hodbehot delilleri1
mevcudolmıyan ve imzası bulunmıyan bir di
lekçe gelirse bu kabul edilecek midir? Elbette
kabul edilmiyecektir. Soruşturma izni verildik
ten sonra soruşturma yapılacak, sonra Yüksek
Hâkimler Kurulu takip izni verecektir. Sanık,.
suçlu değildir ama sanık masum da değildir.
Sanık ayrı bir statüye tâbi olan bir kimsedir.
Burada hâkimler üzerinde duralım. Farz edi
niz ki; bir mevzu üzerinde tahkikat yapıcı,
tahkikatın neticesi müspet çıkmadı. Ama Yük
sek Hâkimler Kurulu tasarısında vardır, disip
lin kovuşturması yapmak mümkündür. Bir,
iki defa disiplin kovuşturması yapılarak, irti
kâp, irtişa, rüşvet ve diğer buna benzer saç
larla itham edilen bir hâkim dile gelmiş vazi
yette ise, yer değiştirme cezası verilir. Ve, bir
kaç yer değiştirme cezası alan bir hâkim'de
Yüksek Hâkimler Kurulu kararı ile meslekten
uzaklaştırılır. Disiplin kovuşturmasına uğra
mış bir hâkimi, bu esbabı mucibe ile Anayasa
Mahkemesine üye seçebilecek miyiz arkadaşlar?
(«Hayır» sesleri) Mevzuun ehemmiyetini tak
dir buyurunuz. Soruşturma izni üzerinde ko
misyon da ısrar etmemekledir, fakat, takip iz
ni mevzuubahsolunca, artık deliller.kuvvetli
bir şekilde toplanmıştır.

Maruzatım bundan ibarettir. Teklifim lehin- de oy vermenizi rica ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım,
mâruzâtım Adalet Komisyonu adına olacaktır.
Adalet Komisyonu bu maddeye ayrıca «tahkik
izni» şartını da koymuştur. Binaenaleyh bunun
sebeplerini kısaca arz etmeme müsaadenizi ri
ca edeceğim. Bir defa hâkimlik meslekine alın
mamayı gerektiren sebepler üzerinde durma
mız lâzımdır, ödevin niteliğinde, bünyesinde
mevcudolan şartlar; vasıflar ne ise bunun üze
rinde durmamız lâzımdır. Faraza emniyet teşki
lâtına bekçi olmak istiyen bir şahıs hiçbir mah
kûmiyeti olmamasına rağmen, halini tevsik için
mahalleden aldığı bir ilmühaber ile müracaat
eder. Ahlâki durumu, şerefi muhil bir hali bu
lunup bulunmadığı, müspet bir inşan olup ol
madığı ancak alacağı vesikalarla tesbit edilir,
ondan sonra emniyet teşkilâtına alınır.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, meri olan
Hâkimler Kanunumuza göre hâkimlik mesle
kine alınması için bir şahsın, şeref ve haysiye
ti muhil suçtan dolayı mutlak surette ve bir
cürüm dolayısiyle üç ay veya daha fazla hapis
le mahkûm olmaması lâzım; bundan sonra ah
lâk ve siretçe hâkimliğe yaraşmıyacak şekilde
hareketleriyle dile gelmemiş olması şarttır. Bü
tün bunları bir tarafa bırakıyoruz. Sayın Saa
det Evren arkadaşımız dediler ki, «Siyasi bir
mevki işgal eden Adliye Vekilinin, soruşturma
ve kavuşturma izni salâhiyetini her zaman sui
istimal etmesi mümkündür.» Arkadaşlar, Ana
yasamız bu meseleyi halletmiş, soruşturma yap
mak salâhiyetini Yüksek Hâkimler Kurulunun
ikinci bölümüne vermiştir.

Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Nur Baki.
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) —
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım, mevzuu etüt ederken iki nokta üze
rinde durdular. Yüksek Hâkimler Kurulunun
kurulacağı ve hemen Anayasa Mahkemesi Ka
nunu ile beraber kanunlaşacağı cihetle bu mad
denin hiçbir mahzuru olmayacağı, bilâkis Ana-
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y'aaa AfHhkemesine gelecek hâkimlerin, avukatlann daha iyi bir elekten geçmesi mümkün ola
cağını ileri sürmektedirler.
Bir kere burada Yüksek Hâkimler Kurulu
nun kurulmasından evvelki günlere ait durum
bahis mevzuudur. Anayasa Mahkemesine seçile
cekler hattâ on sene daha seçilecekler Yüksek
Hâkimler Kurulunun seleksiyonundan geçmiyen
hâkimleri kullanacağımızı nazara alacağız. Bun
lar birtakım takibata ve burada maddenin üze
rinde kasıtla durduğu ceza takibine yani âme
dâvası açılması haline mâruz kalmış olacaktır.
Bunu nazarı itibara alırken Anayasa Mahkeme
sini daha on sene sonrakini dahi Yüksek Hâkim
ler Kurulunun demokratik seleksiyondan geç
miyen üyeleri bulunacağım nazarı itibara alma
mız lâzımdır. Binaenaleyh, Yüksek Hâkimler
Kurulunun bu yetkiyi üzerine alması, bizi bu
maddeyi kullanmaktan çevirmelidir. Şimdi, bu
birinci mâruzâtım.
îkinci mâruzâtım şu : Bir kimsenin daha iyi
evsaf taşıması ve bunun için Anayasa Mahke
mesine seçilmesi mevzuu. Böyle bir madde koy
duğumuz takdirde, bakınız arkadaşlar nasıl tu
haf bir vaziyet ortaya çıkıyor; bir Yargıtay üye
si takibe uğramış, yani hakkında vaktü zama
nında ceza takibi yapılmış, sonra beraet etmiş.
O zaman bir ilçe savcısı imiş, yahut bir ilçe
hâkimi imiş. Şimdi, Yargıtay üyesidir. Bu ar
kadaşımızı seçemiyeceğiz, neden?.. Şaibe altına
alındı" diye. («öyle şey yok» sesleri), («Seçile
cek sesleri) («Hâlen» sesleri)
I
Bir dakika müsaade buyurun, burada «ha
len» kelimesi yoktur, «seçildiği sırada» ibareli
de yoktur. Ceza takibatı altına alman hâkimle
rin, hâkimlik mesleki suçundan dolayı mahkûm
olmaması, bu gibi suçlardan üyenin ceza alma
mış olması.
j
Seçilecek kimseler zaten mahdut kimseler.
Mahdut da olsa, bunlar hakkında evvelce ceza
takibatı yapılmış ise seçilmesine mâni olur. Be
nim kanaatime göre değil, bir Yargıtay üyesi
nin, bir avukatın dahi Anayasa Mahkemesine,
böyle bir takibata uğradı diye seçilmemesi çok
yanlış bir şeydir. Anayasa Mahkemesinde hâ
kimlik yapmak ne kadar şerefli bir şeyse avukat
lık da o kadar şerefli bir şeydir. Birine olur,
öbürüne olmaz, bu tenakuzun ta kendisidir.
Evet bunlar ayrı bir seleksiyondan geçecektir.
Bence biz bunu kanuni mevzuata koyacağımız
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yerde bu üyelerin lâzımgelen eleklerden eİenniösini temin etmek daha doğru bir hareket olur.
Zaten, Meclisin, Yargıtaym, Reisicumhurun
seçeceği bir şahıs böyle bir takibata uğramış
olsa dahi, her tülrü şaibeden münezzeh, kıymetli
bir insandır. Onun için bunu buraya koymak
bence birçok yanlışlıklara sebebolacaktır. Hür
metlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın îsmail Hakkı Tekinel.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSxMAIL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, Adalet Komisyonu adına konuşan
arkadaşımızın burada ifade ettiği esası göz önün
de tutarak mâruzâtımı derinleştirmek mecburi
yetinde kaldığımdan dolayı üzüntü duymakta
yım. Muhalefet şerhim karşı fikirlere cevap ve
recek açıklıktadır. Sözlerim, prensiplere bağlı
olarak şüphesiz ki, her türlü tarizden uzak ola
caktır.
Benim için daima prensiplerin müdafaası
mevzuubahistir.
Evvelâ şu hususu arz edeyim ki, Yüksek Mec
lisçe teklifimin reddedilerek maddenin sevk şek
linde kabul edilmesi halinde dahi Anayasa Mah
kemesi hâkimlerinin seçiminin en iyi şekilde te
celli edeceği kanaatinden asla uzak değilim.
Ancak prensiplere sadakat göstermek, müda
faa etmek ve korumak mecburiyetinde olan kim
seleriz.
Şimdi arkadaşım hâkimlik mesleğinden bah
settiler. Hâkimlik mesleğine giriş şartları vardır.
Alelıtlak İra bahis mevzuu olmamak lâzımgeîir.
Bir de hâkimliğin zeval şartları vardır.
Arkadaşımız karıştırdılar meseleleri.
Anayasamızın ihtiva ettiği topyekûn bütün
müesseselerde gerek seçilmede ye gerekse seçil
dikten sonra uzaklaştırmada sadece zeval şartla
rıdır.
Şimdi arkadaşlar Anayasa Mahkemesine se
çilecek zevatın kimlerden ibaret olduğu da belli
dir. Bunlar bugün dahi hâkimlik vazifesini ifa
eden kimselerdir. Kısmı âzami böyledir.
Şu hale göre Anayasanın 133 ncü maddesine
göre kendilerine tanınan bir teminat nasıl olur da
bu kanunla ihlâl edilebilir. Neden 146 ncı mad
denin teminatı kâfi görülmez.
Bu Anayasa ile teminat altına alınmış mük
tesep bir haktır. Bu itibarla maznun sandalyasmda bulunması veya bulunmaması neticeye mües
sir değildir.
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Oerek Anayasanın koymuş olduğu seçim sis
temi seçimde aranılan nitelik ve seçen eşhasın
yüksek zevatı teşkil etmesi vasıflı insanlar olması
seçilecek şahısların keza aynı vasıfları taşımaları
itibariyle bu teminatı esasen Anayasamız vaz'etmiş bulunmaktadır.
Neden ve ne sebeple endişelere düşüldüğünü
anlıyamıyorum.
Şimdi Halûk Nur Baki arkadaşımızın işaret
ettiği muhalefetimin esasına matuf kısmını mü
saade ederseniz okuyayım :
«Hâdisenin diğer bir yönden tahliline gelin
ce; her bakımdan maddi ve mânevi evsafı haiz
şahısların seçilmesi elbette ki, şiddetle arzu edil
mektedir. Çok yerinde bir görüştür.
Kanunu kabul şekli ile Anayasaya bir başka
yönden aykırılık mevcudolduğu gibi bir nevi sa
lâhiyet gasbı da bahis konusudur. Gerek Ana
yasa Mahkemesinin ve gerekse Yüksek Hâkimler
Kurulunun yeni organlardan mahdut bulunma
sına göre, her iki müessesenin kuruluşları Ana
yasanın geçici yedinci maddesindeki müddetlere
tâbidir. Filhal, Yüksek Hâkimler Kurulunun Ku
ruluş kanunu tasarısı Meclise gelmemiştir ve
Anayasa Mahkemesi hâkimlerinin seçilmesinden
önce faaliyete geçmesine ve Anayasa ile kendile
rine mevdu salâhiyetleri istimal etmelerine mad
deten imkân yoktur. Bu durum muvacehesinde
mer'i Anayasa ile mevcut Hâkimler Kanununun
karşılaştırılması ve birinin diğerine hâkim kılın
ması zarureti hâsıl olmaktadır. Anayasanın 133
ncü maddesinde kesin mahkûmiyetin meslekten
çıkarmak için lüzumlu bulunduğu esas kabul
edildiği gibi, 143 ncü maddesinde de Adalet Ba
kanının fonksiyon ve salâhiyetine temas edilmiş
•bulunmaktadır. Bu itibarla âmel edilen mer'i Hâ
kimler Kanununun bahis konusu 102, 105, ve 306
ncı maddelerinde belirtilen ve tasarıda ayın ifa
desini bulan tahkikat icrası için ve takibat yapıl
ması için izin verme salâhiyetinin siyasi bir şahıs
olan Adliye Vekilinde bulunması Anayasaya ay
kırı düşmektedir.»
Şunu da istitraten arz edeyim ki, beni bu mu
halefet şerhimde ileriye sürmüş olduğum hususatm kısmı âzami Anayasa ve Bütçe komisyon
larınca kabul edilmiştir.
Şu hale göre muhalefetimin; ve Yüksek Mec
listeki müzakerelerin konusu muhalefet şerhimin
ikinci bendindeki (Bir suç ile itham edilen her
şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar
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masum sayılır.) prensibinin ihlâl «dÜip ©dilme
diğinin tartışılmasına münhasır kalmaktadır.
Anayasaya aykırılığı tesbit bakımından bu
mevzuda sadece muhalefet şerhimin iki numaralı
pasajını okumakla iktifa edeceğim.
«Madde metninde yer alan ve menşei mer'i
Hâkimler Kanunu olan «takip izni» verilmek
ve ceza takibatı altında bulunmamak terimleri
mâna itibariyle maznuniyet haline tekabül et
mektedir'. Şu hale göre, her hangi bir şekilde
zanlı olan bir kimse diğer vasıflan haiz olsa bi
le hakkında kesin mahkûmiyet karan verilme
miş olmasına rağmen, seçilme hakkından mah
rum edilmektedir. 10 . 3 . 1954 tarihinde 6366
sayılı Kanunla mevzuatımız arasına girmiş bu
lunan insan haklannı ve ana hürriyetlerini
korumaya dair sözleşmenin 6 ncı maddesinin 2
numaralı bendinde aynen (bir suç ile ithalin edi
len bir şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya
kadar masum sayılır.) esası vaz'edilmiştir.v
Mer'i Anayasamızın 2 nci maddesi keyfiyeti
(insan haklarına ve başlangıçta belirtilen ilkele
re....) demek suretiyle kabul ve tescil etmiş bu
lunmaktadır.»
Muhterem arkadaşlanm, 3 ncü maddenin 3
ncü fıkrasının son kısmında yer alan (veya bu
gibi suçlardan ceza takibi altına alınmamış ol
mak) şartı Yüksek Heyetinize arz etmeye çalış
tığım sebepler muvacehesinde Anayasaya arkı
ndır.
Teklifimin lehinde oy kullanmanızı istirham
ederim, efendim.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bu
maddedeki son fıkranın ibaresi tereddüde ypJ
açacak mahiyette. Buna emsal .. hukukumuzda
bâzı kaideler vardır. Meselâ; Avukatlık Kanu
nunda baro idare kurullanna seçilebilmek için
disiplin takibatı altında bulunmama^ kaydı var
dır. Baro İdare Heyetine seçilecek bir kimse di-:
siplin takibatı altında bulunmaması lâzımdır.
Filhal, dunımu ifade etmek bakımından di
siplin takibatı altında bulunmamaya mütenazır
bir tadilât yapmak lâzımdır.
Bâzı arkadaşlarca başka türlü anlaşılıyor.
Kendisi hakkında takibat yapılmış ama îşiüsbet
şekilde beraet etmiş olsa bile, şaibe altındadır
diye bir anlayış vardır, bu anlayışa sayğl' gös
termek lâzımdır, Fakat vuzuhda hiçbir fcainan
mahzur yoktur, kaldı ki bâzı memleketlerde me-
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talâa edersek, daha rahat Ibir neticeye varabilece
ğimizi ümidediyorum. Bu itibarla Anayasa Mah
kemesi üyeliği bir hâkimlik midir, değil midir?
Her şeyden önce bu sualin cevabını vermekte fay
da vardır.
Kanaatim odur ki, Anayasa Mahkemesi üyeli
ği, mutlak ve mutlak bir hâkimliktir. Böyle olun
ca, hâkimliğe alınırken aranılan santiar üzerinde
durmakta fayda vardır.
Meseleyi, sadece Hâkimler Kanunu zaviyesin
den değil, diğer mevzuat zaviyesinden de inceler
sek yine salim neticeye varmak yolunu bulmuş
oluruz. Fakat bundan evvel şurasını arz etmek
isterim ki: Umumi müzakere sırasında ifadesine
çalıştığım Anayasa Mahkemesinin idarelere ve ik
tidarlara ışık tutacak bir organ olacağı muhak
kaktır. Vazifeye getirilecek şahsiyetlerin her şey
den evvel her türlü şaibeden azade olmasında ce
miyet namına, memleket namına teşriî mesailerin
gözden geçirilmesinde varılacak netice bakımın
dan çok faydalı olduğuna inanmaktayım. Ve bu
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca.
inancımda bana iştirak edecek olan arkadaşları
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
mın mevcudiyetine de ayrıca inanmaktayım. Şim
KUN KIRCA (Istanlbul) — Muhterem arkadaş
di ufak bir misalle meseleyi tavzih edelim: Bir
lar, bundan evvelki izahatıma ekliyecek fazla bir
Yargıtay Üyesi, Bir Sayıştay Üyesü yüksek mah
•sözüm yoki Yalnız Nur Baki arkadaşımıza teşek
kemede hâkimlik etmiştir, ayrılmıştır. Bir suç
kür ederim, bize hakikaten nur tuttular. (Gülüştan dolayı şailbe altına alınmıştır. Bu arkadaş
ımeler) Maddenin sonundaki «ceza takibatı altına
lar avukat olamaz. Çünkü, avukatlık Kanununun
alınmamış olmak» ibaresi maksadımızı aşmış; bir
1 nci ve 2 nci maddeleri sarihtir. Böyle bir suç
redaksiyon hatası vardır. Hakikaten, Ibundan
tan takip altında ise avukatlık yapamaz. Ama,
şu mâna gıkar: Bir zaman oeza takibatı altına
iddia edilen teze göre Anayasa Mahkemesine
alınmış ve fakat sonradan beraat etmiş bir kim
üye olabilir. Olamaz arkadaşlar. Bu bir tezadı hu
se, bir kere ceza takibatı altına alındı diye Ana
kuki olur. O kanunun Anayasaya aykırılığına,
yasa Mathlreraıesine seçilemiyecektir. Bizim bendi
uygunluğuna gelince; Memurin Kanununda 6 ay
fon; maksatla kaleme aldığımız aşikâr. Onun için
mahkûmiyelt, memuriyete mâni iken Hâkimler
bendi komisyon olarak şöyle değiştiriyoruz: «Hâ
Kanununda 3 aylık bir suçtan dolayı takibat al
kimler Kanununa göre hâkimlik mesleğine alın
tında bulunmak hâkim olmaya mânidir. Bunlar
mamayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkûm
hlicjbir veçhile birbirinden ayrı değildir. Hâkimli
«buluninamak veya bu gibi suçlardan ceza takibi
ğe alınırken daha ilk kademesinde düşünüyoruz.
altliıâa olmamak («bulunmamak» sesleri) «bulun
Mesleğe ilk girişinde Hâkimlik Kanununun 3 neü
mamak» iki kere oluyor, komisyon olarak bu şe
maddesinin 7 nci bendi, dafha hâkimliğe alınırken,
kille değiştiriyoruz. Tahiî bunda maksat, aday
takip altında bulunmamayı şart koşuyor, bunu
olarak seçileceği anda, veya seçim yapılacağı an
arzu ediyor. Niçin bunu şart koşuyor? Birtakım
da ceza takibi altında Olmamaktır.
meslekler vardır ki, umumi ölçüler üstünde umu
ıBAŞKAN — Sayın Bakan.
mi kayıtlar üstünde IbMakım takyitler koymak
mecburiyeti vardır. Sebebi malhkemelerin daiha
ADALET BAKAkl SAHlE KUBUTLUOÖLU ~ Çfcfc muhterem' arkadaşlarım, mevzuun ha iyi vasıfta insanlardan teşekkül etmesini temin
Hiçindir.
kikaten üzerinde hassasiyetle durulmayı gerektiren bir mevzu olduğu kanaatindeyim. Her şey
Niçin bir hâkimin almışında bu zarureti du
den evvel, hâdiseyi mantıki teselsülü içinde mü
yuyoruz da Anayasa Mahkemesine alınacak kim-

selâ kurmayItğa alınırken gayet titiz davranılır. Nasıl hâkimlikte titizlik göstermeye ait hü
kümleri Adalet Komisyonu sayın üyesi ifade
buyurdularsa kurmaylıkta da gayet titiz hüküm
ler vardır. Ve hiç kimse bu hükümlerin Anaya
saya aykırı olduğunu şimdiye kadar iddia et
memiştir. Yani ortaya gelen kuruluş ne kadar
ehemmiyetli ise onda aranılan şart da o kadar
ehemmiyetlidir. Bizim burada seçeceğimiz kim
se Anayasa hâkimi ölünceye kadar, 65 yaşma ka
dar orada icrayı hükmedecek ve yasama mec
lislerinin çıkardığı kanunları ve içtüzükleri iptaf yetkisinde, bakanları, reisicumhurları muha
keme yetkisine sahip bir mahkemenin hâkimini
seçiyoruz. Elbette ki, en büyük itinayı burada
göstermek zorundayız. Bir baronun idare heye
tinden gösterilen ve şimdiye kadar hiç kimse
nin aksine bir mütalâa serd etmediği bir husu
su elbette ki, Yüksek Mahkeme için kabul et
mek icabedecektir. Hürmetlerimle efendim.
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se hakkında bu zarureti duymuyoruz? Anayasa
Mahkemesi üyliği için bu zarureti duymazsak,
Anayasa Mahkemesi fonksiyonu bakımından te
reddütleri daha alınışında yaratmış oluruz. Bu iti
barla, arz ettiğim misal bunun en tipik misali
dir.

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem
arkadaşlarını; huzurunuzu işgal etmemek için
tadil teklifimi esbabı mucibeli olarak takdim et
miştim. Fakat bilhassa sayın Vekil Beyefendi
nin konuşmasından sonra söz almak zaruretini
hissettim.

Hakkımda gösterditeleri lûtufkâr beyanların
dan dolayı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yal
nız, burada tefrik edlilmesi icabeden iki mesele
vardır :

Arkadaşlar; Vekil Beyin kendilerinin de işa
ret buyurdukları gibi, bâzı müesseselere inan
mak lâzımdır. Meselâ bir Yüksek Temyiz Mah
kemesinin heyeti umumiyesine inanmak lâzım
dır ve teşriî organa inanmak lâzımdır. îki şahıs
düşününüz, Anayasa Mahkemesi âzalığma nam
zetliklerini koymuşlardır. Birisinin hakkında
bir ihbar vardır, tahkikat safhasına intikal et
miştir. Bir şahıs hakkında takibat safhasına in
tikal etmiştir. Takibat safhasına intikal edeni
seçmiyeceğiz, fakat ihbar safhasında bunu seçe
bileceğiz ve Anayasa Mahkemesi âzası olacak.
Belki bu şahıs hakkında takibat başlıyacak ve
belki de mahkûm olacak. Mahkûm oluncaya ka
dar da Anayasa Mahk mesi âzalığmı muhafaza
edecek. Diğer yandan ise, itham safhasında
olanı seçemiyoruz. Halbuki itham altında olan
böyle bir şahıs &\ beraet edebilir. Muhterem ar
kadaşlar; bir ihbar, bir şaibe, bir dedikodu dahi
olsa şu seçim mekanizmasına göre bu şahıslar seçilemiyeceklerdir. Bir eleme vardır, Yüksek
Meclisiniz muhtelif namzetler arasında bir seçim
yapacaktır. Bunu hangi kıstaslara göre yapacak
tır? Bu seçimin kıstasları nedir? Şüphesiz ki,
bu seçimin ölçüsü mânevi vasıflardır. Bu bakım
dan Sayın Vekil Beyefendinin işaret ettiği hu
suslar varit bulunmıyacaktır. Hakkında bir hü küm bulunmadıkça her şahıs masum sayılır. Her
sanık ısuçlu değildir, suçlu sıfatiyle kabul edile
mez, zan altındadır. Bu bakımdan teklif hukuk
prensiplerine, Anayasa ve mevzuatımızda hâkim
olan prensiplere muhalif olması itibariyle tadil
teklifimin lütfen kabul buyurulmasını istirham
ediyorum, sayın arkadaşlarım. Hürmetlerimle.

«Takip izni vermek» ayrı, «takibat altında
bulunmak» ayrıdır. Adliye Vekili olarak her han
gi bir zat için takip izni verebilir. Takip izni
vermek, takibat altında bulunmak mânasında de
ğildir. Bu izne istinaden yapılacak birtakım mu
amelelerden sonra bir merciin dâvayı açmış olma
sıdır. Adliye Vekilinin izni (takip izni), dâvayı
açmak demek değildir. Bu itibarla, politik en
dişelere ve küçük hesaplara dayanan siyasi san
dalyelerin takip izni vermekle Anayasa Mahke
mesine üye seçilecek şahısların seçilmelerinin
mümkün olmıyacak yolundaki düşüncesi; takip
izniyle, takibat altında bulunmanın hakiki mâ
nasını ortaya koymak suretiyle birbirinden ay
rılacaktır. Bu itibarla; Adliye Vekilinin takip
izni vermesi bir mania teşkil etmiyecektir. Efen
dim, girmek şartı başka, iskat şartı başkadır. Bu
itibarla yeniden hâkimliğe almıyoruz. Eğer suç
işlerlerse . sonunda mahkûm olur, üyelikten is
kat edilir. Mesele bu kadarla bitmiyor; zahiren
takip altındadır, tevkif edilmiştir, irtikâptan
Yüce Divanda mahkemesi devam edecek ve Yü
ce Divana, seçilme ehliyetini haiz olacak, seçile
cek. Seçüemez, arkadaşlarım istirham ederim.
Yeni bir müessesenin mânevi üstünlüğünü her
zaviyeden, her noktadan, her cepheden, her
yönden kuruluşunda düşünmek mecburiyetinde
yiz. Bir defa ihdas edip bitirecek değiliz. Bir
misal. Anayasa Mahkemesi üyeliği, Allah koru
sun, ölümle inhilâl edecek, ayrılmak suretiyle
iıvhilâl edecek, tekaüt olmak suretiyle inhilâl
edecektir. Ama daimî yaşıyacak olan büyük Türk
milletinin hayatı boyunca bu mahkemeye seçile
cek ve üye seçilecektir. Böyle bir Anayasa Mah
kemesini ebedî hayata malik milletlerin bir Ana
yasa Mahkemesi olarak kabul edilmesini istirham
ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun
dın.

Sayın Orhan Apay

BAŞKAN — Sayın Muammer Ertem, buyu
run.
MUMMER ERTEM (Manisa) — Pek muh
terem arkadaşlar, ileride demokrasinin müey
yidesi olacak çok büyük, çok ulvi bir müesse
se kurmakla meşgulüz. Dünya tarihinde Anaya
sa mahkemelerinin veyahut bu vazifeyi gören
yüksek mahkemelerin çok büyük rolleri olmuş
tur. Ve şunu peşinen Yüksek Meclise arz et-
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lan düşmüştür, arkadaşlar. Memleketimizde
hamdolsun Yüksek Mahkemeye seçilecek, şaibe
altında olmıyan birçok fazilet sahibi insanlar
var. Niçin şaibe*altında olmıyan insanlar diyo
rum. (Alkışlar) Buna ait bir misal vereyim ar
kadaşlar.
Bir avukat bir hâkim tasavvur edin. Taki
bat altına alınmış, hattâ irtişa ve irtikâp suçlanndan tevkif edilmiştir. Hasbelkader Yüksek
Mahkemeye, böyle iki şahsın seçilmiş olduğu
nu düşünün. Demin misalini verdiğim Ameri
kan mahkemeleri, memleketlerinde hürriyeti
tesis edebilmek için parlâmentolan ve teşriî or
ganları ile mücadele ediyorlar. Bu mahkemele
rin kararı memlekette demokrasiyi yerleştiri
yor ve bu mahkemelerin karanna dayanarak
dahilî harp çıkıyor. Fakat rüşvet aldığı, taki
bata uğradığı bilinen bir kimsenin verdiği ka
rara, birçokları tarafından, «Bırak bu adamı,
biz onu biliriz, rüşvet şaibesi altındadır, bu
nun vereceği karar sebebiyle Meclis veya Hü
kümet bir arbedeye mi gidecek?» diye sözler
söylenir. Onun için arkadaşlann vicdanlarına
müracaat ediyorum, kuracağımız bu müessese
iyi bir müessese olsun. 15 kişiyi bulur seçeriz.
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri hislerin
den tecerrüdetsinler, bu müesseseyi kurarken
iyi bir iş yaptığımıza kaani olarak ve temelle
rini sağlam atarak vazifemizi yerine getirelim.
Sizlerden bunu rica ediyorum, hattâ yalvanyorum, arkadaşlar. Bu müesseseyi iyi kuralım.
(Alkışlar)

mek isterim ki, yüksek mahkemeler. Anayasa
mahkemeleri bu işi yaparken büyük mücade
lelerle karşılaşacaklardır. Şahısların da bu mü
cadeleyi yaparken müessesenin içtihatları tesis
bakımından esaslı rolleri olacaktır. Bu işle meş
gul olan arkadaşlarım hatırlarlar, bir misal ola
rak arz etmek isterim: Amerikalılar, Amerikan
Yüksek Mahkemesiyle daima ölünürler, hattâ
parlâmentolarından çok Yüksek Mahkemelerin
demokrasinin tesisinde, en büyük âmil olarak
kabul ederler. Hakikaten Amerikan Yüksek
Mahkemesi kurulduğu zamanı hatırlayınız.
zaman teşriî meclislerle, ve icra kuvvetiyle ça
tışmış ve ilk senelerde bu mahkemenin basma
getirilmiş olan John Marşal ismindeki çok yük
sek bir hâkim, 35 sene bu mahkemeye başkan
lık yapmş ve çıkarmış olduğu içtihatlarla ve
Yüksek bir fazilete mâlik olması neticesinde iki
veya üç dâvada icra kuvveti ile ve Amerikan
Parlâmentolariyle çatışması suretiyle bu mües
sesenin yüksekliği, kudreti, bu suretle mahke
me üyelerinin şahıslarının verdiği kudretle te
essüs etmiştir. Ve şunu hatırlatmak isterim M;
1858 de Amerikan Yüksek Mahkemesinin ver
miş olduğu bir karar, o zamanki reisicumhur
tarafından tatbik edilmediği için, ondan sonra
ki seçimlerde reisicumhur düşmüş ve Linkoln
seçilmiştir. Yine, hatırlarınızı hafızanızda taze
lemek isterim; 1861 de Amerikan dâhdlî harbi
nin sebebi, yüksek mahkemenin vermiş olduğu
bir karardan doğmuştur; Amerikan mahkemesi
nin zenciler hakkında, vatandaşların müsavatı
hakkında vermiş olduğu bir karar daha evvel
reisicumhur tarafından tatbik edilmemiş, bu
nun üzerine seçimlerde bu reisicumhur düşmüş
tür. Linköln gelip bu karan tatbik etmeye kal
kınca; 1861 Amerika dâhili harbi, Anayasa
Mahkemesinin bu kararını tesis etmek için doğ
muştur. Arkadaşlarım; Onun için biz böyle bü
yük bir müessese kurarken §u veya bu şaibe
altında olan bir kimseyi seçmekle bu işe başlamıyalım. Bu mahkeme, teşriî Meclisle, tcra
Kuvvetleriyle zaman zaman çatışacaktır.
Arkadaşlarım, şimdi bir misal vereceğim;
demin Muhterem Adliye Vekilinin ifade ettik
leri gibi hâkimlik yapanlar, avukatlık yapan
lar bilsinler, bizim hâkim arkadaşlar arasında
değil rüşvet ve irtikâp suçundan hattâ, vazife
sini suiistimal etmesinden dolayı hakkında dâ
va açılmış olanların muhitlerinde derhal itibar-

BAŞKAN — Buyurun Saadet Evren.
SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar, defaatle kürsüye gelmeyi arzu etmi
yorum. Bu sondur.
Şimdi arkadaşlar, eğer 3 ncü maddenin 3
ncü fıkrasını kabul edersek vaziyet şöyle oluyor:
«Hâkimler Kanununa göre hâkimlik meslekine
alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı mah
kûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan ceza
takibat altına alınmamış olmak.»
ı
- ~ı
Şimdi bu son fıkrayı kabul ettiğimizi farz
edelim. Pek tabiîdir ki, Anyasa Mahkemesine
seçilen yüksek hâkimler de eğer bir suç işlerler
se, yahut aleyhlerinde her hangi bir takibat al
tına alınmayı gerektiren bir vaziyet hâsıl ölür
se, yahut aleyhlerinde her hangi bir takibat al
mak vaziyeti tahaddüs edecek. O takdirde seçil-
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me niteliğini bertaraf eden bu son fıkra sebe
biyle Anayasa Mahkemesi üyeliğinin derhal sa
kıt olması icabeder. Anayasa, ancak üyeliğin so
na ermesi için kesin mahkûmiyeti kabul ettiği
halde, biz bir kanun hükmü ile apayrı bir ze
val sebebi daha yaratmış oluyoruz, öylesine ki
eğer zeval sebebi saymazsak o takdirde de seçil
me niteliğini haiz olmadığı halde vazife gördü
rüyoruz. Arkadaşlar, bu Anayasaya açık muha
lefettir. Biz Anayasanın kabul ettiği iki şıkkın
dışında üçüncü bir ıskat sebebini kanunla yarat
mış oluyoruz. (Memurlar nasll ıskat ediliyor
sesleri) Benim kanaati hukukıyem efendim,
ister kabul edin, ister etmeyin, ama seçilmek
bir haktır. Bunun şartları kanunu mahsusla tâ
yin edilir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay,
Danıştay, Askerî Yargıtay ve sair kurullara seçi
lecek olanların dahi maddi, mânevi evsafını
kanun tâyin etmektedir. Ezcümle Anayasa 140
ncı maddesinde (Danıştaym işleyiş, kuruluş
mensuplarının nitelikleri ile atanmaları kanunla
düzenlenir.) dediği gibi 139 ncu maddesinde de
(Yargıtayın işleyiş, kuruluşu, başkan ve üyerinin nitelikleri kanunla düzenlenir.) demiş,
buralara seçileceklerin durumlarının tâyininin
kanunu mahsusuna bırakmış, ama Anayasa
mahkemesi için vaz'ettiği 148 nci madde ile
(Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama
usulleri kanunla, mahkemenin çalışma tarzı ve
üyeleri arasındaki iş bölümünü kendi yapacağı
İçtüzükle düzenlenir.)
Diğer yüksek mahkemelerde olduğu gibi, bu
azaların nitelikleri hükmünü koyarak, Kuruluş
Kanununa böyle bir hak vermemiştir. Bâzı ma
kam ve müesseseler için Anayasa bâzı nitelikleri
bizzat kendisi tâyin ve tahdidetmiştir. Nitekim
bizlerin zan altında bulunmamız teşriî Meclise
seçilmemize mâni değildir. Bizim içimizden çı
kan îcra Vekilleri mensuplarının, bizim içimiz
den çıkan Reisicumhurun - ki apayrı bir temsil
hususiyeti ve şerefi vardır - zanlı olarak seçilme
mize Anayasa mâni hüküm koymamıştır. Ana
yasa mahkemesi için de vaziyet böyledir.
O halde, Anayasanın bir maksadı mahsusu
tahtında salâhiyet derpiş etmediği bir durumu
bir insanın aleyhine olarak bir kanunla ihdas
edersek, o kanunun Anayasanın sarih hükmüne
aykırı olacağı tezini muhafaza ediyorum efen
dim. (Alkışlar)

0:1

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Sözcüsü.
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için çok
özür dilerim. Biraz evvel Sayın Orhan Apay
dın arkadaşımızın ve Sayın Saadet Evren arka
daşımızın ileri sürdükleri hususları bilhassa ce
vaplandırmak icabettiği kanaatindeyim.
Diyorlar ki; ceza takibi altında iken seçilme
mesini istiyorsunuz da, seçilmiş olduktan sonra
ceza takibi altına alınırsa niçin vazifesine deva
mını mahzursuz görüyorsunuz?
Şimdi arkadaşlar, bu, umumiyetle bizim siste
mimizde kamu hizmeti gören kimselere tanınmış
bir nevi imtiyazdır. Memuriyete girerken, dolayısiyle hâkimliğe girerken, şu anda mevcudolan
mevzuatımız esasen böyle bir hüküm sevk ediyor.
Ama, hâkimliğe girerken umumi mevzuatımızda
bugün olduğu gibi veya yarm Anayasa Mahke
mesi üyeliğine seçilirken, cezai takibat altında o
anda bulunmama süzgecini koymuşuz. O süzgeç
ten geçtikten sonra bir kere oraya, bir kere gir
miş olan insanlara, artık haklarında cezai takibat
açılsa bile, o cezai takibatın açılmasında kendi
lerine alelade vatandaşlara nisbetle birtakım im
tiyazlı statüler tanımakla, onlara, diğer kimselere
nazaran daha kuvvetli bir masuniyet karinesi ka
bul ediyoruz. Meselâ, Yangıtayda vazifelerine de
vama imkân bırakıyoruz. Aradaki bu farka bil
hassa dikkat nazarınızı celbederim. Sonra, her za
man bizim mevzuatımız Anayasamız bu sistemi
kabul etmiş de değildir. Meselâ yeni Anayasamı
za göre, bir Bakan bir kere Yüksek meclislerin
birleşik toplantısının kararı ile Yüce Divana sevk
edildi mi, Anayasamızın bir hükmü gereğince,
ipsûjure bu Bakan çekilmiş addedilir. Bakanlık
tan çekilmiş addedilen bu kimse behemehal mah
kûm mu telâkki edilir? Hayır. Ama Bakanlık ma
kamının haiz olması gereken mesuliyet ve efkârı
umumiyeye karşı ifade ettiği ve ifade etmesi ge
reken prestijin muhafazası bakımından böyle bir
hüküm zaruri görülmüştür.
îşte, Anayasa Mahkemesine, ceza takibatı al
tında bulunan kimselerin seçilmesini önlemek is
terken, maksat budur. Şu hususları bir kere daha
tebarüz ettirmek isterim ki, Yüksek Hâkimler
Kurulu, tahkik izni verecek olan bir makamdır.
Ama bu izni vermesi de bu maddeye göre kâfi
değildir; ayrıca takip izni de verecektir. Bu mad
deye ıgöre aynca savcılık veya onun yerine hu-
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snsi 'katranla kaim olacak bir adlî merciin taki
batı filhal açması da lâzımdır. Bu kadar süzgeç
ten geçip de hakkında takibat yapılan bir kimse,
Anayasa Mahkemesine seçildikten sonra, orada
iken kesin olarak mahkûmiyete uğrasın da ondan
sonra vazifesinden alınsın! Buna lüzum yoktur.
Orhan Apaydın arkadaşımın meseleyi bir fer
de, tanınmış hakkm muhafazası yönünden ele al
masına lüzum yoktu. Anayasamızın 58 nci mad
desi böyle bir niteliğin kanunla tesbitini isterken,
sadece fertlerin haklarını değil, aynı zamanda,
o fertlerin görecekleri kamu hizmetinin itibarını
ve emniyetini de vikaye etmek istemiştir.
ıŞimdi bilhassa şunu nazarı dikkate almak
icabediyor. Sayın Orhan Apaydm'm dediği gibi
bir ihbarla, bîr dedikodu ile; bir kimsenin cezai
takibat altında,, bulunması tamamen başka şey
lerdir. Bir kimsenin bir kere Anayasa Mahke
mesi üyeliğine veya alelade hâkimliğe alınması
başka şeydir; fakat, alındıktan sonra iktisabettiği ve türlü süzgeçlerden geçerek iktisabettiği bu
sıfatın ortadan kalkmasının daha zor şartlarla
olması da başka şeydir.
Anayasa Mahkemesi, tanzim edeceği içtüzük
le, kendi içinden seçeceği bir kurul vasıtasiyle bu
gibi hallerde kendi üyeleri hakkında bir soruştur
ma açtığı vakit, bu üye hakkında mahkûmiyet
veya beraet kararı kesinleşinceye kadar, Anayasa
Mahkemesi üyeliği zeval 'bulmamakla beraber,
pekâlâ, onu, Anayasa Mahkemesi ve Yüce Divan
faaliyetine iştirakten menedilebilir. Buna mâni
bîr hüküm de mevcut değildir.
'Bu itibarla, hâkimlik meslekine alınmak ile,
burada Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesi
ile, bu sıfatın zeval bulması şartlarının birbiriyle
kıyas edilmemesi (gerektiğine kaani bulunuyo
rum.
(BAŞKAN — Efendim başka konuşmak istiyen arkadaşlar var. Ancak bu madde hakkında
. görüşmelerin yeterliği için önergeler de vardır,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası üzerinde kâfi
'derecede tenevvür edilmiştir. Müzakerelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim.
Balıkesir
Cihat Bilgehan
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Millet Meclisi Başkanlığına
3 neü maddenin müzakeresinin kifayetini arz
ve teklif ederim.
Ankara
Zühtü Pehlivanlı
Yüksek Başkanlığa
Madde üzerindeki konuşmalardan tenevvür
ettiğimizi bildirir, müzakerenin kifayetini arz ve
teklif ederim.
Antalya
thsan Ataöv
Saym Millet Meclisi Başkanlığına
3 ncü madde hakkında aydınlığa varılmıştır.
Yeterliğin oylanmasını arz ederim.
Zonguldak
Kenan Esengin
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yeterlik öner
gesi aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun,
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesinin
aleyhinde konuşmak için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum.
Üye seçmek çok basit bir mesele değildir. Muh
terem arkadaşlarım kürsüden hâkimi görmekle,
yerden hâkimi görmek arasında muazzam fark
vardır. Arkadaşlarım evvelâ Allah geliyor, ondan
sonra hâkim geliyor. Düşündünüz ki, hâkim bir
insanın canını alacak kudret ve kuvvettedir.
Onun için müsaade buyurunuz, Yüksek Heyeti
nizin, Yüce Heyetinizin kararını icabında iptal
edecek bir heyetin üyelerini seçerken lütfedin ya
rım saat daha, bir saat daha konuşalım. Fikirle
rimiz ışığa varsın. Ondan sonra karara geçelim.
Çünkü Anayasa, Mahkemesi üyeliğine seçilecek
kimselerde biz çok büyük vasıf ve nitelikleri ara
mak mecburiyetindeyiz. Anayasa Mahkemesi üye
liğinin, diğer, hâkimlerden daha başka vasıfları
da haiz olması icabediyor. Bu itibarla yeterlik
aleyhinde söz almış bulunuyorum.
BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliğini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul .etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi kanun tasarısının 3 ncü maddesi hak
kında verilmiş olan takrirleri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Adalet Komisyonundaki muhalefet şerhin
de ifade olunan esbabı mucibeye istinaden
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Anayasa Komisyonunca sevk edilen şekle göre
3 ncü maddenin 3 numaralı bendini (veya bu
glibi suçlardan ceza takibi altına alınmamış ol
mak) fıkrasının çıkartılmasını arz ve teklif
ederiz.
istanbul
İstanbul
• ; Saadet Evren
tsmail Hakkı Tekinel
Muhterem Başkanlığa
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 numaralı ben
dinde yer alan «veya bu gibi suçlardan ceza
takibi altına alınmamış olmak» hükmünün,
maddeden çıkarılmasını, aşağıda ımâruz esbabı
mucibeye istinaden teklif ederim.
1. Mekteplerde okutulması hakkındaki ka
nunla mevzuatımızda yer* alan, Birleşmiş Mil
letler İnsan Hakları Beyannamesinin 11 nci
maddesinin l.'Nolu bendine göre :
«Bir suç işlemekten sanık, herkesi savun
ması için kendisine gerekli bütün tertibatın
sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile
kanunen suçlu olduğu tesbit edilmedikçe mâsuım
sayılır.»
Diğer taraftan «İnsan haklarını ve ana
hürriyetleri koruma Sözleşmesi ve buna ek
protokolün tasdiki hakkında» 6366 sayılı Ka
nuna ek protokolün, 6 ncı maddesinin 2 nci
bendine göre, «Bir suç ile itham edilen her
şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar
masum sayılır.»
2. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine
ait mekanizma, namzetlerin vasıfları hakkında
kâfi bir teminattır.
Aydm
Orhan Apaydın
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yar
gılama usulleri hakkındaki Kanunun 3 ncü
maddesinin 3 numaralı bendinin aşağıdaki şe
kilde tadilen kabulünü arz ederim.
«Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesle
kine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan
ceza takibi altında bulunmamak»
Çorum
Abdurrahman Güler
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Üçüncü maddenin üçüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.
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Madde : 3 - F. 3 :
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesle
kine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan
ceza takibi altında bulunmamak.
Niğde
Çorum
Asım Bren
ihsan Tombuş
Tokat
Saıbahattin Baybura
Yüksek Başkanlığa
Tasarının 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif
•ederim.
Siirt
Cevdet Aydın
Madde : 3 - F. 3 :
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesle
kine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan
ceza takibi altında olmamak.
Yüksek Başkanlığa
3 ncü maddenin 3 ncü bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
«Altına alınmamış olmak» tâbiri «altında
olmamak» olarak tadil edilmiştir.
Anayasa Komisyonu
Sözcüsü
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Efendim, şimdi takrirlerin en
aykırısından başlıyarak tekrar okutup oylarını
za arz edeceğim. Bu duruma göre takririni gerialmak istiyenler var mı? Abdurrahman Güler,
İhsan Tombuş ve Asım Eren takririni geri alı
yorlar. Şimdi diğer takrirleri en aykırısından
başlamak üzere okutuyorum.
Aynı mahiyette iki takrir var, bunları en
aykırı olması hasebiyle önce okutacağım.
(Saadet Evren ve ismail Hakkı Tekinel ile
Orhan Apaydın'in takrirleri tekrar okuundu.)
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Biz iştirak etmiyo
ruz.
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Bu
hükümlerin maddeden çıkarılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Efendim, af edersiniz
bir tereddüt hâsıl oldu. Tekrar sayacağız.
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b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siya
Bu hükmün maddeden çıkarılması hakkın- t
sal
bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim
daki önergeleri kabul edenler lütfen ayağa kalk
üyeliği; veya
sınlar... Kabul etmiy enler... Efendim, takrirler
c) Onbeş yıl avukatlık
reddedilmiştir. (Alkışlar)
Yapmış olmak; ve
(«Kaça kaç» sesleri) (Soldan, gürültüler)
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mes
BAŞKAN — Efendim; kabul edenler 81, ka
leğine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı
bul etmiyenler 85, 4 farkla. (Soldan gürültüler)
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan
Efendim, şimdi 3 neü maddeyi tadili şekliy
ceza takibi altında olmamak.
le okuyoruz :
BAŞKAN — Efendim, komisyonun getirdi
Seçilme yeterliği
ği bu tadille 3 neü maddeyi oylarınıza sunuyo
Madde 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl ve
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şart
miştir.
ları haiz bulunmak lâzımdır :
Efendim kanunun genel esaslarını ihtiva eden
birinci kısım üzerindeki görüşmeler sona ermiş
1. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını dol
tir. Bölümlere taallûk eden diğer kısımlarım, ya
durmamış olmak; ve
rın saat 10,00 da görüşmeye devam etmek üzere
2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargı
birleşimi kapatıyorum.
tay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, başsav
Kapanma saati : 19,40
cılık, başkanunsözeülüğü; veya
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Millet Meclisi Başkanlığına
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
11 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
îsmet İnönü

G E R E K Ç E
I - Bilindiği üzere 1924 Anayasası rejiminde kanunların Anayasaya uygunluğu yargı denetine
tâbi değildi. Gerçi âmme hukuku doktrinimizin önemli bir kısmı Anayasanın üstünlüğü ve hiçbir
kanunun Anayasaya aykırı olamıyacağmı, Anayasa hükümlerinin her hangi sebeple ve bahane ile
ihmal veya tâdil olunamıyacağını belirten Anayasa maddesi (103) karşısında bir dâva mahkemesi
nin önüne gelen hâdiseye uygulanması bahis konusu bir kanunu, Anayasaya aykırı görürse incele
mesi, uygulamaktan kaçınması gerektiğini savunmuşlardı. Fakat aynı derecede önemli diğer bir
kısım âmmecilerimiz bu hal tarzını tasvibetmemekte, millî hâkimiyeti temsil eden Meclisin çıkar
dığı bir kanunun Anayasaya uygunluğunu mahkemenin bu hususta kendilerini yetkilendiren ay
rıca bir hüküm bulunmadıkça, inceliyemiyeceklerini, dolayısiyle kanunu uygulamak zorunda olduk
larını öne sürmüşlerdi. Gerek Temyiz Mahkememiz (Temyiz Kararları Hukuk Bölümü 1953 sayfa
45 ve mütaakıp) gerekse Danıştayımız (Danıştay Kararlar Dergisi 46-49 sayfa 55 ve mütaakıp)
dâva mahkemesine kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisini tammıyan bu son gö
rüşü benimsemişlerdi. Bununla beraber Danıştayımız başta olmak üzere mahkemelerimiz kanunları
Anayasa ile bağdaştıran daraltıcı bir mânalandırma lüzumu kanaatinde idiler. Nitekim Danıştayı
mız zaman zaman (Danıştay Kararlar Dergisi 50- 53, safya 112 ve mütaakıp 8 . 4 . 1960 tarihli ve
960/45 - 80 sayılı Dâva Dadreleri Genel Kurulu kararı) bu usulü uygulamak suretiyle mevcut
eksikliği bir dereceye kadar hafifletmeye çalışılmıştı.
Başka memleketlerde olduğu gibi bizde de öteden beri Anayasaya aykırı kanunlara rastlan
makta olması, hususiyle son yıllarda bu türlü kanunların sayı ve etkilerinin artması karşısında ka
nunların Anayasaya uygunluğunu denjeıtliyecek bir yargı yoluna duyulan ihtiyaç şiddetlenmiş, bunun te
siriyle bir Anayasa Mahkemesi kurulmavSi isteği ortaya çıkarak umumi efkâra mal olmuştu. Yeni
Anayasamız bu umumi isteğe uyarak bir Anayasa Mahkemesinin kurulmasını (M. 145 - 152) ve bu
husustaki kanunun da Büyük Millet Meclisinin toplanmasından bağlıyarak altı ay içinde çıkarıl-

masını (Geçici M. 7) emretmektedir. Bundan başka yeni Anayasamıza göre (Geçici madde 9) ka
nunların Anayasaya aykırılığının dâva mahkemelerinde öne sürülebilmesi de Anayasa Mahkemesi
nin kurulmasına bağll bulunmaktadır. Bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi Kanununun zamanında çı
karılmasını ve yasama alanında memleketin ıjnuhtacolduğu Anayasa yargısının mümkün olan kısa
zamanda vücud bulmasını sağlamak amaciyle Adalet Bakanlığında, Anayasanın halkoyu tarafından
kabulünü müteakip hazırlık çalışmalarına başlanarak takdim olunan kanun tasarısı kaleme alın
mıştır.
I I - Tasarının hazırlanmasında gözetilen başlıca hususlar şunlardır :
1. Tasarı kaleme alınırken tabiatiyle Anayasa Mahkemesine ilişkin Anayasa hükümleriyle
memleket ihtiyaçları esas alınmaktadır. Bununla beraber Anayasa yargısı alanında mevcut yaban
cı sistemlerden sistemimize mütenazır olanlar da göz önünde tutulmuştur. Şunu belirtelim ki, ka
nunlara ilişkin Anayasa yargısı yabancı memleketlerin bir kısmında dâva mahkemeleri marifetiyle
yürütülmekte, diğer bir kısmı ise çoğu Anayasa Mahkemesi unvanını taşıyan özel yargı mercileri
ne tevdi edilmiş bulunmaktadır. Kanunların Anayasaya uygunluğu hem ihtisas istiyen, hem de içti
hat farklarına pek tahammülü olmıyan bir mesele olduğu cihetle, bu ikinci sistem tercihe şayandır.
Zaten birinci sistem, yani dâva mahkemesi marifetiyle denetleme sistemi Anayasa sahasında özel
bir yargı mercii bulunmayışı karşısında mevcut boşluğu doldurma zaruretinden doğmuştur. Bu
itibarla Anayasamızın bu Anayasa Mahkemesi sistemini tercih etmesi pek yerindedir, ilâve edolim
ki, Anayasa yargısı sahasında sistem farkları bu husustaki denetin uygulanma zamanında kendini
göstermektedir. Bu yargı denetinin uj'gulanması bakımından da biri önleyici (preventif), diğeri
giderici (repressif) olmak üzere başlıca iki sisteme rastlanmaktadır. Kanunlar, birinci sistemde
çıkmadan önce, ikincisinde ise çıktıktan sonra yargı denetine tâbi tutulmaktadır. Anayasamız,
tam ve tesirli bir yargı denetine imkân vermesi dolayısiyle bu ikinci sistemi esas almış bulunmak
tadır. Bu itibarla tasarı hazırlanırken aynı sistemi uygulamakta olan Alman ve İtalyan Anayasa
mahkemelerine ait kanunlar bilhassa göz önünde bulundurulmuştur.
Bununla beraber önleyici
bir denetleme şekli uygulıyan Fransız Anayasa Konseyine ait hükümlere de bakılmıştır.
2. Anayasa, mahkemenin kuruluşa ait esasları, hususiyle üyelerinin statüsü ile seçim tarzını
geniş ölçüde, bizzat tesbit ettiği gibi, mahkemenin görevini de şimdilik bu hususta duyulan ihtiya
cı karşılıyacak surette düzenlemiş bulunmaktadır. Bundan ötürü tasarının bu konulardaki hüküm
lerinin önemli bir kısmı Anayasa hükümlerinin tekrarından ibaret kalmakta, yeni olarak teklif
ettiği hükümler nisbeten mahdut meselelere inhisar etmektedir.
3. Anayasa Mahkemesince uygulanacak usule gelince; Anayasa bu hususta münferit bâzı esas
larla yetinerek konunun düzenlenmesini esas itibariyle kanuna bırakmaktadır. Bu itibarla tasarı
da usul hükümlerine oldukça geniş bir yer ayrılmıştır. Bununla beraber Anayasa Mahkemesinin
memleketimiz için henüz tecrübe edilmemiş tamamiyle yeni bir müessese olduğu, bu itibarla kona
cak usul hükümlerinin ihtiyaca uygunluk derecesini şimdiden kestirmenin güç olacağı, kurulacak
Anayasa Mahkemesinin, vasfı itibariyle karşılaşacağı usul meselelerini umumi esaslar dairesinde
içtihat yoliyle kolaylıkla çözebileceği düşünülerek bu sahada da kapsayıcı bir düzenlemeden kaçınıl
mıştır.
4. Aynı düşüncelerle, Anayasa Mahkemesi kadarlarının hukuki etkisi konusunda da Anayasanın
koyduğu esaslara sadece ilâve ile yetinilmiştir. Bu da şudur : «Anayasa Mahkemesine, bir kanu
nun iptalinden doğabilecek boşluğun kamu düzeni için mahzurlu görülmesi halinde tabiatiyle ya
sama mercii gereken kanunu çıkarmcaya kadar boşluğu izale ve âmme nizamını tesis gayesiyle
mevcut hukuki esaslar dâhilinde tatbiki zaruri olan hukuk kaidelerini de kararında» gösterme
yetkisini tanıyan bir hükmün konması faydalı görülmüştür. Bu hüküm teklif edilirken bilhassa
idari ihtiyaç göz önünde tutulmuştur. Şimdiki çift Meclisli yasma sistemimizde boşluğu kanun
çıkarma yolu ile gidermenin hayli zaman alacağı, aradaki geçecek müddet içinde boşluk doldurma
yı idari mereilerin anlayışına bırakmaktansa Anayasa Mahkemesi gibi tarafsız üstün bir yargı oto
ritesinin belirteceği esaslan hâkim kılmanın daha doğru olacağı düşüncesine uyulmuştur. Bu
anlayışın suça' mesrzu teşkil eyliyen sahalara sirayeti katiyen düşünülmemiştir.
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5. Anayasa Mahkemesinin ve üyelerinin özel durumu dolayısiyle bütçe, aylık ve kadro baka
mından umumi esaslardan farklı hükümlerin uygulanması zaruridir. Bu düşünce ile tasarıda mah
kemenin malî işlerine bağımsız bütçe usulünün uygulanması, başkan ve üye aylığiyle aynı mik
tarda ek ödenek verilmesi teklif edilmektedir. Tasarıda ayrıca üniversiteden ve hâkimler arasından
genç ehliyetlerin raportör olarak intisabını kolaylaştıracak hüküm ve kadrolar da derpiş edilmiştir.
6. Nihayet tasarının kanunlaşmasını mütaakıp gereken seçimlerin yapılmasını ve bu sayede mah
kemenin kanunu yürürlüğe girdikten itibaren en çok bir ay içerisinde kurulmasını emreden hü
kümler konulmuştur. Bu suretle tasarı memleketin yıllardan beri özlediği bu yargı yerinin bir an
evvel faaliyet sahasına intikalini güden bir anlayışla kaleme alınmış bulunuyor.

MADDELERİN GEREKÇESİ
Madde 1. — Anayasa Mahkemesi, görev ve yetkilerini doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasından alan müstakil bir orsrandır. Bu itibarla mahkemenin haiz olduğu bu salâhiyetler doğ
rudan doğruya Anayasadan doğmaktadır.
Maddede Anayasanın verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere Başkentte bir Ana
yasa Mahkemesi kurulduğu ifade olunmuştur.
Madde 2. — Bu madde Anayasa Mahkemesinin kaç üyeden teşekkül edeceğini belirten Anayasa
nın 145 nci maddesine muvazi olarak kaleme alınmıştır.
Madde 3. — Bu madde de Anayasanın 145 nci maddesi hükmüne mütenazır olarak tanzim edil
miştir.
.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmca, Anayasa Mahkemesi üyeleri hâkim olarak kabul edilmiş ve
hâkimlik meslekinden çıkarılmayı gerektiren bir suç ile hüküm giyilmesi halinde üyeliğin kendiliğin
den zeval bulacağı da 146 nci maddede gösterilmiş olması itibariyle Hâkimler Kanununa göre hâkim
lik meslekine alınmamayı gerektiren ceza takibi altında bulunanların müstakil bir Anayasa organı
olan Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmesinin doğuracağı mahzurlar göz önüne alınarak asgari
hâkimlik vasıfları üyelerde de aranmış ve madde bu maksadı temin edecek şekilde düzenlenmiştir.
Madde 4 ve 5. — Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri Anayasadan alınmıştır. Anayasanın 145 nci mad
desindeki adedler ve seçimlerin ne suretle ve kimler tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 4
ncü maddede yazılı organlardan gelecek üyelerin seçimi ve ne miktar üye seçilecekleri gösterilmiş
tir.
Bundan ayrı olarak genel kurulların üçte iki toplantı çoğunluğu ve seçilmek içinde tam on sayısı
nın salt çoğunluğu esas tutulmuştur.
Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin salt çoğunluğun dûnundaki üyelerle seçilmesi Anayasa Mahke
mesinin kuruluş ve gayesi zaviyesinden Anayasanın 145 nci maddesinin ilk fıkrası gereğince uygun
görülmediğinden bu çoğunluk elde edilinceye kadar seçimlerin devam etmesi zaruret halini almıştır.
5 nci madde yasama meclislerinin seçecekleri üvelere taallûk eden hükümleri ihtiva eylemektedir.
Bu hükümler de keza 145 nci maddenin 3 ncü fıkrası gereğince düzenlenmiştir. İlk iki oylamada oy
tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranmış ve seçim bu iki oylamada neticelenmez ise bundan sonra
salt çoğunlukla yetinileceği madde de yer almıştır.
Madde 6. — Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek iki üyeden birisinin Askerî Yargıtayın göstere
ceği üç aday arasından seçilmesi, 145 nci maddenin ikinci fıkrasında yer almış ve bu adayların ne BUretle seçileceği de bu maddede gösterilmiştir. 6 nci madde bu esas dairesinde tertiplenmiştir.
Madde 7. — Yedek üyelerin adedi ve seçilme tarzlarına taallûk etmektedir. Yedek üyelerin de asıl
üyelerin tâbi oldukları usuller dairesinde seçileceği bir Anayasa emri olarak maddede yer almıştır.
Madde 8. — Madde, Anayasa Mahkemesine seçilen üyelere ne şekilde tebligat yapılacağını belirt
mektedir. Bundan başka Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek evsafı haiz olanlardan önceden mu
vafakat alınması; seçimi yapan makam, kurum ve meclislerce muvafakat verenlerin seçilmeraesi haM. Meclisi '
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linde kendilerinin güç ve müşkül durumda kalacağı düşünülerek kaibul edilmemiş, evsafı haiz olan
ların seçilmesinden sonra kendilerine tebligat yapılması şayanı tercih görüldüğünden madde o tarz
da tanzim olunmuştur.
Buna göre üyeliğe seçilen kimseye tebligat yapılacak, telbliğ tarihinden itibaren on gün içinde
üyeliği kabul etmediğini yazı ile bildirmiyenler bu ıgörevi kabullenmiş sayılacaktır.
Madde 9. — Bu madde Anayasa Mahkemesine seçilen üyelerin görevi kabul etmemeleri halinde
yapılacak işlemleri belirtmekte kurul ve Meciisbrin tatilde (bulunması veya Millet Meçlisi seçim
lerinin yenilenmesine karar verilmesi yüzünden [seçimin hemen yapılmasına imkân bulunmadığı hal
lerde ne yolda işlem yapılacağı açıklanmaktadır.
Madde 10. — Anayasa Mahkemesinin ifa edeceği görev ve kullanacağı yetkilerin ehemmiyeti
aşikârdır.
Mevzuatımız arasında seçim kurullarının teşekkülünden sonra yemin etmeleri yer almış bulun
maktadır. Seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulunun yemin tahtında vazife ifa etmeleri ne kadar
tabiî ise, Anayasa Mahkemesi üyelerinin göreciekleri işlerin ağırlığı ve ehemmiyeti bakımından
andiçmeleri de o derece zaruri görülerek andiçıneleri, andın şekli ve andiçmenin ne suretle yapı
lacağı maddede düzenlenmiştir.
**
Yabancı Anayasa Mahkemesi kanunlarının tetkikinde yemin müessesesine yer verildiği ayrıca
müşahede edilmiştir.
"
Madde 11 ve 12. — 11 nci madde Anayasa Mahkemesi Başkan ve Başkanvekili seçimine tahsis
olunmuş, 12 nci maddede üyeliklerde her ne sebeple olursa olsun boşalma vukuunda tasarısın 9
ncu maddesinin uygulanacağı gösterilmiştir.
Madde 13. — Bu maddede üyelerin her zaman görevlerinden çekilebilecekleri ifade olunmuş,
mahkeme'nin bağımsızlığı göz önüne alınarak i$tifa, müddete ve kabule bağlı kılınmamıştır. Üye
lerin dilekçe ile emekliliklerini istemeleri veya jistifalarını bildirmeleri halinde keyfiyetin derhal se
çimi yapacak kurul, Meclis veya makama Başkanlıkça bildirileceğine işaret edilmiştir.
Madde 14. — Bu madde Anayasanın 145 nci maddesi esasından hareket edilerek, Anayasa
Mahkemesi üyelerinin resmî veya özel hiçbir görev alamıyacaklarına göre tertiplenmiştir.
Bundan ayrı olarak üyelerin hiçbir şekil ve surette aday olamıyaeaklarına da maddede yer
verilmiştir.
Bundan maksat Anayasa Mahkemesi üyelerinin cemiyetlerde, şirketlerde, diğer her türlü teşek
küllerde ve Mlletvekilliği ve Cumhuriyet Senatosu üyelği seçimlerinde, velhasıl seçimle iştigal edile
cek her yerde aday olamıyacaklan, aday gösterilemiyecekleri ve seçilemiyecekleridir. Bu hal va
zifenin arz eylediği ehemmiyet zaviyesinden zaruri görülmüştür.
Madde 15. — Bu madde Anayasanın 146 npı maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Ayrıca
üyelerin görevlerine devam etmemesinin mahzarları üzerinde de durulmuştur. Nitekim Anayasa
nın müzakeresi sırasında (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi cilt 4, sayfa 216, Birleşim 53, Otu
rum iki) vâki bir soru üzerine komisyon sözcüsf tarafından ibu gibi hususların teşkilât kanununda
yer alacağının ifade edilmiş olması da meselenin ehemmiyetine işaret sayılmıştır. Bu bakımdan
mahzurlu hareketlerin önlenmesini teminen izinsiz veya özürsüz ve aralılksız bir ay süre ile göreve
devam etmeme hali üyeliğin sona ermesi sebebi! olarak kabul edilmiş ve bu ciheti takdir ederek
karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir.
Madde 16 — Anayasa Mahkemesi başkan v$ üyelerinin birinci derecedeki memurluk kadrosu
nun aylığını almaları tabiîdir. Esasen bu görefe seçilenlerden büyük bir kısmının aylıkları birin
ci derecedeki kadroya tekabül edecektir. Ayrıca kendilerine aylıkları tutarında ödenek verilmesi,
işgal ettikleri merciin ehemmiyeti ve görevlerin her türlü maddi endişeden azade olarak yapma
larını sağlamak bakımından zaruri görülmüş, njtaİî güçlüklerin izalesini teminen, aylıkları tutarın
da ödenek verilmesini imkânsız kılan 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin bunlar hakkında uygujanamıyaca^ı sarahatle ifade olunmuştur.
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Bundan başka üyelikte alınan aylıkların, emeklilikte veya istekleri üzerine başka memuriyetlere
geçmelerinde kazanılmış hak sayılamıyacağına işaret olunmuş, bu hallerde tahsil dunımlan, hiz
met sürelerinin tekabül edeceği derece aylığının esas olduğu gösterilmiştir.
Madde 17. — Anayasanın 146 ncı maddesinin ilk fıkrasındaki «Anayasa mahkemeleri üyeleri
65 yaşında emekliye ayrılırlar» hükmüne mukabil 134 ncü maddesinin ikinci fıkrasında «Hâkim
ler 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler» denilmektedir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasanın yargı bölümünde yer almasına ve bu mahkeme üyeleri hâ
kimlik-niteliğini haiz bulunmalanna göre 146 ncı maddenin ilk fıkrasındaki hüküm 134 ncü
maddede yazılı olan maksadı ifade edecek tarzda anlaşılmış bulunduğundan, madde yanlış anla
maları izale etmek üzere bu tarzda kaleme alınmıştır.
Madde 18. — Anayasa Mahkemesi üyelerinin ilmî incelemeler yapması esastır. Bu itibarla Ana
yasa Mahkemesinin raportörleri Yargıtayda olduğu gibi dosyayı okuyup heyete anlatmak için bu
mahkemede görevlendirilmiş değillerdir. Asıl görevleri üyelerin ilmî incelemelerinde onlara yar
dımcı olmaktır. Raportörlerin hâkimlikten ve üniversiteden gelmeleri kabul edilmiş ve meslekle
rinde yükselmelerini teminen geldikleri müesseselere bağlı kalmalan, üniversiteden gelenlere öde
neklerinden ayrıca 150 şer lira ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür. Bundan başka Başkan
lık Divanı kurulacağı maddede ifade olunmuştur.
Madde 19. — Bu maddede Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 'belirtilmiş, istisna hük
müne ilk fıkrada yer verilmiştir.
Cemiyetler Kanununa aykırı hareketleri veya Medenî Kanunun 71 nci maddesi uyarınca siyasi
partilerin* kapatılması dâvalarına bakmak Anayasanın 19 ve 57 nci maddeleri hükmü karşısında
Anayasa Mahkemesi görevi içinde kaldığından, maddenin üç numaralı bendi sadece «Siyasi par
tilerin kapatılması hakkındaki dâvalara bakmak» şeklinde tertibolunmuştur.
Siyasi partiler dışında kalan cemiyetler hakkında, Cemiyetler Kanunu ile Medenî Kanun hü
kümlerinin uygulanacağı tabiî bulunmuştur.
Madde 20 ve 21. — Anayasmın 149 ve 150 nci maddeleri ile mütenazır olarak hazırlanmıştır.
Madde 22. —• Anayasaya aykırılık iddiasiyle açılan iptal dâvalarında uyulması lâzımgelen huı suslar bu maddede gösterilmiştir. Buna göre, dâvayı tahrik eden, dilekçesinde kanun veya İçtüzük
hükümlerinden hangisinin Anayasanın hangi maddelerine aykın olduğunu ve gerekçesini açıkça
belirtecektir. Müracaatlar bu hükme uyulmadan yapıldığı takdirde mahkemece başvurana noksan
ların ikmali için tebligat yapılacak, şartlar yerine getirilmediği takdirde müracaat vâki olmamış
sayılacaktır.
Bununla beraber müracaatçinin 21 nci maddedeki süre için de ve noksanları ikmal ettikten son
ra yeniden başvurma hakkının mevcudolacağı tabiîdir.
MADDE 23. — Bu maddenin tanzimi zarureti, Anayasanın 149 ncu maddesinde gösterilen mü
esseselerin başında bulunanların müstakillen hareket etmelerini önlemek ve binnetice iptal dâvala
rının mezkûr maddede belirtilen müesseselerce açılmasını temin gayretinden doğmuştur.
Buna göre iptal dâvası 20 nci maddenin 2 ve 3 numaralı bentlerinde Tüzüklerine göre partiyi
temsile yetkili olanlar, 4 numaralı bentte parti gruplannın İçtüzükleri gereğince ittihaz edecek
leri karar üzerine Grup Başkanlan veya vekillen, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu bentte yazılı kurullann Genel
kurullan ve Senatolarının kararlan üzerine bu kurumlann başkanları ile üniversite rektörleri tara
fından açılacaktır.
Maddenin son fıkrası ile sevk edilen hüküm 20 nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı yasa
ma meclisleri üyeleri tarafından açılacak iptal dâvalarında tebligat yapılmasını temin maksadı
na matuf bulunmaktadır.
Madde 24. — Bu madde Anayasanın 151 nci maddesine mütenazır olarak tanzim olunmuştur.
Anayasada «bir dâvaya bakmakta olan mahkeme» ifadesi kullanıldığından tasarıda bu ifade aynen
muhafaza edilmiştir. «Mahkeme» ifadesi, daha doğrusu «dâvaya bakmakta olan maKkeme» ifadesi
adlî, idari ve askerî yargıya dâhil mahkemeleri ifade ettiği kadar derece mahkemelerini de ifade
ettiğinden bu hususların ayrıca metne ilâvesi düşünülmemiştir.
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Dâvaya bakan mahkemenin uygulanacak kanun hükümlerini Anayasaya aykırı görmemesi veya taraflardan birinin ileriye sürdüğü aykırılık iddiasının eiddî kabul edilmemesi hallerinde ve
receği karar, Temyiz edilmiş olduğu takdirde Yargıtayca bu cihetten de tetkikat icra edilerek mah
keme kararının hilâfına kanaata varıldığı takdirde dosyanın mahallî mahkemeye iade edilmiyerek
Yargıtayca doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesi tabiîdir. Ancak, bu husus
lar Anayasa Mahkemesi Kanununda yer alması mümkün görülemediğinden Usul kanunlarına terkedilmesi daha muvafık görülmüştür.
Bundan başka, dâvaya bakmakta olan mahkeme işi Anayasa Mahkemesine intikal ettirdikten
sonra süresi zarfında Anayasa Mahkemesinde karar verilmemesi halinde kendi kanısına göre me
seleyi çözümlüyerek yürüteceği, ancak Anayasa Mahkemesinin kararı esas hakkındaki karar kesin
leşinceye kadar gelirse mahkemenin buna uymak zorunda olduğu Anayasanın 151 nci maddesi hük
mü icabmdandır.
Anayasa Mahkemesince muayyen süre içinde karar verilmediği ve ittihaz olunan karar da, mah
keme kararının kesinleşmesinden sonra geldiği takdirde ne gibi işlem yapılacağı üzerinde kanun
hazırlanırken durulmuş ise de, bu hallerin ve mevzuun Usul kanunlannı ilgilendirdiği göz önünde
tutularak bu hususlarda hüküm sevk edilmemiştir.
Madde 25. — Kanun ve içtüzüklerin Anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi, kamu düzeni
ile ilgili olması bakımından, Anayasa Mahkemesi belirli bir sebepten dolayı iptali talebedilen bir
kanun hükmünün, taleple bağlı kalmak şartiyle başka bir sebepten ötürü de iptaline karar verebilmelidir. 25 nci madde bu maksadı temin etmek üzere sevk olunmuştur.
Madde 26. — Bu madde Anayasanın 81 nci maddesine mütenazır olarak hazırlanmıştır.
Madde 27 ve 28."— 27 nci maddede Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatiyle çalışırken
mevcut kanunlara göre duruşma yaparak hüküm vereceği belirtilmiş, 28 nci maddede ise bu dâva
larda savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısının ifa edeceği hükme bağlanmıştır.
Madde 29. — Bu madde Anayasanın 135 nci maddesine mütenazır olarak hazırlanmıştır.
Madde 30. — Yüce Divanın delilleri millî sınırlara bağlı kalmak üzere bizzat veya mahkeme
üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç naiple toplıyacağı maddede belirtilmiştir.
Bundan başka Yüce Divana sevk için gerekli tahkikatın yasama meclisleri tarafından yapı
lıp yapılamıyacağı hususu üzerinde de durulmuştur. Anayasanın 7 ve 32 nci maddeleri ile vaz'olunan hükümler muvacehesinde, Yasama Meclislerinin sadece yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına mahal olup olmadığına karar verileceği, Yüce Divana sevk hususunda bir karar tesisine ve
dolayısiyle bu karara esas teşkil edecek kazai mahiyette tahkikat icrasına yetkili bulunmıyacaklan, konunun Meclisler İçtüzüklerinin tanzimi sırasında Anayasa hükümlerine uygun bir şekilde hal
ledileceği tabiî görüldüğünden bu hususun ayrıca belirtilmesine mahal bulunmamıştır.
Madde 31. — Bu maddede ise baş vurmaların kimin tarafından yapılacağı gösterilmiştir..
Bu gibi baş vurmalarda tasarının 43 ncü maddesinin 3 numaralı fıkrasında belirtilen usule ria
yet edilmesi halinde Anayasanın 81 nci maddesinde gösterilen sürelerin geçirileceği, binnetice Ana
yasaya aykırı bir netice doğacağı düşünülerek, yapılan müracaatlarda Anayasa Mahkemesinin ge
rekli evrakı re'sen celbetmesi maksadı temine kâfi görülmüş ve maddenin 2 nci fıkrası Anayasa
hükmüne uygun bir netice temini için hazırlanmıştır. Ayrıca 43 ncü maddenin 4 ncü fıkrasında
31 nci madde hükmünün mahfuz bulunduğuna işaret edilerek hükümler arasındaki ahengin temini
ne çalışılmıştır.
Madde 32. — Bu maddenin prensibini Anayasanın 148 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hü
küm teşkil etmektedir. 19 ncu maddenin 1 numaralı bendinde yazılı denetim ile 5 numaralı ben
dinde yazılı işlemlerin kaideten dosya üzerinde yapılması gerekmekte ise de Anayasa Mahkemesinin gerek bu hükmü ve gerekse Anayasanın 148 nci maddesi ile vaz'olunan prensipten bilhassa il
gilileri çağırır tarzında ifadesini bulan hükmünü geniş anlıyarak tatbik etmesi şayanı arzu görül
müş ve madde bu maksadı temin edecek tarzda hazırlanmış, Cumhurbaşkanının çağırılması gere
ken hallerde, tensibedeceği kimseden vekâletname aranmaksızın gereken izahatın alınması muvafık
bulunmuştur.
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- 7 Madde 33. — Bu maddede, Anayasa Mahkemesince ilgililerin çağırılmasına lüzum görülen hal
lerde yapılacak işlemler gösterilmektedir.
Madde 34. — Anayasa Mahkemesine müracaat hakkını haiz olan makam, kurul, kurum ve ki
şiler noterden tasdikli özel vekâletnameli bir avukat marifetiyle kendilerini temsil ettirebilirler.
Diğer dâvalar bakımından tatbikatta mevcut tereddütleri önlemek için, vekâletnamenin noterden
tasdikli olmasında fayda mülâhaza edilmiştir.
Vekâletnamenin özel olması kaydı, evvelce verilmiş genel vekâletnamelere istinaden Anayasa
Mahkemesine dâva ikame edilmemesini temin ve bu suretle iptal taleplerinin hak sahibinin dâva
ya lâhik hususi muvafakat ve vekâletine bağlı olması zarureti göz önünde tutularak konulmuştur.
Madde 35. — Anayasanın 148 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Yüce Divan sıfatiyle bakılan
dâvalar dışındaki işlerde dosya üzerinde inceleme yapılacağı belirtilmektedir. 57 nci maddenin son
fıkrasında ise, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki dâvaların Anayasa Mahkemesinde bakıla
cağına işaret olunmaktadır.
Anayasa, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki işleri dâva olarak kabul ettiğine göre, bu
kabil dâvaların mutlaka duruşmalı yapılması gerekmekte ve zatı hâdise de bu yolda muamele ifa
sını icabettirmektedir.
Madde bu esastan mülhem olarak hazırlanmış ve duruşmaların Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununa göre yapılacağı ve Cumhuriyet Başsavcısının hazır bulunacağı belirtilmek suretiyle tered
dütlerin izalesine çalışılmıştır.
Bu dâvalarda da Yüce Divanda olduğu gilbi delillerin, millî hudutlarda mukayyedolmak üzere
bizzat mahkemece yahut mahkemenin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir veya birkaç
naip marifetiyle toplanabileceği hususu 30 ncu maddeye atıf yapılmak suretiyle sağlanmıştır.
Madde 36 ve 37. — 36 nci maddede Anayasa Mahkemesinin toplanma nisabı gösterilmiş, 37
nci maddede ise duruşmanın idaresinin Başkana aidolduğu, Başkanın mazereti halinde ona kimi ti
vekillik edeceği belirtilmiştir.
Yedek üyelerin, mazereti bulunan asıl üyelerin yerlerini doldurmak görevinden başka Başka
nın vereceği konuları ve dosyalan incelemek ve mahkemece görevlendirildikleri takdirde naiplik
görevini ifa etmek gibi üyelere mahsus sair görevleri de yapacakları izahtan müstağnidir.
Madde 38. — Anayasa Mahkemesinde kıdemin tâyini oldukça güç bir mesele olarak ortaya çık
maktadır. Bu meselenin çözümünde Anayasanın 145 nci maddesindeki sıraya riayet olunmuş ve
kıdemler buna göre tâyin edilmiştir.
Madde 39. — Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçeli olarak yazılacağı tabiîdir. Ancak, ka
rara muhalif kalanların mucip sebepli muhalefet; şerhlerinin kararda belirtilip belirtilmemesindc
muhtelif sistemler mevcut bulunmaktadır.
Memleketimizde bu konuda bir ittırat yoktur. Nitekim Yargıtayda, muhalefet şerhini havi ka
rarların taraflara tebliğ edilen nüshalarında muhalefet şerhleri yazılmamakta olmasına mukabil,
Danıştay ve ilk derece Adalet mahkemelerinde tatbikat tamamen aksinedir.
Halbuki muhalif kalma sebeplerinin ilgililer tarafından bilinmesi her bakımdan faydalı oldu
ğundan madde, ilgililere kararların muhalefet şerhleriyle birlikte tebliğe gidileceği belirtilmek
suretiyle tanzim edilmiştir.
Madde 40. — Devlet hizmetlerinde bulunan kimselerin, Devlet sırrı teşkil eden hususlar hak
kında tanık veya bilirkişi olarak dinlenmeleri, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 249 ve
278 nci ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 49 ve 69 ncu maddeleri uyarınca, mensuboldukları resmî makamların iznine bağlıdır. Kanunda yazılı resmî makamlar izin vermezlerse yapılacak
bir şey yoktur. Alman Kanunu, Anayasa Mahkemesi için 27 nci paragrafında istisnai bir hüküaı
sevk etmiş ve Anayasa Mahkemesi, izin verecek makamın mütalâasını aldıktan sonra, izin veril
mesinin haklı bir sebebe dayanmadığına üçte iki çoğunlukla karar verirse ilgili şahsın tanık veya
bilirkişi olmaktan imtina edemiyeceğini kabul eylemiştir. Bu hüküm ihtiyaca cevap verdiği, resmî
makamın şahsi ve indî endişelerle hareket etmesi halinde fayda sağlıyacağı düşünülerek tasarıya
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alınması muvafık görülmüş ve bu madde ile 49 neu madde bu esası ifade edecek tarzda kaleme
alınmıştır. Bu suretle Anayasa Mahkemesine her türlü teşekkülün yardım etmesi, bilgi ve belge
göndermesi mükellefiyeti konulmuş, ancak, 40 ncı maddedeki ifadeler tahdidi mahiyette kullanıl-'
mamıştır.
Maddede, Anayasa Mahkemesinin istiyeceği evrak ve belgeleri, mahkemenin üçte iki çoğun
luğu ile alacağı karar üzerine ibrazı mecburiydi vaz'olunmuş ise de, sır Türkiye'nin güvenliği ve
yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletleri de ilgilendirdiği takdirde söz konusu evrak ve
(belgelerin mahkemeye verilmemesi için ittihaz olunacak kararın kesin olduğuna işaret olunmuştur.
Madde 41. — Anayasanın 148 nci maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.
Madde 42. — Mercide hata edilmesi kaide olırak hakkın düşmesini mucibolmaz. İncelenmesi
başka bir mercie aidolan bir konu hakkında Anayasa Mahkemesine başvurulduğu takdirde, bu
mahkemenin, talebi görev yönünden reddedebileceği tiafbiîdir.
Madde bu maksadı temin için sevk edilmiş ve ilgilinin neticeden haberdar olmasını sağlamak
maJksadiyle, kararın kendisine tebliğ edileceği açıklanmıştır.
Madde 43. — Bu madde Anayasa Mahkemesinde dâvanın ne suretle açılacağını düzenlemekte
dir. Maddeye göre, dilekçelerin gerekçeli olması ve lüzumlu ispat vasıtalarının dilekçede bildiril
mesi zaruridir. Dilekçede imzası bulunanlar dâva ehliyetini haiz olduklarını tevsik etmek zorun
dadırlar. Dilekçenin kaydı tarihinden itibaren on gün içinde Anayasa Mahkemesinin kendi İçtüzü
ğünde belirtilecek kurul tarafından, belgelerin tamam olup olmadığı incelenecek, noksanlar var
sa tâyin edilecek ajıehil içinde ikmali lüzumu ilgiliye tebliğ edilerek, tebligata rağmen bu mehil
içinde eksikler tamamlanmamışsa dâva açılmamış sayılacaktır.
İlgilinin noksanları ikmal ettikten sonra ve Anayasada tâyin edilen süre içinde yeniden dâva
açma hakkına sahibolduğu izahtan varestedir.
Madde 44, 45, 46, 47, ve 48. — Bu maddeler Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini dâvaya
bakmaktan memnu kılan halleri ve reddedilmelerini düzenlemektedir. Maddeler sevk edilirken,
kötü niyetle ve işleri sürüncemede bırakmak maksadiyle yapılacak retlere mâni olmak için ge
rekli tedbirler alınmış, bu cümleden olarak mahkemenin bütün .üyelerinin veya kurulun toplan
masına ve ret isteminin incelenmesine mâni olacak sayıda üyenin reddedilemiyeceği açıklanmış
tır. Ayrı ayrı zamanlarda yapılmış olsa dahi, bu maksada müteveccih ret talepleri de dinlennıiyecektir. Ret isteminin reddi halinde işin önemi ile orantılı miktarda ıbir ağır para cezası konul
muştur. Ancak, Anayasa Mahkemesinde rüyet edilmekte olan bir dâva veya.işle yahut doğru
dan doğruya mahkeme üyelerinden birinin şahsı ile kanunda yazılı olan haller dışında ailevi veya
meslek yahut kan bakımından veyahut sair seb*ep vesaiklerle umumi surette ilgili bulunmak bu
hükümlerin dışındadır. Buna göre mahkemeyi teşkil eden zevatın mansulbolduğu ırk, aile veya saliki olduğu mezhep, dernek veya teşekkülün mensubu bulunmak veya maddede zikrolunan haller
dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun ilgili olmak ret sebelbi sayılamıyacağı gibi dâvaya
bakmaktan memnuiyeti mucip haller arasında mütalâa edilmemiştir.
Madde 49. — 40 ncı maddeye mütenazır olarak tanzim edilmiş olan 49 ncu maddede tanık ve
bilirkişilerin bilgi ve mütalâalarına başvurulurken usul kanunları gereğince resmî bir makamın
iznine bağlı bulunup da Devlet menfaatlerine zararlı olacağı mülâhazasiyle izin verilmediği tak
dirde mahkemece üçte iki çoğunlukla verilecek karar üzerine gerekli şahadet ve mütalâada bu*
lunmalk mecburiyeti vaz'olunmuştur.
Ancak, eklenen son fıkra iie sır, Türkiye'nin güvenliği, ve yüksek menfaatleri ile birlikte ya.
bancı devletlere de ilişkin olduğu takdirde şahitlik yapılamıyacağı ve bilirkişi olarak mütalâa be
yan olunamıyacağı hususu tasrih kılınmıştır.
Madde 50. — Kanun ve içtüzüklerin Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle doğrudan doğruya
açılan iptal dâvaları ve bir dâva münasebetiyle işin Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesi
hallerinde hare ve resim alınmaması hak ve maslahata uygun mütalâa edilmiş ve madde buna göre
tertiplenmiştir.
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Hare ve resimden muafiyet, mahkemede intaeedilecek muamele ve kararlara şâmil olmayıp, sa
dece Anayasa Mahkemesince yapılacak işlemlerle verilecek kararlara tatbik olunacaktır.
Madde 51. — Bu madde Anayasanın 151 ve 152 nci maddelerine mütenazır olarak tanzim
edilmiştir.
Bundan başka, bir kanunun Anayasaya aykırı olması sebebiyle iptaline Anayasa Mahkemesince
karar verilmesi halinde âmme düzeninin bozulafoileceği üzerinde durulmuş ve cemiyeti başıboş bı
rakmanın telâfisi imkânsız mahzurlar tevlidedebileceği düşünülmüştür.
Bir ceza hükmünün yürürlükten kalkması halinde yapılacak işlem yoktur. Zira ceza prensiple
rine göre kanunsuz suç ve ceza olamaz. Binaenaleyh, maddenin tedvininde bu anlayışın suça
mevzu teşkil eyliyen sahalara sirayeti katiyen düşünülmemiştir.
Ancak, bâzı ana kaideler vaz'eden kanunların iptalinde cemiyet nizamsız ve başıboş kalacaktır.
İşte bu gibi hallerde, Anayasa Mahkemesi, âmmeyi düzensizlikten korumak ve nizamı tesis etmek
bakımından, mevcut huku'ki esaslar dâhilinde tatbiki zaruri olan hukuk kaidelerini de kararında
belirtebilecek, bu suretle, tehdit altında olan âmme nizamının teşriî organ tarafından yeni bir
kanun yapılıncıya kadar tesisine imkân bahşedilebilecektir.
Madde 52. — Bu madde Anayasanın 152 nci maddesinin son fıkrasına uygun olarak düzen
lenmiştir.
Madde 53. — Anayasa Mahkemesi üyelerinin diğer mahkemelerde olduğu gibi adlî tatilden
istifade etmelerine imkân bulunmıyacağı göz önünde tutularak, maddede gösterilen kayıt ve şartlar
dâhilinde, üyelere, başkan tarafından yılda kırkbeş gün izin verilebileceği hüküm altına alın
mıştır.
Madde 54. — Anayasa Mahkemesi üyelerinin şahsi suçlarının takibine ait Anayasada bir hü
küm mevcut bulunmamaktadır. Bu durum karşısında Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin
şahsi suçlarına, Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarına ilişkin hükümlerin tatbiki uygun görülmüş,
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında yapılacak soruşturma
usulleri de mahkemenin istiklâline uygun olarak tâyin ve tesbit olunmuştur.
Madde 55. — Anayasa Mahkemesinin Genel Bütçeye dâhil bağımsız bir bütçe ile yönetileceği
ve bu mahkemenin bağımsız bir Anayasa organı plması itibariyle, bütçe görüşmeleri sırasında,
başkan ve üyelerinin yasama Meclisleri Komisyon ve Genel Kurullarına izahat vermek üzere davet
olunamıyacakları maddede ifade edilmiştir. Bununla beraber Genel Sekreterin çağırılmasının
mümkün olduğu düşünülmüştür.
Anayasa Mahkemesi kadrosunun mahdut sayıda olması nazara alınarak, ayrı bir muhasebe
müdürlüğü teşkiline lüzum görülmemiş, bu vazifenin Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğünce
yapılması ve Masraf Tahakkuk Memurluğu görevinin başkanın tâyin edeceği bir memur tara
fından ifası uygun bulunmuştur.
Madde 56. — Anayasa Mahkemesi mensuplarının mahdut sayıda oluşu sebebiyle, ayrı bir Zat
İşleri teşkilâtı kurulması uygun bulunmamış ve bu işin tedviri Adalet Bakanlığı Zat İşleri Ge
nel Müdürlüğüne verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin sicillerinin tutulmasına, izin> hastalık gibi özlük işler
ile, duruşmalı işlerde giyecekleri kisvelere dair hükümlerin Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünle
tesbit edileceği maddede gösterilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Üyeliği ile bağdaşmıyacak haller tasarının 14 ncü maddesinde, emeklilik
ve istifa 13 ncü maddesinde, üyelerin aylık ve ödenekleri de 16 ncı maddesinde gösterilmiş ve bu
hükümler Anayasa ile sevk edilen esaslara mütenazır olarak hazırlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri resmî veya özel hiçbir görev alamıyacakları ve mahke
menin bağımslz bir Anayasa organı olması bakımından, tasarının 8 nci maddesi gereğince, bu mah
kemede üye olarak vazife kabul etmiş bulunan kimselerin, daha önce mensubu bulunduğu ku
rum ve kurullarla ilgilerinin mutlak olarak: (kesileceği tabiî ve zaruri görülmüştür.
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- 10 Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi üyeliğinin istifa suretiyle sona ermesi veya tasarıda gösteri
len diğer sebeplerle zeval bulması halinde o üyenin otomatikman eski vazifesine dönmesi bahis
konusu olamaz. Burnunla beraber, bunların Anayasa Maskem esindeki görevlerinden ayrılmaları
halinde tekrar eski meslleıklerine dönebilmeleri, kendi mesleklerinin tâbi olduğu mevzuat dâhilinde
mümkün olabilir.
Madde 57. — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ile memur kadrosundaki personelin tâyini
salâhiyetinin Anayasa Mahkemesi Balkanına ait olması icatyeder. Bunların dışında ıkalan perso
neli ise Genel Sekreter tâyin edecektir.
Madde 58, 59 ve 60 — 58 ve 59 ncu maddeler kadro cetvellerine, 60 ncı madde ise Protokole
tahsis edilmiştir.
Geçici madde 1. — Anayasanın geçici 7 nci maddesinde, bu kanunun çıkaracağı süre tâyin
edilmiş. ise de, Anayasa Mahkemesinin, kanunun meriyetinden itibaren ne kadar süre sonra ku
rulacağı gösiterilmemisltir. Geçici birinci madde bu maksadı temin için hazırlanmış ve kanuınun
yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Anayasa Mahkemesinin kurulacağı ifade olunmuş
tur.
Geçici madde 2. — Bu madde Anayasanın geçici 9 ncu maddesinin birinci fıkrasına mütenazır
olarak tanzim edilmiştir.
Geçici madıde 3. — Anayasa Mahkemesinin ilk teşekkülünde Mahkeme Başkanı henüz belli ol
madığından, *bu kanunun 8 ve 10 ncu maddelerinde yazılı, üye seçilenlere tebligat yapılması ve
andiçecöklerle bu törende hazır bulunacaklara davetiye gönderilmesi görevleri geçici olarak Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir.
8 nci maddenin İkinci fıkrasında yazılı on günlük süre içinde Anayasa Mahkemesi Başkanı
henüz seçilmemiş bulunuyorsa, görevin kabul edilmediğine mütedair bildirinin Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına yapılacağı ve 9 ncu maddje gereğince Anayasa Mahkemesine üye seçilen
lerden görevi kabul etmiyenlerin adlarının, seçimi yapan kurul, Meclis ve makama bildiril
mesi görevlerinin mahkeme başkanının seçiminden sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafın
dan yerine getirileceği tabiîdir.
Geçici madde 4. — Anayasanın 141 nci maddesi Askerî Yargıtayın askerî hâkimlerden te
şekkül etmesini âmir olup halen Askerî Yargıtayda hâkimlik meslekinden oknıyan üyelerin de
mevcut bulunması göz önünde tutularak bu madde kaleme alınmıştır.
Geçici madde 5 ve 6. — Geçici 5 nci madde Anayasa Mahkemesi hizmetlileri, geçici 6 ncı
madde ise Anayasa Mahkemesinin 1962 malî yılına ait giderleri ile alâkalı bulunmaktadır.
Madde 61. — Madde, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini göstermektedir.
Anayasadan doğan bağımsız bir organ olması, bu
t Madde 62. — Anayasa Mahkemesinin,
kanunun bir Bakan veya Hükümet tarafından yürütülmemesi gerektiğini düşündürebilir. Bu
nunla beraber, hiç olmazsa kanunun malî cephesinin yürütülmeye muhtacolduğu ve malî mev
zuatı ise Bakanlar Kurulunun yürüttüğü izahtan müstağnidir. Bu bakımdan, bu kanunun
Bakanlar Kurulunca yürütüleceği, malî yönden kabul edilmiş ve madde buna göre hazırlan
mıştır.

M. Meclisi

{ S, Sayısı : 64)

-

İİ

-

İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve üç arkadaşının, Anayasa Mahkemesi kanunu teklifi ve
Adalet Komisyonu tezkeresi (2/125)

1 . 2 . 1962
Meclis Başkanlığına
Anayasa Mahkemesi kanunu teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini saygılarımızla arz ederiz.
istanbul Milletvekili
Saadet Evren

Niğde Milletvekili
Mehmet Altmsoy

Yozgat Milletvekili
Mustafa Kepir

Konya Milletvekili
trfan Baran

ANAYASA MAHKEMESİ KANUNU TEKLİFİNİN GEREKÇESİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 nci maddesine göre; Anayasa Mahkemesinin kuruluşu
ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Anayasanın bu hükmü gereğince Anayasa Mahkeme
sinin kuruluşuna ve yargılama usullerine ait hükümleri ihtiva eden ilişik kanun teklifi, Alman,
İtalyan Anayasa mahkemeleri ile Fransız Anayasa^ Konseyinin Teşkilât ve Usul kanunlarının in
celenmesi ve Anayasamızdaki ilgili hükümlerle memleket ihtiyaç ve realitelerinin göz önünde tu
tulması suretiyle hazırlanmıştır.
Madde 1. — Anayasamızın 4 ncü maddesi gereğince hiçbir organın kaynağını Anayasadan
almıyan bir Devlet yetkisi kullanamıyacağı malûmdur. Bu hükme uygun olarak Anayasanın 145
ve sonraki maddeleriyle 19, 57, 81 ve 141 nci maddelerinde Anayasa Mahkemesinin görev ve yet
kileri belirtilmiş bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile Anayasa Malhkemesi de bir Anayasa organı
olarak görev ve yetkilerini Anayasadan almaktadır. Mahkemenin Anayasa hükümlerine göre haiz
olduğu bu salâhiyetler aslî (»riginaire) dir, yani doğrudan doğruya Anayasadan doğmaktadır.
Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin yetkilerini Anayasadan aldığı ve diğer Devlet organla
rından ayrı olduğu maddede belirtilmiştir.
Maddede ayrıca Anayasa Mahkemesinin bağımsız olduğu, yani hiçbir teşekküle bağlı bulun
madığı da ifade olunmuştur.
Madde 2 . - 6 . — Bu maddeler Anayasanın 145 nei maddesi hükmünün tekrarından ibarettir.
Madde 7. — Anayasa Mahkemesi bağımsız bir teşekkül olması itibariyle üye seçimi yapan
makam ve kurumların neticeleri doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine bildirilmeleri esası
kabul edilmiştir. Seçilen üyelerin 10 gün içinde görevi kabul etmediklerini bildirmemeleri halin
de seçimin kesinleşeceğini maddenin 2 nci fıkrası ifade etmektedir. Aksi halde bir ay içinde ye
niden seçim yapılacaktır. Mahkemenin ilk kuruluşunda ne suretle hareket edileceğini, geçici
4 ncü maddedeki özel hüküm düzenlemiş bulunnaktadır.
Madde 8. — Anayasa Mahkemesine seçilen üyelerin görevi kabul etmemeleri halinde yapılacak iş
lemi belirtmektedir. 2 nei fıkra, Anayasa Mahkemesine bu sebeple tekrar seçim yapılması gerektiği
halde, seçim yapacak kurulun tatilde bulunması veya Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar
verilmiş olması yüzünden seçimin hemen yapılması mümkün olmaması halinde • yapılacak işlemi açık
lamaktadır.
Madde 9. — Anayasanın 145 nci maddesinin sondan bir evvelki fıkrasındaki hükmün aynıdır.
Madde 10. — Anayasa Mahkemesinin Başkan ve Başkanvekilinin seçimine aittir. Anayasada (Başkanvekili) denilmiş ise de bundan maksadın (İkinci Başkan) olduğu aşikâr bulunduğundan bu tâbir
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tercih edilmiştir. Esasen gerek Başkanın gerekse îkinci Başkanın mazeretleri halinde bunların gö
revlerini ifa edecek olan üye, Başkanvekili sıfatını haiz olacaktır.
Madde 11. -— Anayasanın 145 nci maddesinin son fıkrasına mütenazır olarak kaleme alınmış ve
oradaki hükmün müeyyidesi konulmuştur.
Madde 12. — Anayasa Mahkemesi üyeliğinde istifa, emeklilik, ölüm gibi sebeplerle boşalma vâki
olduğu takdirde, bir ay içinde yeni seçimin yapılacağını ve seçimi yapacak kurumların tatilde bulun
ması halinde bu sürenin tatilin bittiği veya Millet Meclisinin toplandığı tanihten itibaren işliyeceğine dair bir hükmü ihtiva etmektedir.
Madde 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin birinci derecedeki memurluk kadrosunun
aylığını almaları tabiîdir. Esasen bu göreve seçilenlerin aylıkları birinci derecedeki kadroya tekabüledecektir. Kendilerine ayrıca aylıkları tutarında ödenek verilmesi işgal ettikleri mevkiin ehemmiye
ti ve görevlerini her türlü maddi endişeden azade olarak yapmalarını sağlamak bakımından zaruri
görülmüştür.
Birinci derecedeki aylıktan daha dun derecelerden gelenler için kadro aylıklarının kazanılmış hak
teşkil etmiyeceği maddenin son fıkrasında açıklanmıştır.
Madde 14. — Anayasanın 146 ncı maddesinin 1 nci fıkrasındaki hükmün aynıdır. Emeklilik hak
ları bakımından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek genel esas
lar muhafaza edilmiştir.
Madde 15. — Anayasanın 146 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aynıdır.
Madde 16. — Anayasa Mahkemesinde hâkimlerin ilmî incelemeler yapmaları esastır. Bu itibarla,
Anayasa Mahkemesinin raportörleri Yargıtay'da olduğu gibi dosyayı okuyup Heyete anlatn/ak için
bu mahkemede görevlendirilmiş değillerdir. Asıl görevleri hâkimlerin ilmî incelemeleri sırasında
onlara yardımcı olmaktır. Raportörler muhtelif kütüphalerdeki konu ile ilgili eserleri tesbit edecekler,
lüzumlu bahisleri bulacaklar, hattâ bunların bir özetini kendüerini görevlendiren hâkim veya Başka
na sunacaklardır. Bu itibarla raportörlerin lüzumu aşikârdır.
Madde 18. — Anayasa Mahkemesinin yargılama usullerini belirten 3 ncü bölüm, 18 nci maddeden
48 nci maddeye kadar olan maddeleri ihtiva etmektedir.
Anayasa Mahkemesi kanunların ve Türkiye Büyük Mület Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uy
gunluğunu denetleme işini dosya üzerinde inceler. Gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını din
lemek üzere ilgilileri çağırır. Bu mahkemenin Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvalarda Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması tabiîdir.
Anayasanın 57 nci maddesinin son fıkrası siyasi partilerin kapatılması hakkındaki bütün dâvalara
Anayasa Mahkemesinde bakılacağını ve kapatma kararının ancak bu mahkemece verileceğini belirt
mektedir. Halbuki Cemiyetler Kanunu ile Medeni Kanunda (Madde 71), cemiyetlerin (ki siyasi par
tiler de birer cemiyettirler) kapatılmalan hakkında hüküm koymuş bulunmaktadırlar. Anayasa
Mahkemesinin, Anayasa ve Cemiyetler Kanununa: aykırı hareketlerden dolayı, siyasi partilerin ka
patılması hakkındaki dâvalarda, Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Usulü. kanunları hükümlerine göre
yargılama yapması zaruri görülmüştür.
Siyasi partilerin hesaplannm incelenmesi işinde tabikolunacak hükümlerin, partilerin iç çalış
maları ile faaliyetlerine ilişkin özel kanunla düzenleneceği Anayasanın 57 nci maddesi hükmüne
mütenazır bir şekilde ifade olunmuştur.
Madde 19. — Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvalarda, delilleri bizzat
veya mahkeme üyeleri arasından tâyin edeceği naip marifetiyle araştırması iş icaplarına daha
uygun görülmüştür. Böylece bu dâvalarda istinabe yoluna gidilmiyecektir.
Madde 20. — İşlerin süratle sonuçlandınlması için, Devletin yasama, yürütme ve yargı or
ganları ile idare makamlannın Anayasa Mahkemesi tarafından istenilen her türlü bilgi ve bel
geleri bu mahkemeye vermekle mükellef oldukları esası kabul edilmiştir.
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Madde 21. — Anayasa Mahkemesinde görülecek işlerde tahkikat yapılması gerektiği takdirde
mahkemece üçer üyelik kurullar teşkil olunacağı ve bu kurulların çalışma tarzının, mahkemenin
yapacağı içtüzükte 'belirtileceği bu maddede ifade edilmiştir. Kurullar karar mercii olmayıp sa
dece tahkikat organlarıdır.
Madde 22. — Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvalarda savcılık görevini
Cumhuriyet Başsavcısının yapması bir Anayasa hükmüdür. Siyasi partilerin kapatılmasına ait
dâvalarda, Cemiyetler Kanunu ile Anayasadaki yasaklara riayetsizlik sebebiyle açılmış olanlarda
da Başsavcısının bulunması zaruridir. Çünkü bunlarda da Ceza Usulünün tatbiki gereklidir. Me
deni Kanunun 71 nci maddesi uyarınca açılan dâvalarda ise savcının bulunması, medeni memleket
lerin çoğunda kabul edilmiş bir usuldür. Esasen (bu dâvayı parti üyelerinden biri ikame edebile
ceği gibi, savcının da tahrik etmesi mümkündür. Şimdiye kadar tatbikatta savcının kendi tahrik
ettiği dâvada hazır bulunmaması gibi garip bir durum hâsıl oluyordu. Bu hükümle bu garip du
ruma nihayet verilmek istenmiştir.
Madde 23. — Anayasanın 149 ncu maddesinden alınmıştır.
Madde 24. — Mercide hata edilmesi kaide olarak hakkın düşmesini mucibolmaz. İncelenmesi
başka bir mercie ait bir konu hakkında Anayasa Mahkemesine başvurulduğu takdirde, bu mahke
me pek taJbiî olarak görev yönünden talebi reddedecektir. Fakat Anayasa Mahkemesi ile diğer
mahkemeler arasında görev ihtilâfları çıkmasını önlemek maksadiyle, bu gibi hallerde dilekçelerin
dosyasında saklanması ve ancak diğer mahkeme ve mercilerce dilekçelerin istenmesi halinde onla
ra gönderilmesi esası kabul edilmiştir.
Madde 25. — Anayasanın 150 nci maddesinden alınmıştır.
Madde 26. — Anayasanın 81 nci maddesine mütenazır bir hükümdür.
Madde 27. — Anayasa Mahkemesinde dâvanın ne suretle açılacağım düzenlemektedir. Bu mad
deye göre dilekçelerin gerekçeli olması ve lüzumlu ispat vasıtalarını bildirmesi zaruridir. Dilek
çede imzası bulunanlar dâva ehliyetini haiz olduklarım tevsik etmek zorundadırlar. Dilekçeleri 10
gün içinde, 21 nci maddedeki kurullardan biri tetkik ve eksikleri varsa bunu tesbit eder. Mü
racaat sahibi 10 günlük sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde kurula başvurarak tamamlan
ması gereken 'belgelerin nelerden ibaret olduğunu öğrenmek ve 15 gün içinde bunları tamamla
mak zorundadırlar. Bu sürelere riayet edilmemesi ve eksiklerin bu süreler içinde tamamlanma
ması halinde dâva açılmamış sayılır. İşlerin sürünoemede kalmaması için 'bu hükmün şevkinde za
ruret yardır.
Madde 28. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve Büyük Millet Meclisi üyeliğinin
düştüğüne Meclisçe karar verilmesi hallerinde, bu karar aleyhine Anayasa Mahkemesine yapılan
müracaatlerde, dilekçe ile birlikte bütün belgelerin verilmesi zaruri olduğunu, bu hallerde eksik
lerin tamamlanması için ayrıca mehil verilmiyeeeğini ifade etmektedir. Bu ka'bîl müracaatlerin
süratle sonuçlandırılması gerektiğinden işin bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Madde 29. — Kanun vo içtüzüklerin Anayasaya aykırılığı iddiası ile açılan iptal dâvalarında,
bunların hangi hükümlerinin Anayasanın hangi maddesine aykırı olduğunun ve gerekçesinin dilek
çede açıkça bildirilmesi lâzımdır. Bu hüküm ciddî olmıyan müracaatleri önlemek için kabul edil
miştir. Buna riayet edilmemesi halinde Anayasa Mahkemesi müracaatı reddedilebilecektir.
Madde 30. — Anayasa Mahkemesi belirli bir sebepten dolayı iptali istenilen bir kanun hükmü
nün başka bir sebepten ötürü iptaline de karar verebilir. Zira Anayasaya uygunluğun kontrolü
kamu düzeni ile ilgilidir.
, Madde 31 - 35. — Bu maddeler Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerini dâvaya bakmaktan
memnuiyeti ve reddedilmeleri hallerini düzenlemektedir. Bu maddelerde kötü niyetle ve işleri
sürüncemede bırakmak maksadiyle yapılacak retlere mâni olmak için gerekil tedbirler alınmış
bulunmaktadır. Ezcümle Anayasa Mahkemesinin bütün üyelerinin reddi mümkün olmadığı kuruM. Meclisi

( S. Sayısı : 54 )

- 14 lun toplanmasına ve ret isteminin incelenmesine mâni olacak sayıda üyenin reddedilmiyeceği açık
lanmış ve ret isteminin reddi halinde işin önemi ile orantılı bir para cezası konmuştur.
Madde 36. — Yargılamanın idaresinin başkana aidolduğunu ifade eden bu hüküm, umumi
usul hukuku prensiplerine uygundur.
Madde 37. — Normal olarak Anayasa Mahkemesi başkan ve 14 asıl üye ile toplanır. Ancak
asıl üyelerden mazereti olanlar bulunursa başkan veya o oturuma başkanlık eden zat yedek
üyelerden eksikleri doldurur.
Madde 38. — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir.
Oylamaya diğer mahkemelerde olduğu gibi en kıdemsiz üyeden başlanır. Üyelerden hiçbiri çe
kimser oy kullanamaz.
Madde 39. — Bu maddenin ilk cümlesi Anayasanın 135 nci maddesinin son fıkrasında ifade
edilen (Mahkemelerin kararları gerekçeli olarak yazılır.) kaidesinin bir tekrarından ibarettir.
Kararların şekline ilişik olan diğer hükümler umumi usul hukuku prensiplerindendir.
Madde 40. — Bu madde, Anayasa Mahkemesinin duruşma yapmaya karar verdiği hallerde
duruşmada kimlerin hazır bulunabileceğini, ne suretle davet edileceklerini, davete icabet etme
nin sonucunu belirtmektedir. İptali istenen kanuna oyunu vermiş olan üyelerden Büyük Millet
Meclisi Başkanlığının tensibedeceği en çok iki üyenin dinlenmesi de uygun görülmüştür. Kanu
nun gerekçesinin ve görüşme zabıtlarının yeter derecede işi aydınlatmadığı hallerde bu tedbir
çok faydalı olacaktır.
Madde 41. — Anayasa Mahkemesine müracaat hakkını haiz olan makam, kurum ve kişiler
noterden tasdikli özel vekâletname ile 'bir avukat marifetiyle kendilerini temsil ettirebilirler.
Diğer dâvalar bakımından tatbikatta mevcut tereddütleri önlemek için vekâletnamenin noterden
tasdikli olması faydalı mülâhaza edilmiştir.
Madde 42. — Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Senatosunun üye tamsayısının en az altıda biri
tutarındaki üyeler tarafından kanunların veya içtüzüklerin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açı
lacak iptal dâvalarında kendilerine tebligat yapılacak en çok iki üyenin dilekçede gösterilmiş
olması lâzımdır. Bu hüküm işlerin süratle sonuçlandırılması için Alman ve Fransız kanunlarında
ki benzerlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
Madde 43. — Anayasanın 151 nci maddesindeki hükme mütenazır olarak kaleme alınmıştır.
Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi halinde yapılacak muameleyi düzenle
mektedir. Anayasamız kanunların iptali için herkese Anayasa mahkemesine doğrudan doğruya
müracaat hakkını (Actio popu - laris) tanımamıştır. Vatandaşlar ancak bir kanun hükmünün
kendilerine tatbiki bahis konusu olduğu zaman bunun Anayasaya aykırı olduğunu ilgili mah
keme önünde ileri sürebilirler. Bu takdirde iddiaları mahkemece varit görülürse, hâd'se Anayasa
Mahkemesine intikal ettirilir. İşte bu madde söz konusu defin ileri sürülmesi halinde yapılacak
işlemi düzenlemiştir.
Madde 44. — Devlet hizmetinde bulunan kimselerin Devlet sırrı teşkil eden hususlar hakkında
tanık veya bilirkişi olarak dinlenmeleri Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 249 ve 278 nci
maddeleri uyarınca mensuboldukları resmî makamların iznine bağlıdır. Kanunda yazılı resmî ma
kam bu izni vermezse yapılacak bir şey yoktur. Alman Kanunu Anayasa Mahkemesi için 27 nci
paragrafında istisnai bir hüküm sevk etmiş ve Anayasa Mahkemesi izin verecek makamın yazılı
mütalâasını aldıktan sonra iznin verilmesinin haklı bir sebebe dayanmadığına üçte iki çoğun
lukla karar verirse ilgili şahsın tanık veya bilirkişi olmaktan imtina edemiyeceğini kabul etmiş
tir. Bu hükmün ihtiyaca uygun olduğu kabul ed'lmiş ve resmî makamın şahsi ve indî endişelerle
hareket etmesi halinde fayda sağlıyacağı göz önünde tutularak tasarıya alınmıştır.
Madde 45. — Kanun ve içtüzüklerin Anayasaya aykırı oldukları iddiası ile doğrudan doğruya
açılacak iptal dâvası ile bir dâva vesilesiyle işin Anayasa Mahkemesine intikali hallerinde hare
ve resim alınmaması hak ve maslahata uygun mütalâa edilmiştir.
Madde 46. — Anayasanın 152 nci maddesinin 1 - 3 ncü fıkralarındaki hükümlerin aynıdır.
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- 15 Madde 47. — Anayasanın 152 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmünün aynıdır.
Madde 48. — Anayasanın 152 nci maddesinin son fıkrası hükmünden alınmıştır.
Madde 49. — Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin şahsi suçlarının takibine ait Anaya
sada bir hüküm yoktur. Bu durum karşısında Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin şahsi
suçlarına, Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarına ilişkin hükümlerin tatbik olunması uygun görül
müştür.
* .'
Madde 50. — Anayasa Mahkemesi üyelerinden birinin üyelikle bağdaşamıyan hal ve hareket
lerinin görülmesi halinde yapılacak disiplin işlerinden bahsetmektedir. Bu gibi hallerde ilgili
üyenin savunması istenir. Ve hâdiseyi diğer üyelerden biri ihbar etmiş ise, o heyete katılma
dan mesele müzakere olunur. Ve fiil sabit görülürse ilgili üyenin istifa etmesine veya emeklili
ğini istemesine karar verilir. Eğer yapılan oylamada üçte iki çoğunlukla bu muamelelerden biri
nin tâyinine karar verilmezse disiplin takibatı düşer. Diğer bir deyimle muamele tâyinine mahaî
olmadığına karar verilmiş sayılır.
Madde 51. — İstifaya veya emekliliğini istemeye dajvet olunan başkan veya üyenin, kararın
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde istifa etmiş veya emekliliğini istemiş sayılmasını kabul
etmektedr. Bu suretle 50 nci madde müyeyidelen niş olmaktadır.
Madde 52. — Anayasa Mahkemesinin katma bütçe il^ yönetileceği ve bu mahkemenin bağım
sız bir Anayasa organı olması itibariyle bütçe görüşmeleri sırasında, başkan ve üyelerinin yasama
meclislerinin komisyon ve genel kurullarına izahat vermek üzere davet olunamıyacakları ifade
edilmiştir. Yasama meclislerinin ve mahkemenin genel sekreterinin davet edilmesi mümkündür.
Madde 53. — Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin sicillerinin tutulmasına, izin, hasta
lık ve saire gibi özlük işlerine ait hükümleri İçtüzükte belirtileceğini kalbul etmektedir.
Madde 54. — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ile memur kadrosundaki personelin tâyin
leri Anavasa Mahkemesi Başkanına aidolmak gerekir. Bunların dışında kalan personelin tâyini
Genel Sekretere aittir.
Madde 55. —* Anayasa Mahkemesi gibi Yüksek Malhkeme Başkan ve üyelerinin resmî vesilelerle
ancak Devlet Başkanı tarafından davet olunma arı Batı memleketlerindeki teammül icabıdır.
Bu fikrin ışığı altında protokol işlerinde tâbi olacakları usullerin Devlet Protokol Yönetmenli
ğinde düzenlenmesi yerinde olacağından maddeye buna göre bir Ihüküm konmuştur.
Madde 56. — Bu madde Anayasa Mahkemesi üyelerine, raportörlerine ve Genel sekreterlik
lerine ait kadrolarla ilgilidir.
Geçici madde 1. — Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihin, Resmî Gazete ile ilân
edilmesi lâzımgeldiği Anayasanın geçici 9 ncu maddesinden anlaşılmaktadır. Sözü geçen madde
ye uygun olarak bu geçici madde düzenlenmiştir.
Geçici madde 2. — Anayasanın geçici 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının aynıdır.
Geçici madde 3. — Anayasanın geçici 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasından alınmıştır.
Geçici madde 4. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda ilk defa seçilenlerin adlarım henüz
mevcudolmıyan Anayasa Mahkemesine bildirmeye imkân bulunmadığından, bu geçici hükmün şev
kine lüzum hâsıl olmuştur. İlk kuruluşta seçilenlerin isimleri Millet Meclisi Başkanlığına bildiri
lecektir. Millet Mecilisi Başkanlığı da durumu seçilenlere tebliğ edecektir.
Geçici madde 5. — Anayasa Mahkemesinde kıdem bu mahkemede işe başlama tarihine göre
tesbit olrmur. Fakat ilk kuruluşta bütün üyeler aynı zamanda veya küçük farklarla işe başla
mış olacaklarından başlangıçta kıdemin yaşa göre tesbiti uygun görülmüştür.
Madde 57. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
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SAADET EVREN VE 3 ARKADAŞININ
TEKLÎFÎ
Anayasa Mahkemesi kanun teklifi
BÎRÎNCl BÖLÜM
Anayasa Mahkemesinin

kuruluşu

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi, yetkile
rini Anayasadan alan ve diğer bütün Anayasa
organlarından ayrı, bağımsız bir mahkemedir.
Anayasa Mahkemesinin '.çalışma yeri Anka
ra'dır.
MADDE 2. — Anayasa Mahkemesi 15 asıl ve
5 yedek üyeden 'kuruludur.
MADDE 3. — Anayasa Mahkemesine asıl ve
ya yedek üye olabilmek için 40 yaşını doldur
muş bulunma'k ve Yargıtay, Danıştay, Askerî
Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, Üyelik,
Başsavcılık, Başkanun sözcülüğü veya Üniver
sitelerde Hukuk, iktisat veya Siyasal Bilimler
alanlarında en az 5 yıl öğretim üyeliği veya 15
yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.
MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üye
lerinden :
a) Dördü Yargıtay Genel Kurulu tarafın
dan, kendi baş'kan ve üyeleri ile Cumhuriyet
Başsavcısı arasından;
b) Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafından,
kendi başkan ve üyeleriyle Başkanun sözcüsü
arasıridan;
c) Biri Sayıştay Genel Kurulunca, kendi
'başkan ve üyeleri arasından;
Üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve
gizli oyla seçilir.
Geenel Kurullar üye tamsayılarının en az
3/2 çoğunluğu ile toplanırlar.
MADDE 5. — Anayasa Mahkemesine Millet
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu i'ki üye seçer.
Yasama Meclisleri bu seçimleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye
tamsayılarının 3/2 çoğunluğu ile ve gizli oyla
yaparlar, ilk iki oylamada bu çoğunluk sağ
lanmasına, salt çoğunlukla yetinilir.
Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden bi
rer kişinin, üniveristejerin Hukuk, iktisat ve
Siyasal Bilimler fakülteleri öğretim üyeleri
nin Ankara'da birlikte toplanarak, açık üyelik
lerin 3 katı tutarında ve kendi kurulları üye
M. Meclisi

tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla
gösterecekleri adaylar arasından olmaları gerek
lidir.
Diğer üyelikler için, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
ları birlikte toplanarak, 3 ncü maddede yazılı
nitelikleri haiz olanlar arasından açık yerle
rin 3 katı tutarında aday ayırırlar.
Meclisler genel kurullarınca bu adaylar ara
sından seçim yapılır.
MADDE 6. — Anayasa Mahkemesine Cum
hurbaşkanınca da iki üye seçilir.
Cumhurbaşkanı bu üyelerden birini Askerî
Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile ve gizli oyla gösterdiği 3
aday arasından seçer.
MADDE 7. — Cumhurbaşkanı, Yasama Mec
lisleri, ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay
Başkanları Anayasa Mahkemesine seçilen üye
lerin adlarını Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğına bildirirler. Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı durumu seçilenlere tebliğ eder.
Bunlar bu tebliğ tarihinden itibaren 10
gün içinde bu görevi kabul
etmediklerini
yazı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bil
dirmedikleri takdirde, görevi kabul etmiş sa
yılırlar.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilip görevi
kabul edenlerin adları Resmî Gazetede yayınlanı:\
MADDE 8. —• Anayasa Mahkemesine seçil
miş olanlardan birisinin görevi kabul etmedi
ğini bildirmesi halinde, Anayasa Mahkemesi
Başkanı, seçimi yapan makam veya kuruma du
rumu derhal bildirir.
Durumun tebliği tarihinden itibaren bir ay
içerisinde, yukardaki maddelerde belirtilen
usullerle yeni bir üye seçilir.
Seçimi yapacak Kurulun tatilde bulunması
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle
rinin yenilenmesine karar verilmiş olması ha
linde, üye seçimi, tatilin bittiği veya Millet
Meclisinin ilk toplantısını yaptığı tarihten iti
baren onbeş gün içinde yapılır.
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MADDE 9. — Anayasa Mahkemesine Yargı
tay iki, Danıştay, Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu birer yedek üye seçerler. Ye
dek üyelerin seçiminde de asılllarm seçimindeki
usuller uygulanır.
MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi kendi
üyeleri arasından gizli oyla ve 3/2 çoğunlukla
4 yıl için bir Başkan ve bir İkinci Başkan
seçer. Yeniden seçilmek caizdir.
Başkan ve İkinci Başkanın görev süre
lerinin bitiminden bir ay Önce yeni seçim ya
pılır.
Başkan veya İkinci Başkanın Ölümü, istifası
gibi sebeplerle bu görevin açılması halinde
1 nci fıkra gereğince yeniden seçim yapılır.
Yeni Başkan veya İkinci Başkan seçildikleri
günden bağlıyarak 4 yıl süre ile bu görevleri
yaparlar.
MADDE 11. —. Anayasa Mahkemesinin Baş
kan ve üyeleri resmî veya özel hiçbir görev
alamazlar. Görev alanların istifa etmiş sayıl
malarına Anayasa Mahkemesince karar verilir.
MADDE 12. — Anyasa Mahkemesi üyeliğin
de emeklilik, istifa, ölüm hüküm giyme veya
istifa etmiş sayılma gibi sebeplerle boşalma
olduğu takdirde, Başkanlık durumu yeniden
seçimi yapacak olan makam veya Kuruma bilrir ve kanunda hilâfına hüküm bulunmıyan
hallerde, boşalmanın tebliği tarihinden itiba
ren bir ay içerisinde yeıji seçim yapılır.
Seçimi yapan kurulun tatilde bulunması
veya Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine
karar verilmiş olması halinde, üye seçimi ta
tilin bittiği veya Millet Meclisinin, toplandığı
tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.
MADDE 13. — Anayasa Mahkemesinin baş
kanları ile asıl ve yedek üyeleri, birinci dere
cedeki Devlet memuru kadrosunun aylığını alır
lar; ayrıca kendilerine aylıkları oranında öde
nek de verilir.
Kadro aylıkları kazanılmış hak teşkil etmez.
MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi başkan
ve üyeleri 65 yaşında emekliye ayrılırlar.
Emeklilik hakları bakımından 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi başkan
M. Meclis

ve üyeliği onikinci maddedeki haller dışında,
bir üyenin :
a) Hâkimlik meslekinden çıkarılmayı ge
rektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi ha
linde kendiliğinden;
b) Görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin
olarak anlaşılması halinde Anayasa Mahkemesi
üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile;
Sona erer.
MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi başkan
ve üyelerine, yardımcı olarak Hukuk, İktisat
ve Siyasal Bilgiler fakülteleri mezunları ara
sından yeteri kadar raportör verilir.
Hâkim sınıfından gelen raportörlerin, Ana
yasa Mahkemesinde geçirecekleri süre hâkim
likte geçmiş sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Anayasa Mahkemesinin

görevleri

MADDE 17. — Anayasa Mahkemesinin gö
revleri şunlardır :
a) Anayasanın 147 nci maddesinin birinci
fıkrası gereğince kanunların ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi içtüzüklerinin Anayasaya uy
gunluğunu denetlemek;
b) Anayasanın 147 nci maddesinin ikinci
fıkrası uyarmca Cumhurbaşkanını, Bakanlar
Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî
Yargıtay, Yüksek "Hâkimler Kurulu ve Sayış
tay başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcı
sını, başkamın sözcüsünü, Askerî Yargıtay Baş
savcısını ve kendi üyelerini görevleri ile ilgili
suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargıla
mak;
c) Anayasanın 19 ve 57 nci maddeleri ile sa
ir kanunların ilgili hükümleri uyarınca siyasi par
tilerin kapatılması hakkındaki dâvalara bakmak;
d) Anayasanın 57 nci maddesinin ikinci fık
rası gereğince siyasi partilerin gelir kaynakları
ve giderleri hakkında verecekleri hesapları ince
lemek;
e) Anayasanın 81 nci maddesi uyarınca ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üye
liğin düştüğüne Meclisçe karar verilmesi halle
rinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden her hangi birisi tarafından bu
kararın Anayasaya veya İçtüzük hükümlerine
( S . Sayım: 5 4 )

aykırılığı iddiası ile iptali için süresi içinde ya- I
MADDE 22. — Anayasa Mahkemesinin Yüce
pılan başvurmaları inceleyip karara bağlamak;
Divan sıfatiyle baktığı dâvalarda savcılık görevi
ni Cumhuriyet Başsavcısı yapar.
f) Anayasanın 140 nci maddesinin 3 ncü
Bu kanunun 17 nci maddesinin (c) bendi uya
fıkrası uyarınca Danıştay Başkan ve üyeleri ile
rınca bakılacak olan siyasi partilerin kapatılması
Başkanun Sözcüsünü seçmek;
g) Anayasanın 142 nci maddesinin 2 nci I dâvaları da Cumhuriyet Başsavcısı huzuru ile gö
rülür.
fıkrası gereğince kendi asıl ve yedek üyeleri ara
sından Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık ede
MADDE 23. — Kanunların veya Türkiye Bü
cek üyeyi seçmek;
yük Millet Meclisi içtüzüklerinin veya bunların
h) Anayasa ile verilen diğer görevleri yeri
belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırı
ne getirmek.
lığı iddiası ile Anayasa Mahkemesinde doğrudan
doğruya iptal dâvası açmak yetkisini haiz olanlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
şunlardır :
1. Cumhurbaşkanı,
Anayasa Mahkemesinin yargılama usulleri
2. Son Milletvekili genel seçimlerinde mu
MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi bu ka
teber oy sayısının en az % 10 unu alan siyasi parnunda hilâfına hüküm bulunmadıkça :
tüer,
1. 17 nci maddenin (a) bendinde yazılı, ka
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil
nunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
cisi bulunan siyasi partiler,
züklerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemek
4. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil
işini dosya üzerinde inceler. Gerekli gördüğü hal
cisi bulunan siyasi partilerin Meclis grupları,
lerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilile
5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Se
ri çağırır.
natosunun üye tamsayısının en az altıda biri tu
2. 17 nci maddenin (b) bendi uyarınca Yüce
tarındaki üyeler,
Divan sıfatiyle baktığı dâvalarda Ceza Muhake
6. Yüksek Hâkimler Kurulu,
meleri Usulü Kanunu hükümlerini uygular.
7. Yargıtay,
3. 17 nci maddenin (e) bendi uyarınca si
8. Danıştay,
yasi partilerin kapatılması hakkındaki dâvalarda
9. Askerî Yargıtay,
da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Hukuk I
10. Üniversiteler.
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerini uygu
6 - 10 numaralarda yazılı olan kurumlar an
lar.
cak kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren ka
4. Siyasi partilerin hesaplarının incelen
nunların tümü veya belirli hükümleri hakkında
mesi işinde takibolunacak usul, partilerin iç ça
Anayasaya aykırılık iddiası ile iptal dâvası açabi
lışmaları ve faaliyetlerine ilişkin özel kanunla dü
lirler.
zenlenir.
MADDE 24. — Anayasa Mahkemesinin göre
MADDE 19. — Anayasa Mahkemesi, Yüce I
vine girmiyen konulara ilişkin dilekçeler reddoDivan sıfatiyle baktığı bütün dâvalarda delilleri
lunur ve dosyasında saklanır.
bizzat veya mahkeme üyeleri arasından tâyin ede
ceği naip marifetiyle toplar.
I
MADDE 25. — Anayasa Mahkemesinde doğ
rudan
doğruya iptal davası açma hakkı, iptal
MADDE 20. — Devletin yasama, yütme ve
edilmesi
istenen kanunun veya B. M. M. içtüzük
yargı organları ile idare makamları, Anayasa
lerinin Resmî Gazetede yayınlanmasından bağlı
Mahkemesinin istediği bilgi ve belgeleri vermekle
yarak
90 gün sonra düşer.
ödevlidirler.
MADDE 21. -— Anayasa Mahkemesinde görü- I
MADDE 26. — Anayasanın 81 nci maddesi
lecek olan işlerde tahkikat yapılması gerekli olan
uyarınca, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
haller için, mahkemece üçer üyelik kurullar teş
sına veya üyeliğin düşmesine dair olan kararla
kil olunabilir. Mahkemenin ve kurulların çalışma
rın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurma
tarzı ile üyeler arasındaki iş bölümleri mahkeme- I hakkı, karar târihinden itibaren bir hafta sonra
nin yapacağı içtüzükle düzenlenir.
| düşer.
M. Meclisi
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MADDE 27. — Dâva dilekçesinin Anayasa
Mahkemesi kalemine kaydı tarihinde dâva açıl
mış sayılır.
Anayasa Mahkemesine yapılan müracaatlerde
talepler gerekçeli olmak ve lüzumlu ispat vasıta
ları dilekçede beyan olunmak gerektir.
Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bu
lunanlar, yetkilerini tevsik eden belgeleri dilek
çe (ile birlikte mahkeme kalemine vermek zorun
dadırlar.
Bu şekilde müracaatı alan kurul, dilekçe
nin kaydı tarihinden itibaren 10 gün içinde
belgelerin tamam olup olmadığını inceler ve
varsa eksiklikleri tesbit eder. Müracaat sahibi
bu sürenin bitiminden başlıyarak 10 gün için
de kurula başvurup tamamlanması gereken bel
gelerin nelerden ibaret olduğunu öğrenmek ve
bu tarihten itibaren en çok 15 gün içinde ek
sikleri tamamlamak zorundadır.
Yukardaki fıkralarda belirtilen sürelere
uyulmaması ve eksiklerin bu süreler içinde ta
mamlanmaması halinde dâva açılmamış sayılır.
MADDE 28. — Anayasanın 81 nci maddesi
uyarınca yapılan müracaatlerde dilekçe ile
birlikte bütün belgelerin verilmesi zaruridir.
Eksiklerin tamamlanması için ayrıca mehil
verilmez.

bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve
füruunun, dördüncü dereceye kadar (bu derece
dâhil) kan yönünden ve sıhriyet doğuran evli
lik kalkmış olsa bile 3 ncü dereceye kadar (bu
derece dâhil) sıhriyet yönünden civar hısımla
rının veya aralarında evlâtlık bağı bulunan
kimsenin dâvalarına veya işlerine;
c) Dâva veya iş sahiplerinin vekili, vasisi
veya kayyımı sıfatiyle hareket ettiği dâvalara
veya işlere;
d) Hâkim, hakem, savcı sıfatiyle. bakmış
veya tanık, bilirkişi olarak beyanda bulunmuş
olduğu dâvalara veya işlere;
e) Dâva veya iş konusu hakkında istişari
veya ilmî mütalâa veya kanaat beyan etmiş bu
lunduğu dâvalara ve işlere;
Bakamazlar.
MADDE 32. — Anayas'a Mahkemesi başkan
ve üyeleri tarafsız hareket etmiyecekleri kanı
sını haklı kılan hallerin, dâva açılmadan önce
mevcudolduğu iddiasiyle reddolunabilirler.
Bu takdirde Anayasa Mahkemesi, reddedilen
üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin
karar verir.
Ret şahsidir. Kurulun toplanmasına mâni
olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler
dinlenmez.

MADDE 29. — Anayasaya aykırılık iddiası
ile açılan iptal dâvalarında, davacı, kanunların
veya meclisler içtüzüklerinin hangi hükümleri
nin, Anayasanın hangi maddelerine aykırı ol
duğunu ve gerekçelerini açıkça belirtmek zo
rundadır.
Yukarıki fıkra hükmüne uyulmıyarak yapı
lan müracaatler Anayasa Mahkemesince reddolunabilir.

MADDE 33. — Ret dilekçesinde, ret sebeplerinin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat
vasıtalarının hep birlikle bildirilmesi gerekli
dir. Bu şartlan kapsamıyan dilekçeler kurulca
reddolunur.

MAIfDE 30. — Anayasa Mahkemesi kanun
ların ve meclisler içtüzüklerinin Anayasaya ay
kırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sü
rülen gerekçelerle bağlı olmayıp, talebin dışı
na çıkmamak kaydiyle, başka sebeplerden do
layı da Anayasaya aykırılık karan verebilir.

MADDE 35. — 18 nci maddenin 2 ve 3 ncü
bentlerinde yazılı dâvalarda Anayasa Mahke
mesi başkan ve üyelerinin reddine ilişkin talep, lerin re*ddi halinde, ret istiyenden ret isteme
nin mahiyetine göre 1 000 liradan 5 000 liraya
kadar para cezası alınır.

MADDE 31. — Anayasa Mahkemesi başkan
ve üyeleri :
a) Kendisine aidolan veya doğrudan doğ
ruya yahut dolayısiyle kendisini ilgilendiren
dâva veya işlere;
b) Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa

MADDE 36. — Yargılamanın idare ve zabıta'
işleri başkana aittir.
Başkanın mazereti halinde ikinci başkan,
onun da bulunmadığı hallerde en kıdemli üye
bu işleri yapar.
Kıdem, Anayasa Mahkemesinde göreve baş-
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MADDE 34. — Anayasa Mahkemesi başkan
ve üyeleri, sebeplerini açıkça göstermek sure
tiyle dâvaya veya işe bakmaktan çekinebilirler.

(S. Sayı»: 54)

20 —
lama tarihine göre belli olur. Kıdemde eşitlik
halinde yaşlı üye tercih edilir.
MADDE 87. — Anayasa Mahkemesi, başkan,
ve 14 asıl üyenin huzuru ile toplanır. Asıl üye
lerden mazereti olanlar bulunursa, o oturuma
başkanlık eden zat yedek üyelerden eksikleri
doldurur.
MADDE 38. — Anayasa mahkemesinin mü
zakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla
verilir. Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.
Çekinser oy kullanılmaz.
MADDE 39. — Anayasa mahkemesi karar
lan gerekçeli olmak, yargılamaya katılan baş
kan ve üyelerle zabıt kâtibi tarafından imzalan
mış bulunmak gerekir.
Karara muhalif kalanlar muhalefet sebeple
rini yazarlar.
MADDE 40. — Anayasa mahkemesi, 18 nci
maddenin 1 nci bendi uyarınca, ilgililerin sözlü
açıklamalarının dinlenmesine
karar verdiği
takdirde, tâyin edilecek günde mahkemede ha
zır bulunmaları veya temsilci göndermeleri lü
zumunu, hazır bulunmazlar veya temsilci göndermezlerse gerekli incelemenin dosya üzerimde
yapılacağını gösteren bir çağırıyı kendileri1?.:e
tebliğ eder.
23 ncü
maddenin 5 numaralı bendinde
yazılı Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu
üyelerinden en çok iki kişi sözlü açıklamalarda
hazır bulunabilirler.
23 ncü maddenin 6 - 9 numaralarında yazılı
kuruım veya kurullar, başkanları veya başkanın
tensibedeceği bir üye tarafından; 10 ncu numa
rada yazılı Üniversiteler de rektörleri veya rek
törün görevlendireceği bir hukuk profesörü ta
rafından temsil edilirler.
Yukarıki fıkralarda yazılı olan hallerde mah
keme Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Başkanlarının müştereken tensibedecekleri eri
çok iki üyeyi de dinler.
MADDE 41. — Anayasa mahkemesine müra
caat hakkını haiz olan makam, kurum ve kişiler,
kendilerini noterden tasdikli özel vekâletnameli
bir avukat tarafından temsil ettirebilirler.
MADDE 42. — Kanunların ve B. M. M. iç
tüzüklerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle açı
lacak iptal dâvası 23 ncü maddenin 5 nu
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maralı bendinde yazılı Meclis üyeleri tarafmfından açıldğı takdirde, dilekçede, kendilerine
mahkemece tebligat yapılacak en çok iki üyenin
gösterilmesi gereklidir.
MADDE 43. — Bir dâvaya bakmakta olan
mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümlerini
Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan bi
rinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî ol
duğu kanısına varırsa, tarafların bu konudaki
iddia ve savunmalarını ve mevcutsa mahke
menin görüşünü ihtiva eden evrak ile dâva ve
cevap lâyihalarının tasdikli suretlerini Anaya
sa Mahkemesine gönderir. Mahkeme, Anayasa
Mahkemesinin bu konuda vereceği karara ka
dar dâvayı geri bırakır.
Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişin
den başlamak üzere 3 ay içinde kararını verir.
Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme,
Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına
göre çözümliyerek dâvayı yürütür. Ancak Ana
yasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki
karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemeler
buna uymak zorundadır.
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını
ciddî görmezse 'bu iddia, Temyiz Mahkemesince
esas hükümle hirlikte karara bağlanır.
MADDE 44. — Anayasa Mahkemesinde ba
kılmakta olan bir dâva veya bir iş dol ay isiyle
bilgisine müracaat edilen bilirkişi veya tanığın
dinlenmesi, Usul kanunları gereğince resmî bir
makamın iznine bağlı bulunup da, Devlet men
faatlerine zararlı olacağı mülâhazası ile izin
verilmediği takdirde, mahkemece izin verecek
yetkili kimsenin sözlü veya yazılı mütalâasın
dan sonra, reddin yerinde olmadığında üçte iki
çoğunlukla karar verilirse, bilirkişi veya tanık
sır saklama mükellefiyetine artık istinadedemez.
MADDE 45. — Anayasa Mahkemesinde ka
nunların ve meclisler içtüzüklerinin Anayasa
ya aykırılığı sebebiyle açılacak iptal dâvaları
ile, Anayasanın 151 nci maddesi uyarınca yapılacak başvurmalar resim ve harca tâbi de
ğildir.
MADDE 46. — Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir.
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı
olduğundan iptaline karar verilen kanun veya
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- 21 içtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri,
karar tarihinde yürürlükten kalkar. Gereken
hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırır.
Bu tarih, kararın verildiği günden bağlıyarak
6 ayı geçemez.
îptal kararı geriye yürümez.

MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi üyeliği
ne Devlet memurluğundan gelmiş olanların si
cilleri mensuboldukları dairelerce
Anayasa
Mahkemesi Başkanlığına gönderilir.
Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin si
cillerinin tutulması, izinleri, sağlık durumları
ile ilgili hükümler İçtüzükte belirtilir.

MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi, diğer
mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık id
diaları üzerine verdiği hükümlerin, olayla sı
nırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da
karar verebilir.

MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi Genel
Sekreteri ile memur kadrosundaki personelin tâ
yinleri Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından
yapılır. Bunlar dışında kalan diğer personelin
tâyini Genel Sekretere aittir.

MADDE 48. — Anayasa Mahkemesi karar
ları Resmî Gazetede hemen yayınlanır ve Dev
letin yasama, yürütme ve yargı organlarını,
idare makamlarım, gerçek ve tüzel kişileri bağ
lar.

MADDE 55. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyelerinin protokol işlerinde tâbi olacağı usul
ler Devlet Protokol Yönetmeliğinde belli edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli

hükümler

MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi üyeleri
ne ait kadrolar bu kanuna ekli (1) sayılı, rapor
törlere aıit kadrolar (2) sayılı, Genel Sekreterlik
ile özlük işleri ve muhasebe müdürlükleri perso
neline ait kadrolar (3) sayılı ve hizmetliler (4)
sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

MADDE 49. —• Anayasa Mahkemesi Baş
kan ve üyelerinin şahsi suçlarının takibinde,
Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarının takibine
ilişkin kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 50. — Anayasa Mahkemesi başkan
ve üyelerinin, üyelikle bağdaşmıyan hal ve ha
reketlerinin gerçekleşmesi halinde, ilgili üye
ve varsa ihbar eden üye katılmaksızın, Anaya
sa Mahkemesince ilgili üyenin emekliliğini is
temesine veya istifaya davet olunmasına ka
rar verilebilir. Karardan önce ilgilinin savunma
sı alınır.
Yapılan oylamada üçte iki çoğunluk elde
edilemezse, işlem tâyinine mahal olmadığına
karar verilmiş sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasa Muhakeme
sinin görevine başladığı tarih Resmî Gazete ile
yayınlanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Anayasa Mahkemesi
nin görevine başladığının Resmî Gazete ile yat ymlanmasından önce muhakemelerde kanunların
Anayasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez ve
mahkemelerce de kanunların Anayasaya aykırılı
ğına dayanılarak karar verilemez.

MADDE 51. — İstifaya veya emekliliğini istemiye davet olunan başkan veya üye izinli sa
yılır ve kararın tebliğinden itibaren bir ay
içinde istifa etmediği veya emekliliği isteme
diği takdirde istifa etmiş veya emeklilğini iste*
mş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi
nin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan
her hangi bir kanun hakkında, Anayasaya aykı
rılığı iddiası ile iptal dâvası açılabilir. Bu halde
iptal dâvası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin
görevine başladığının Resmî Gazete ile yayınlan|
dığı tarihten itibaren 6 ay sonra düşer.

MADDE 52. — Anayasa Mahkemesi katma
bütçe ile yönetilir.
Bütçe görüşmeleri sırasında Anayasa Mah
kemesi başkan ve üyeleri yasama meclislerinde
izahat vermek üzere davet edilemezler.

GEÇİCİ MADDE 4. — Anayasa Mahkeme
sine ilk defa seçileceklerin adları, onları seçen
makam veya kurum tarafından Millet Meclisi
Başkanlığına bildirilir. Millet Meclisi Başkanlığı
durumu seçilenlere tebliğ eder.
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a
GEÇİCİ MADD$ 5, - - Anayasa Mahkemesi*
nin kuruluşunda, üyelerin kıdemleri yaşlarına
göre tâyin olunur.
En yaşlı üyenin başkanlığında yapılacak ilk
toplantıda Başkan ve îkinoi Başkan seçilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük hükümleri
MADDE 57. ~ Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

tstanbul Milletvekili Saadet Evren ve üç
arkadaşının teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Anayasa Mahkemesi Hâkimler Heyeti
Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

1 Asıl Üye
1 Yedek Üye

15
5

2 000
2 000

[2] SAYILI CETVEL
Raportörler
4 Hâkim raportör
5
>
»
6 Raportör

1 250
1 100
950

[3] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev 'i
a)

3
4
5
5
6
7
9
10
11
12

Aded Maaş

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter
»
»
Yardımcısı
>
»
»
Başkâtip (Steno bilen)
Zabıt Kâtibi »
»
Zabıt Kâtibi »
>
Dosya Memuru
Dosya Memuru
Mübaşir
»
b)

1
1
1
2
4
6
3

1
1
1
1

1
1

500
250
100
100
950
800
600
500
450
400

1

1 100

2

Özlük İşleri Müdürlüğü

5 özlük İşleri Müdürü
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D.

Memuriyetiıfnev'i

7
. 7
9
9
10
12

Kalem Şefi
Doktor
Dosya ve sicil memuru
Evrak Memuru
Kayıt Memuru
Kâtip (Biri evrak memurlu
ğunda)

Aded Maaş
800
800
600
600
500
400

c) Muhasebe Müdürlüğü
5
7
7
10
12

Muhasebe Müdürü
Muhasebe Memuru
Mutemet ve Ayniyat Memuru
Dosya ve Kayıt Memuru
Kâtip
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1 100
800
800
500
400

— 23 —
Adalet Komisyonu tezkeresi
Mîllet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No : 2/'125
Karar No : 5

19 . •% . 1962

Yüksek Başkanlığa
İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve üç arkadaşı tarafından hazırlanan Anayasa Mahkemesi
kanun teklifi Riyasetçe Encümenimize havale edilmiş olmakla 12 . 2 . 1962 tarihinde gündeme alı
narak teklif müzakere olunmuştur.
Anayasanın geçici 7 nci maddesinin âmir hükmü gereğince mukaddema Hükümetçe hazırlana
rak Komisyonumuza tevdi edilen Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı üzerinde görüşmeler ikmal
edildikten ve tasarı bâzı tadillerle kabul edilerek havalesine göre Anayasa Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Riyasete sunulduğundan komisyonumuzun mukaddem bu tasarıdaki görüşleri
aynen baki kalmak üzere bu teklifin henüz reyini izhar etmemiş Anayasa Komisyonunda Hükümet
tasansiyle birlikte müzakere edilmek üzere Riyasetiniz vasıtasiyle Anayasa Komisyonuna tevdi
edilmesine 12 . 2 . 1962 tarihinde mevcudun ittifakiyle karar verilmiştir.
Gereği yapılmak üzere dosya saygı ile Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
İstanbul
İsmail Hakkı Tekinel
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Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No : 1/99
Karar No : 4

16 . 2 . 1962

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usullerinin bir kanunla düzenleneceğine dair Ana
yasanın 148 nci maddesinin âmir hükmü ve geçici 7 nci maddesi gereğince, Hükümet tarafından
hazırlanan Anayasa Mahkemesi kanunu tasalısı komisyonumuza havale edilmekle, Adalet Bakanı
ve Bakanlık temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu :
Demokratik rejimimizin başlıca teminatlarından birisi de hiç şüphesiz kanunların Anayasaya
uygunluğunu denetlemkle vazifeli Anayasa ; Mahkemesinin kurulmasıdır. Yeni Anayasamızın en
mühim vasfı Devlet faaliyetlerinin hukuka bağlanması ve yargı denetimine tâbi
tutulmasıdır.
Yıllar boyunca içtimai bünyemizin siyasi buhranlara ve neticesiz çatışmalara sahne oluşunun baş
lıca sebebi teşriî tasarrufların yargı denetimi dışında tutulmasıdır. 1876 Kanunu Esasisi, 1909 ve
1914 tadillerinden sonra, 1920 ye kadar Meclis içinde parti tahakkümüne yol açan teokratik, monarji hüviyetini muhafaza etmiştir, insan hak ve hürriyetlerinin Anayasa teminatına bağlanması
düşüncesinin ilk tezahürleri ve izlerini taşıyan| bu kanun yerini, Millî Mücadele ruhundan mülhem
millî-irade ve hâkimiyet esaslarını muhtevi 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanununa bırakmıştır. 1923 ve
1924 tadilleri ile Meclis Hükümeti sistemine ve kuvvetler birliği prensibine dayanan Anayasamız
lâik hüviyetiyle siyasi ve içtimai haklar bakımından yenilikler getirmiş ve 103 ncü maddesiyle
kanunların Anayasaya aykırı olamıyacağı prensibini vaz'etmiştir. Ancak denetim organlarını
sarahaten göstermemesi ve yargı denetimi müesseselerine ve usullerine yer vermemesi idari ve adlî
kazanın yüksek yargı organlarını tereddüde sjsvk etmiş, âmme hukuku sahasında doktrin ve tat
bikat bakımından umumi mahkemelerin, kanunların Anayasaya aykırılığı iddiasını defi yoluyla
dahi tetkika salâhiyetleri bulunmadığına dair içtihat yaratılmasına yol açmıştır. Ayrıca temsil
sistemimizin siyasi iktidara tanıdığı geniş imjkânlar politik mülâhazalarla istismar edilerek içtimai
ve siyasi bünyemizde derin rahneler açan Anayasaya muhalif teşriî tasarrufların artmasına sebe- ^
biyet vermiştir. Böylece içtimai, siyasi ve idari sahada fert ve Devlet faaliyetlerinin
karşılıklı
olarak hukuka bağlanması ve teşriî tasarrufların Anayasa Mahkemesi kanaliyle yargı denetimine
tâbi tutulması fikri millete mal olmuş ve bu düşüncenin ışığı altında müessesenin görev ve yet
kileri çalışma usulleri hakkında ana kaideler yeni Anayasamızda yer almıştır.
Anayasamız 145 - 152 nci maddeleriyle; kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzükleri
nin Anayasaya uygunluğunu denetlemiye, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yargıtay.
Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Korulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle, Başsavcı.
Başkanun sözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavicısji ı ve kendi üyelerini görevle ilgili suçlarından
dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılamaya, siyasi partilerin kapatılmasına dair bütün dâvalara
bakmaya, teşriî dokunulmazlıkla ilgili iptal dâvalarını karara bağlamaya, Danıştay Başkan ve üye
leriyle Başkanun sözcüsünü seçmeye, Uyuşpıa.'?: <k Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi seçme
ye yetkili olan Anayasa Mahkemesinin esaslarım koymak suretiyle müstakil hüviyete sahip sağ
lam ve teminatlı bir mahkeme •teşkil etmiştir.
Hükümet tasarısının esbabı mucibesinden ve Temsilciler Meclisinde cereyan eden müzakereler
münderecatmda anlaşılacağı veçhile; Anayasa Mî hkemesi, teşriî meclislerin tasarrufları üzerinde
kazai murakabe salâhiyetine haiz Anayasaya nuhalif kanunları iptal eden veya defi yoliyle
sadece Anayasaya . aykırılığını tesbit ile yalnız arafları bağlayıcı karar vermeye yetkili hâkim
vasıf ve sıfatmdaki üyeleriyle kazai bir organdır.
Muhtelif yabancı memleketlerin yargı denetİLiine dair hükümlerinin bünyemize en uygun ve
en tesirli kısımları alınmak suretiyle meydana çetirilen bu müessesenin kuruluş ve yargılama
M. Meclisi
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usullerini muhtevi Hükümet tasarısı komisyonumuzca etraflı şekilde tetkik, tahlil ve münakaşa
olunarak metinlerin mâna ve medlulü üzerinde durulmuş ve; bir kısmı aynen, bir kısmı da de
ğiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.
Maddeler
Kanunun adının (Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri hakkında Kanun) şek
linde değiştirilmesi, ihtiva ettiği mâna itibariyle Anayasanın 148 nci maddesine uygun görülmüş
tür.
Anayasa Mahkemesinin kurulmasına ve üye sayısına dair 1 ve 2 nci maddeler. Anayasanın
145 nci maddesine mütenazır olarak getirilmiş olmakla aynen kabul edilmiştir.
Seçilme yeterliğine dair 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasiyle 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
Anayasa hükmü olarak mütalâa edilmiştir. Mezkûr fıkranın 15 yıl avukatlık yapmış olmak şar
tına ait (c) bendinin müzakeresinde; Temsilciler Meclisinde maddenin müzakeresine mütedair za
bıtlarla tetkik ve teemmül olunarak, metnin ihtiva ettiği mânanın mutlak olduğu, hâkimlik mesle
kinde muayyen bir hizmet devresinden sonra avukatlığa intisabeden bir kimsenin hâkimlikle geçen
müddetinin avukatlığa sayılamayacağı 15 yılın avukatlık yapmış olmıya münhasır bulunduğa
kanaat ve neticesine varılmıştır. Temsilciler Meclisi müzakereleri sırasında, bendin, 15 sene kamu
hizmetinde çalışmış bütün hukukçulara teşmil edilmesi talebinin reddedilmesi görüşümüzü teyidetmiştir.
Üçüncü maddenin 3 ncü fıkrası, uzun müzakere ve münakaşalardan sonra (Hâkimlik Kanununa gö
re hâkimlik meslekine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı tahkik izni verilmemiş veya ceza takibi
altında bulunmamış olmak) şeklinde «tahkik izni* şartı konmak suretiyle kabul edilmiştir.
Şöyle ki;
Anayasamız, 146 nci maddesiyle, Anayasa Mahkemesi üyeliğinin, bir üyenin hâkimlik meslekin
den çıkarlmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden sona erecfiğ*
kaydını koymak suretiyle üyeliği iktisaptan sonra tahaddüs edecek ıskat şartları üzerinde durmuş
ve üye olabilmek için mânevi vasıf ve şartları kanunu mahsusuna bırakmıştır.
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3885 sayıh Kanunla muaddel 3 ncü maddesi bir kimsenin
hâkim namzetliğine almabilme şartlarını göstermiştir. 6 nci madde de namzetlikten muavinliğe
geçiş şartlarını, 92, 96 nci maddeler meslekten çıkarılma sebeplerini, 102, 105, 106 ve 107 nci
maddelerde hâkimlerin vazifeden doğan veya vaz ifa sırasında işlenen suçlarından ve sıfat ve vazife
leri icaplarına uymıyan hâl ve hareketlerinden dolayı tahkikatın nasıl yapılacağından, tahkik
izni vermeye salahiyetli merci ve takip izniyle takibat usul ve esaslarından bahsetmektedir. İİU
ncu madde ise hâkimlerin şahsi suçlarına ait yargılama usullerini ihtiva etmektedir.
Yukarda arz edilen maddelere göre; bir kimse şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak sulette, bir cürümden dolayı üç ay ve daha fazla hapis cezasiyle mahkûm olmuş veya bu kabil suç
lardan hapsi müstelzim her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında ise, sarhoşluğu, kumar
oynamayı veya oynatmayı âdet edinmiş veya ahlâk ve siretçe hâkimliğe yara§amıyacak bir hal ile
dile gelmiş ise hâkim namzetliğine kabul edilmiyecek, namzetlikten sonra da seciye ve ahlâkça
kabule mâni bir hali görülürse muavinliğe alınmıyacaktır.
Yukarda arz ve izah olunduğu üzere; mevzuatımız hâkimlik meslekine kabul edilebilmek için
her şeyden evvel şeref ve haysiyeti muhil fiil ve harekette bulunmamak, ahlâk ve siyretçe-maz
but olmak şartını koymuş ve hâkimliğe yaraşmıyacak bir hal ile dile gelmeyi, suç işlememiş olsa
bile alınmaya mâni sebebolarak mütalâa etmiştir.
Hukuk devletinin, demokratik rejimimizin insan hak ve hürriyetlerinin başlıca teminatım teş
kil eden Anayasa Mahkemesinin görevlendirilecek üyeleri, âmmenin, emniyet v« itimadına mazhar, en küçük şaibeden azade yüksek vasıfları haiz olmaları bizatihi hizmetin mahiyetinde mün
demiçtir. Bu mevzuda ne kadar hassas davranılsa yeridir. Millî iradeyi temsil eden meclislerin taM. Meclisi
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- 2 Ç sarrafları üzerinde nihai kontrol salâhiyetini haiz bir organda 65 yaşına kadar vazife görecek kim
selerin itimatsızlık tevlidedecek en küçük şüphe, İdce ve eksiklik taşımamaları iifa okunan vazifenin
kudsiyeti icabıdır. Bu sebeplerle fıkraya ayrıca hâkimlik meslekine alınmamayı gerektiren bir
suçtan dolayı tahkik izni verilmemiş olmak şartının konulması muvafık görülmüştür.
Bilindiği veçhile Hâkimler Kanununun 102, 105, 106 ve 107 nci maddelerine göre hâkimlerin
vazifelerinden doğan ve vazife sırasında işledikleri suçlardan ve sıfat ve vazifeleri icaplarına uymıyan hareketlerinden dolayı haklarında evvelâ tahkik izni sonra da takibat izni verilir. Ayrıca
şahsi suçları hakkında tahkikat ve takibat muayyen usullere tâbi kılınmıştır. Şeref ve haysiyeti
muhil bir suçtan dolayı hakkında mer'i Hâkimler Kanununa göre Adliye Vekili (Anayasaya göre
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkili hakkında kanun çıktıktan sonra) Yüksek Hâkimler Kuru
lunun vereceği izinle tahkikat yapılan bir hâkimin Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmesi
yukarda izah olunan sebeplerle mahzurlu görülmüştür.
Mesleke alınmamayı gerektiren ağır bir suç isnadedilmiş kimse hakkında suçun delilleri ve
rildikten sonra Yüksek Kurul tarafından tahkika lüzum görülmüş ve hazırlık tahkikatına tevessül
edilmişse o şahıs âmme vicdanında dile gelmiş sayılır. Kaldı ki, izin veren Yüksek Kurul suçun
ve delillerin ciddiyetine kanaat getirdikten sonra tahkik müsaadesi verecektir. Ceza takibine izin
verilmesi halinde ise, müsnet suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunduğu tesbit edilerek
âmme dâvası açılması zaruretiyle durum mahkemeye intikal etmiştir ki, bu hal evleviyetle üyeli
ğe seçilmeye mânidir. Mahkeme huzurunda umumi efkâr önünde meselâ irtikâp, irtişa suçu ile
maznun sandalyesinde muhakemesi cereyan eden bir kimsenin aynı zamanda Anayasa Mahkeme
sinde teşriî Meclisin tasarrufları üzerinde yargı denetimi görevini ifa etmesi fikrinin tervicine im
kân yoktur.
Fıkranın tamamının Anayasanın 146 ve 55 nci (maddesine muhalif olduğu mütalâasına gelince;
146 nci madde üyelik sıfatını iktisaptan sonra hüküm giyme hallerine münhasırdır. Mesleke seçi
lebilme yeterliğine ait maddi ve mânevi vasıfları kapsıyan şartları kanunu mahsusuna bırakmıştır.
Anayasanın 55 nci maddesi umumi seçimlerde seçme ve seçilme hakkından bahsetmektedir. 58
nci madde ise kamu hizmetlerine girme hakkına işaretle hizmete ödevin gerektirdiği nitelikleri
haiz bulunmıyan kimselerin almamıyacağı kaydını taşımalktadır. Vasıf maddi ve mânevidir. Bu
nitelikler kanunu mahsusu ile tâyin ve tesbit olunur. Bu itibarla 58 nci madde bilâkis fıkrayı kuv
vetlendirmektedir. Bu sebeple aleyhe vâki itirazlar yerinde görülmiyerek fıkra yukarda yazılı
şekliyle kabul edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin seçimine dair 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler Ana
yasanın 145 nci maddesine mütenazır olarak getirilmiş olmakla ve üye seçilenlere yapılacak tebli
gatı ve görev kabul ve ademikabul hallerini tedvin eden 8 ve 9 ncu maddeler aynen kabul edil
miştir.
10 ncu maddenin müzakereleri neticesinde; 5 nci maddenin 3 ncü fıkrası ile Anayasa Mahkeme
sine seçilecek üyeler için aday gösterme hakkına haiz Anıayasa, Adalet ve İçişleri Komisyonu Baş
kan ve üyelerinin ifa ettikleri görev ve hizmet göa önünde tutularak yemin merasimindeki protoko
le iştirakleri yerinde görülmüş ve madde (Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerine başlamadau
önce mahkeme (başkanının davet edeceği Cumhurbaşkanı, yasama meclisleri başkanları ile meclis
lerin Anayasa, Adalet ve içişleri komisyonları Başkan ve üyeleri, Başbakan, Adalet Bakanı, Yar
gıtay Birinci Başkanı ile...) gelenlerin huzurunda aısü ve yedek üyelerin iştirak edeceği kurul
önünde aşağıda yazılı andı içerler... şeklinde) tadil ve tevsi olunarak kabul edilmiştir.
11, 12, 13, 14, 15 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Birinci derecedeki memur kadrosunun aylığını, ve aylık tutarında ödeneğini alacak olan mah
keme üyelerinin aldıkları aylıklarının emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçişlerinde kazanıl
mış hak sayılamıyacağma binnetice emeklilik ve memuriyete geçmelerinde hizmet sürelerine göre
iktisabedecekleri derece aylıklarını esas olacağına dair 16 nci madde hükmüne vâki; Anayasa
Mahkemesinde yaş veya ihtiyari ayrılma hallerinde birinci sınıf memur aylığı ile emekli olmasının
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- 2 7 üyeliğin işgal ettiği mevki ve şahsiyeti ile mütenasip olacağına dair mütalâa emeklilik sistemimi
zin umumi esaslariyle kabili telif görülmediğinden reddedilerek madde aynen kabul edilmiştir.
17 nci madde aynen kabul' edilmiştir.
18 nci maddenin son fıkrası; yabancı mevzuat hakkında geniş malûmatı ve ilmî hüviyeti haiz
kimselerin raportörlüğe gelmelerini ve çalışma ve incelemeleriyle mütenasip şekilde tatmin edilme
leri sebepleriyle (raportörlere aylık ödeneklerinden başka ayrıca 250 şer lira ek ödenek verilir.)
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 nci maddeler Hükümet gerekçesiyle aynen ka
bul edilmiştir.
32 nci madde; sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgililerin çağınlmasmda takdir hakkının
mahkemeye ait bulunduğu aslında bu hususa ait incelemelerin dosya üzerinde yapılacağı mülâha
zaları ile kabul edilmiştir.
33 ncü madde aynen kabul edilmiştir.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49 ve 50 nci mıaddeıleT Hükümet gerekçesiy
le aynen kabul edilmiştir.
51 nci maddenin müzakeresine gelince;
Hükümet bu maddeye mütaallik gerekçesiyle (Anayasa Mahkemesinin bir kanunun iptalinden do
ğabilecek boşluğun kamu düzeni içinde mahzurlu görülmesi halinde tabiatiyle yasama mercii ge
reken kanunuı çıkarmcaya kadar boşluğu i/ale ve âmme nizamı tesis gayesiyle mevcut hukuki
esaslar dâhilinde tatbiki zaruri olan hukuk kaidelerini kararında gösterir) demek suretiyle teşriî
fonksiyon salâhiyetine giren tasarrufları kaza merciine vermiş bulunmakta idi. Hukuk kaidelerinin
kanunlan yapmak salâhiyeti münhasıran millî iradeyi temsil eden yasama organlarına ait maddede
böyle bir hükmün yer alması yasama organının yetkilerini zedelediği gibi yetkinin devri, kuv
vetten ayrılığı ve kazai murakabe esaslarına da uygun değildir. Bu sebeplerle madde (.. iptal edilen
kanun ve İçtüzük dolayısiyle husule gelecek boşluk âmme intizamım tehdidedeeek mâhiyette görülür
se Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün altı ayı geçmemek üzere yürürlüğe girmesini tehir ederek boş
luğun doldurulması için gereken mercileri haberdar eder...) şeklinde tadil edilerek kabul olunmuştur.
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 nci maddeler ile geçici 1, 4, 5 ve 6 nci maddeler ve yürürlük
hükümleri şeklinde ifade edilen 61 ve 62 nci maddeler ve keza bu kanuna, ek 1 sayılı 2 sayılı ve 3
sayılı kadro cetveli aynen kabul edilmiş ve sadece geçici 3 ncü maddeye Başkan ve Başkanvekili se
çimi için yapılacak toplantılara en yaşlı üye Başkanlık eder şeklinde ibir fıkra ilâve olunması kabul
olunmuştur.
Bu itibarla değişiklik yapllan maddelerin yeni şekilleri aşağıda gösterilmiştir. Eski şekilleri sevk
lâyihasında mevcuttur.
Kanunun ismi :
Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri hakkında Kanun.
Seçilme yeterliği.
*
Madde 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki şartları
haiz bulunmak lâzımdır :
1. 40 yaşını bitirmiş, 65 yaşını doldurmamış olmak.
2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanun sözcülüğü,
b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siyasal bilimler alanlarında en az 5 yıl öğretim üyeliği,
c) 15 yıl avukatlık,
yapmış olmak.
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik meslekine alınmamayı gerektiren İbir suçtan dolayı tahkik
izni verilmemiş veya ceza takibi altında bulunmamış olmak.
Madde 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri görevlerine 'başlamadan önce; mahkeme başkanının da
vet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasama Meclisleri Başkanları, ile Meclislerin Anayasa, Adalet ve içiş
leri komisyonları Başkan ve üyeleri, Başbakan, Adalet Bakanı, Yargıtay Birinci Başkanı ile CumlıuriM. Meclisi

( S. Sayısı: 54)

*

— 28 yet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başkanunsjözcüsü, Sayıştay Başkanı, üniversite rektörleryle
Hukuk ve Siyasal Bilimler fakülteleri dekanlarından gelenlerin huzurunda asıl ve yedek üyelerin
iştirak edeceği kurul önünde aşağıda yazılı andı içerler.
«Dürüst 'bir hâkim olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma, Anayasa
Mahkemesi hâkimliği vazifesini herkese karşı vicdani kanaatle ifa edeceğime ve her şeye rağmen hak
ve adalete uygun olarak hüküm vereceğime namusum ve vicdanım üzerine söz veririm.»
Resmî kisveleri bulunanlar törene bu kisveleri ile katılırlar.
Madde 18. — Anayasa Mahkemesi emrine, çalışmalarda yardımcı olmak üzere yeteri kadar rapor
tör verilir : Ayrıca Başkanlık Divanı kurulur.
Eaportörler; hâkimlik veya Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde
en az 7 nci derece aylığını almış olanlarla, Danıştay Yardımcılığı ve kanun sözcülüğünde bu dereceyi
kazanmış olanlar, üniversitelerin, hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında doçentlik yapmakta
olanlar ve bu alanlarda çalışan doktorasını yapmış asistanlar arasından, kendilerinin muvafakati alın
dıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üzerine mensuboldukları müessesenin yetkili mer
cilerince tâyin olunurlar.
Bunların özlük işlerinde, mensuboldukları mesleklere ait kanunlar uygulanır ve raportörlükte ge
çirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa Mahkemesi Başkanı
nın yazılı beyanı ile tesbit olunur.
Raportörlerin aylık ve ödeneklerinden başka ayrıca 250 şer lira ek ödenek verilir.
Madde 51. — Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya İçtüzük
veya bunların iptal edilen hükümleri karar târhlnde yürürlükten kalkar.
îptal edilen kanun veya İçtüzük dolayısiyle husule gelecek boşluk âmme intizamını tehdidedici
mahiyette görülürse Anayasa Mahkemesi iptal hükmünü altı ayı geçmemek üzere yürürlüğe girmesini
tehir ederek boşluğun doldurulması için gereken mercileri haberdar eder.
Anayasa Mahkemesi mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hüküm
leri olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.
İptal kararı geriye yürümez.
Geçici madde 3. —Anayasa Mahkemesine ilki defa seçilenlerin adları onları seçen makam, meclis
ve kurum tarafından Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir. Millet Meclisi Başkanlığı durumu seçi
lenlere tebliğ ile and içecekleri ve bu törende hazır bulunacakları davet eder.
Başkan ve Başkanvekili seçimi için yapılacak toplantılarda en yaşlı üye Başkanlık eder.
Havalesi gereğincee Anayasa Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkam
İstanbul
3 ncü madde 3 ncü bend ilt
48 nci maddeye muhalifim
Muhalefet şerhim eklidir
İsmail Hakkı Tekinel
Üye
Elâzığ
Naci Güray
İmzada bulunamadı

Kâtip
Üye
Üye
Kayseri
Aydın
Çanakkale
Mehmet Güler 3. Md. 3. bendine Burhan Arat
muhalifim
Orhan Apaydın

Sözcü
Denizli
Hüdai Oral

Üye
İçel
azhar Arikan
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Üye
Erzincan
Sadık Perinçek
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Üye
İzmir
Mustafa Uyar
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üye
Kayseri
Halim Araş

Üye
Maraş
Hasan Fehmi Evliya
imzada bulunamadı

Üye
Mardin
Talât Oğuz

Üye
Uşak
Ali Riza Âkbtytkoğlu

Üye
Mardin
Esat Kemal Aybar

Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı Tekmel'in 48 nci maddeye ait muhalefet şerhi
Maddenin esasına muhalif değilim.
Ancak, zabıtname münderecatına göre; Hükümet görüşü ve maddenin kabul şekli Türk Ceza
Kanununun 11 ve 19 ncu maddelerine uygun olarak tezahür eylemiştir. Başka bir deyişle yersiz
ret taleplerinin reddi halinde bu 48 nci maddeye göre ve ağır para cezasının ödenmemesi bahis
mevzuu olduğunda Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesine göre ağır para cezası hürriyeti bağ
layıcı cezaya tahvil edilmek suretiyle infaz tamamlanmış olacaktır.
Âmme para cezaları işlenen bir suç için verilir.
Üzerinde çalışılan kanun tasarısı Anayasanın 148 nci maddesinde ifadesini bulan Anayasa
Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun tasarısıdır.
Usul kanunlariyle sadece inzibati mahiyette ceza tertibi mümkündür. Zira menşei medenî hu
kuktur. Kurulan mahkemenin ehemmiyetli işler görecek olması da hak aramak ve hakka vusul
bakımından neticeye asla müessir değildir. Hakka vusul imkânlarının istimalinde az da olsa hak
arama müessesesine gölge düşürülmesi esas prensiplere aykırıdır.
Esasen cari tatbikat da bu merkezdedir. Teklifi getiren Adliye Vekâleti Ceza işleri Umum
Müdürlüğünün yersiz ret taleplerinin reddi üzerine verilen para cezalarının inzibati mahiyette
olduğu şeklinde bir tamiminin mevcudiyeti hatırlandığı gibi 5435 sayılı Kanun ve temyiz tatbika
tı da bu merkezdedir. Ve sadece 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nun hükümlerinin tatbikiyle iktifa olunulmaktadır.
Yüksek Mahkemenin vazifesi ve tetkik mevzun sadece reddin varidolup olmadığına münhasır
olup ayrıca bunun suç teşkil edip etmediğinin tesbitine mütedair değildir. Bü da gösterir ki, bahis
konusu para cezası cezai mahiyette olmayıp inzibati mahiyettedir.
Bu sebeplerle vaz'edilen para cezasının bu anlamda kanunlaşmasına muhalifim. Bahis konusu
para cezasının inzibati mahiyette olduğunu her türlü tereddüdü izale için metne ilâvesi veya
maddeye para cezalarının 6183 sayrlı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre tahsil olunacağının yazılmasının neticeyi istihsale kâfi geleceği kanaatindeyim.
Adalet Komisyonu Başkanı
ismail Hakkı Tekinel
istanbul

Adalet Komisyonu Başkanı ismail Hakkı Tekmel'in tasarının 3 ncü maddesinin 8 numaralı bendine
ait muhalefet şerhi
Bu kanun lâyihasında yer alan 3 ncü maddenin S numaralı bendinin gerek ilk sevk şekli ve
gerekse daha ağır hükümler vaz'eden ve kabul edilen tadil şekli ile tasarıdan tamamen çıkartılma
sına taraftarım.
Tasanda yer alan bu 3 ncü bent mer'i Anayasaya lâfzen ve ruhen aykırıdır.
Esasen Anayasada her türlü tesirden azade teminatlı seçim hükümleri; gerek seçim şekli, ve
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gerekse seçme yeterliğini haiz zevat ve müesseselerin üstün vasıflariyle teferruatlı bir şekilde yor
almış bulunmaktadır.
Anayasaya mugayeret sarihtir,
1. Anayasanın 8 nci maddesine göre kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
2. Madde metninde yer alan ve menşei mer'i Hâkimler Kanunu olan takip izni verilmek ve
ceza takibatı altında bulunmamak terimleri mâna itibariyle nıaznuniyet haline tekabül etmektedir.
Şu hale göre her hangi bir şekilde zanlı olan bir kimse diğer vasıfları fhaiz olsa bile hakkında *
kesin mahkûmiyet kararı verilmemiş olmasına rağmen seçilme hakkından mahrum edilmektedir.
10 . 3 . 1954 tarihinde 6366 sayılı Kanunla mevzuatımız arasına girmiş bulunan insan haklarını
ve ana hürriyetlerini korumaya dair sözleşmenin 6 neı maddesinin 2 numaralı bendinde aynen
(ibir suç ile itham «dilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit olununcaya 'kadar masum sayılır) esası
vazedilmiştir.
Mer'i Anayasamızın 2 nci 'maddesi ve keyfiyeti (insan haklarına ve başlangıçta belirtilen ilke
lere,..) demek suretiyle kabul ve tescil etmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, seçilme yeterliği ve bunun tahdidi keyfiyeti ile ilgili Anayasa hükümlerinin mü
talâası gerekmektedir. Ezcümle, Anayasanın 11 nci maddesi temel ha/k ve hürriyetler Anayasanın
sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir, dedikten sonra kanun, tamu yara
rı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın va
hürriyetin özüne dokunamaz. Hükmünü vaz'etmiştir.
Madde açıkça, bir suç ile itham edilen her şa'Vs suçluluğu kanunen saJbit olununcaya kadar
masum sayılır, şeklindeki hakkın özüne tearuz edecek tarzda tertiplendiği gibi yine Anayasanın
58 nci maddesine de aykırı düşmektedir.
3. Üyeliğin sona ermesi keyfiyeti bakımından da aynı neticeye vuzuhla varmak mümkündür.
Anayasanın 146 nci maddesi esas prensibe sadık kalarak üyeliğin zevali için bir üyenin hâkimlik
meslekinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halini kabul etmiştir. 80 nci
madde de aynı maksada müteveccihtir. Keza 133 ncü maddede aynı hüküm mevcuttur.
Şu hale göre hâkimlik meslekinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkûm olan kim
se seçilme niteliğini haiz değildir. Zanlı seçilebilir; ancak seçildikten sonra mahkûmiyeti tahak
kuk ederse üyeliği sona erer. Mahzur olarak mütalâa edilen hususun tahakkuku halinde; mah
zurun bertaraf edilmesi de böylece teminat altına alınılmış bulunulmaktadır.
4. Hâdisenin diğer bir yönden tahliline gelince :
Her bakımdan maddi ve mânevi evsafı haiz şahısların seçilmesi elbette ki şiddetle arzn edil
mektedir. Çok yerinde bir görüştür.
Kanunun kabul şekli ile Anayasaya bir başka yönden aykırılık mevcudolduğu gibi, bir nevi
salâhiyet gaspı da bahis konusudur. Gerek Anayasa Mahkemesinin ve gerekse Yüksek Hâkimler
Kurulunun yeni organlardan madut bulunmasına göre, her iki müessesenin kuruluşları Anayasanın
geçici 7 nci maddesindeki müddetlere tâbidir.
Filhal, Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluş kanunu tasarısı Meclise gelmemiştir ve Anayasa
Mahkemesi hâkimlerinin seçilmesinden önce faaliyete geçmesine ve Anayasa ile kendilerine mevdu
salâhiyetleri istimal etmelerine maddeten imkân yoktur. Bu durum muvacehesinde mer'i Anayasa
ile mevcut Hâkimler Kanununun karşılaştırılması ve birinin diğerine hâkim kılınması zarureti hâ
sıl olmaktadır. Anayasanın 133 ncü maddesinde kesin mahkûmiyetin meslekten çıkarmak için lü
zumlu bulunduğu esası kabul edildiği gibi, 143 ncü maddesinde de Adalet Bakanının fonksiyon ve
salâhiyetine temas edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, amel edilen mer'i Hâkimler Kanununun
bahis konusu 102, 105 ve 106 nci maddelerinde belirtilen ve tasarıda aynen ifadesini bulan tah
kikat icrası için ve takibat yapılması için izin verme salâhiyetinin siyasi bir şahıs olan Adliye Ve
kilinde bulunması Anayasaya aykırı düşmektedir.
Maddenin kabul şekline göre Yüksek Hâkimler Kurulunun henüz teşekkül etmemiş olmasına
rağmen Adalet Bakanı her hangi bir namzet hakkında tahkik ve takip izni verebilecek ve bu zaM. Meclisi
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tın ssçiîme hakkını bertaraf edebilecektir. Hâkim teminatı müessesesiyle bu hareket asla bağdaşa:
raaz. Zira politik bir Bakana bu salâhiyetin tanınmasının kabulü aykırılık teşkil edecektir.
Seçilme hakkından bu şekilde mahrum edilen bir şahsın ahiren beraet etmesi her zaman müm
kündür, beraet etmeyip mahkûm olduğu takdirde esasen 146 neı maddeye göre seçilmiş olması ha
linde üyeliği zeval bulacak ve izhar edilen endişeler kalkmış olacaktır.
Saniyen, seçilecek zevatın kısmı azamı bugün en yüksek hâkim kadrolarını işgal eden ve halen
adalet tevzi eden kimselerdir. Bunlardan biri hakkında tahkik izni verilmiş ve hattâ takibata ge
çilmiş olsa kesin olarak mahkûm oluncaya kadar vazifelerinin başlarında kalacakları ve adalet tev
zi edecekleri kanun iktizası kabul edilmiş ve bunda bir mahzur görülmemişken bu gibi zevatın se
çilme yeterliğinden politik mevkide bulunan bir Bakan tarafından mahrum edilmesi de doğru ola
maz.
Şaibeli olmak meselesine gelince: Kıstas kesin mahkûmiyettir. En şerefli bir insanın 3 - 5 gün
içinde bu anlayışın dışında en şerefsiz ve şaibeli insan haline getirilmesi de mümkündür. Ve dai
ma cemiyet içerisinde görülen vakalar mevcuttur. Haksız da olsa izin veren makamın politik bir
sandalyede oturması daima istismara ve gölgelenmeye de müsait addedilebilecektir.
Seçen zevatın vasıf ve hususiyetleri her halükârda hangi anlamda olursa olsun iyiyi ve kötüyü
şaibeli ve şaibesiz tefrike müsaittir. Esasen bu durumda olan bir namzetin de seçilme şansının nok
san olduğunun da kabulü zaruridir. Aksi düşünüş Anayasa ile itimat izhar edilmiş seçmen şa
hıs ve müesseselere bu maddenin tedvini ile itimatsızlık gösterilmiş olduğu mânasını da tebarüz
ettirecektir.
Hâkim vasfmdaki namzetlerin müktesep haklarının ayrıca bu şekilde ihlâli de bahis konusu
dur. Bunlar için namzetlik şartları değil; mutlak olarak üyeliğin sona ermesi şartları bahis konu
sudur. Hâdisemiz de bunun tazammun ettiği mâna, hâkimlik meslekinden çıkartılmayı icabettirecek kesin mahkûmiyettir.
Bu sebeplerle üçüncü maddenin üçüncü bendinin kaldırılmasına taraftarım ve kabul şekline gö
re de 'muhalifim.
îsmaü Hakkı Tekinel
istanbul
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Anayasa Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/99, 2/125
Karar No. : 15

30 . 3 . 1962

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi Anayasa Komisyonu; Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifa
deli, 19 Ocak 1962 tarihli ve 71/1590/203 sayılı yazısı ile Millet Meclisi Başkanlığına sevk edi
len «Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı» ni; kendisine 17 Şubat 1962 tarihinde havale edilen
Adalet Komisyonunun 16 Şubat 1962 tarihli ve Esas No. : 1/99 ve Karar No. : 4 sayılı raporiyle birlikte ve Adalet Komisyonunun 19 Şubat 1962 tarihli ve Esas No. : 2/125 ve Karar No. 5
sayılı yazısı üzerine aynı tarihte havale olunan istanbul Milletvekili Saadet Evren, Niğde Mil
letvekili Mehmet Altmsoy, Yozgat Milletvekili
Mustafa Kepir.ve Konya Milletvekili İrfan
Baran'm 1 Şubat J962 tarihli «Anayasa Mahkemesi kanunu teklifi» ile birleştirmek suretiyle;
teşkil 'olunan Alt - Komisyonun toplantıları dışında, 19, 20, 21, 22, 24 ve 26 Şubat ve 1, 3 ve 6
Mart 1962 günkü birleşimlerinde, Hükümet adına Adalet Bakanı veya Adalet Bakanlığı temsilcileririin huzuruyla incelemiş ve aşağıdaki (hususları kararlaştırmıştır :
1. Bahis konusu olan kanun tasarısı ve teklifi, Anayasanın 148 nci maddesinin 1 nci fıkrası
hükmünü yerine getirmek maksadiyle sevk edilmiştir. Bu tasarı ve teklife istinaden tanzim olu
nan raporumuz metninin kanunlaşmasiyle, Anayasanın 147. nci maddesi gereğince kanunların ve
Yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetliyecek olan yargı 'organının
kurulması imkân dâhiline girmiş olacaktır.
Aynı zamanda, bu suretle, Yüce Divan da, Anayasa Ma'hkemesinin şahsında,
Anayasanın
derpiş ettiği yeni şekliyle faaliyete başlamak imkânını elde etmiş olacaktır.
Bundan ibaşka, Anayasa Mahkemesinin kurulmasiyle, Danıştay üyelerinin seçiminde Anayasa
nın derpiş ettiği ve Danıştaym tam tarafsızlığını sağlayıcı seçim tarzını uygulamak imkânı (hâsıl
olacaktır.
Bunun gibi, Uyuşmazlık Mahkemesiyle Anayasa Mahkemesi arasında, yine Anayasanın derpiş
ettiği irtibatın kurulması sağlanabilecektir.
Ayrıca, siyasi partiler kazasının Anayasa Mahkemesinde
temerküzü mümkün olacak ve
siyasi partilerin malî denetiminin sağlanması yolunda bellilbaşlı hir adım atılmış olacaktır.
Nihayet, yasama dokunulmazlığının ve benzeri dokunulmazlıkların kaldırılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi k a r a r l a r ı m kazai murakabesinin gerçekleştirilmesi sağlan
mış olacaktır.
Hukuk düzenimizde Anayasaya aykırı kanun ve İçtüzük hükmü kalmamasını sağlamak sure
tiyle, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 336 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına dayanan insan hakla
rina müstenit, çok partili parlmanter demokratik rejimin yaşaması ve istikrar içinde gelişmesi
bakımından, yargı organlarımızın başında yer alan Anayasa Mahkemesinin faaliyete geçmesi
nin, cemiyetimizin siyasi huzuru bakımından ne kadar büyük bir teminat teşkil ettiği bir beda
hettir.
Bu vesileyle, Anayasa Mahkemesinin, mer'i Anayasayı başlangıç kısmı ile ve bütün mad
de ve geçici maddeleriyle tatbik edeceğini belirtmek yerinde olacaktır.
II - Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesini, bilhassa, teşekkül tarzı itiba
riyle, nevi şahsına münhasır bir tarzda derpiş etmiş bulunmaktadır. Gerçekten, yüksek mahke
melerde hâkimlik görevi ifa ederken Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenler, bu mahkemede
çoğunlukta bulunmaktadırlar. Hattâ doğrudan doğruya bu yüksek yargı organları tarafından se
çilen hâkimler. Anayasa Mahkemesinde çoğunlığu teşkil etmektedirler. Bu husus, memleketimiM. Meclisi
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zin geçmişte geçirdiği tecrübelere uygundur. Bu hal tarzının başarısı, her şeyden önce, hâkim
lerimizin, kuru hukuk anlayişiyle hareket etmoyip, modern iktisat ilminin ve diğer siyasi ve
sosyal ilimlerin gelişmelerine açık bulunmalarına bağlıdır. Bu kanun tasarısında, bu hususu sağ
lamak için, raportörlükler ihdası suretiyle, mümkün olan tedbir alınmıştır.
Anayasamız, bir Anayasa Mahkemesi bahis konusu oldukta muhtelif bakımlardan ortaya
çıkan değişik ihtimallerin hepsinin karşısında kesin ve sarih vaziyet almıştır. Anayasamız, ka
nunların Anayasaya uygunluğunun murakabesinin doğrudan doğruya âdi mahkemeler tarafından
yapılması sistemini, bu murakabenin itiraz yoliyls Anayasa Mahkemesi tarafından icra edilmesi
sistemi ve aynı denetimin iptal dâvası' yoliyle yine Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştiril
mesi sistemiyle mezcetmiştir. Anayasamızın, bu bakımdan getirdiği karma sistem de, hukuk tek
niği bakımından yeni ufuklar açan nevi şahsına münhasır bir sistemdir.
Nihayet, Anayasamız, Anayasa Mahkemesinin görevleri, iptal dâvası açılmasında sukutu hak
süresi, iptal neticesinde hâsıl olacak boşluk, iptal kararlarının şümulü ve iptal kararlarının ma
kable şümulü gibi temel meseleler üzerinde de sarih ve kesin hal suretleri vaz'etmiştir. Bu ko
nularda tesbit edilen esaslar, sadece Hukuk Devleti anlayışının bütün zaruretlerini karşılamakla
kalmamakta; aynı zamanda, Devlet idaresi ve toplum hayatının istikrarı gibi mülâhazalardan doğan
hayati zaruretleri de tatmin etmektedir.
III - Bu vesileyle, kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi konusunda bâzı umumi mü
lâhazaları belirtmekte fayda vardır.
Anayasamızın 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası, Anayasa hükümlerinin yargı organlarını bağlıyan te
mel hukuk kaideleri olduğunu belirtmekte ve yine Anayasamızın 132 nci maddesinin 2 nci fıkrası,
hâkimlerin Anayasaya göre hüküm verecekleri esasını vaz'etmektedir. Bu durumda, Anayasa Mahke
mesi dışında kalan adlî, idari ve askerî yargı organlarının kanunların Anayasaya uygunluğunun dene
timi bakımından karşılaştıkları durum nedir?
a) Evvelâ, şunu -belirtmek lâzımdır ki, Anaj'asanın hükümlerinin, meriyete girmekle, «Sonra me
riyete giren kanunun kendinden önce mep'i kanunu yürürlükten kaldırdığı» ilkesine istinaden, meri
yetten kaldıracağı kanun hükümleri, pek tabiîdir ki, mahkemeler tarafından tatbik edilmiyecektir.
Filhakika, bu gibi kanunlar, Anayasaya aykırı ocukları için değil; fakat, evleviyetle, meriyetten kalk
mış oldukları için tatbik edilemezler.
b) Anayasa Mahkemesi dışında kalan mahkemeler, kanunların muhteva bakımından Anayasa
uygunluğunu incelerken, sadece Anayasanın 8 nci maddesi ve 132 nci maddesinin 1 nci fıkrası hüküm
leriyle değil; aynı zamanda, mezkûr hükümleKn vaz'ettiği genel esasların mahkemelerce nasıl uygu
lanacağını gösteren Anayasanın 151 nci maddesi hükümleriyle de bağlıdırlar. Bu itibarla, muhteva ba
kımından kontrol yapılırken, Anayasa Mahkemesi dışında kalan mahkemelerin, Anayasa hükmü ile
kanun hükmü arasındaki ihtilâfın halli konusunda karar vermeleri, ancak ve ancak, Anayasa Mah
kemesinin işin kendisine itiraz yoluyla gelmesinden üç ay içinde bu ihtilâfı çözümiememesi takdirin
de mümkün olacaktır. Bu takdirde, mahkemenin Anayasa ile kanun arasındaki ihtilâfı Anayasa hük
mü lehine halletmesi, kendisi için bir görev ve bir mecburiyettir.
Ancak, yine Anayasanın aynı maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, eğer Anayasa Mahke
mesi mezkûr süre içinde kararını verememişse, incelemesini durduracak değildir. Eğer Anayasa Mah
kemesinin kararı, dâva hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme bu karara uymak zo
rundadır. Anayasa Mahkemesinin kararı, dâva hakkındaki karar kesinleştikten sonra sâdır olmuşsa,
Anayasanın 152 nci maddesine göre, iptal hususundaki neticelerini yine de icra edecektir.
Bu vesileyle, Anayasa Mahkemesi dışındaki mahkemelerin kararlariylc Anayasa Mahkemesi karar
ları arasında çatışmalar olabileceğine temas etmek lâzımdır. Eğer birinciler kanunu Anayasaya aykırı
bulmayıp, Anayasa Mahkemesi aykırı bulmuşsa veyahut birinciler kanunu Anayasaya aykırı bulup
Anayasa mahkemesi aykırı bulmamışsa, bu. çatışmanın hukuk düzeni içindeki değişik tesirlerinin
izalesi maksadiyle, adlî hukuk ve ceza muhakemeleri, askerî kaza ve idari kaza muhakeme usul
leri bakımından gereken prosedürlerin şimdiden derpiş edilerek kanunlaştırılması lâzımdır. Bu
prosedürlerde esas, biç şüphesiz, Anayasa mahkemesi içtihadının üstünlüğünü sağlamak olmalıdır.
M. Meclisi
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i - 34 ~e) Buna mukabil, kanunların Anayasaya uygunluğunun şekil bakımından murakabesi, - Ana
yasa mahkemesi dâhil - her mahkemenin ilkel,yetkilerindendir. Zira, bu husus, bizatihi kanunun
mevcudolup olmadığım teabit etmekle ilgili bir yetkidir. Bu konuda, mahkemeler, yasama meclis
lerinin ve yürütme organının Anayasa, Kanun ve içtüzük hükümlerine uyup uymadıklarını denet
lemek mevkiindedirler.
Mahkemeler, kanunların Anayasanın, ezcümle, 92, 93, 94 ve 155 nci maddeleri hükümlerine uy
gun olarak yasama meclislerince kabul edilip edilmediğin] incelemek zorundadırlar.
Mahkemeler, bundan başka, yasama meclislerinin kanunun müzakere ve kabulünde içtüzük hü
kümlerine uyup uymadıklarını da kontrol etmek* zorundadırlar. Ancak, (mahkemelerin, bu
bakımdan ihtiyatlı ve ölçülü davranmaları lüzumu da açıktır. . Mahkemeler, Anayasanın koy
duğu şekil şartlarından faklı olarak, içtüzüklerin koyduğu şekil şartlarının hepsinin mutlak but
lanı gerektirmediğine dikkât etmelidirler. Meselâ, bir kanunun gereken karar nısabiyle kabul
edilmemiş olması, ivedilik kararı olmadan tek görüşme yapılması gibi İçtüzük hükümlerine riayet
sizlik, kanunun ademimevcudiyetine 'karar verilmesi için kâfi sebepler sayılmalıdır. Buna mu
kabil, müzakerenin kifayeti hakkındaki takrirler aleyhine konuşmak istiyen bir üyeye söz veril
memiş olması ve açık oylama hâlinde üyelerin zille davet edilmemiş olması gibi İçtüzük hüküm
lerine riayetsizlikler, kanunun ademimevcudiyetine karar vermek için yeter sebepler olmasa ge
rektir.
Mahkemelerin, ayrıca, kanunların neşir ve ilâııiyle ilgili kanun ve mevzuata uygunluğu ince
lemeleri de gerekmektedir. Bu kanunlara aykırı bir tarzda neşir ve ilân edilmiş kanunların tatbik
edilemiyeceği aşikârdır.
Nihayet, mahkemelerin, bir kanunun Resmî Gazetede yayınlanmış olan metninin, Türkiye Büyük
Millet Meclisince nihai olarak kabul edilmiş olan metne uygtın oîap olmadığını tetkika yetkili
oldukları ve tetkik neticesinde tesıbit edecekleri hakiki metne uymıyan Resmî Gazetedeki metni
tatbik edemiyecekleri de aşikârdır.
Anayasa mahkemesi dışındaki mahkemelerin bu bakımlardan verecekleri kararların, sadece
olayla sınırlı ve tarafları bağlayıcı olacağı açıktır. Ancak, Anayasa mahkemesinin şekil bakımından
denetleme sonucunda vereceği karanlarım Devletini yasam», yürütene ve yargı organlarını, idare ma
kamlarımı ve gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı olacağı ve Anayasa Mankemetsinin geflri.1 ıbakımıından
denetleme .sonucunda veneceğti 'iptal kararlarının, <ma<hiyeti dcıalbı, olayla sınırlı olmamana ve sadece ta
rafları 'bağlanmasına imkân Olamayacağı da aşikârdır.
Şekil 'bakımından: denetlemenin önemi göz Önünde tutularak, kanunların yapılması ile neşir ve ilâ
nımda alksafclıklaırı önldyecek sarih ve teferruatlı hükümlerin, kanunların ve nİ0amnamelerin sureti,
neşöır ve ilânı ve meriyet tarihi [hakkında 2 Mayıs. 1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanuna ve Yasama
Meclisleri İçtüzüklerine .İlâvesi zarureti ortadadır. Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
kabul edilen metinle Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına neşir için
gönderilen metin arasında fark olduğu bilâhara müşahede edilirse, yapılacak tashihlerin Resmî
Gazetede neşrinlin de Cumnurbaşkanlığı delaletiyle olması lüzumunu Ibelirtmek gerekmektedir. Niba.. yet, kanunların neşri konuısnnıda Türkiye Büyüjk Millet Meclisimden Cumhurbaşkanlığına gönderilecek
yazıların 'bizzat Millet MeclM Başkanı veya BaşkanvekM'erinıden biri tarafından ve aynı konuda
Cumhurbaşkanlığı tarafmdaın Başbakanlığa gönderilen yazıların da Ibizzalt Cumhurbaşkanı veya Veki
li tarafından imzalanması lüzuımu da belirtilir.
Bundan başka, yukarda zikredilen 1322 sayılı Kamında yapılacak tadilâtla, mahkemelere, kanunlamn Resmî Gazetede yayınlanan anetinleriyle hakiki metinleri arasındaki ımutaıbafoatı incelemek hu
susunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, CuımJhım-ıbaşkanlığı ve Başbakanlık arşelerinde gereken in
celemeleri yapma yetkisi de münasip şekilde tanınmalıdır.
d) Yuikardafki (b) bendinde, Anayasa Mahkemesi dışınida kalan mahkemelerin Anayasa ile ka
nun arasındaki ihtilâf konusunda nasıl hareket edecekleri izah edilmişti. İmdi, Anayasa Mahkemesi
bir kanun veya içtüzük aleyhinde tbir iptal dâvası açılmamış veya bu konuda itiraz yoliyle hir müM. Meclisi
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racaat yapıtaurnış oba bile, eğer bir kanum veya İçtüzük hükmünü tatbik etmek veya nazarı itiba
ra almak mevkiinde kalır ve ezcümle, işbu kanunun hükümlerini tatbik ederken, o kanun veya
İçtüzük hükmünü Anayasaya aykırı görürse, o kanun veya içtüzükle Anayasa arasındaki ihtilâfta
Anayasayı kanuna tercih etmek, kanunu ihmal ederek doğrudan doğruya Anayasa hükmünü tatbik
etmek mecburiyetindedir. Filhakika, Anayasanın 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, kanunların
Anayasaya aykırı olamıyacağı belirtilmekle, Anayasa Mahkemesinin başka türlü hareket edemiyeceği de anlatılmış olmaktadır.
Ancak, Anayasa Mahkemesliınin bu şıkta vereceği karar bir aptal hükmü oikmyaıeak; «sadece kanıun
tatbik edilaniyeçek; ancak, o kanun hukuki mevcudiyetini devam ettirecektir; böyle bir kanunun, bi'Lfarz, Anayasanın değiştirilmesi suretiyle bilâhara Anayasaya uygun hale getirilmesi de mümkün
dür. Ancak, kanun Anayasaya aykırı iken Anayasa Mahkemesinin o kanunu tatbik etmeyişinden
doğan hukuki neticeler, kanunun sonradan Anayasaya uygun hale getirilmesiyle, pek tabiî ola
rak, ortadan kaldırılmış olmıyacaktır.
IV - Bu kanun tasarısında, Anayasa hükümlerinin Anayasa Mahkemesini ilgilendirenlerinin
nakledilmiş olduğu görülecektir. Bu, çok kere, o Anayasa hükmiyle ilgili bir kanun hükmünün
şevkinin gerektiği hallerde, eğer o kanun hükmiyle birlikte Anayasa hükmü de tekrarlanma
dığı takdirde, kanun hükmünün anlaşılmasının güçleşmesi dolayısiyle zaruri olmuştur. Bâzı hal
lerde ise, daha geniş mânalar ifade eden Anayasa hükümleri Anayasa Mahkemesi şıkkına tatbik
edilmiştir. Nihayet bu kanunun Anayasa Mahkemesiyle ilgili bütün hükümleri bir araya topla
ması şayanı arzu görülmüştür.
Bununla beraber, Anayasa hükümlerinin bu kanunda nakledilişi, hiçbir suretle, Anayasa hü
kümlerinin her halükârda sadece yasama organına hitabettiği tarzında yanlış bir nazariyenin
mesnedi olarak kullanılamamak gerekir.
V - Anayasanın 156 nci maddesinin son fıkrasına mütenazır olarak, bu kanunun madde matlaplarının, «Sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralanma ve bağ
lantıyı» gösterdiğini ve kanun metninden sayılamıyacağmı da belirtmek gerektir.
VI - Tasarının teker teker maddeleri hakkında komisyonumuzun mütalâaları ve komisyonu
muzca yapılan değişikliklerin izahı aşağıdadır :
Kanunun başlığı : Bahis konusu olan kanun, Anayasanın 148 nci maddesinin 1 nci fıkrası ge
reğince çıkarılması gereken kanun olduğundan, kanunun başlığının da Anayasanın zikri geçen
maddesine uygun olması, yerinde mütalâa edilmiştir. Bu itibârla, Adalet Komisyonunun görüşüne
de uyularak, kanunun başlığı, «Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında
Kanun» olarak değiştirilmiştir.
Binnci kısmın başlığı : Tasarıda olduğu şekilde muhafaza edilmiştir.
Madde 1. — Bu madde tasarıda olduğu şekilde aynen kabul edilmiş, sadece, matlabmdaki
«teşekkül» kelimesi «kuruluş» olarak değiştirilmiştir.
Madde 2. — Bu madde, bâzı noktalama ilâveleri ile ve «asil» kelimesi «asıl» olarak değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu madde, İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve arkadaşlarının kanun teklifine
uyularak, «maddede yazılı seçilme yeterliğine mütaallik şartlardan hangilerinin alternatif ve han
gilerinin kümülâtif olduğunu belirtecek tashihlerle ve ayrıca, 3 ncü bendine, «Hâkimlik mes
leğine alınmayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkûm bulunmamak» ibaresinin ilâvesiyle ve tasa
rı gerekçesine iştirakle kabul edilmiştir.
İkinci kısmın başlığı «Kuruluş Şekli» olarak değiştirilmiştir. Bu suretle, bu kısmın başlığıy
la İ nci maddenin matlabı birbirinden ayrılmış olmaktadır.
Birinci bölümün başlığı aynen kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu maddenin matlabı «a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda seçim» tarzında
değiştirilmek suretiyle daha sarih bîr hale getirilmiş ve ayrıca, «Yargıtay Genel Kurulu» yerine
«Yargıtay Büyük Genel Kurulu» denmek suretiyle, her nevi iltibas önlenmek istenmiştir.
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- $ 6 Bu madde vesilesiyle, bu kurullarda yapılacak seçimlerin ilk oylamasında seçilmek için lüzumlu
oy, seçilmesi matlûp sayıda adayın üzerinde toplanamamışsa,
bu netice hâsıl, oluncaya kadar
oylamalara devam edileceğini belirtmek lâzımdır.
Madde 5. — Bu maddenin matlâbı da, 4 nçü maddenin matlâbma muvazi şekilde değiştiril
miştir. Maddede, ayrıca, maksadın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak redaksiyon tashihleri yapıl.
mıştır.
*
Tasarıda, bu maddenin 3 ncü fıkrasında derpiş edilen aday göstermekle görevli komisyonla
rın, hâlen Cumhuriyet Senatosunda uygulanan sisteme uygun düşmediği müşahede edilmiş ve
esasen, yasama meclislerinin komisyonlarım kurarken içtüzükleri ile genişçe bir hareket ser
bestîsine sahibolmaları gerektiği mülâhazasiyl e, her iki Yasama Meclisi için bâzı komisyonları
kanunla tesbit edici bir yola gidilmesi yerinde görülmemiş ve bu husus yasama meclislerinin iç-^
tüzüklerine terkedilmiştir.
Madde 6. — Bu maddenin matlabı da 4 ve 5 nci maddelerin matlaplarma uygun şekilde
değiştirilmiş ve madde maksadı daha iyi ifade edecek tarzda yeniden kaleme alınmıştır.
Madde 7. — Bu maddede de, «asil» kelimesi «asıl» olarak düzeltilmiştir.
Madde 8. — Bu maddenin 2 nci fıkrasının şevkine saik olan mahzurun tatbikatta pek vâ'ridolmıyacağı ve esasen istifa müessesesi mevcut iken görevi belli bir süre içinde kabul ettiğini
bildirmeyenlere mecburi olarak görev yüklemenin mantıki ve kanuni sayılamıyacağı mülâhazalarıyle, bu fıkra çıkarılmıştır.
Madde 9. — Bu madde, redaksiyona mütaallik bâzı tashihlerle kabul edilmiştir.
Madde 10. — Bu maddede, Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısıyla, Anayasa Mahkemesi
üyeliğine yasama meclisleri tarafından seçilecekler için aday gösterecek kurula öğretim Üyeleri
dâhil bulunan „ iktisat fakülteleri dekanlarının unutulduğu görülmüştür. Madde, bu hususla
rın ilâvesiyle yeniden kaleme alınmıştır.
*
Madde 11 — Bu madde, başkan ve başkanvekilinin asıl üyeler arasından seçileceğini ve seçime
katılacak üyelerin de sadece asıl üyeler olacağını belirtecek tarzda yeniden kaleme alınmıştır.
Madde 12. — Bu maddeye eklenen 2 nci ve 3ncü fıkraların ilâve edilmesinin sebebi, seçici ve
aday gösterici makam, kurul ve kurumların ayrı olması dolayısiyle, yedek üyelerin otomatik ola
rak asıl üyelerin yerini doldurması sonucunda, bu makam, kurul ve kurumlara ayrılmış konten
janların ihlâlini önlemek endişesidir.
ikinci bölümün başlığı aynen kabul edilmiştir.
Madde 13. — Bu madde, redaksiyon bakımın lan bâzı önemsiz tashihlerle kabul edilmiştir.
Madde 14. — Bu madde, adaylığın bahis konusu olamıyacağı seçimlerin, Anayasanın 168 nci
maddesinin 4 ncü fıkrasında, belirtildiği veçhile, yasama meclisleri seçimleri olduğunu belirtecek
şekilde ve ayrıca, müşahebeti dolayısiyle, mahallî idareler seçimleri de ilâve edilmek suretiyle ye
niden kaleme alınmıştır.
Madde 15. — Bu madde, 2 nci bentte sayılan hallerin vukuunda Anayasa Mahkemesince alına
cak kararın yedek üyelerin de iştiraki suretiyle ittihaz olunacağını belirtecek şekilde yeniden ka
leme alınmıştır.
Üçüncü bölümün başlığı aynen kabul edilmiştir.
Madde 16. — Bu madde aynen kabul edilmiş; sadece, kanun sayılarının
tedahülü ihtimali
mevcudolduğundan 7244 sayılı Kanunun tarihi de metinde ayrıca zikredilmiştir.
Madde 17. — Bu maddede de, 16 nci maddedeki tadile muvazi bir ilâve yapılmıştır.
Dördüncü bölümün 'başlığı aynen kabul edilmiştir.
Madde 18. — Bu maddenin 1 nci fıkrasında bahis konusu olan «Başkanlık Divanı» ibaresi,
mûtadolarak, mahkemenin başkanı ile başkarivekilini kasdetmek için kullanıldığı cihetle, iltibas
ları önlemek ve yanlış bir tâbirden kaçınmak için bu fıkranın 2 nci cümlesi çıkarılmıştır,
Ayrıca, maddenin son fıkrası, için, Adalet Komisyonunun metni benimsenmiştir,
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- m Madde 19. — Bu madde metne yeni olarak ilâve edilmiştir. Bu suretle, 18 nci maddede «Baş
kanlık Divanı» ibaresiyle kasdedilmek istenen Genel Sekreterlik teşkilâtının kurulacağı belirtil
miştir.
Madde 20. — Bu madde tasarının 19 neu maddesine tekabül etmektedir.
Maddenin 1 nci bendinde birarada yer alan iptal dâvası ve itiraz prosedürleri birbirinden
ayrılmış ve itirazen Anayasa Mahkemesine intikal eden işler için ayrı bir bent, 2 nei bent olarak,
metne ilâve edilmiştir.
Bahis konusu yeni 2 nci bentde, ayrıca, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan jsıfatiyle haktığı
işlerde Anayasanın 151 nci maddesinin nasıl uygulanması gerektiği de teshit edilmiş ve bu tak
dirde, Yüce Divanın, itiraz konusunu bir mesebi müste'hire telâkki ederek, dâvaya aravermesi
ve Anayasa Mahkemesi sıfatiyle Anayasaya aykırılık konusunu hallettikten sonra dâvaya Yüce
Divan sıfatiyle bakmaya devam etmesi gerektiği hususu tasrih 'olunmuştur. Bu tasrihin ibir fay
dası da, Anayasanın 151 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı üç aylık müddetin, ibu halde
dahi meselei müstc'hirenin karara bağlanma süresi olarak tatbik edileceğini sağlamış olmasıdır.
Tasarıdaki diğer bentler, yeniden numaralandırılmış ve maksadı daha iyi, ifade edecek şekilde
kaleme alınmıştır.
Dördüncü kısmın başlığı, bu kısmın muhtevasına daha uygun dUşecek şekilde; «İnceleme ve
Yargılama Usulleri» olarak değiştirilmiştir.
Birinci bölümün 'başlığı, «Anayasa Maihkemesi sıfatiyle bakılan işlerde usul» tarzında tadil
edilmek suretiyle daha sarih bir hale sokulmuştur.
Madde 21. — Bu madde, tasarının 20 nci maddesine tekahül etmektedir.
Bu maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci ibendi, Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası açmaya
yetkili olan siyasi, parti grupunun ayn ayrı Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosundaki grup
lar olmayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısında mevcudolan aynı partinin
hem milletvekilleri, hem de Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu gruplan 'olduğu tasrih
edilmek suretiyle değiştirilmiştir. Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinden nihai 'olarak
çıkarak kanunlaşmış ve neşredilmek suretiyle de yürürlüğe girmiş olan bir metin aleyhinde iptal
dâvası açmak, bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında müşterek bir görüşe
* sahibolmasının aranmasını gerektirecek kadar önemli ve ciddî bir meseledir.
Diğer taraftan, bu maddenin bu fıkrasının 2 ve 3 ncü bentlerinde siyasi partilerden bahsedil
miş olması, daha ziyade, seçim sisteminin netice eri yüzünden Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası ge-eğince grup teşkil edecek kadar kuvvet bulama
mış olup haddi zatında halkoyunda bir kuvvet olan siyasi partilere Anayasa Mahkemesinde iptal
dâvası açmak imkânının verilmesini sağlamak içindir. Bahis konusu 4 ncü bentte kasdolunan
husus ise, daha ziyade, modern siyaset ilminin kabul ettiği parlâmento içindeki iktidarı muha
lefet ayırımının bir neticesi olarak teşekkül edip faaliyette bulunacak olan siyasi parti grupları
na aynı hakkın tanınmış olmasıdır. Nitekim, siyasi partilere tanınan iptal dâvası açma hakkı
nın esas mesnedi de budur. İmdi, aynı Parlâmento içinde, Anayasa Mahkemesinde bir iptal dâvası
açılmasını gerektirecek derecede önem ve ciddiyet kesheden ve bu itibarla, her halükârda ekseri
ya büyük bir siyasi mesele halini almasından içtinabı mümkün olmıyan bir meselede, aynı partinin
milletvekillerinin ayn, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ise ayrı hareket etmeleri, Anayas'amızıu
teşvik ettiği siyasi partiler rejiminin esaslarına da uygun düşmez.
Bu vesile ile şunu da belirtmek lâzımdır ki, yakarda izah edildiği şekilde büyük bir siyasi me
sele halini almamakla beraber, meselâ, yasama meclislerinin/ yetkileriyle ilgili bir konuda, parti
farkı gözetmeksizin iptal dâvası açmalk imkânı, bu maddenin aynı fıkrasının 5 nci bendiyle esa
sen ayrıca tanınmış olmaktadır, Bununla beralber, bu bentten her istifade edilmek istenişinde grup
disiplininin işletilmesinin mümkün olmadığı neticesine de varmamak lâzımdır.
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_ 3 8 Bu arada, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasının, bağımsızlara ve belli bir yasama mec
lisinde ondan aşağı üyesi oları siyasi parti 'üyelerine grup kurma imkânını tanımadığını belirtmek
lâzımdır. Bağımsızlar, buna rağmen, bilhassa Cumhuriyet Senatosunda, bahis konusu 5 nci bent
ten istifade edebileceklerdir, ö t e yandan, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda ayrı ayrı
asgari on üyesi olmıyan siyasi partilerin milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyesi toplamının onu
bulması takdirinde, komisyonumuzca kaleme alınmış olan şekliyle 4 ncü bentden istifade etme
imkânları bu partilere tanınmış olmaktadır.
Bu arada, Cumhurbaşkanınca açılacak iptal dâvaları için Cumhurbaşkanının iptal dâvası açma
dilekçesini tanzim tasarrufunun, Anayasanın 98 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tâbi olacağını ha
tırlatmak faydalı olacaktır.
Madde 22. — Bu madde, tasarının 21 nci ma idesine tekabül etmektedir.
Bu madde, maksadı daha iyi ifade edecek şeidlde- yeniden kaleme alınmıştır.
Madde 23. — Bu madde metne yeni olarak ilâve edilmiştir. Bu madde ile, Anayasanın 65 n<?.i
maddesinin 5 nci fıkrası hükmü, bu kanuna ithal edilmiş olmaktadır.
Bu vesile ile şunu belirtmek lâzımdır kî, usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş olan - ve
kanun kuvvetini haiz bulunan - bir milletlerarası andlaşma, eğer bir onaylamayı uygun bulma ka
nununa konu teşkil etmişse, bu milletlerarası andlaşmanın hükümleri aleyhinde iptal dâvası açıl
ması bahis konusu olmamakla beraber, yukarda zikri geçen onaylamayı uygun bulma kanunu
aleyhinde şekle ve muhtevaya taallûk eden sebepler dolayısiyle, Anayasa Mahkemesinde iptal dâ
vasi açmak kabildir. Bunur- gibi, bu kanunlar aleyhinde, Anayasa Mahkemesine itirazen de başvuru
labilir.
Madde 24. — Bu madde de, metne yeni ilâve edilmiştir.
Bu madde ile, Anayasanın 153 ncü maddesi hükmü, Anayasa Mahkemesi, şıkkına tatbik edilmiş
olmaktadıı*.
Madde 25. — Bu madde, tasarının 23 ncü maddesine tekabül etmektedir.
Bu madde, tasarıdaki şekliyle, parti tüzüklerine ve siyasi parti grupları iç yönetmeliklerine
fazla bir genişlik bırakır mahiyette görülmüştür. Bu itibarla, partiler adına açılan iptal dâvalarının
partinin genel başkan veya genel başkanvekilleri tarafından, partinin en yüksek merkez organı
nın en az üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alacağı kararla yetkili kılınarak açılması; ve, siyasi
parti grupları için de, bu yetkinin grup başkan veya başkanvekilliklerine, grup genel kurulu
tarafından en az üye tamsayısının salt çoğunluğiyle verilmesi esası kabul edilmiştir. Parti tüzük
leri ve grup iç yönetmeliklerinde daha yüksek bir karar nisabının tesbiti de mümkündür. .Aynı hu
sus, Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ye üniversiteler için de ka
bul edilmiştir; ancak, bu şıklarda, her halde, bu kurulların genel kurullarının ve üniversite se
natolarının üye tamsayısının salt çoğunluğu, kurulların başkanlarını ve üniversite rektörlerim
iptal dâvası açmaya yetkili kılmak için kifayet edecektir.
Madde 2Q. — Tasarının 22 ve 43 ncü maddelerinde birbirinin tekrarı olan birçok hususlar mü
şahede edilmiş ve bu iki madde birleştirilip 26 nci madde olarak yeniden kaleme alınmıştır. (Ta
sarının 26 nci maddesi 31 nci maddesiyle birleştirilerek, komisyonumuz metninin 33 ncü maddesi
haline getirilmiştir.)
Ayrıca, dilekçedeki noksanlıklar hususundaki kararın, Anayasa Mahkemesi içinden seçilen bir
kurul tarafından değil; fakat, bizzat mahkeme genel kurulu tarafından incelenmesi ve tamamlan
ması için mehil verilmesi esası, işin önemine binaen kabul edilmiştir.
Madde 27. — Bu madde, tasarının 24 ncü maddesine tekabül etmektedir.
Tasarıdaki, «dâva dilekçe ve cevap lâyihalarının tasdikli suretleriyle birlikte dosyayı Anayasa
Mahkemesine gönderir» ibaresi, gerek hukuk, gerek ceza dâvalarını kapsamak ve dosya muhte
vası içinde Anayasa Mahkemesini ilgilendirebilecek her hangi bir vesikanın oraya gitmemesini ön
lemek için, «dosya muhtevasının mahkemece bu konuyla ilgili görülen tasdikli suretleriyle birlik
te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilir.» ibaresiyle değiştirilmiştir.
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-mMadde 28. — Bu madde, tasarının 25' nci maddesine tekabül etmektedir.
Bu maddeye bir ikinci fıkra ilâve edilmiştir. Filhakika, tasarıdan önemsiz tashihlerle alı
nan 1 nci fıkra, Anayasa Mahkemesinin, müracaatçının gerekçeleriyle bağlı olmadığını; iptali
bahis konusu olan kanunu, içtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümlerini, başka gerekçe
ile de iptal edebileceğini belirtmektedir. Bunun mânası şudur ki, Anayasa Mahkemesi, sadece
iptal dâvasının veya itirafın doğrudan doğruya zikrettiği kanunu, içtüzüğü veya bunların belirli
madde veya hükümlerini iptal etmekle iktifa etmek mecburiyetindedir. Ancak, iptal dâvası açılması
veya itiraz yoliyle yapılan müracaat sadece, bir kanunun veya içtüzüğün belirli madde veya
hükümlerini hedef tutuyorsa, bâzı hallerde, bu belirli madde veya hükmün iptali neticesinde,
aynı kanun veya içtüzüğün müracaatte istihdaf odilmiyen diğer bâzı madde veya hükümleri fiilen
gayrikabili tatbik hale gelebilir. Bu gibi fiilen gayrikabili tatbik hale gelmiş madde veya hü
kümlerin tatbiki ise, hukuk düzeninde keşmekeş doğurabileceği gibi, mahkemelerin bu gibi hü
kümleri tatbikten kaçınmaları da ihkakı haktan imtina sayılabilecektir. Bu gibi aksaklıkları ön
lemek maksadiyle, Anayasa Mahkemesine, bu hallerde, gerekçesinde açıkça belirtmek şartiyle,
belli bir madde veya hükmün iptali sonucunda aynı kanun veya içtüzüğün fiilen gayrikabili tat
bik hale gelen diğer madde veya hükümlerini veya tümünü iptal yetkisi de tanınmıştır.
Madde 29. — Tasarının 29 ncu maddesi kaldırılmıştır.
Filhakika, tasarının bu maddesinde 'bahis konusu olan Yüce Divan duruşmalarının aleniyeti hük
mü, umumi hükümlerin Yüce Divanca esasen tatbik edilecek olanlarmdandır ve burada ayrıca zikrine
lüzum görülmemiştir.
Komisyonumuzun metninin 29 ncu maddesi, tasarının 32 nci maddesine tekabül etmektedir.
Komisyonumuz, tasarının 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasını daha vazıh ve kanun tekniğine uygun
şekilde kaleme almış ve bir 3 ncü fıkra ilâve etmek suretiyle, siyasi partilerin gelir kaynakları ve gi
derleri üzerinde Anayasa Mahkemesince yapılacak denetimin, ancak, Anayasanın 57 nci maddesinin
3 ncü fıkrasının bu konuda çıkarılmasını emrettiği özel kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapı
labileceğini belirtmek istemiştir.
Madde 30. — Tasarının 30 ncu maddesinin metinden çıkarılması uygun görülmüştür.
Filhakika, tasarının bu maddesindeki, delillerin «Millî sınırlarla 'bağlı kalmak üzere toplana
bileceği hususundaki hüküm, devletler hukukunun umumi 'kaidelerinin ve milletlerarası, andlaşmaların verebileceği muhtelif salâhiyet ve imkânların Anayasa mahkemesince, Yüce Divan
sıfatiyle çalışırken kullanılmaması gibi bir sotıu^ doğurabilecektir. Diğer mahkemelerin istifade
edebilecekleri birtakım imkân ve yetkilerden Yüce Divanın istifade edememesi 'mantıki olamaz.
Bundan başka, Yüce Divanın istina'be yoluna başvuranı aması ve başka mahallerde yapacağı tah
kikatı "kendi üyeleri arasından seçeceği naip voya naipler vasıtasiyle yapması da, işleri uzatacağı
mülâhazasiyle kabul edilmemiş ve ıbu konuda da umumi hükümlerin tatbiki uygun görülmüştür.
Komisyonumuzun metninin 30 ncu maddesi, i asarının 33 ncü maddesine tekabül etmektedir.
Komisyonumuz, tasarının 33 ncü maddesinde redaksiyona mütaallik bâzı tadillerden başka, 3 ncü
fıkrada, üniversitelerin iki profesör tarafından temsil edileceğine dair hükmü değiştirerek, doçentlerin
de üniversiteleri, Anayasa Mahkemesi önünde temsil etmeleri imkânını sağlamıştır, öte yandan, bü
tün üniversitelerde Hukuk Fakültesinin bulunmadığı nazarı itibara alınarak, Hukuk Fakültesi eğer
varsa, bu iki öğretim üyesinden birinin bu fakülteden olması hususu tasrih edilmiştir.
Komisyonumuz, ayrıca, tasarının 33 ncü 'maddesinin 4 ncü fıkrasını maksada uygun 'bulmıyarak
çıkarmış ve yerine başka bir hüküm koymuştur. Filhakika, Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 neü
fıkrası gereğince, «görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren haller dışında, Meclis tartışmala
rına» katılmaktan ve oy kullanmaktan menedilen Cıumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
larının, Anayasa Mahkemesi önünde bahis konusu olacak ve 'birçoğu önemli siyasi tepkiler yara
tabilecek olan işler ezcümle iptal dâvaları vesilesiyle, muhtelif siyasi partilerin ve siyasi parti
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gruplarının değişik görüşlere sahiboldukları karam ve içtüzükler hakkında yazılı mütalâa verme
leri, Anayasanın mezkûr hükmünün kıskançlıkla korumaya çalıştığı, teşriî organ başkanlarmm
tarafsızlığı esasiyle bağdaştırılaınamıştır. Diğer taraftan, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Başkanlarının, tasarıdaki metinde bahis konusu 'olduğu şekilde, kendi meclislerinden iki üyeyi
hangi kıstaslara dayanarak seçecekleri de anlaşılamamıştır. Bu iki üyeyi seçerken, Meclisler Baş
kanlarının, şu veya bu siyasi parti veya grup tarafından tarafgirlikle itham edilmeleri kolay
lıkla tahakkuk edebilecek bir ihtimal olup, bu dahi, Anayasanın ruhuna aykırı telâkki edilmok
icabeder.
Nihayet, bir kanunun iptali için dâva veya itiraz yoliyle veyahut bir içtüzüğün iptali için
dâva yoliyle Anayasa Mahkemesine müracaat edildiği vakit, davalının Türkiye Büyük Millet
Meclisi veya belli 'bir Yasama Meclisi olduğunu sanmak külliyyen yanlıştır. îptal dâvası veya iti
raz, sadece bir hukuk kaidesine karşıdır. Nitekim, aynı Meclisten çıkan belli bir kanun, belki
de, başka bir gün değişik bir ekseriyet oldulğu için 'kabul edilemiyecekti; bu durumda, o kanun
dolayısiyle niçin bütün bir teşriî organın -• muhatap addedilmesi gerektiğini anlamak kabil değil
dir. Bundan başka, iptal dâvası açma süresi olan doksan günün geçmesinden sonra, itiraz yolu
kayıtsız şartsız ve ilâniıhaye açık kaldığına igöre, faraza elli sene sonra hir kanun aleyhinde itiraz
yoliyle iptal bahis konusu olsa, bu kanundan dolayı o zamanki teşriî organı muhatap almanın yer
sizliği daha iyi anlaşılır.
Aslında, mesele, tamamen, Anayasayı anlayış ve yorumlayış meselesiyle ilgilidir. Anayasanın
birçok hükümleri ve bilhassa insan hak ve hürriyetlerine ve iktisadi ve sosyal *hak ve ödevlere
mütaallik hükümleri, yaşayan hükümler olarak, yıllar içersinde, aynı özü muhafaza etse 'bile, de
ğişik muhtevalar kazanabilecektir. Anayasa; hükümlerinin bu anlamdaki muhtevası konusunun
siyasi ve ideolojik veçhesini ve bu hükümlerin baJhsedilen tarzda muhteva kazanmasında siyasi
partilerin rolünü inkâr etmek mümkün olamaz. Bu itibarla, tasarı metninin 4 ncü fıkrası yerine
komisyonumuzca ikame olunan fıkra ile, komisyonumuz metninin 21 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının 2, 3 ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açma yetkisine
sahip bulunan siyasi partilerle siyasi parti 'gruplarına, başkalarının açtığı iptal dâvası veya yap
tığı itiraz sebebiyle Anayasa Mahkemesi önüne gelen işlerde, istedikleri takdirde, bu Mahkemeye
yazılı mütalâa vermek hakkı tanınmıştır. Bu nütalâayı verebilmek için şartlar, komisyonu
muz metninin 25 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 ve 2 nci bentlerinde zikredilen aynı şart
lardır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi de lüzumlu gördüğü takdirde, yukarda bahis konusu siya
si partilerden ve gruplardan, - pek tabiî olarak, eşitlik esasına riayet ederek - sözlü izahlarım din
lemek üzere iki temsilci talebedebilecektir.
Madde 31. •—- Tasarının 31 nci maddesi, tasarının 26 nci
numuz metninin 33 ncü maddesi haline getirilm ştir.

maddesiyle birleştirilerek komisyo

Komisyonumuz metninin 31 nci maddesi, tasarının 34 ncü maddesine tekabül etmektedir. Bu
maddeye, komisyonca, avukat adedinin biriden fazla olabileceğini gösteren bir ibare eklenmiştir,
Madde 32. — Bu madde, tasarının 35 nci maddesine tekabül etmektedir.
Komisyonumuz, tasarının metninde, sadece, diğer maddelerde yapılan tadilâtın
değişiklikleri yapmakla iktifa etmiştir.

icabı olan

Madde 33. — Tasarının gerek 26, gerek 33 ncü maddelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyesi olmıyan Bakanların Anayasanın 105 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince haiz oldukları
dokunulmazlığın bahis konusu edilmediği müşahede edilmiş ve Anayasanın mezkûr 'hükmü, doku
nulmazlık hususunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanlarla Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri arasında hiçtor fark • gözetilmemeğini âmir bulunduğundan, bu statüdeki
bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde dahi Anayasa Mahkemesine iptal isteminde
bulunulabileceği kabul edilmiştir.
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- 41 (Anayasada, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanların dokunulmazlığının hangi
yasama meclisince kaldırılacağına dair bir sarahat olmama«ı muvacehesinde bu hususun kanunla tanzim edilmesi gerekmektedir. Bakanların tam siyasi sorumluluğunun Millet Meclisi karşısında mevcudolduğu hususuna kıyasen, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanların dokunulmazlığının
Millet Meclisince kaldırılması 20 nci maddenin 6 ncı bendi hükmiyle kabul edilmiştir.)
Komisyonumuz, bu maddeyi, tasarının 26 v^ 31 nci maddelerinde yer alan esasları, bu kısmın bu
bölümünün dokunulmazlığın kaldırılması aleyhindeki iptal istemlerinde uygulanacak diğer hükümle
rini de belirterek yeniden kaleme almıştır.
İkinci bölümün başlığı, birinci bölümün ballığına mütenazır olarak «Yüce Divan sıfatiyle bakı
lan işlerde usûl» olarak değiştirilmiştir.
Madde 34. — Bu madde, tasarının 27 nci maddesine tekabül etmektedir. Komisyonumuz, bu mad
dede, sadece, «mevcut» kelimesini «yürürlükteki?» kelimesiyle değiştirmiştir.
Madde 35. — Bu madde, tasarının 28 nci maddesine tekabül etmektedir. Komisyonumuz, bu
maddede, redaksiyona mütaallik bâzı değişiklikler yapmış ve ezcümle, Cumhuriyet Başsavcısının
görevini, lüzumu halinde, Yüce Divanda ifâ edesek şahsın Yargıtay Büyük Genel Kurulunca
seçimi usulünü sarahatle tesibit eylemiştir.
Üçüncü bölüm: Üçüncü bölüm ayırımı ve bu bölümün başlığı olan «îptal ve parti kapatma
dâvalarında özel hükümler» ibaresi, metinden tamamiyle çıkarılmıştır. Filhakika sistematik bakı
mından, bu kısmın birinci bölümü ve üçüncü bölümünün maddelerinin değişik bir sıra dâhilinde
ve birinci bölüm içerisinde yer alması daha uygun görülmüş ve bu arada, bâzı maddeler de tevhiden ve tadilen yeniden kaleme alınmıştır.
Tasarının dördüncü bolümü, başlığıyle birlikte, üçüncü bölüm olarak kabul olunmuştur.
Madde 36. — Bu madde, tasarının aynı numaralı maddesine tekabül etmekte olup bâzı nok
talama değişiklikleriyle aynen kabul edilmiştir.
Madde 37. — Bu madde de, tasarının aynı "numaralı maddesine tekabül etmektedir.
Başkanın ve Başkanvekilinin bulunmadığı zaman Başkanlık görevini ifâ edecek üyenin teshi
linde Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyelere bir nevi imtiyaz tanınması uygun görülmiyerek
bu üyenin çoğunlukla seçilmesi esası kabul edilmiştir.
Madde 38. — Bu madde de, tasarının aynı numaralı maddesine
madde, redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul edilmiştir.

tekabül

etmektedir.

Bu

Madde 39. — Bu madde de, tasarının aynı numaralı maddesine
madde, zabıt kâtibinin sanki karara katılmış gibi kararı imzalaması
«Zabıt kâtibi» ibaresi çıkartılarak kabul edilmiştir.

tekabül etmektedir. Bu
uygun görülmediğinden,

Madde 40. — Bu madde de, tasarının aynı numaralı maddesine tekabül etmektedir.
Komisyonumuz, maddenin birinci fıkrasındaki, «Sair suretlerle yardımda bulunurlar» ibare
sini lüzumsuz bularak çıkarmıştır. Ayrıca, bu fıkra kendilerinden bilgi, evrak ve belge istenebile
cek her nevi organ, makam, gerçek ve tüzel kişi ve teşekkülleri içine alacak şekilde yeniden ka
leme alınmıştır. Ayrıca, «.evrak» mefhumunun «belge» mefhumundan fvsklı ve daha geniş bir
mefhum olduğu nazarı itibara alınarak, her hangi bir karışıklığı önlemek için her iki tâbirin bir
arada zikredilmesi uygun görülmüştür.
Maddede, redaksiyona mütaallik tadiller de yapılmıştır.
Bundan başka, maddeye son fıkra olarak bir fıkra ilâve edilmiş ve istenen sırrın verilmemesi
halinde, bu sırla alâkalı hususların - Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatiyle çalıştığı vakit sanık aleyhinde delil teşkil edemiyeceği belirtilmiştir. Bu ilâve, hukukun genel ilkelerinin pek
tabiî bir sonucu olarak mütalâa edilmiştir.
Madde 41. — Bu madde de, tasarının aynı numaralı maddesine tekabül etmekte olup Anaya
sa Mahkemesi îçtüzüğünüu Resmî Gazetede yayınlanmasına mütaallik bir ikinci fıkranın ilâveM. Meclisi
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siyle aynen kabul edilmiştir. Bu fıkranın ilâvesi, bahis konusu içtüzük birçok önemli usul hü
kümleri ihtiva edebileceğinden zaruri sayılmıştır.
Madde 42. — Tasarının aynı numaralı maddesine tekabül eden bu ımadde de bâzı noktalama
ilaveleriyle aynen kabul edilmiştir. .
Madde 43. — Tasarının 43 ncü maddesi 22 nci maddesiyle tevhiden komisyonumuz metninin
26 ncı maddesi haline getirildiğinden metinden çıkarılmıştır.
Komisyonumuz metninin bu maddesi, tasarının 44 ncü maddesine tekabül etmektedir. Bu mad
de, bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle aynen kabul edilmiştir.
Madde 44. — Tasarının 45 nci maddesine tekabül eden bu madde de, bâzı noktalama tashihleriyle aynen kabul edilmiştir.
"
Madde 45. — Tasarının 46 ncı maddesine tekabül eden bu madde, imlâya mütaallik bâzı önem
siz tashihlerle aynen kabul edilmiştir.
Madde- 46. — Bu madde, tasarının 47 nci maddesine tekabül etmektedir,
Tasarıdaki metin, Anayasa Mahkemesi üyelerine çekinme hakkını, çekinme sebeplerini tahdidetmeksizin tanımıştır.
Komisyonumuz, bu sistemi yerinde görmemiş ve Hükümetçe yeniden kaleme alman metni ka
bul etmiştir. Bu yeni metne göre çekinme, ancak, dâvaya veya işe bakmanın caiz olmadığı haller
de mümkün sayılmış ve bu maddede, çekinmenin tekemmülü için gerekli prosedür gösterilmiştir.
Bu prosedüre göre, bu konudaki karar Anayasa Mahkemesince verilecektir.
Madde 47. — Tasarının 48 nci maddesine tekabül eden bu maddedeki «Ağır para cezası» tâbiri
«para cezası» olarak değiştirilmiş ve ayrıca, bu maddeye bir ikinci fıkra eklenerek bu para ceza
sının Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna
göre tahsil edileceği belirtilmiştir. Bu suretle, bu. ceza dolayısiyle hapis ihtimali bertaraf edilmiş
olmaktadır.
Madde 4 8 . — Bu madde tasarının 49 ncu maddesine tekabül etmekte olup tasarıdaki metin re
daksiyona mütaallik bâzı tashihlerle kabul edilmiştir.
Madde 49. — Tasarının 50 nci maddesine tekabül eden bu madde metni redaksiyona mütaallik
bâzı değişikliklerle kabul edilmiştir.
Madde 50. — Bu madde, tasarının 51 nci maddesine tekabül etmektedir. Bu madde metni, Ada
let Komisyonunun - Hükümetin de katıldığı - görüşüne uyularak kabul edilmemiştir. Gerçekten,
Anayasa Mahkemesine, hukuk nizamında bir kanun veya içtüzüğün iptali neticesinde açılacak
olan boşluğu bir kararla doldurma yetkisinin tanınması, Anayasanın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde
yer alan görevler ayrılığı ilkesine aykırı düşmektedir. Eğer Anayasamız, bu konuda görevler ay
rılığı ilkesine bir istisna getirmek isteseydi, bunu açıkça yapması gerekirdi. Kaldı ki, Anayasanın
152f nci maddesinin 2 nci fıkrasında, Anayasa Mahkemesine kendi iptal kararlarının yürürlüğe
girmesini tehir etme yetkisinin tanınmasının sebeplerinden biri de, aradan geçecek zaman zarfın
da yasama organının gereken kanunu çıkararak bu boşluğu doldurmasına imkân vermektir.
Diğer taraftan, Adalet Komisyonu metninin 3 ncü fıkrasında, Anayasanın 152 nci maddesinin
2 nci fıkrasiyle Anayasa Mahkemesine verilmiş olan tehir yetkisi dar bir anlamda mütalâa edil
miştir. Gerçekten, Anayasanın mezkûr maddesinde, Anayasa Mahkemesinin, kendi kararlarının
yürürlüğünün tehir edilmesine, sadece kamu düzeni bakımından vahîm bir boşluk vukuu şıkkında
değil; fakat, daha geniş anlamda «gereken hallerde» karar verebileceği belirtilmiştir. Filhakika,
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir hukuk kaidesinin hukuk düzeninden cıkanlmasiyle kamu
düzenini tehdidedici bir boşluk husule gelmesi bahis mevzuu olmıyabilir; % ve, Anayasa Mahke
mesi, sadece, iptal kararının herkes tarafından öğrenilmesini, iptal edilen hükmün - meselâ uzun zaman tatbik edilegelmiş olmasından doğmuş alışkanlıkların izalesini teminen uygun gör
müş olabilir.
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Madde, komisyonumuzca, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki takdir yetkisi aynen muhafaza
olunmak suretiyle kaleme alınmıştır. Ayrıca, bir hukuk kaidesinin iptali sonucunda hâsıl olabile
cek boşluk kamu düzenini tehdidedici mahiyette ise, o zaman, Anayasa Mahkemesine bu hususu
takdir ettikten sonra, kendi uygun göreceği süre içinde kararının tatbikini geciktirme mecburi
yeti de - Adalet Komisyonunun metninde olduğu gibi - yüklenmiştir; aynı şıkta, Anayasa Mahke
mesi, durumdan, boşluğu doldurmak için gereken muamelelere tevessül edilmesini teminen, yasa
ma meclisleri başkanlıklarını ve Başbakanlığı haberdar etme mükellefiyetine de - yine Adalet Ko
misyonu metnine benzer tarzda - tâbi tutulmuştur.
Madde 51. — Tasarının 52 nci maddesine tekabül eden bu madde, 40 ncı maddenin 1 nci fık
rasındaki değişikliğe uygun olarak tadilen kabul edilmiştir.
Madde 52. — Bu madde, tasarının 54 ncü maddesine tekabül etmekte olup, sistematik bakı
mından beşinci kısımdan çıkarılıp dördüncü kısma alınmıştır.
Madde metninde, birinci ve ikinci fıkraların yerleri, önem sırası bakımından değiştirilmiştir.
Bundan başka,, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri
sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturmanın usulü hakkında lüzumlu görülecek kaidelerin
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde yer alacağı belirtilmiştir.
Bu vesile ile komisyonumuz metninin 1 nci fıkrasında yer alan özel soruşturma usulüne tâbi
bütün suçların Yüce Divanın yetkisine girmediğini belirtmek lâzımdır. Gerçekten, Yüce Divan,
Anayasa Mahkemesi üyelerini sadece görevleriyle ilgili suçlarından dolayı muhakeme edebilir. Yü
ce Divan, Anayasa Mahkemesi üyelerini, görevleri esnasında işledikleri görevleriyle ilgili olmıyan
suçlan dolayısiyle muhakeme edemez. Bu gibi suçlarla ilgili dâvalara âdi mahkemelerde bakılır.
Beşinci kısmın başlığı, «Personel işleri ve malî işler» olarak değiştirilmiş ve böylelikle, bu baş
lık, bu kısmın muhtevasına daha uygun bir hale sokulmuştur.
Madde 53. —..Bu madde, tasarının 55 nci maddesine tekabül etmektedir. (Tasarının 53 ncü mad
desi ise, komisyonumuzun metninin 55 nci maddesi olarak beşinci kısma aktarılmıştır.)
Bu maddenin 2 nci fıkrasında birinci derecedeki ita âmirinin Anayasa Mahkemesi Başkanı
olduğu belirtilmiştir.
Son fıkrada ise, bütçe görüşmelerinde ve kadro ve sair konularla ilgili görüşmelerde, Anayasa
Mahkemesiyle ilgili mevzuat hakkında Yasama Meclisleri ve komisyonlarında esas itibariyle Ada
let Bakanının bulunacağı hususu belirtilmiştir.
Madde 54. — Tasarının 56 ncı maddesine tekabül eden hu maddede 1 ve 2 nci fıkralar çıkarıl
mıştır. Gerçekten, Anayasa Mahkemesi üyelerinin özlük işlerinin görülmesinin ve bilhassa sicille
rinin tutulmasının, bizzat Anayasa Mahkemesine bağlı teşkilât tarafından yapılması, çok daha
uygun olacaktır.
Madde 55. — Bu madde, tasarının 53 ncü maddesine tekabül etmekte olup, sistematik bakım
dan beşinci kısma nakledilmekle ve bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul olunmuştur.
Madde 56. — Bu madde, tasarının 57 nci maddesine tekabül etmekte olup raportörlerin tâyini
konusunda 18 nci maddede derpiş edilen özel usulün saklı olduğuna dair bir sonuncu fıkra ilâve
siyle kabul edilmiştir.
Madde 57. — Tasarının 58 nci maddesine tekabül eden bu madde, 'bâzı redaksiyon değişiklik
leriyle kabul edilmiştir.
Madde 58. — Tasarının 59 ncu maddesine tekabül eden bu madde, bâzı redaksiyon değişik
likleriyle kabul edilmiştir.
Altıncı kısmın başlığı aynen muhafaza edilmiştir.
Geçici madde 1. — Bu madde, tasarının aynı numaralı geçici maddesine tekabül etmektedir.
Madde metnindeki «kurulur» kelimesi «faaliyete geçer» olarak değiştirilmekle, bahis konusu bir
ay içinde Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gazete ile ilân edilmesi gerektiği
ifade edilmek istenmiştir.
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Geçici madde 2. — Tasarının aynı numaralı geçici maddesine tekabül eden bu maddedeki
«tarih» kelimesi çıkartılmıştır. Gerçekten, Anayaıanın 9 ncu geçici maddesinin 1 nci fıkrasından
da anlaşılacağı veçhile, Anayasa Mahkemesi, görevine, göreve başladığının Resmî Gazete ile ilâ
nından önce başlayıp Resmî Gazetedeki ilân keyfiyeti, sadece, bu hususun tesbit ve ilânına inhisar
edecek değildir.
Anayasa Mahkemesinin görevine başlamasiyle bu hususun Resmî Gazetede ilânı aynı güne raslamak gerekir. Gerçekten, aksi halde, Anayasanın 9 ncu geçici maddesinin 1 nci fıkrasının tatbikatı
bakımından karışıklıklarla karşılaşılması mümkündür. Nitekim, tasarıdaki' metne göre, Anayasa
Mahkemesi görevine başladığı halde, bu hususun Resmî Gazetede ilânına değin, Anayasanın 151
nci maddesinin mahkemelerce uygulanmasına imkân olmıyacaktır. Böyle bir yorum tarzı ise man
tıki sayılamaz.
Geçici madde 3. — Bu madde, bâzı redaksiyon düzeltmeleriyle kabul edilmiş ve ayrıca, metne,
Anayasa Mahkemesi Başkanının seçimi için yapılacak toplantıya kimin başkanlık edeceğini belir
ten bir fıkra ilâve edilmiştir.
Geçici madde 4. — Tasarının aynı numaralı geçici maddesi, bâzı redaksiyon
kabul edilmiştir.

düzeltmeleriyle

Geçici madde 5. — Tasarının 5 nci geçici* maddesi, 1962 yılı Bütçe Kanununa ek (D) cet
veline bâzı kadroların eklenmesine dair olduğundan, Anayasanın 94 ncü maddesinin bütçe kanun
ları için derpiş ettiği prosedüre tâbidir. Tasarının diğer maddelerinin tâbi olduğu Anayasanın 92
nci madesindeki prosedürü bu madde için uygulamak imkânı mevcudolmadığmdan, komisyonu
muz, madde metnini aynen tasvibetmekle beraber, bu maddenin tasarıdan çıkartılmasına karar
vermiştir. Bu maddenin, ayrı bir kanun tasarısına dâhil edilerek bir an önce sevk edilmesi gerek
mektedir.
Komisyonumuz metnindeki 5 nci geçici madde, Anayasanın 9 ncu geçici maddesi hükmünün bu
kanuna ithalini temine matuftur. Bu maddede, ayrıca, teşriî yetkiler icra makamına aidolduğu
devirlerde çıkartılmış olup halen kısmen veya tam/amen mer'i bukınıan ve üzerloıündeM -tadilâtın ka
nunla yapıldığı 5 Nisan 1298 (1882) tarihli î e a n Akar Nizamnamesi, 24 Kânunusâni 1306 (1890)
tarihli Men'i Harik hakkında Nizamname, 16 Kânunusâni 1311 (1895) tarihli Te'seülün Men'ine
dair Nizamname, 27 Mart 1330 (1900) tarihli cevami ve mesacidi şerif ede vaiz ve nasihat ede
cek ulema hakkında Nizamname, 12 < Nisan 1332 (1902) tarihli Darülaceze Nizamnamesi ve 17
Mayıs 1332 (1902) tarihli Vilâyet Meclisi Umumisi Nizamnamci Dahilîsi gibi, kanun mevzuuna gi
ren kaideler ihtiva eden ve öteden beri yasama organı mahkemeler ve yürütme organınca kanun
mahiyetinde kabul edilen metinler hakkında da, bu maddenin 1 nci fıkrasının uygulanacağı belir
tilmiştir.
Bundan başka, yeni Anayasaya göre teşriî tefsirin mümkün olmaması ve teşriî kararlar aley
hinde Anayasa Mahkemesine iptal dâvası veya itiraz yoliyle başvurulamaması karşısında bir ka
nunla ilga edilmedikçe - yürürlükte bulunan teşriî tefsir kararları aleyhinde iptal dâvası ve itiraz
yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulamıyacağı belirtilmiştir. Bununla beraber, bu teşriî tefsir
kararlarının mer'i Anayasa hükümlerine mugayir olması ihtimali karşısında, Anayasaya aykırılık
ların bu yoldan devamını önlemek maksadiyle, Anayasa Mahkemesinin, teşriî tefsir kararına konu
teşkil etmiş olan kanunun hükümlerini bu teşriî tefsir kararlarının o hükümlere verdiği mâna içer
sinde anlamak mecburiyetinde olduğu, bu kararların esasen yargı organlarını bağlaması mu
vacehesinde, belirtilmiştir. Böyle olunca, eğer teşriî tefsir kararı mer'i Anayasaya aykırı ise, o ka
rara konu teşkil etmiş olan kanun veya kanun hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilecek ve
böylelikle, o kanun veya hükümle birlikte teşriî tefsir kararı da kendiliğinden ortadan kalkmış
olacaktır.
Geçici madde 6. — Tasarının 6 nci geçici madiesi de, 1962 yılı Bütçe Kanununa üç milyon li
ralık bir ek ödenek eklemek suretiyle bu Bütçe Kanununda bir değişiklik yapılmasını gerektirM. Meclisi
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diğinden, tasarının 5 nei geçici maddesiyle ilgili aynı mülâhazalarla, tasarıdan çıkarılmıştır. Bu
nunla beraber, komisyonumuz bu maddeyi tasvibetmekte olup, bu maddenin de, bir an önce ha
zırlanıp sevk edilecek bir tasarıda yer almasını gerekli görmektedir.
Komisyonumuz metnindeki 6 neı geçici madde, Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü
fıkrası ile ilgili olarak metne ilâve edilmiştir.
Geçici madde 7. — Bu madde de, metine yeni ilâve edilımiştir. Bu madde, Anayasanın 8 nci geçici mad
desi gereğince, Yüksek Adalet Divanının ve Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki varlıkları sona
erince hâsıl olacak durumu, Anayasa hükümlerine uygun olarak düzenlemektedir. Bu maddenin
Hükümet tarafından teklif edilip, komisyonumuzca kabul edildiği belirtilir.
Yedinci kısmın başlığı aynen kabul edilmiştir.
Madde 59. — Tasarının 61 nci maddesi'bir matlap ilâvesiyle aynen kabul edilmiştir.
Madde 60. — Tasarının 60 ncı maddesi kaldırılmıştır. Bu maddede, Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyelerinin durumunun Devlet Protokol Yönetmeliğinde belirtileceğinden bahsolunmaktaydı.
Komisyonumuz, tasarının 60 ncı maddesinin bu hükmünü tabiî telâkki etmiş ve lüzumsuzluğu do
layısiyle metinden çıkarmıştır. Devlet protokolünde, evvel emirde, Devleti temsil etmesi dolayısiyle
Cumhurbaşkanından sonra, Anayasanın 5, 6 ve 7 nci maddelerindeki sıranın nazarı itibara alınması
gerekeceği aşikârdır. Bu durumda, ferdi protokolde, Cumhurbaşkanından sonra, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanve Bakanları mütaakıp, Anayasada zikredilen yar
gı organlarının en önemlisi olmak dolayısiyle, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkan vekilinin VVÎ ko
misyonumuz metninin 38 nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkralariyle taayyün eden kıdem sırası dâhi
linde evvelâ asıl, sonra yedek üyelerinin yer alacağı; ve kurul halinde protokolde de, Cumhurbaşkanı
ve belli başlı mesai arkadaşları, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlariyle, Ba
kanlar Kurulundan sonra Anayasa Mahkemesinin yer alması gerektiği ve yargı organları mensupla
rının hiçbir suretle mülki erkândan sayılmasına imkân olmadığı, ve ferdî olarak, Anayasada zikredilen
yargı organları başkanlarının yürütme organına tâbi Devlet erkânının hepsinden daha önce yer alması
gerektiği hassaten belirtilir.
Komisyonumuzun 60 ncı maddesi, tasarının 62 nci maddesine tekabül etmekte olup, bu madde, bir
matlap ilâvesiyle aynen kabul edilmiştir.
(1) sayılı cetvel : Bu cetvelin (II) numaralı kısmının başlığı metinde yapılan değişikliğe uygun
olarak «Memurlar» şeklinde değiştirilmiştir. Aynı kısımdaki doktor kadrosu lüzumsuz görülerek çı
kartılmıştır. Buna mukabil Anayasa Mahkemesi kararlarının redaksiyonu, tasnifi ve hıfzedilmesi ba
kımından zaruri görüldüğü cihetle, beşinci dereceden bir kararlar müdürü kadrosu ilâve edilmiştir.
Aynı kısımdaki steno bilen başkâtip kadrosu adedi 1 den 2 ye çıkarılmıştır. Ayrıca, Anayasa Mahke
mesi Genel Sekreterliği teşkilâtı içerisinde bir de p3rsonel şefliği kurulması derpiş edildiğinden, bu
kısma, yedinci dereceden bir personel şefi kadrosu ilâve edilmiş ve dokuzuncu ve onuncu derece me
mur kadrolarının sayısı 2 serden 3 ere çıkarılmıştır.
(2) sayılı cetvel : Anayasanın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim üyelerinin Ana
yasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi imkânını vermesine rağmen, bu fakülte mensupları için bu cet
velin II nci kısmında hiçbir raportör kadrosunun derpiş edilmemesi uygun görülmemiş ve cetvelin
bu kısmına mezkûr fakülte için beşinci dereceden bir doçent - raportör kadrosu ilâve edil
mistir.
(3) sayılı cetvel : Bu cetvel, tasarı metninden çıkartılmasına lüzum hâsıl olan 5 nci geçici
maddeye ek olduğundan çıkartılmıştır. Bununlı beraber, komisyonumuz, bu cetveli aynen
tasvibetmiş olup, bu konuda bir an önce sevk edilmesi gereken kanun tasarısında bu cetvelin
aynen yer alması lüzumuna kaanidir.
VII - İşbu rapor, havalesi gereğince, Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
M. Meclisi
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- VIII - Komisyonumuz, ayrıca, Yüksek Başkanlıkça, Millet Meclisi Genel Kurulunda raporu görüşmelere esas teşkil edecek komisyon olarak tensibedildiğinden, raporunun Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini, Anayasanın 7 nci geçici maddesinin bu kanunun en
geç 25 Nisan 1962 tarihinde kanunlaşmasını gerektirmesi muvacehesinde, teklif eyler. Komis
yonumuz, aynı sebeple, raporun, gündemin Başkanlık Divanı sunuşları dışındaki bütiin di
ğer maddelerinden çnce ve aralıksız olarak müzakere ve intacını ve raporunun müzakeresine
başlanmasından itibaren, Yüce Millet Meclisinin sabah saat 10,00 da çalışmaya başlıyarak, gere
kirse, akşam yemeğinden sonra da oturumlarına devam etmesini teklif eder.
Derin saygı ile arz olunur.
Başkan
Ankara
(Bâzı maddeler hakkında
söz hakkım mahfuzdur)
B, Apaydın

Başkanvekili
İstanbul
(3 ncü maddede söz
hakkım mahfuzdur)
#. Evren

Sözcü
• İstanbul
C. Kırca

Kâtip
Maraş
K. Bağcıoğlu
(Bâzı maddeler hakkında
söz hakkım mahfuzdur.)

Adana
A. Bozdoğanoğlu
(İmzada hazır bulunamadı)

Amasya
İV. Şener

Ankara
F. Börekçi

Balıkesir
\ A. Aydın Bolak
(İmzada hazır bulunamadı)

Çanakkale
R. Sezgin

Çorum
A. Güler

Elâzığ
(Gereğinde söz hakkım
mahfuzdur)
N. Ardıçoğlu

Erzincan
//. Atabeyli

İçel
B. Bozdoğan

İzmir
A. Naili Erdem

Kars
K. Güven

Kastamonu
A. özdikmenli

Konya
F. özfakih

Malatya
A, Ak§it

Sivas
G. Sarısözen

Manisa .
Ş. Raşit Hatipoğlu

Sivas
C. Odyakmaii

M. Meclisi
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Muğla
1. Tekinalp
(İmzada hazır bulunamadı)
Urfa ;
A. Akan

~ 47 Bütçe Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/99, 2/1.25
Karar No. 22

4.4.1962

Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesi kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve üç arkadaşının
Anayasa Maihkemesi kanunu teklifi, Adalet ve Anayasa komisyonları raporlan komisyonumuza
havale edilmiş olduğundan Adalet ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde ince
lendi ve görüşüldü.
Anayasa Komisyonunca tadilen hazırlanan metin müzakereye esas alınmış,
I nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir.
5 nci madde ile Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda yapılacak seçimler için göste
rilecek adayların mahdut kadrolu iki komisyon tarafından tesbit edilmesi uygun görülmemiş bu
işin Yüksek Meclis tarafından yapılmasının daha yerinde olacağı kanaatiyle maddeden buna ait
hüküm çıkarılmış ve kelime değişikliği de yapılmak suretiyle madde değiştirilmiştir.
6 nci madde aynen kabul edilmiştir.
7 nci madde yasama organları ile diğer müesseselerinin yerleri değiştirilmek suretiyle tâdil
edilmiştir.
8 nci madde aynen kabul edilmiştir.
9 ncu maddede derpiş edilen (15) günlük müddet Meclisin ilk çalışmaları anlarında yeter gö
rülmediğinden bir ay olarak tesbiti uygun görülmüş ve madde buna göre tadil edilmiştir.
10 ncu maddede Anayasa Mahkemesi üyelerinin yapacağı andın son kelimesinin (yemin ede
rim) şeklinde değiştirilmesi, takarrür etmiş örfe uygun olması bu ifadeye kuvvet vermesi bakı
mından daha uygun görülmüş madde buna göre değiştirilmiştir.
I I nci, 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
13 ncü maddede emeklilik ve çekilme hallerinde hiçbir işleme tâbi olmadan üyelerin ayrılma
ları ve yerine yenilerinin seçilmeleri icabettiğinden madde bu maksadı temin edecek şekilde de
x
ğiştirilmiştir.
Hükümetin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
15 nci maddenin ikinci fıkrasiyle üyeliğin düşmesine karar verilirken yedek üyelerin karara
iştiraki yerinde görülmemiştir. Zira yedek üyelerin hangi hallerde toplantılara katılacağı Anaya
sada tasrih edilmiştir. Bu sebeple (yedek üyeler) tâbiri metinden çıkarılmak suretiyle madde de
&
ğiştirilmiştir.
•
16 nci maddede üyelere verilecek ödeneklerin bugünkü maaş ve ücret rejimi ile telifi mümkün
görülmemiş bu konuda esas bir kanun olan 7244 sayılı Kanunun hükümleri dâhilinde kalmak dü
şüncesiyle madde tadil edilmiştir.
17 nci, 18 nci ve 19 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
20 nci maddeye vuzuh vermek ve her hangi bir yanlışlığa meydan vermemek için birinci ve
ikinci fıkralarına (Anayasada başkaca hüküm bulunan haller hariç) cümlesi ilâve edilmiş ve
madde buna göre değiştirilmiştir.
21 nci, 22 nci ve 23 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir.
24 noü maddede (9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhinde;) şeklinde
ki hükmün bütün fıkralara teşmilini temin için tertip bakımından madde değiştirilmiştir.
25 nci madde aynen kabul edilmiştir.
26 nci maddede yeralan (Genel Sekreter) tâbirinin (Genel Sekreterlik) şeklinde değiştirilme
si uygun görülmüş ve madde tadil edilmiştir.
27 nci, 28 nci, 29 ncu ve 30 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir.
M. Meclisi
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- 4 8 31 nci madde kelime değişikliği yapılmak suretiyle değiştirilmiştir.
32 nci, 33 ncü ve 34 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir.
35 nci madde kelime değişikliği yapılmak suretiyle değiştirilmiştir.
36 nci maddede serd edilecek mazeretlerin bir nizama bağlanması ciheti uygun mütalâa edil
miş, bu hususun tüzükte yeralması ve mazeretin Kurulca da kabulü şart koşularak madde buna
göre değiştirilmiştir.
37 nci madde aynen kabul edilmiştir.
38 nci madde ile derpiş edilen kıdem sırasının umumî ve cart teamüle uyularak ya§ esasına
.göre yapılması ve yaşiarın eşitliği halinde kur'aya başvurulması uygun görülmüş, madde buna gö
re değiştirilmiştir.
39, 40, 41 ve 42 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Anayasa Komisyonunca Hükümetin 44 ncü maddesinin 5 nci fıkrası kaldırılmıştır. Bu fıkra
nın metinde yeralması uygun görüldüğünden tabarmın 43 ncü maddesi 44 ncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir.
ıf
44, 45 ve 46 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
" 47 nci maddede ı'21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı) İbaresi ileride kanun numarasının
ve tarihinin değiştirilmesi gözönünde tutularak maddeden çıkarılmış ve madde buna göre 4eğiştirilmiştir.
48 ve 49 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir.
50 nci maddede maddî hatalar yüzünden mahkemeden tavzih isteme hakkının tanınması yerin
de görülerek birinci fıkraya bu hüküm ilâve edilmiş ve madde buna göre değiştirilmiştir.
51 ve 52 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
53 ncü maddedeki (bağımsız bütçe) tâbiri yanlış anlamlara yol açacağı gibi Genel Bütçe sistemi
mizde kullanılmamaktadır. Bu sebeple bunun yerine (kendi bütçesi) tâbiri konulmuş ve madde de
ğiştirilmiştir.
54, 55, 56, 57 ve 58 nci maddelerle geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddeler 59 ncu ve 60 nci maddeler ve Anayasa Komisyonunun cetvelleri aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Elâzığ
ö. F. Sanaç

Başkan V.
Elâzığ
H. Müftügü

Sözcü
Ankara
/. Seçkin

Kâtip
Balıkesir
C. Bilgehan

Ankara
M. Ete

Artvin
S. 0. Avcı

Aydın
/. Sezgin

Baİıkesir
F. tslimyeli

Erzurum
C. önder

Gümüşane
S. Savacı

Hatay
Muhalefet şerhi ilişiktir.

•İstanbul
A. Oğuz

İstanbul
Bazı hükümlerine
muhalifim
B. Ülker

tzmir
Muhalefet şerhi ilişiktir.
N. Mirkelâmoğlu

Ş. înal
Kırşehir
A. Bilgin

Konya
/. Baran

Konya

Konya
C. Yılmaz

Maraş
E. Kaplan

Ordu
A. H. Onat

R. özal
Siirt
A. Yaşa

Sinop
Sivas
Söz hakkım mahfuzdur Muhalefet şerhi ilişiktir.
Mahmut Vural
M. Alicanoğlu
Yozgat
Muhalefet şerhi ilişiktir
C. Sungur
M. Meclisi
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Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu

- 49 Madde 18 e muhalefet
1. Raportörlük Anayasa Mahkemesinin göreceği görev bakımından en mühim bir
organdır.
Raportörlük vazifesini ifa edeceklerde sübjektif olarak lisan bilmek, doktora yapmış ol
mak gibi şartların da bulunması lâzımdır.
2. Tasarıda raportörlük müessesesi ikinci bir vazife şeklinde mütalâa edilmiştir. Bu şe
kildeki çift meslek olmak pozisyonu, raportörlük müessesesini derme çatma olmaktan ile
ri gidemez hale getirecektir.
Raportörlerin vazifeye bağlılığını ve bu sahada ilmî muktesebatmdan faydalanmak im
kânlarını azaltacağı ve esas dairelerin kadrolarını işgal edecek bir zatın çift vazife gör
mesi mahiyetini ihtiva etmektedir.
3. ilmî yükü ve tetkikatı yapacak raportörlerin mesleklerine bağlı ve Anayasa Mah
kemesinin arzu edilen şekilde çalışabilmesini temin zımnında daimî görevli olmayı icabettirir.
4. Raportörler dış memleketlerde ilmî tetkik ve araştırmada bulunabilmeleri için
4489 sayılı Kanun ahkâmlarından da ayıı bir statüye tâbi tutulmalıdırlar.
5. Lisan bilen, doktora yapmış, 5 yıl avukatlık yapmış avukatlara da raportörlük im
kânı bahşedilmelidir.
6. Kabul edilen esaslara göre raportörlük bir angaıya olarak veya ikinci bir »gelir
membaı kabul edilecektir.
7. Daimîlik vasfı verilirken, bilâhara raportörler asıl mesleklerine dönmek ister
lerse 18 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmünden istifade etmelidirler.
Hatay Milletvekili
Sekip İnal

Sivas Milletvekili
Mahmut Vural

16 ncı maddeye muhalefet şerhi
16 ncı maddede Hükümet, Adalet ve Anayasa komisyonlarınca kabul edildiği üzere;
(Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri birinci derecedeki memurluk kad
rosunun aylığını alırlar; ayrıca kendilerine aylıkları tutarında ödenek verilir.) fıkrası
Bütçe Komisyonunca değiştirilerek ödenekleri, aylıklarının % 60 ı tutarına indirilmiştir.
Bu indirmeye seçkin hâkimlerimizden bu Ödeneğin esirgenmesi bakımından muhalifim.
izmir Milletvekili
N. Mirkelâmoğlu

M. Meclisi

Yozgat Milletvekili
Celâl Sungur
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİĞİ

Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı

Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve yargılama
usulleri hakkında Kanun

BİRİNCİ KISIM

BÎRÎNCÎ KISIM

Genel esaslar

Genel esaslar

Teşekkül

Teşekkül

MADDE 1. —- Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak üzere Başkentte bir Anayasa Mah
kemesi kurulmuştur.

MADDE 1. —• Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Üye sayısı

Üye sayısı

MADDE 2. — Anayasa Mahkemesi onbeş asil
ve beş yedekjiyeden teşekkül eder.

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

Seçilme yeterliği

Seçilme yeterliği

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinin asil
ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki
şartlan haiz bulunmak lâzımdır.
1. Kırk yaşını bitirmiş, altmış beş yaşını dol
durmamış olmak,
%. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay
veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcı
lık, Başkanım sözcülüğü,
b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya si
yasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim
üyeliği,
c) Onbeş yıl avukatlık,
Yapmış olmak.
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mes
lekine alınmamayı gerektiren ceza takibi altın
da bulunmamak.

MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl
ve yedek üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki
şartları haiz bulunmak lâzımdır.
1. 40 yaşını bitirmiş, 65 yaşını doldurma
mış olmak.
2. a) Yargtıay, Danıştay, Askerî Yargı
tay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsav
cılık, Başkamın Sözcülüğü,
b) Üniversitelerde Hukuk, İktisat veya Si
yasal Bilimler alanlarında en az 5 yıl öğretim
üyeliği,
c) 15 yıl avukatlık,
Yapmış olmak.
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mes
lekine alınmamayı gerektiren bir suçtan do
layı tahkik izni verilmemiş veya ceza takibi al
tında bulnmamış olmak.

tKÎNCÎ KISIM

ÎKINCÎ KISIM

Kuruluş

Kuruluş

BIRÎNCI BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM

Üyelerin seçimi

Üyelerin seçimi

Asıl üyeler

Asil üyeler

A) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay,
MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asil üye
leri :

A) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay,
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aybul kabul edilmiştir.
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1. Dördü Yargıtay Genel Kurulu tarafından, kendi Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet
Başsavcısı arasından;
2. Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafından,
kendi Başkan ve üyeleriyle Başkanım Sözcüsü
arasından;
3. Biri Sayıştay Genel Kurulunca, kendi
Başkan ve üyeleri arasından;
Kendi üye tamsayılarının saltçoğunluğu ile
ve gizli oyla seçilirler.
Genel Kurullar, üye tamsayılarının en az üç
te iki çoğunluğu ile toplanırlar.
B) Millet Meclisi ve Senato:
MADDE 5. — Anayasa Mahkemesine Millet
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer.
Her İM Yasama Meclisince seçilecek birer
üye, üniversitelerin, Hukuk, İktisat ve Siyasal
Bilimler Fakülteleri öğretim üyelerinin birlik
te Ankara Üniversitesi Rektörünün daveti üze
rine toplanarak açık üyeliklerin üç katı tutarın
da, saltçoğünlukla ve gizli oyla gösterecekleri
adaylar arasından seçilir.
Diğer üyeler Yasama Meclislerince, Anaya
sa, Adalet ve içişleri Komisyonları tarafından
açık üyeliklerin üç katı tutarında gösterilecek
adaylar arasından seçilir.
Yasama Meclisleri, bu seçimleri üye tamsa
yılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla
yaparlar. îlk iki oylamada bu çoğunluk sağla
namazsa üye tamsayısının saltçoğunluğuyla yetinilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Yasa
ma Meclislerince Anayasa Mahkemesi asıl ve
yedek üyeliklerine seçilemezler.

B) Millet Meclisi ve Senato :
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

C) Cumhurbaşkanı
MADDE 6. — Anayasa Mahkemesine Cum
hurbaşkanı tarafından iki üye seçilir.
Cumhurbaşkanı bu üyelerden birini, Askerî
Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının
saltçoğunluğu ile ve gizli oyla göstereceği üç
aday arasından seçer.

C) Cumhurbaşkanı;
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Yedek üyeler

Yedek üyeler

MADDE 7. — Anayasa Mahkemesine Yar
gıtay iki, Danıştay, Millet Meclisi ve Cumhu-

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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riyet Senatosu birer yedek üye seçerler. Yedek
üyelerin seçiminde de asillerin seçimindeki usul
ler uygulanır.
Ütfe seçilenlere tebligat

Üye seçilenlere tebligat

MADDE 8. — Cumhurbaşkanı, Yasama
meclisleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay
başkanları Anayasa Mahkemesine seçilen üye
leri Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirir
ler. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu
seçilenlerin kendilerine tebliğ eder.
Bu görevi kabul etmiyenler tebliğ tarihin
den itibaren on gün içinde durumu Anayasa
Mahkemesi Başkanlığına yazı ile bildirmeye
mecburdurlar. Süresi içinde başyurmıyanlar
görevi kabul etmiş sayılırlar.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilip göre
vi kabul eden üyelerin adları Resmî Gazetede
yayınlanır.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi

MADDE 9. — Anayasa Mahkemesine seçi
lenlerden görevi kabul etmiyenlerin adları Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından seçimi ya
pan kurul, meclis veya makama derhal bildiri
lir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde yukarıki maddelerde belirtilen usullere tevfikan ye
nileri seçilir. Kurul ve meclislerin tatilde bu
lunması veya Millet Meclisi seçimlerinin yeni
lenmesine karar verilmiş olması hallerinde üye
seçimi, tatilin bittiği günden veya Millet Mec
lisinin ilk toplantısından itibaren onbeş gün
içinde yapılır.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Andiçme

Andiçme

MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri
görevlerine başlamadan önce; Mahkeme Baş
kanının davet edeceği, Cumhurbaşk|nı, Yasama
meclisleri başkanları, Başbakan ve Adalet Ba
kanı, Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuri
yet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başkanun Sözcüsü, Sayıştay Başkanı, üniversiteler
rektörleri ile Hukuk ve Siyasal Bilimler fakül
teleri dekanlarından gelenlerin huzurunda asıl
ve yedek üyelerin iştirak edeceği kurul önün
de aşağıda yazılı ancîı içerler :

MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri
görevlerine başlamadan önce; mahkeme Baş
kanının davet edeecği, Cumhurbaşkanı, Yasa
ma Meclisleri Başkanları ile Meclislerin Ana
yasa, Adalet ve içişleri komisyonları Başkan
ve üyeleri, Başbakan, Adalet Bakanı, Yargıtay
Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı, Da
nıştay Başkanı ve Başkanın Sözcüsü, Sayıştay
Başkanı, üniveristelcr rektörleriyle Hukuk ve
Siyasal Bilimler fakülteleri
dekanlarından
gelenlerin huzurunda asıl ve yedek üyelerin
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«Dürüst bir hâkim olarak her zaman Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma,
Anayasa Mahkemesi Hâkimliği vazifesini her
kese karşı vicdani kanaatle ifa edeceğime ve
her şeye rağmen hak ve adalete uygun olarak
hüküm vereceğime namusum ve vicdanım üze
rine söz veririm.»
Resmî kisveleri bulunanlar törene bu kisve
leri ile katılırlar.

iştirak edeceği kurul önünde aşağıda yazılı
andı içerler.
'
«Dürüst bir hâkim olarak her zaman Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma, Ana
yasa Mahkemesi Hakimliği vazifesini « herkese
karşı vicdani kanatle ifa edeceğime ve her şeye
rağmen hak ve adalete uygun olarak hüküm
vereceğime namusum ve vicdanım üzerine söz
veririmi»
I

Besmî kisveleri bulunanlar törene bu kis
veleri ile katılırlar.
Başkan ve BaşkanveMli seçimi

Başkan ve Başkanvekili seeçimi

MADDE 11. — Anayasa Mahkemesi, kendi
üyeleri arasından gizli oyla ve üçte iki çoğun
lukla, dört yıl için bir Başkan ve Başkanvekili
seçer. Yeniden seçilmek caizdir.
Süresinden önce açılan Başkan veya Başkanvekilliğine dört yıl için yukarıM fıkra ge
reğince yeniden seçim yapılır.

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Üyeliklerde boşalma

Üyeliklerde boşalma

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi üyelik
lerinde her ne sebeple olursa olsun boşalma
olduğu takdirde 9 ncu madde gereğince mu
amele yapılır.

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM

üyeliğin sona ermesi

Üyeliğin sona ermesi

Emeklilik ve çekilme

Emeklilik ve çekilme

MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyeleri dilekçe ile emekliliklerini isteyebi
lecekleri gibi, müddet ve kabule bağlı olmak
sızın görevlerinden de çekilebilirler. Bu tak
dirde Başkanlık, durumu derhal seçimi yapacak
olan kurul, Meclis veya makama bildirir.

MADDE 13 . — Tasarının 13 maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Üyelikle bağdaşmıyan haller

Üyelikle bağdaşmıyan .haller

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyeleri resmî veya özel hiçbir görev alamaz
lar; görev alanlar istifa etmiş sayılır. Bu husus
Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.

MADDE 14. —• Tasarının 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri bu
sıfatlarını muhafaza ettikleri müddetçe hiçbir
şekil ve suretle aday olamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler.
Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık

Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık

MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi üyeliği,
13 ve 14 ncü maddelerdeki haller dışında;
a) Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mes
lekinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan do
layı hüküm giyme halinde kendiliğinden;
b) Görevin sağlık bakımından yerine getirilemiyeceği sağlık kurulu raporu ile kesin ola
rak anlaşılması veya göreve izinsiz veya özürsüz
ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilme
mesi hallerinde, Anayasa Mahkemesi üye tam
sayısının salt çoğunluğunun karan ile,
Sona erer.

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
özlük işleri

özlük

işleri

Üyelerin aylık ve ödenekleri

Üyelerin aylık ve ödenekleri

MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı
ile asil ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca ken
dilerine aylıkları tutarında ödenek verilir.
Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış
hak sayılmaz, bu gibilerin emekliliklerinde ve
diğer memuriyetlere geçmelerinde tahsil durum
larına ve hizmet sürelerine göre iktisabedecekleri derece aylıkları esastır.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine ve
rilecek ödenekler hakkında 7244 sayılı Kanunun
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz.

MADDE 16. — Tasarının 16 neı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Emeklilik ya§ı

Emeklilik yaşı

MADDE 17.— Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyeleri altmış beş yaşını bitirince istekleri
olmasa dahi emekliye ayrılırlar.
Emeklilik haklan bakımından 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
ile ek ve tadilleri uygulanır.

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı teşkilât

Yardımcı teşkilât

Raportörler ve kalem teşkilâtı

Raportörler ve kalem

teşkilâtı

MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi emrine,
çalışmalarda yardımcı olmak üzere yeteri kadar
raportör verilir : Ayrıca Başkanlık Divanı Ku
rulur.
Raportörler; hâkimlik veya Hâkimler Kanu
nu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan hiz
metlerde en az 7 nci derece aylığını almış olan
larla, Danıştay yardımcılığı ve kanun sözcülü
ğünde bu dereceyi kazanmış olanlar, üniversi
telerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alan
larında doçentlik yapmakta «lanlar ve bu alan
larda çalışan doktorasını yapmış asistanlar ara
sından, kendilerinin muvafakati alındıktan son
ra Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üzeri
ne mensubolduklan müessesenin yetkili merci
lerince tâyin olunurlar.
Bunların özlük işlerinde, mensubolduklan
mesleklere ait kanunlar uygulanır ve raportör
lükte geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş
sayılır. Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa Mahke
mesi Başkanının yazılı beyanı ile tesbit olunur.
Üniversiteden gelen raportörlere, aylık ve
ödeneklerinden başka, ayrıca 150 şer lira ek öde
nek verilir.

MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi emrine,
çalışmalarda yardımcı olmak üzere yeteri ka
dar raportör verilir: Ayrıca Başkanlık Divanı
Kurulur.
Raportörler; Hâkimlik veya Hâkimler Ka
nunu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan
hizmetlerde en az 7 ncİ derece aylığını almış
olanlarla, Danıştay Yardımcılığı ve kanun söz
cülüğünde bu dereceyi 'kazanmış olanlar, üni
versitelerin, hukuk, iktisat ve siyasal bilim
ler alanlarında doçentlik yapmakta olanlar ve
bu alanlarda çalışan, doktorasını yapmış asis
tanlar arasından, kendilerinin muvafakati alın
dıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanının
inhası üzerine mensubolduklan müessesenin
yetkili mercilerince tâyin olunurlar.
Bunların özlük işlerinde, mensubolduklan
mesleklere ait kanunlar uygulanır ve raportör
lükte geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş
sayılır. Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa Mah
kemesi Başkanının yazılı beyanı ile tesbit 'olu
nur.
Raportörlerin aylık ve ödeneklerinden baş
ka ayrıca 250 şer lira ek ödenek verilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜÇÜNCÜ KISIM

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri

Görev ve yetkiler

Görev ve yetkiler

MADDE 19. — Anayasa Mahkemesinin gö
rev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :
1. Anayasada başkaca hüküm bulunan hal
ler haricolmak üzere, dâvaya bakmakta olan
mahkeme tarafından Anayasaya aykırılık iddiasiyle intikal ettirilen işler ve bu kanunun 20 ncj.
maddesinde gösterilen kurul, makam ve şahıs
lar tarafından açılan iptal dâvaları sebebyle,
kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetle
mek.
2. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyeM. Meclisi

MADDE 19. — Tasaıının
aynen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı.- 54)
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leri, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay, başkan ve
üyeleriyle. Cumhuriyet Başsavcısı, Başkamın
Sözcüsü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve ken
di üyelerini, görevle ilgili suçlarından dolayı
Yüce Divan sıfatiyle yargılamak.
3. Siyasi partilerin kapatılması hakkında
ki bütün dâvalara bakmak.
4. Anasayanın 57 nci maddesinin
ikinci
fıkrası uyarınca siyasi partilerin gelir kaynak
lan ve giderleri hakkında verecekleri hesaplan
özel kanun hükümleri dairesinde denetlemek.
5. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na veya üyeliğin düşmesine veya Anayasanın
105 nci maddesinin son fıkrası gereğince Yasa
ma Meclisleri üyesi olmıyan bakanların doku
nulmazlığının kaldırılmasına Millet Meclisince
karar verilmesi hallerinde açılacak iptal dâva
larını karara bağlamak.
6. Anayasanın 140 nci maddesi gereğince
Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanım Söz
cüsünü seçmek.
7. Kendi asıl ve yedek üyeleri arasından
Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edecek üye
yi seçmek.
8. Anayasa ile verilen diğer görevleri ye
rine getirmek.

DÖRDÜNCÜ KISIM

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yargılama usulleri

Yargılama usulleri

BlRlNCÎ BÖLÜM

BÎRÎNCÎ BÖLÜM

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

îptdl dâvası açmaya yetkili olanlar

iptal dâvası açmaya yetkili olanlar

MADDE 20. — Kanunlann veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunla
rın belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya
aykırılığı iddiasiyle Anayasa- Mahkemesinde
doğrudan doğruya iptal dâvası açabilecek olan
lar şunlardır :
1. Cumhurbaşkanı,
2. Son milletvekili genel seçimlerinde mu
teber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasi
partiler,

MADDE 20. — Tasarısın 20 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil
cisi bulunan siyasi partiler,
4. Türkiye Büyük Millet Meclisinde tem
silcisi bulunan siyasi partilerin Meclis grupları,
5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Sena
tosunun üye tam sayısının en az altıda biri tu
tarındaki üyeler,
6. Yüksek Hâkimler Kurulu,
7. Yargıtay,
8. Danıştay,
9. Askerî Yargıtay,
10. Üniversiteler.
6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bentlerde yazılı olan
kurullar, ancak kendi varlık ve görevlerini il
gilendiren alanlarda kanunların ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüklerinin tümü veya be
lirli hükümleri hakkında Anayasaya aykırılık
iddiasiyle iptal dâvası açabilirler.
İptal dâvası açma süresi
MADDE 21. — Anayasa Mahkemesine doğ
rudan doğruya iptal dâvası açmak hakkı, iptali
istenen kanunun veya Büyük Millet Meclisi İç
tüzüklerinin Resmî Gazetede yayınlanmasından
başlıyarak doksan gün sonra düşer.
İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar
MADDE 22. — Anayasaya aykırılık iddia
siyle açılan iptal dâvalarında dâvayı tahrik
eden, kanunların veya Meclisler İçtüzüklerinin
hangi hükümlerinin Anayasanın hangi maddele
rine aykırı olduğunu ve gerekçelerinin neden
ibaret bulunduğunu açıkça belirtmek zorunda
dır.
Yukarıki fıkra hükmüne aykırı veya usulü
ne uygun olmıyarak yapılan
müracaatlerde
noksanlıklar Anayasa Mahkemesince, tâyin olu
nacak mehil* içinde ikmal ettirilir. Verilen me
hile rağmen şart yerine getirilmediği veya nok
sanlar ikmal edilmediği takdirde iptal hususun
da müracaat vâki olmamış sayılır.
îptal dâvası açılması, temsil
MADDE 23. — Kanunların ve Büyük Millet
Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı
sebebiyle açılacak iptal dâvası; 20 nci maddenin
M. Meclisi

İptal dâvası açma süresi
MADDE 21. — Tasarının
aynen kabul edilmiş.tir.

21 nci maddesi

tptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar
MADDE 22. — Tasarının 22 nci
aynen kabul, edilmiştir.

maddesi

îptal dâvası açılması, temsil
MADDE 23. — Tasarının 23 ncü
aynen kabul edilmiştir.
( S. Sayısı : 54 )
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2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı partilerin
tüzüklerine göre partiyi temsile yetkili olan
lar; 4 umaralı bentte yazılı parti gruplarının
içtüzüklerine göre ittihaz edecekleri karar
üzerine grup başkanları veya vekilleri, 6, 7, 8,
9 ve 10 numaralı bentlerinde yazılı kurumla
rın genel kurullarının veya senatolarının ka
rarlan üzerine bu kurumların başkanları ile
üniversitelerin rektörleri tarafından açılır.
Dâva; 5 numaralı bentte yazılı yasama mec
lisleri üyeleri tarafından açıldığı takdirde di
lekçede kendilerine mahkemece tebligat ya
pılmak üzere en çok iki üyenin gösterilmesi
gereklidir.
Mahkemeden gönderilen i§ler

Mahkemeden gönderilen isler '

MADDE 24. — Bir dâvaya bakmakta olan
mahkeme, o dâva sebebiyle uygulanacak kanun
hükümlerini Anayasaya aykırı görürse bu yol
daki gerekçeli kararı ile; taraflardan birinin
ileri sürdüğü aykırılık ididasınm ciddî olduğu
kanısına varırsa tarafların bu konudaki iddia
ve savunmaları ve mahkemeyi bu kanıya götü
ren görüşü açıklıyan karan, dâva dilekçe ve
cevap lâyihalarının tasdikli suretleriyle birlikte
dosyayı Anayasa Mahkemesine gönderir.
Mahkeme Anayasa Mahkemesinin bu konu
daki vereceği karara kadar dâvayı geri bırakır.
Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişin
den başlamak üzere üç ay içinde kararını verir.

MADDE 24. — Tasaiınm 24 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Gerekçe ile bağlı olmamak

Gerekçe ile bağlı olmamak

MADDE 25. — Anayasa Mahkemesi, kanun
ların ve meclisler içtüzüklerinin Anayasaya ay
kırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sü
rülen mucip sebeplere istinadetmeye mecbur de
ğildir. Mahkeme, taleple bağlı kalmak kaydiyle
başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık karan
verebilir.
Dokunulmazlığın kaldırılması veya üyeliğin
düşmesi
MADDE 26. — Yasama dokunulmazlığının
kaldırılmasına veya üyeliğin düşmesine dair
kararlann iptali için Anayasa Mahkemesine
başvurulabilir.
M, Meclisi

MADDE 25. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

25 nci maddesi

Dokunulmazlığın kaldırılması veya üyeliğin ,
düşmesi
MADDE 26. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.
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Anayasa Mahkemesi iptal istemini onbeş gün
içinde karara bağlar.
Yasama meclislerinin kararları aleyhine
başvurma hakkı; karar tarihinden itibaren bir
hafta sonra düşer.
tKÎNCÎ BÖLÜM

tKÎNCÎ BÖLÜM

Yüce Divan

Yüce Divan

Duruşma ve hüküm verme

Duruşma ve hüküm verme

MADDE 27. — Anayasa Mahkemesi Yüce
Divan halinde çalışırken mevcut kanunlara göre
duruşma yapar ve hüküm verir.

MADDE 27. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

27 nci maddesi

Savcılık görevi

Savcılık görevi
MADDE 28. — Yüce Divanda savcılık göre
vini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Başsavcı
yardımcılarından bir veya birkaçı da Başsavcı
ile birlikte duruşmaya itşirak edebilir.
Fiilî veya hukukî sebeplerle Başsavcının
bu görevi ifa edememesi halinde Yüce Divan
Savcılğını geçici olarak yapacak zat Yargıtay
2 nci Başkan ve üyeleri arasından Yargıtay Ge
nel Kurulunca seçilir.

MADDE 28. — Tasarmın
aynen kabul edilmiştir.

28 nci maddesi

Duruşma aleniyeti

Duruşma aleniyeti

MADDE 29. — Yüce Divanda yapılan du
ruşmalar herkese açıktır.
Genel ahilik veya kamu güvenliği bakım
larından kesin olarak sakınca görülen haller
de, duruşmalardan bir kısmının veya tamamı
nın kapalı olarak yapılmasına karar verilebilir.

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Delillerin toplanması

Delillerin toplanması

MADDE 30. — Yüce Divan, Milli sınırlarla
bağlı kalmak üzere delilleri bizzat veya üyeleri
arasından tâyin edeceği naip veya naipler ma
rifetiyle toplar.

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

iptal ve parti kapatma dâvalarında özel
hükümler

îptal ve parti kapatma dâvalarında özel
hükümler

Karar iptalini istiyebilecekUr

Karar iptalini istiyebilecekUr

MADDE 31. — Yasama dokunulmazlığının
kaldırılması veya üyeliğin düşmesi kararlarının

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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iptalini ilgili üye ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden her hangi biri istiyebilir.
Yukarıki fıkra gereğince yapılan müracaat
larda Anayasa Mahkemesi Başkanı, ilgilinin ib
razını beklemeksizin gerekli evrakı re'sen celbeder.
ilgilileri çağırmak

ilgilileri çağırmak

MADDE 32. — Anayasa Mahkemesi, bu ka
nunun 19 ncu maddesinin'1 numaralı bendinde
gösterilen denetimi ve 5 numaralı bendinde ya
zılı işlemleri dosya üzerinde inceliyerek yapar;
gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını
dinlemek üzere ilgilileri çağırır.
Cumhurbaşkanının çağrılmasına lüzum görü
len hallerde, ayrıca vekâletname aranmaksızın
tensibedeceği şahıstan gereken izahat alınır.

' MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Tebligat

Tebligat

MADDE 33. — Anayasa Mahkemesi 32 nci
madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamaları
nın dinlenmesine karar verdiği takdirde ilgili
lere, tâyin edilecek günde mahkemede hazır bu
lunmaları veya temsilci göndermeleri lüzumunu,
hazır bulunmazlar veya temsilci göndermezlerse
gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağı
meşruhatını hâvi davetiye gönderilir.
20 nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı
Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu üye*lerinden en çok iki kişi sözlü açıklamalarda ha
zır bulunabilir.
20 nci maddenin 6, 7, 8 ve 9 ncu bentlerinde
yazılı Kurum ve Kurullar Başkanları veya Baş
kanın tensibedeceği bir üye tarafından; 10 ncu
bette yazılı üniversiteler rektörleri veya Rektö
rün görevlendireceği biri Hukuk Fakültesinden
olmak üzere iki profesör tarafından temsil edi
lirler.
Yukarıki fıkralarda yazılı olan hallerde Ana
yasa Mahkemesi, Yasama Meclisleri Başkanlık
larından istiyeceği iki üyeyi de dinliyebilir. tcabmda Meclis Başkanlarının yazılı mütalâaları
ile de yetinebilir.

MADDE 33. — Tasarının 33 neü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Vekâletname

Vekâletname

MADDE 34. — Anayasa Mahkemesine müra
caat hakkını haiz olan makam, kurul, kurum ve

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclini
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kişiler kendilerini noterden tasdikli özel vekâletnameli avukat tarafından teiiiail ettirebilirler.
Siyasi partiler h aklandaki dâvalar
MADDE 35. — Bu kanunun 19 ncu madde
cinin 3 numaralı bc'idi ge/ogiıace siyasi partile
rin kapatılması hnkk;:d;ıki dâvalarda Ceza Mu
hakemeleri Usulü Efnaın.u uygulanır.
Bu dâvalara duruş ıah olarak ve Cumhuri
yet Başsavcısı huturu ile bakılır.
28 ve 30 ncu maddeler hükümleri bu dâva
larda da tatbik olunur.

Siyasi partiler hakkındaki dâvalar
MADDE 35. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

35 nci maddesi

DÖUDÜN'Cü lUH/ÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dördüncü kısmın iniisLci-<ik hükümle fi

Dördüncü kısmın müşterek hükümleri

Malikiliu-nin toplanruı nisabı

Mahkemenin toplanma nisabı

MADDE 3G. — Anayasa Mahkemesi, Bar
kan ve ondört asıl üyenin huzuru ile toplanır.
Başkan asıl üyelerden mazereti olanların yerini
İadem esasına göre yedek üyelerle tamamlar.

MADDE 36. — Tasarının 3G ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir,

İiaskan-ın ı/ctkilcri n ona vekillik
MADDE 37. — Yargılamanın veya tetkikatm idaresi Başkana- aittir. Başkanın mazereti
halinde Başkanvekili, orun da bulunmadığı hal
lerde Yargıtay veya Damştaydan seçilmiş üye
lerden en yağlısı Başkanlık eder.
Mıizakert (jiz'İHiji v<: karar nisabı
MADDE 33. — Anayasa Mahkemesinin mü
zakereleri gididir, kararlar saltçoğunlukla veri
lir. Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.
Kıdemin tâyininde üyelerin seçildikleri ma
kam ve kurullar nazara alınmak suretiyle sıra
sı ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Cumhurbaş
kanlığı ve Yasama Meclislerinden seçilen üyeler
den önceki, sonra gelene ve Cumhurbaşkanının
Askerî Yargıtaydan seçtiği, hariçten gelene; Ya
sama Meclislerinin üniversite adaylarından seç
tiği üyeler, dışardan seçilenlere takaddüm eder.
Aynı kurum tarafından seçilen üyeler ken
di aralarında yaşlarına göre kıdem alırlar.
M. Meclisi

Başkanın yetkileri ve ona vekillik
MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Müzakere gizliliği ve karar nisabı
MADDE 38. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.
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Boşalma vukuunda seçilecek üyeler, kendile
rini seçen kurum, kurul, makam ve meclislerin
en kıdemsiz üyesi sayılırlar.
Anayasa Mahkemesi kararlan
MADDE 39. — Anayasa Mahkemesi karar
lan gerekçeli olarak yazılır. Kararlar yargıla
maya katılan Başkan ve üyelerle zabıtkâtibi ta
rafından imzalanır.
Muhalif kalanlar, kararda muhalefet sebep
lerini açıklarlar.
Kararlar ilgililere muhalefet şerhi ile birlik
te tebliğ olunur.
Bilgi ve belge gönderme ödevi
MADDE 40. — Devletin yasama, yürütme
ve yargı organları ile idare makamları ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ve bütün özel kişiler, Ana
yasa Mahkemesinin istediği bilgi ve belgeleri
mahkemece tâyin edilen süre içinde vermek ve
sair suretlerle yardımda bulunmakla ödevlidir
ler.

Anayasa mahkemesi kararlan
MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Bilgi ve belge gönderme ödevi
MADDE 40. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

40 neı maddesi

Açıklanmasında Devletin vüksek menfaatle
rine zarar gelmesi melhuz olan ve sır halinde
muhafazası icabeden evrak ve belgelerin gönde
rilmesinden ilgili jnakam kaçınabilir.
Anayasa Mahkemesi bu hususta karara var
madan önce yetkili kimseden sözlü izahat istiyebilir. Bu yoldaki açıklamalar tutanağa ge
çirilmez.
Mezkûr belgelerin celbi zaruretine Anayasa
Mahkemesince üçte iki çoğunlukla karar veril
diği taktirde ilgili evrakın gönderilmesi mec
buridir.
Ancak sır, Türkiye'nin güvenliği ve yüksek
menfaatleri ile birlikte .yabancı devletlere de iliş
kin ise ilgili makamın söz konusu evrakı ve bel
geleri vermeme hususundaki kararı kesindir.
İçtüzük

IçtÜJÜk

Madde 41. — Anayasa Mahkemesinin çalış
ma tarzı ile üyeler arasındaki iş bölümleri, mah
kemenin yapacağı İçtüzükle düzenlenir.

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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Dilekçenin reddi

Dilekçenin reddi

Madde 42. — Anayasa Mahkemesinin göre
vine girmiyen konulara ilişkin dilekçeler redde
dilir. Bet kararı dilekçe sahibine tebliğ olunur.

MADDE 42. — Tasarının 42 nci mafldesi
aynen kabul edilmiştir.

Dâvanın açıldığı tarih

Dâvanın açîld\ğı tarih

Madde 43. — Genel Sekreterin dâva dilekçe
sini kaleme havale ettiği tarihte dâva açılmış sa
yılır. Genel Sekreterlikçe müracaatçıya dâvanın
açıldığını gösteren bir belge verilir.
Anayasa Mahkemesine yapılan müracaatlar
da talepler gerekçeli olmak ve lüzumlu ispat va
sıtaları dilekçede beyan olunmak lâzımdır.
Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bu
lunanlar yetkilerini tevsik eden belgeleri ve ku
rum, kurul ve siyasi partilerle gruplarının yet
kilerini açıklıyan kararlarını dilekçe ile birlik
te Genel Sekreterliğe vermek zorundadırlar.
Sİ npi madde hükmü saklı kalmak üzere di
lekçenin kaydı tarihinden itibaren on gün için
de belgelerin tamam olup olmadığı Anayasa
Mahkemesi İçtüzüğünde belirtilecek kurul tara
fından incelenir ve varsa eksiklikleri tesbit edi
lerek tâyin olunacak mehil içinde ikmali ilgiliye
tebliğ olunur.
Yukarıki fıkrada belirtilen tebligata rağmen
süresi içinde eksiklerin tamamlanmaması halin
de dâva açılmamış sayılır.

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Dâva ve işlere "bakmayı memnu kılan haller

Dâva ve işlere bakmayı memnu kılan haller

Madde 44. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve
üyeleri:
1. Kendilerine aidolan veya kendilerini il
gilendiren dâva ve işlere,
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bi
le eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve
füruunun, 4 ncü dereceye kadar (bu derece dâ
hil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik
kalkmış olsa bile üçüncü dereceye kadar (bu
derece dâhil) sıhriyet yönünden civar hısımla
rının veya aralarında evlâtlık bağı bulunan kim
selerin dâva ve işlerine,
3. Dâva ve iş sahiplerinin vekili, vasisi ve
ya kayyımı sıfatiyle hareket ettiği dâva ve iş
lere,
4. Hâkim, Savcı, hakem sıfatiyle bakmış ve-

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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ya tanık, bilirkişi olarak beyanda bulunmuş ol
duğu dâva ve işlere,
5. * îstişari mütalâa ve kanaat beyan etmiş
olduğu dâva ve işlere,
Bakamazlar.
Başkan ve üyelerin reddi

Başkan ve üyelerin reddi

Madde 45. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyeleri tarafsız hareket etmiyecekleri kanı
sını haklı kılan hallerin, dâva açılmadan önce
mevcudolduğu iddiasiyle reddolunabilir.
Bu takdirde Anayasa Mahkemesi, reddedilen
üye katılmaksızın ret konusu hakkında kesin
karar verir.
Ret şahsidir; kurulun toplanmasına mâni ola
cak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler din
lenmez.

MADDE 45. — Taşanımı 45 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Ret dilekçesinin reddi

Ret dilekçesinin reddi

Madde 46. — Ret dilekçesinde, ret sebeple
rinin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu isrcat vası
talarının hep birlikte bildirilmesi gereklidir. Bu
şartları kapsamıyan dilekçeler reddoTunur,
Yemin delil teşkil etmez.

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

İstinkâf

îstinkâf

MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyeleri, sebeplerini açıkça göstermek suretiy
le dâvaya veya işe bakmaktan çekinebilirler.
Ancak, kurulun toplanmasına mâni olacak
sayıda üyenin çekilmesi caiz değildir.

MADDE 47. — Tasa mim 47 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Yersiz ret talepleri

Yersiz yer talepleri

MADDE 48. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyelerinin reddine ilişkin taleplerin reddi ha
linde ret istiyenden mahkemece ret isteminin
mahiyetine göre bin liradan beş bin liraya ka
dar ağır para cezası alınır.

MADDE 48. — Tasarının 48- nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi

MADDE 49. — Anayasa Mahkemesinde ba
kılmakta olan dâva veya iş dolayısiyle bilgisine
müracaat edilen bilirkişi veya tanığın dinlen
mesi, usul kanunları gereğince resmî bir maka
mın iznine bağlı bulunup da, Devlet menfaatle-

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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rlne zararlı olacağı mülâhazasiyle izin verilme
diği takdirde, mahkemece izin verecek yetkili
kimsenin sözlü veya yazılı mütalâasından sonra,
izin vermemenin yersizliğine üçte iki çogunlulda
karar verilirse, bilirkişi veya tanık sır saklama
mükellefiyetine istinadedemez.
Ancak, izin vermeme keyfiyeti, açıklanma
sında mahzur bulanan sırrın Türkiye'nin güven
liği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı
devletlere de ilişkin bulunması sebebine dayanı
yorsa yetkili makamın bu husustaki karan ke
sindir.
/
Hare ve resimden muafiyet

Hare ve resimden muafiyet

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 50. — Kanunların ve Meclisler iç
tüzüklerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle vukubulan başvurmalar ile bu kanunun 24 ncü
maddesi uyarınca mahkemelerden gelen talepler
ve bunlara bağlı tasdikli örnekler ve Anayasa
Mahkemesince bu konularda ittihaz olunacak
kararlar ve yapılacak diğer işlemler hare ve
resme tâbi değildir.
Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe
girmesi
MADDE 51. — Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya ayları
olduğundan iptaline karar verilen kanun voya
İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri
karar tarihinde yürürlükten kalkar.

I

Anayasa Mahkemen kararlarının yürürlüğe
girmesi
MADDE 51. — Anayasa Mahkemesinin ka
rarları kesindir.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı
olduğundan iptaline karar verilen kanun veya
İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri
karar tarihinde yürürlükten kalkar.

tptal edilen kanun veya içtüzük, dolayısiy
iptal edilen kanun veya içtüzük dolayısiyle
husule gelecek boşluk â< ırıo intizamımı tehdit le husule gelecek boşluk âmme intizamını tehdidedici mahiyette görülürse Anayasa Mahke
edici mahiyette gprülü^e, Anayasa Mahkemesi;
mesi iptal hükmünü altı ayı geçmemek üzere
yeni kanun ve içtüzük hükümleri yürürlüğe gi
yürürlüğe girmesini tehir ederek boşluğun dol
rinceye kadar işbu boşluğu giderme ve âmme
durulması için gereken mercileri haberdar
nizamını koruma gayesiyle, mevcut bulunan hu
eder.
kuki esaslar dâhilinde tatbiki zaruri olan hukuk
Anayasa Mahkemesi mahkemelerden gelen
kaidelerini de kararında gösterebilir.
Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal I Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği
hükümleri olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağ
hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca ka
layıcı
olacağına da karar verebilir.
rarlaştırır. Bu tarih, kararın verildiği günden
iptal
kararı geriye yürümez.
bağlıyarak altı ayı geçemez.
Anayasa Mahkemesi, mahkemelerden gelen I
Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği |
M. Meclisi
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hükümlerin olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağ
layıcı olacağına da karar verebiliri
îptal karan geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımı

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımı

MADDE 52. — Anayasa Mahkemesi karar
lan Resmî Gazetede derhal yayınlanır ve Dev
letin yasama, yürütme ve yargı organlarını, ida
re makamlanm, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Yıllık izin

Yıllık izin

MADDE 53..— Yüce Divan sıfatiyle bakılan
veya Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınca karara
bağlanması mehile tâbi tutulmuş olan işlerin yü
rütülmesini engellememek kaydiyle, Anayasa
Mahkemesi Başkan ve üyelerine kırkbeş günlük
yıllık izin verilebilir.
Hastalık ve mazeret izinleri umumi hüküm
lere tâbidir.
Yıllık izin Başkan tarafından verilir.

MADDE 53. — Tasarının 53 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

BEŞÎNCt KISIM

BEŞÎNCÎ KISIM

Çeşitli hükümler

Çeşitli hükümler

Başkan ve üyelerin şahsi ve görevle İlgili suçları

Başkan ve üyelerin şahsi ve görevle ilgili suçlan

MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi Başkan
ve üyelerinin şahsi suçlarının takibende; ya-gıtay üyelerinin şahsi suçlarının takibine ilişkin
hükümler uygulanır.
Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan ve
ya görevler^ sırasında işledikleri suçlarındın do
laylı soruşturma açılması Anayasa Mahkem sinin
karanna bağlıdr. Soruşturma açılmasına kırar
verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapnak
ve ce*za Muhakemeleri Usulü Kanunum, göre
icabeden karan vermek üzere üç üye görevlen
dirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir.

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Bütçe usulü

Bütçe usulü

MADDE 55. — Anayasa Mahkemesi genel
bütçe içinde bağımsız bütçe ile yönetilir.
Başkanlık Divanına dâhil bulunan Genel
Sekreter, bütçenin ikinci derecede ita amirliğini
yapar.
M. Meclisi

MADDE 55. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.
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Anayasa Mahkemesinin Muhasebe îşbri,
Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafın
dan yapılır.
Masraf Tahakkuk Memurluğu görevi, Baş
kanın tensibedeceği bir memur tarafından yeri
ne getirilir.
Bütçe görüşmeleri sırasında, Anayasa Mah
kemesi Başkan ve üyeleri, Yasama Meclislerinin
Komisyon ve Genel Kurullarına izahat vermek
üzere davet edilemezler.

özlük idleri

özlük işleri
MADDE 56. — Anayasa Mahkemesinin öz
lük İşleri, Adalet Bakanlığı Zat İşleri Ger.el
Müdürlüğü tarafından tedvir olunur.
Anayasa Mahkemesi üyeliklerine Devlet me
murluğundan gelmiş olanların sicilleri, mensuboldukları dairelerce Adalet Bakanlığı Zat tş
leri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin
sicillerin n tutulması, izinleri, sağlık durumları
ile ilgili hükümler ve duruşmah işlerde g'yecekleri kisveler Anayasa Mahkemesi içtüzüğün
de belirtilir.

- ^lADDE 56. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

56 ncı maddesi

Personel tâyini

Personel tâyini

MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi Genel
Sekreteri ile memur kadrosundaki personelin
tâyinleri Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafın
dan yapılır.
Bunlar dışında kalan diğer personelin tâyi
ni Genel Sekretere aittir.

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Bölümüne eklenecek kadrolar

Adalet Bakanlığı bölümüne tklenecek kadrolar

MADDE 58. — Anayasa Mahkemesi üyeleri
ne ve Başkanlık Divanına ait kadrolarla, hâkim
lik meslekinden alınacak raportör kadroları,
bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilmiş
ve bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin (Adalet Bakanlığı) bölümüne
(Anayasa Mahkemesi) başlığı altında eklen
miştir.

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Diğer kadrolar

Diğer kadrolar

MADDE 59. — Anayasa Mahkemesinde ça
lınmak üzere Danıştay ile Ankara ve İstanbul

MADDE 59. — Tasarının 59 nen maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Mediai
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Üniversiteleri Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakül
telerinden alınacak raportörlere ait kadrolar,
bu kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde ve ayrı kı
sımlar halinde gösterilmiş ve bu kadrolardan
Danıştaya ait olanlar 3656 sayılı Kanunun (1)
sayılı cetvelinde (Danıştay Başkanlığı) bölü
müne, Üniversitelerden alınacaklara ait kadro
lar da ilgili Fakülteler teşkilât kadrolarına
(Anayasa Mahkemesi) başlığı altında eklenmiş
tir.
Protokol

Protokol

MADDE 60. — Anayasa Mahkemesinin ba
ğımsız bir Anayasa organı olması göz Önüne
alınarak, bu mahkeme Başkan ve üyelerinin
tâbi olacağı Protokol usulle:*i Devlet Protokol
Yönetmeliğinde belirtilir.

MADDE 60. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

60 ncı maddesi

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM

Geçici hükümler

Geçici hükümler

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren en çok bir ay içeri
sinde Anayasa Mahkemesi kurulur.

GEÇÎCI MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCÎ MADDE 2. — Anayasa Mahkeme
sinin görevine başladığı tarih Resmî Gazete ile
yayınlanır.

GEÇÎCt MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎCt MADDE 3. — Anayasa Mahkeme
sine ilk defa seçilenlerin adlan, onları seçen
makam, meclis veya kurum tarafından Millet
Meclisi Başkanlığına bildirilir. Millet Meclisi
Başkanlığı durumu seçilenlere tebliğ ile and
içecekleri ve bu törende hazır bulunacakları
davet eder.

GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Mahkeme
sine ilk defa seçilenlerin adları onları seçen
makam, meclis ve kurum tarafından Millet Mec
lisi Başkanlığına bildirir t. Millet Meclisi Baş
kanlığı durumu seçilenlere tebliğ ile and içe
cekleri ve bu törende hazır bulunacakları da
vet eder.
Başkan ve Başkanvekili seçimi için yapıla
cak toplantılarda en yaşiı üye Başkanlık eder.

GEÇÎCI MADDE 4. — Askerî Yargıtayın,
Anayasanın derpiş ettiği şekilde kurulması ta
rihine kadar, bu kanunun 6 ncı maddesi uya
rınca Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafın
dan tesbit olunacak üç aday yargıtaya mensup
askerî hâkimler asarından gösterilir.

GEÇÎCI MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCÎ MADDE 5. — İlişik (3) sayılı cet
velde yazık kadrolar, 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin (Adalet Ba-

GTCÇlOt MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci
uuddoBİ aynen labui edilmiştir.

M. Meclisi
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kanlığı) bölümüne (Anayasa Mahkemesi hiz
metlileri) başlığı altında eklenmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE 6. — 1962 malî yılı Umu
mi Muvazene Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında açılan
494 ncü «Anayasa Mahkemesi Kanununun ge
rektirdiği masraflar» bölümüne üç milyon lira
olağanüstü ödenek konulmuştur.
Birinci fıkrada yazılı ödeneği, Anayasa
Mahkemesi Başkanının teklifi üzerine, aynı
cetvelde (Anayasa Mahkemesi) başlığı altın
da yeniden açılacak kısım ve tertiplere aktar
maya Maliye Bakanı mezundur.

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Tasarının geçici 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

YEDİNCİ KISIM

YEDİNCİ KISIM

Yürürlük hükümleri

Yürürlük hükümleri

MADDE 61. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer.

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 62. — Bu kanunun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
11 . 1 . 1962
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Başbakan
1. İnönü
A. Eyidoğan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A. Doğan
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
N. Su
N. Ökten
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
/. Sancar
S. Kurutluoğlu
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
8. Sarper
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
H. İncesulu
Ş. İnan
Bayındırlık Bakam
Ticaret Bakanı
/. Gürsan
E. Paksüt
Gümrük
ve Tekel
Sağlık ve Sosyal
Bakanı
Yardım Bakanı
§. Buladoğlu
S. S'ere n
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
C. Oral
C. Akyar
Çalışma Bakanı
Sanayi Bakanı
B. Ecevit
F. Çelikbaş
Basın-Yayın ve Turizm
Bakanı
îmar ve îskân Bekanı
K. Evliyaoğlu
M. Güven

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞt
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkırida Kanun

BÎRtNCl KISIM
Genel esaslar
Kuruluş
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasas] ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kul
lanmak üzere başkentte bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
Üye sayısı
MADDE 2. — Anaya3a Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder.
Seçilme yeterliği
MADDE 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için, aşağıdaki
şartlan haiz bulunmak lâzımdır:
1. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını doldurmamış olmak; ve
2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, başsavcılık,
başkanunsözcülüğü; veya,
b) Üniversitelerde hukuk, iktisat veya siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim
üyeliği; veya,
o) Onbeş yıl avukatlık:
Yapmış olmak; ve,
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesleğine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan ceza takibi altına alınmamış olmak.

ÎKÎNCÎ KISIM
Kuruluş şekli
BÎRÎNCI EÖLÜM
Üyelerin seçimi
a)

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda seçim

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üyelerinden :
1. Dördü Yargıtay büyük genel kurulu tarafından, kendi başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet
Başsavcısı arasından;
2. Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafından, kendi Başkan ve üyeleriyle Baskanun sözcüsü
arağından;
, ••*
3. Biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından, kendi Başkan ve üyeleri arasından;
Üye tamsayılarının en az üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilirler.
Genel kurullar, üye tamsayılarının en az üçte iki çoğunluğu ile toplatırlar.
M. Meclisi
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanun

BİRİNCİ KISIM
Genel esaslar
Kuruluş
MADE 1. — Anayasa Komisyonunun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Üye sayısı
MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Seçilme yeterliği
MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ KISIM
Kuruluş şekli
BÎRINCÎ BÖLÜM
Üyelerin seçimi
a)

Yargıtay*, Danıştay ve Sayıştayda seçim

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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b) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda seçim
MADDE 5. — Anayasa Mahkemesine Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Spnatosu İM üye seçer.
Her iki yasama meclisince seçilecek birer üye, üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Siyasal Bil
giler fakülteleri öğretim üyelerinin teşkil ettikhri kurul tarafından gösterilecek adaylar arasın
dan seçilir. Aday sayısı, açık üyeliklerin üç katı tutarında olur. Bu kurul, Ankara Üniversitesi
Rektörünün daveti üzerine Ankara'da toplanır. Toplantı nisabı, üya tamsayısının üçte ikisidir.
Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için, bahis konusu kurulun üye tamsayısının
salt çoğunluğunun oyu gereklidir.
Yasama meclislerince seçilecek diğer üyeler için, herbir meclisin kendi içtüzüğünde gösteri
lecek olan komisyon veya karma komisyonca, a^ık üyeliklerin üç katı ttttarmc]a aday gösterilir,
Aday göstermekle görevli komisyon veya karma komisyonların toplantı n?sabı üye tamsayısının
üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için, üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun oyu gereklidir.
Yasama meclisleri genel kurullarında yapılacak seçimde seçilebilmek için, üye tamsayısının
üçte iki çoğunluğunum oyu gereklidir. îlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, daha sonraki
oylamalarda üye tamsayısının salt çoğunluğuyla yetinilir. Seçim gizli oyla yapılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yasama meclislerince, Anayasa Mahkemesi asıl ve
yedek üyeliklerine seçilemezler.
c)

Cumhurbaşkanı tarafından seçim

MADDE 6. •— Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı tarafından iki üye seçilir.
Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargıtay Genel Kurulunca gösterilecek üç aday
arasından seçer.
2 nci fıkradla bahis konusu adayların gösterilmesi için yapılacak seçimde, Askerî Yargıtay Ge
nel Kurulunun toplantı nisabı üye tamsayısının üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla olur. Aday
seçilebilmek için, üye tamsayısının saltçoğunluğunun oyu gereklidir.
Yedek üyeler
MADDE 7. — Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki; Danıştay, Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosu birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usuller uy
gulanır.
Üye seçilenlere tebligat
MADDE 8. — Cumhurbaşkanı; Yasama Meclisbri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları,
Aıiayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenleri, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirirler. Anayasa
Mahkemesi Başkanlığı, durumu, seçilenlere yaz* ile tebliğ eder.
Üyeliğe seçilenlerin ad ve soyadları Resmî Gazetede yayınlanır.
Seçilenlerin görevi kabul etmemesi
MADDE 9. — Anayasa Mahkemesine seçileni srden bu görevi kabul etmiyenlerin adları Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından, seçimi yapan kurul veya meclislere veya makama derhal bil
dirilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde, yukarlaki maddelerde belirtilen usuller uyarınca ye
nileri seçilir. Kurul ve meclislerin tatilde bulun ıası veya Millet Msclisi seçimlerinin yenilenmesi
ne karar verilmiş olması hallerinde, üye seçimi, tatilin bittiği günden veya Millet Meclisinin ilk
toplantısindan itibaren onbeş gün içinde yapılır.
M. Meclisi
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b) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda seçim
MADDE 5. — Anayasa Mahkemesine Millet JVIoelisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçer.
Her iki Yasama Meclisince üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler fakülteleri öğre
tim üyelerinin teşkil ettikleri kurul tarafından gösterilecek adaylar arasından birer üye seçilir.
Aday sayısı, açık üyeliklerin üç katı tutarında olur. Bu kurul Ankara Üniversitesi Rektörünün
daveti üzerine Ankara'da toplanır. Toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte ikisidir. Aday seçimi
gizli oyla yapılır. Aday seçilebilmek için, bahis konusu kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu
nun oyu gereklidir.
Yasama Meclisleri Genel Kurullarında yapılacak seçimde seçilebilmek için, üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir. îlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa daha sonraki
oylamalarda üye tam sayısının çoğunluğuyla yetinilir. Seçim gizli oyla yapılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Yasama Meclislerince, Anavasa Mahkemesi asıl ve yedek
üyeliklerine seçilemezler.

c)

Cumhurbaşkanı tarafından seçim

MADDE 6. — Anayasa Komisyonunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yedek üyeler
MADDE 7. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa Mahkemesine birer, Yargıtay
iki ve Danıştay bir yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usuller
uygulanır.
Üye seçilenlere tebligat
MADDE 8. — Anayasa Komisyonunun 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi
MADDE 9. — Anayasa Mahkemesine seçileni arden bu görevi kabul etmiyenlerin adlan Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından, seçimi yapan kurul veya Meclislere veya makama derhal
bildirilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde yukardaki maddelerde beûrtilen usuller uyarınca ye
nileri seçilir. Kurul ve Meclislerin tatilde bulunması veya Millet Moclisi seçimlerinin yenilenme
sine karar verilmiş olması hallerinde, üye seçimi, tatilin bittiği günden veya Millet Meclisinin ilk
toplantısından itibaren bir ay içinde yapılır.
M. Meclisi
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MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevlerine başlamadan önceK Mahkeme Başkanımn davet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasama Meclisleri Başkanları, Başbakan ve Adalet Bakanı,
Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başkanunsözcüsü, As
kerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı, Sayıştay Baş ianı, Üniversiteler Eektörleri ile Hukuk, İktisat
ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri Dekanlarının huzur anda, asıl ve yedek üyelerin iştirak edeceği kurul
önünde, aşağıda yazılı andı içerler :
«Dürüst bir hâkim olarak; her zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; Anaya
sa Mahkemesi Hâkimliği vazifesini, herkese karşı vicdanî kanaatle ifa edeceğime; ve her şeye
rağmen, hak ve adalete uygun olarak hüküm vereceğime, namusum ve vicdanım üzerine söz veri
rime
Başkan ve Ba§kanveküi seçimi
MADDE 11. — Anayasa Mahkemesi, kendi asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye tamsayı,smın üçte iki çoğunluğuyla, dört yıl için bir Bajkan ve bir Başkanvekili seçer. Yeniden seçilmek
caizdir.
,
Süresinden önce açılan Başkan veya Başkanvekİlliğine, dört yıl için, yakardaki fıkra gereğince
yeniden seçim yapılır.
*' i " '; \

* ":'"' : *'v "*'

Üyeliklerde boşalma

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi üyeliklerinde her ne sebeple olursa olsun boşalma olduğu
takdirde, 9 ncu madde gereğince işlem yapılır.
Bir asıl üyelik boşalınca, en kıdemli yedek üye, boşalan yere, kendiliğinden, asıl üye sıfatiyle
geçirilemez.
Bu kanunda zikredilen belli bir kurum veya kurul tarafından aday gösterilmek suretiyle se
çilmiş olan bir üyenin yerinde boşalma olursa, o üyelik için yapılacak seçimde aynı usul ve merasi
me uyulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Üyeliğin sona ermesi
Emeklilik ve çekilme
MADDE 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, dilekçe ile emekliliklerini istiyebilecekleri gibi; müddet ve kabule bağlı olmaksızın, görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde, Başkanlık;
durumu derhal, seçimi yapacak olan kurul veya meclislere veya makama bildirir.
1

Üyelikle Bağdaşmıyan haller

MADDE 14. — Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri resmî veya özel hiçbir görev alamazlar;
görev alanlar, çekilmiş sayılır. Bu husus, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bu sıfatlarını muhafaza ettikleri müddetçe, yasama
meclisleri ve mahallî idareler Geçimlerinde hiçbir şekil ve suretle aday olamazlar, aday gösterile
mezler ve seçilemezler.
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Andiçme
MADDE 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevlerine başlamadan önce Mahkeme Başkanı
nın davet edeceği Oumhurbaşkanı, yasama meclisleri Başkanları, Başbakan ve Adalet Bakanı,
Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başkanuhsözcüsü, As
kerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı, Sayıştay Başkanı, Üniversiteler Rektörleri ile Hukuk, îkti
sat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri Dekanlarının huzurunda, asıl ve yedek üyelerin iştirak ede
ceği kurul önünde, aşağıda yazılı andı içerler :
«Dürüst bir hâkim olarak; her zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyacağıma; Ana
yasa Mahkemesi hâkimliği vazifesini, herkese karşı vicdanî kanaatle ifa edeceğime; ve her şeye
rağmen, hak ve adalete uygun olarak hüküm vereceğime, namusum ve vicdanım üzerine yemin
ederim.»
Başkan ve Başkanvekili-seçimi
MADDE 11. — Anayasa Komisyonunun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

„

Üyeliklerde lo§alma

MADDE 12. — Anayasa Komisyonunun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

* İKİNCİ BÖLÜM
Üyeliğin sona ermesi
Emeklilik ve çekilme
MADDE 13. — Başkan ve üyelerin görevlerinden çekilmeleri kabul ve müddetle bağlı değil
dir.
Boşalmalarda, Başkanlık, durumu derhal, seçimi yapacak olan kurul veya Meclislere veya ma
kama bildirir.
Üyelikle bağdaşmıyari haller
MADDE 14. — Tasarının 14 nçü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık
MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi üyeliği, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılı haller dışında;
1. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı ke
sin hüküm giyme hâlinde, kendiliğinden;
2. Görevin sağlık bakımından yarine getirilemiyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin olarak
anlaşılması veya göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilmemesi
hallerinde, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelerinin tamsayısının salt çoğunluğunun kararı
ile
Sona erer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
özlük işleri
Üyelerin aylık ve Ödenekleri
MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca, kendilerine, aylıkları tutarında ödenek verilir.
Bunlann aldıkları aylıklar emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış
hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil durumla
rına ve hizmet sürelerine göre iktisabedecekleri derece aylıkları esastır.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine verilecek ödenekler hakkında çeşitli teadül ve teşkilât
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında 28 Şu
bat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz.
Emeklilik yaşı
MADDE 17. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, altmışbeş yaşını bitirince, istekleri olma
sa dahi, emekliye ayrılırlar.
Emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı teşkilât
Raportörler
MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi emrine, çalışmalarda yardımcı olmak üzere, yeteri kadar ra
portör verilir.
Raportörler, hâkimlik veya Hâkimler Kanunu gereğince hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde
en az yedinci derece aylığını almış olanlarla, Danıştay Yardımcılığı ve kanunsözcülüğünde bu dere
ceyi kazanmış olanlar, Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında doçentlik yap
makta olanlar ve bu alanlarda çalışan doktorasını yapmış asistanlar arasından, kendilerinin muva
fakati alındıktan sonra, Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üzerine mensuboldukları müessese
nin yetkili mercilerince tâyin olunurlar.
Bunların özlük işlerinde, mensuboldukları mesleklere ait kanunlar uygulanır ve raportörlükte
geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak, terfi ehliyetleri Anayasa Mahkemesi Baş
kanının yazılı beyanı ile tesbit olunur.
Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden başka, ajnca ikiyüzellişer lira ek ödenek verilir.
M. Meclisi

(S, Sayısı : 54)

-

77 —
B. Ko.

Hüküm giy mejıastahk,devamsızlık
MADDE 15. — Anayasa Mahkemesi üyeliği, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılı haller dışında;
1. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik ınonlekinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı
kesin hüküm giyme halinde, kendiliğinden;
2. Görevin sağlık bakımından yerine getiriİDmiyeceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin ola
rak anlaşılması veya göreve izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edil
memesi hallerinde, Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının saltçoğunluğunun karan ile;
Sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
önlük işleri
Üyelerin aylık ve ödenekleri
MADDE 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığjnı alırlar; ayrıca, kendilerine, aylıklarının % 60 ı tutarında ödenek ve
rilir.
Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış
hak sayılmaz bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil durumla
rına ve hizmet sürelerine göre iktisabedecekleri derece aylıkları esastır.

Emeklilik yaşı
MADDE 17. — Anayasa Komisyonunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I

Yardımcı teşkilât
Raportörler
MADDE 18. — anayasa Komisyonunun 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
/
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Genel Sekreterlik
MADDE 19. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bağlı olarak Genel Sekreterlik teşkilâtı kuru
lur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri
Görev i>e yetkiler
MADDE 20. — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :
1. Anayasanın 149 ncu maddesi gereğince, bu kanunun 21~nci maddesinde gösterilen kurul, ku
rum, makam ve şahıslar tarafından, kanunlar ve yasama meclislerinin içtüzükleri hakkında Anaya
saya aykırılık iddiasiyle açılan iptal dâvalarına bakmak;
2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince, mjahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri ve Yü
ce Divan sıfatiyle çalışırken Anayasanın aynı maddesi gereğince meselei müstehire olarak bakması
gereken işleri karara bağlamak;
3. Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu üyelerini; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanunsözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi Bajşkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili suçlarından do
layı Yüce Divan sıfatiyle yargılamak;
4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki btiiün dâvalara bakmak;
,
5. Anayasanın*57 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca yapılacak özel kanun gereğince, siyasi
partilerin gelir kaynaklan ve giderleri hakkında verecekleri hesaplan denetlemek;
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlığının kaldmlmasma veya
üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanla
rın dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgililerin Ana
yasa veya İçtüzük hükümlerine aykınlık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak;
7. Anayasanın 140 nci maddesi gereğince Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanun Sözcüsünü
seçmek;
8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince ke&ii asıl ve yedek üyeleri arasından Uyuşmazlık
Mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi seçmek;

DÖRDÜNCÜ KISIM
İnceleme ve yargılama usulleri
BİRİNCİ! BÖLÜM
Anayasa Mahkemesi sıfatiyle bakılan işlerde usul
İptal dâvası açmaya yetliili olanlar
MADDE 21. — Kanunlann veya yasama meclisleri içtüzüklerinin tümü veya bunların belirli
madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiylo Anayasa Mahkemesinde
doğrudan
doğruya iptal dâvası açabilecek olanlar şunlardır :
1. Cumhurbaşkanı;
2. Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasi
partiler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler;
4. Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gruplan;
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MADDE 19. — Anayasa Komisyonunun 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri
Görev ve yetkiler
MADDE 20. — Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :
1. Anayasada başkaca hüküm bulunan halbr hariç Anayasanın 149 ncu maddesi gereğince,
bu kanunun 21 nci maddesinde gösterilen kurul, kurum, makam ve şahıslar tarafından, kanun
lar ve Yasama Meclislerinin içtüzükleri hakkında Anayasaya aykırılık iddiasiyle açılan iptal dâ
valarına bakmak;
2. Anayasada bankaca hüküm bulunan haller hariç Anayasanın 151 nci maddesi gereğince,
mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri V3 Yüce Divan sıfatı ile çalışırken Anayasanın
aynı maddesi gereğince meselei müstehire olarak bakması gereken işleri karara bağlamak;
3. Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu Üyebrini; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan, ve Üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısını, Baskanunsözctisünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve kendi Başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçla
rından dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılamak;
4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki bütün dâvalara bakmak;
5. Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca yapılacak özel kanun gereğince, siya
si partilerin gelir kaynakları ve giderleri hakkın de verecekleri hesaplan denetlemek;
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya
üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan bakanların
dokunulmazlığının kaldırılmasına Millet Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgililerin Anayasa
veya İçtüzük hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak;
7. Anayasanın 140 nci maddesi gereğince Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünü
seçmek;
8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince kendi asal ve yedek üyeleri arasından uyuşmazlık
mahkemesine başkanlık edecek üyeyi seçmek;
DÖRDÜNCÜ KISIM
İnceleme ve yargılama usulleri
BÎRÎNCÎ BÖLÜM
Anayasa Mahkemesi sıfatiyle bakılan işlerde usul
İptal dâvası açmaya yetkili olanlar
MADDE 21. — Anayasa Komisyonunun 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Senatosunun üye tamsayısının en az altıda biri tutarın
daki üyeleri;
6. Yüksek Hâkimler Kurulu;
7. Yargıtay;
8. Danıştay;
9. Askerî Yargıtay;
10. Üniversiteler.
6, 7, 8, 9 ve 10 ncu bentlerde yazılı olan kurul vs kurumlar, ancak, kendi varlık ve görevlerini
ilgilendiren alanlarda, kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin tümü veya belirli madde
ve hükümleri aleyhinde Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası açabilirler.
tptal dâvası açma süresi
MADDE 22*— Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal dâvası açma hakkı, iptali iste
nen kanunun veya yasama meclisi içtüzüğünün Resmî Gazetede yayınlanmasından baslıyarak
doksan gün sonra düşer.
Milletlerarası andlaşmalar hükümlerinin Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi
MADDE 23. — Usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konmuş olan her nevi milletlerarası and
laşmalar aleyhine, 29 nci maddenin 1 ve 2 nci bontbri gereğince, Anayasa Mahkemesinde iptal
dâvası acılamaz ve bu Mahkemeye itirazen başvurulamaz.
Devrim kanunlarının Anayasa aykırılığının iddia edilememesi
i

MADDE 24. — 1 . 1 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun;
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka îktisası hakkında Kanunun;
3. 39 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair Kanunun;
4. 20 Mayıs 1923 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamm kabulü hakkında Kanunu;
5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Ka
nunun ;
6. 23 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların
kaldırıldığına dair Kanunun;
7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayıl: Bâzı Kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun;
9 Temmuz 1931 günü yürürlükte bulunan lüküMeri aleyhinde; ve.
8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Karunıı Medenisinin 110 ncu maddesiyle evlen
me akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasını vaz'eden
maddelerinin aynı tarihte yürürlükte bulunan lükümleri aleyhinde;
20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz
ve bu Mahkemeya itirazen başvurulamaz.
İptal dâvasının açılması; temsil
MADDE 25. — Kanunların ve Yasama Meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı sebebiy
le açılacak iptal dâvası;
1. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2 ve 3 ncü bentlerinde yazılı siyasi partilerin tüzüklerine
göre en yüksek merkez organlarının en az üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacakları karar
üzerine, genel başkanları veya vekilleri;
2. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 4 ncü bendinde yazılı siyasi parti gruplarının genel ku
rullarının en az üye tamsayısının salt coğunluğiyle alacakları karar üzerine, Grup Başkanlan
veya vekilleri;
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İptal dâvası açma. süresi.
MADDE 22. — Anayasa Komisyonunun 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Milletlerarası Andlaşmalar hükümlerinin Anayasaya, aykırılığının iddia edilememesi
MADDE 23. — Anayasa Komisyonunun 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Devrim kanunlarının Anayasaya aykırılığının iddia edilememesi
MADDE 24. — 1. 1 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun;
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka iktisası hakkında Kanunun;
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle türbelerin Şeddine ve Türbe
darlıklar ile birtakım unvanların meni ve ilgasına dair Kanunun;,
4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın kabulü hakkında Kanunun;
5. 1 Te§rinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanu
nun;
6. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanların kaldı
rıldığına dair Kanunun;
7. 3 Kânunevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bâ-n kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun;
8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 110 ncu maddesiyle evlenme
akdinin, evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasını vaz'eden madde
lerinin;
9 Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hükümleri aleyhinde;
20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamaz ve
bu mahkemeye itirazen başvurulamaz.
İptal dâvasının açılması; temsil
MADDE 25. — Anayasa Komisyonunun 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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3. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu bentlerinde yazılı kurul ve kurumla
rın genel kurullarının veya Senatolarının üye tamsayısının salt çoğunluğiyle alacakları kararlar
üzerine bu kurulların başkanları ile Üniversitelerin Rektörleri
Tarafından açılır.
Dâva, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci bendinde yazılı yasama meclisleri üyeleri tarafın
dan açıldığı takdirde, dilekçede, kendilerine mahkemece tebligat yapılmak üzere, en çok iki üye
nin gösterilmesi gereklidir.
İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar
MADDE 26. — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterinin dâva dilekçesini kaleme havale ettiği ta
rihte, dâva, açılmış sayılır. Genel Sekreterlikçe/ dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına dair bir bel
ge verilir.
Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvasını açan, kanunların veya yasama meclisleri içtü
züklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerekçelerinin
neden ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadır.
Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bulunanlar, ayrıca yetkilerini belirten belgeleri ve ku
rum, kurul ve siyasi partilerle siyasi parti grupilarının kendilerine yetki verilmesine dair karar
larının tasdikli örneklerini, dilekçe ile birlikte, Genel Sekreterliğe vermek zorundadırlar.
Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on gün içinde 2 ve 3 ncü fıkralarda istenilen hususların
tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi genel kurulunca incelenir ve varsa, noksanlıklar tesbit edilerek, en az onbeş gün olarak verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur.
YukardaM fıkrada belirtilen mehil içinde noksanlıkların tamamlanmaması halinde, dâva açıl
mamış saydır. Dâvanın açılmamış sayılması hakkındaki karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulun
ca verilir. Bu karar, Resmî Gazetede yayınlanır.
itiraz yoliyle mahkemelerce gönderilen işler
MADDE 27. — Bir dâvaya bakmakta odan mahkeme:
1. O dâva sebebiyle uygulanacak kanun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse, bu yoldaki
gerekçeli karan; veya
2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, tarafla
rın bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklıyan kararı,
dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli suretleriyle birlikte Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığına gönderir.
Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara resmen ıttıla kesbedinceye ka
dar; dâvayı geri bırakır.
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere üç ay içinde kararını verir.
Gerekçe üe lağlı olmama
MADDE 28. — Anayasa Mahkemesi, kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya
aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir.
Mahkeme, taleple bağlı kalmak kayd'yle, başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık karan vere
bilir. «
Ancak, eğer müracaat kanun veya içtüzüğün sadece belirli madde veya hükümleri aleyhinde
yapılmış olup da, bu belirli madde veya hükümlerin iptali kanun veya içtüzüğün diğer bâzı hü
kümlerinin veya tamamının uygulanamaması sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi, keyfiyeti
gerekçesinde belirtmek şartiyle, kanun veya içtüzüğün bahis konusu diğer hülriimlerinin veya
tümünün iptaline karar verebilir.
M, Mcclieri
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İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar
MADDE 26. — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin dâva dilekçesini kaleme havale et
tiği tarihte, dâva açılmış sayılır. Genel Sekreterlikçe, dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına dair
bir belge verilir.
Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvasını açan, kanunların veya Yasama Meclisleri içtü
züklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerekçelerinin
neden ibaret bulunduğunu açıklamak zorundadır.
Dâvanın açıldığı tarihte dilekçede imzası bulunanlar, ayrıca yetkilerini belirten belgeleri ve
kurum, kurul ve siyasi partilerle siyasi parti gruplarının kendilerine yetki verilmesine dair ka
rarlarının tasdikli örneklerini, dilekçe ile birlikte, Genel Sekreterliğe vermek zorundadırlar.
Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on gün içinde 2 ve 3 ncü fıkralarda istenilen hususların
tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca incelenir ve varsa, noksanlıklar tesbit edilerek, en az onbe* gün olarak verilecek mehil içinde tamamlanması ilgililere tebliğ olunur.
YukardaM fıkrada belirtilen mehil içinde roksanlıklann tamamlanmaması halinde, dâva açıl
mamış savılır. Dâvanın aoılmamv* savılması hakkındaki karar Anayasa Mehkemesi Genel Kuru
lunca verilir. Bu karar, Resmî Gazetede yayınlanır.
İtiraz yoliyle mahkemelerce gönderilen işler
MADDE 27. — Anayasa Komisyonunun 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Gerekçe ile lağli olmama
MADDE 28. — Anayasa Komisyonunun 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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İlgililerin çağırılması
MADDE 29. — Anayasa Mahkemesi, 20 nci maddenin 1, 2 ve 6 nci bentlerinde bahis konusu
idlere, dosya üzerinde inceleme yapmak suret.'yie bakar; gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıkla
malarını dinlemek üzere, ilgilileri çağırır.
Cumhurbaşkanının çağırılmasına lüzum görülen hallerde, ayrıca vekâletname aranmaksızın,
tensibedeceği şahıstan gereken izahat alınır.
20 nci maddenin 5 nci bendinde bahis konusu olan denetimin hangi usule göre yapılacağı,
özel kanunla gösterilir.
Tebligat
MADDE 30. — Anayasa Mahkemesi 29 ncu madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamalarının
dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgililere, tâyin edilecek günde mahkemede hazır bulunma
larını veya temsilci göndermeleri lüzumunu ve (hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse,
gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağı meşruhatını havi davetiye gönderilir.
21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci bendinde yazılı Millet Meclisi veya Cumhuriyet Se
natosu üyelerinden 25 nci maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen üyeler, sözlü açıklamalarda hazır
bulunabilirler.
21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 8, ve 9 ncu bentlerinde yazılı kurullar, Başkanları veya
Başkanın tensibedeceği bir üye tarafından; aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 ncu bendin
de yazılı Üniversiteler, Rektörleri veya Rektörün görevlendireceği -biri varsa Hukuk Fakülte
sinden olmak üzere - iki öğretim üyesi tarafından temsil edilirler.
20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2, 8
ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve iptali istenen kanun veya içtüzüğün veya bunların belli hü
kümlerinin Anayasaya aykın olmadığı kanaatinde bulunan siyasi partiler veya parti grupları,
25 nci maddenin 1 nci fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri uyarınca Anayasa Mahkemesine yazılı müta
lâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, lüzumlu gördüğü takdirde, yukarda yazılı parti ve parti grup
larından sözlü izahatlarını dinlemek üzere iki temsilci istiyebilir.
Vekâletname
MADDE 31. — Anayasa Mahkemesine müracaat hakkını haiz olan makam, kurul, kurum ve
kişiler, kendilerini, noterden tasdikli özel vekâletnameli bir veya birkaç avukat tarafından tem
sil ettirebilirler.
Siyasi partiler hakhndaki dâvalar
MADDE 32. — Bu kanunun 20 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince, siyasi partilerin kapa
tılması hakkında açılan dâvalarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uygulanır.
Bu dâvalara duruşmalı olarak ve Cumhuriyet Başsavcısının huzuru ile bakılır.
35 nci madde hükümleri bu dâvalarda da uygulanır.
Dokunulmazlığın kaldırılması ve T. B. M. M. üyeliği sıfatının

düşmesi hallerinde iptal istemleri-

MADDE 33. — 20 nci maddenin 6 nci bendi gereğince, dokunulmazlığı kaldırılan milletve
kili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan bakan
veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden her hangi biri tarafından yapılan iptal istem
leri, Anayasa Mahkemesince onbeş gün içinde karara bağlanır.
Yasama meclislerinin bu iptal istemlerine konu teşkil eden kararlan aleyhine Anayasa Mah
kemesine başvurma hakkı, karar tarihinden itibaren bir hafta sonra düşer.
M. Meclisi
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İlgililerin çağrılması
MADDE 29. — Anayasa Komisyonunun 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tebligat
MADDE 30. — Anayasa Komisyonunun 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Vekâletname
MADDE 31. — Anayasa Mahkemesine müracaat hakkına haiz olan makam, kurul, kurum ve kişi
ler, kendilerini, noterden tasdikli özel vekaletnameli bir veya birden fazla avukat tarafından tem
sil ettirebilirler.
Siyasi partiler hakkındaki dâvalar
MADDE 32. — Anayasa Komisyonunun 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Dokunulmazlığın

kaldırtrlması

ve T. B. Tl. M.üyeliği sıfatının

düşmesi hallerinde iptal

MADDE 33. — Anayasa Komisyonunun 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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26 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının, 28 nci maddenin 1 nci fıkrasının, 29 nen maddanm
1 noi fıkrasının, 80 nen maddenin 1 nci fıkrasının ve 31 nci maddenin hükümleri, bu halde de
uygulanır.
Bahis konusu iptal istemlerinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini bek
lemeksizin, gerekli evrakı re'sen celbeder.
ÎKÎNCÎ BÖLÜM
Yüce Divan sıfatiyle bıkılan işlerde usul
Duruşma ve hüküm verme
MADDE 34. — Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan hâlinde çalışırken, yürürlükteki kanunlara
göre duruşma yapar ve hüküm verir.
Savcılık görevi
MADDE 35. — Yüoe Divanda Savcılık görevini, Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Başsavcı yar
dımcılarından bir veya birkaçı da Başsavcı: ile birlikte duruşmaya iştirak edebilir.
Fiilî veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının bu görevi ifa edememesi halinde, Yü
ce Divan Savcılığını geçici olarak yapacak! zat, Yargıtay İkinci Başkan ve üyeleri arasından
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca üye tamsayısının saltçoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dördüncü kısmın müşterek hükümleri
Mahkemenin toplanma nisabı
MADDE 36. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve ondört asıl üyenin husuru ile toplanır. Baş
kan, asıl üyelerden mazereti olanların yerini kıdem esasına göre, yedek üyelerle tamamlar.

Başkanın yetkileri ve ona vekillik
MADDE 37. — Yargılamanın veya incelemenin idaresi Başkana aittir. Başkanın mazereti
halinde Başkanvekili, onun da bulunmadığı: hallerde mevcut üyeler arasından çoğunlukla secileoek üye başkanlık yapar.
Müzakere gizliliği ve karar nisabı
MADDE 38. — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir.
Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.
Kıdemin tâyininde, üyeleri seçen makam;ve kurullar nazara alınmak suretiyle sırası ile, Yar
gıtay, Danıştay, Sayıştay, Cumhurbaşkanı, yasama meclislerince seçilen üyelerden önce zikredilen
ler diğerlerinden, Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtayın adaylan arasından seçilen üye diğerinden,
yasama meclislerinin Üniversite adaylan arasından ssçtiklsri üyeler diğerlerinden evvel gelir.
Aynı kurul veya yasama meclisleri tarafından seçilen üyeler kendi aralarında yaşlarına göre
kıdem alırlar.
Boşalma halinde seçilecek üyeler, kendilerini seçen kurul, makam ve yasama meclislerince se
çilmiş üyeler arasında en kıdemsizi sayılırlar.
M. Meclisi
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ÎKÎNCI BÖLÜM
Yüce Divan sıfatiyle bakılan işlerde
Duruşma ve hüküm verme
MADDE 34. — Anayasa Komisyonunun 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Savcılık görevi
MADDE 35. — Yüce Divanda Savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. C. Başsavcı yar.
dımcılarmdan bir veya birkaçı da C. Başsavcısı ile birlikte duruşmaya iştirak edebilir.
Fiilî veya hukuki sebeplerle Cumhuriyet Başsavcısının bu görevi ifa edememesi halinde, Yüce
Divan Savcılığını geçici olarak yapacak zat, Yargıtay İkinci Başkan ve üyeleri arasından Yargıtay
Büyük Genel Kurulunca üye tam sayısının saltçoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
I

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dördüncü Kısmın müşterek hükümleri

MADDE 36. — Anayasa Mahkemesi, Başkan ve ondört asıl üyenin huzuru ile toplanır. Başkan,
asıl üyelerden mazereti olanların yerini kıdem esasına göre, yedek üyelerle tamamlar.
Mazeretin sebep ve mahiyeti içtüzükle tâyin olunur. Ve mazeretin kabulüne mevcut üyelerin
saltçoğımluğuyla karar verilir.
Başkanın yetkileri ve ona Vekillik
MADDE 37. — Anayasa Komisyonunun 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Müzakere gizliliği ve karar nisabı
MADDE 38. — Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizlidir. Kararlar saltçoğunlukla verilir.
Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.
Kıdem yaş esasına göre tâyin olunur. Yaşta eşitlik halinde kur'aya başvurulur.

M. Meclisi
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Anayasa Mahkemesi kararları
MADDE 39. -» Anayasa Mahkemesi kararlan gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya.
yargılamaya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Muhalif kalanlar, kararda, muhalefet sebeplerini açıklarlar.
Kararlar, ilgililere, muhalefet şerhi ile birlikte tebliğ olunur.
Bilgi, evrak ve belge gönderme ödevi
MADDE 40. — Devletin yasama, yürütme ve yargı organlariyle idare makamları ve bütün ger
çek ve tüzel kişiler ve teşekküller, Anayasa Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tâyin
edilen süre içinde vermekle Ödevlidirler.
Açıklanmasında Devletin yüksek menfaatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde saklan
ması gereken bilgilerin verilmesinden ve evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili makam
kaçınabilir.
Anayasa Mahkemesi bu hususta karara varmadan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat
istiyebilir. Bu yoldaki açıklamalar tutanağa geçirilmez.
Zikri geçen bilgi, evrak ve belgelerin istenmesi zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte
iki çoğunlukla karar verildiği takdirde, istenen bilgi, evrak ve belgelerin verilmesi mecbu
ridir.
Ancak, sır, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle
birlikte yabancı
Devletlere de ilişkin ise, ilgili makamın söz konusu bilgi, evrak ve belgeleri vermemek husu
sundaki karan kesindir.
4 ve 5 nci fıkralar gereğince bir sırrın verilmemesi halinde, bu sırla alâkalı hususlar sanık
aleyhinde delil teşkil edemez.
İçtüzük
MADDE 41. — Anayasa Mahkemesinin çalığına tarzı ile üyeler arasındaki iş bölümü, Mah
kemenin yapacağı İçtüzükle düzenlenir.
Bu İçtüzük Resmî Gazetede yayınlanır.
Dilekçenin reddi
MADDE 42. — Anayasa Mahkemesinin görevine girmiyen konulara ilişkin dilekçeler reddolunur. Red karan, dilekçe sahibine tebliğ olunur.
Dâva ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller
MADDE 43. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri :
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dâva ve işlere;
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile, eşinin, kan ve sıhriyet yönünden usul ve furuğunun; dördüncü dereceye kadar «bu derece dâhil» kan yönünden; ve sıhriyeti doğuran evlilik
kalkmış olsa bile üçüncü dereceye kadar «bu derece dâhil» sıhriyet yönünden civar hısımlannm; veya aralannda evlâtlık bağı bulunan kimselerin dâva ve işlerine;
3. Dâva ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatiyle hareket ettiği dâva ve işlere;
4. Hâkim, savcı veya hakem sıfatiyle bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak üzerinde be
yanda bulunmuş olduğu dâva ve işlere,
Bakamazlar.
M. Meclîsi
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Anayasa Mahkemesi kararlan
MADDE 39. — Anayasa Komisyonunun 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bilgi, evrak ve belge gönderme ödevi
MADDE 40. — Anayasa Komisyonunun 40 ncı

maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41. — Anayasa Komisyonunun 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Dilekçenin reddi
MADDE 42. — Anayasa Komisyonunun 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Dâva ve işlere bakmantn caiz olmadığı kall&r
MADDE 43. — Tasarının 44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

M. Micliii
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Başkan ve üyelerin reddi
MADDE 44. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, tarafsız hareket edemiyecekleri ka
nısını haklı kılan hallerin dâva asılmadan veya iş mahkemeye gelmeden önce mevcudolduğu iddiasiyle reddolunabilir.
Bu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen üye katılmaksızın, red konusu hakkında kesin
karar verir.
Bed şahsidir. Kurulun toplanmasına mâni olacak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler din
lenmez.
Red dilekçesinin reddi
MADDE 45. — Bed dilekçesinde, red sebeplerinin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat vası
talarının hep birlikte bildirilmesi gereklidir. Bu şartları kapsamıyan dilekçeler reddolunur.
Temin delil teşkil etmez.
Çekinme
MADDE 46. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin, 43 ııcü maddede yazılı sebeplere
dayanarak dâvaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, Anayasa Mahkemesi, çekinme iste
ğinde bulunan Başkan ve üyenin de iştirakiyle, konu hakkında ketsin karar verir. Ancak, çekin
me isteğinde bulunan Başkan veya üye oylamaya katılamaz.
Kurulun toplanmasına mâni olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez.
Yersiz red talepleri
MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişk!n taleplerin reddi ha
linde, red istiyenden, Mahkemece, red istemenin mahiyetine göre, bin liradan beşbin liraya ka
dar para cezası alınır.
Yukardaki fıkraya göre hükmolunan para cezası, Âmme Alacaklarının tahsil usulü hakkında
21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.
Tamk ve bilirkişilerin dinlenmesi
MADDE 48. — Anayasa Mahkemesinde bakılan dâva veya iş dolayısiyle bilgisine başvurulan
bilirkişi veya tanığın dinlenmesi usul kanunları gereğince resmî bir makamın iznine bağlı bulunup
da, Devlet menfaatlerine zararlı olacağı mülâhazasiyle izin verilmediği takdirde; Mahkeme, izin
vermeye yetkili kimsenin sözlü veya yazılı mütalâasını aldıktan sonra, izin vermemenin yersizli
ğine üçte iki çoğunlukla karar verirse, bilirkişi veya tanık sır saklama ödevine dayanamaz.
Ancak, izin vermemek keyfiyeti, açıklanmasında mahzur bulunan sırrın Türkiye Cumhuriyeti
nin güvenliği ve yüksek menfaatleri iüe birlikte yabancı Devletlere de ilişkin bulunması sebebine
dayanıyorsa, yetkili makamın bu husustaki karan kesindir.
Harç ve resimlerden muafiyet
MADDE 49. — Bu kanunun 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci bentleri uyarınca kanunların ve yasa
ma meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle yapılan müracaatler ile bu kanunun 27
nci maddesi uyarınca mahkemelerden gelen talepler ve bunlara bağlı tasdikli örnekler ve Anayasa
Mahkemesince bu konularda alınacak kararlar ve yapılacak işlemler ile 20 nci maddenin 6 nci ben
di gereğince yapılacak istem ve işlemler hare ve resme tâbi değildir.
M. Meclisi
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Başkan ve üyelerin reddi
MADDE 44. — Anayasa Komisyonunun 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Red dilekçesinin reddi
MADDE 45. — Anayasa Komisyonunun 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Çekinme
MADDE 46. — Anayasa Komisyonunun 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yersiz red talepleri .
MADDE 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin taleplerin reddi halin
de, red istiyenden, mahkemece, red istemenin mahiyetine göre, bin liradan beş bin liraya kadar
para cezası alınır.
Yukardaki fıkraya göre hükmolunan para cezası, Âmme alacaklarının tahsil usulü hpkinnA»M
Kanuna göre tahsil edilir.
Tanik ve bilirkişilerin dinlenmesi
MADDE 48. — Anayasa Komisyonunun 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Harç ve resimlerden rriuafiyet
MADDE 49. — Anayasa Komisyonunun 49 nou maddesi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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- 92 Anayasa Ko.
Anayasa Mahkemesi kararlarının yürürlüğe girmesi
MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin kararlan kesindir.
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya içtü
zük veya bunların belirli hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar.
Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildiği günden bağlıyarak altı ayı geçemez.
Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzüğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali halinde
meydana gelecek olan boşluğu, kamu düzenini tehdidedici mahiyette görürse 2. nci fıkra hükmünü
uygular ve boşluğun doldurulması için yasama meclisleri başkanlıkları ile Başbakanlığı durumdan
haberdar kılar.
Anayasa Mahkemesi, 20 nci maddenin 2. nci bendi gereğince verdiği hükümlerin olayla sınırlı
ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.
iptal kararı her halde geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayınlanması
MADDE 51. — Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede derhal yayınlanır ve Devletin ya
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, bütün gerçek ve tüzel kişileri ve teşekkül
leri bağlar.
Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili suçlan.
MADDE 52. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri
•ırasında işledikleri suçlar için soruşturma açılması, Anayasa Mahkemesinin kararma bağlıdır. So
ruşturma açılmasına karar verildiği takdirde, gerekli soruşturmayı yapmak ve Geza Muhakemeleri
Usulü Kanununa göre gereken karan vermek üsere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun vereceği ka
rarlar kesindir. Kurul üyelerinin seçilmesine, süruşturmanm yapılmasına ve bahis konusu kararlau n verilmesine dair esaslar, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir.
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsi suçlarının takibinde, Yargıtay üyelerinin şahsi
suçlarının takibine ilişkin hükümler uygulanır
BEŞİNCİ 1CISIM
Personel işleri ve malî işler
Bütçe
MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi, genel bütçe içinde bağımsız bütçe ile yönetilir.
Bütçenin birinci derecede itâ amirliğini Başkan; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekreter
yapar.
Anayasa Mahkemesinin muhasebe işleri, Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından ya
pılır.
Masraf tahakkuk memurluğu görevi, Başkanın tensibedeceği bir memur tarafından yerine getiri
lir.
Yasama meclisleri komisyon ve genel kurullannda bütçe ile ilişkin görüşmeler esnasında Ada
let Bakanı veya tensibettiği takdirde, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu görüş
meler sırasında, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri izahat vermek üzere davet edilemezler,
M. Meclisi
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Anayasa Mahkemesi kar arlaı inin yürürlüğe girmesi
MADDE 50. — Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Ancak kararın ilânından itibaren
bir ay içinde maddi hataların tavzihi istenebilir.
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya iç
tüzük veya bunların belirli hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar.
Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ay
rıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildiği günden baslıyarak altı avı geçemez.
Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya içtizüğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali ha
linde meydana gelecek olan boşluğu, kamu düzecini tehdidedici mahiyette görürse ikinci fıkrar
hükmünü uygular ve bokluğun doldurulması için Yasama Meclisleri Başkanlıkları ile Başbakanlı
ğı durumdan haberdar kılar.
Anayasa Mahkemesi, 20 nci maddenin ikinci bendi gereğince verdiği hükümlerin olayla sınır
lı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.
îptal karan her halde geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararlarının yayınlanması
MADDE 51. — Anayasa Komisyonunun 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Başkan ve üyelerin şahsî r,e görevle ilgili suçları
MADDE 52. — Anayasa Komisyonunun 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

BEŞÎNCÎ KISIM
Personel işleri vo malî işler
Bütçe
MADDE 53. — Anayasa Mahkemesi, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.
Bütçenin birinci derecede ita amirliğini Başkan; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sekreter
yapar.
Anayasa Mahkemesinin muhasebe işleri, Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından
yapılır.
Masraf tahakkuk memurluğu görevi, Başkanın tensibedeceği bir memur tarafından yerjae ge
tirilir.
Yasama meclisleri komisyon ve genel kurullarında bütçe ile ilişkin görüşmeler esnasında Ada
let Bakanı veya tensibettiği takdirde, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri hazır bulunur. Bu
görüşmeler sırasında, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri izahat vermek üzere davet edilemez
ler.
M. Meclisi
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özlük işleri
MADDE 54. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve sağ
lık durumları ile ilgili hükümler ve duruşmalı İşlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler ve sair öz
lük işleri Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenlenir.
Yıllık izin
MADDE 55. — Yüce Divan sıfatiyle bakılan veyahut Anayasa gereğince mehle tâbi olan işle
rin yürütülmesini engellememek kaydiyle, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine kırk beş gün
lük yıllık izin verilebilir.
Hastalık ve mazeret izinleri genel hükümlere tâbidir.
Yıllık izin Başkan tarafından verilir.
Personelin tâyini
MADDE 56. — Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ile memur kadrosundaki personelin tâyin
leri Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından yapılır.
Bunların dışında kalan personelin tâyini Gensl Sekretere aittir.
18 nci madde hükümleri saklıdır.
Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar
MADDE 57. — Anayasa Mahkemesi üyelerine ve memurlarına ait kadrolarla hâkimlik mesle
ğinden alınacak raportör kadroları, bu kanuna ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolar
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin «Adalet Bakanlığı» bölümüne «Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» baş
lığı altında eklenmiştir.
Diğer kadrolar
MADDE 58. — Anayasa Mahkemesinde çalışmak üzere Danıştay ile Ankara ve İstanbul üni
versiteleri Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler fakültelerinden alınacak raportörlere ait kadrolar,
bu kanuna ilişik 2 sayılı cetvelde ve ayn kısımlar halinde gösterilmiş ve bu kadrolardan Danıştaya
aidolanlar Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 1 sayılı cetvelinde «Danıştay Ba kanlığı» bölümüne; Üniversitelerden alınacaklara
ait kadrolar da ilgili fakültelerin teşkilât kadrolarına «Anayasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı
altında eklenmiştir.

ALTINCI KISIM
Geçici hükümler
*

Anayasa Mahkemesinin faaliyete başlaması

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç
bir ay içerisinde faaliyete geçer.
Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının ilânı
GEÇİCİ MADDE 2. — Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı, Resmî Gazete ile ilân edilir.
M. Meclisi
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özlük işleri
MADDE 54. -— Anayasa Komisyonunun 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yıllık izin
MADDE 55. — Anayasa Komisyonunun 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Personelin tâyini
MADDE 56. — Anayasa Komisyonunun 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar
MADDE 57. — Anayasa Komisyonunun 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Diğer kadrolar
MADDE 58. — Anayasa Komisyonunun 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

ALTINCI KISIM
Geçici hükümler
Anayasa Mahkemesinin faaliyete başlaması
GEÇÎCl MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Mânı

GEÇtOt MADDE 2. — Anayasa Komisyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
M. Meclisi
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îlk defa seçilen üyelere' tebligat ve ilk Başkanlık seçimi
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Anayasa Mahkemesi üyeliğine ilk defa seçilenlerin adlan, kendilerini
seçen makam, kurul ve Yasama Meclisi Başkanlığı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir. MiHet Meclisi Başkanlığı, durumu seçilenlere tebliğ ile andiçme töreni tarihini tesbit ederek
bu törende hazır bulunacak olanları davet eder.
Anayasa Mahkemesi Başkanının seçimi için yapılacak toplantıya en yaşlı üye Başkanlık eder.
Eski kuruluşuyla Askerî Yargıtayda

aday seçimi

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Askerî Yargıtaym, Anayasanın derpiş ettiği şekilde kurulması tarihine
kadar, bu kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından gösterilecek
üç aday, Askerî Yargıtayda üye bulunan askerî hâkimler arasından seçilir.
Eski kanunlar hakkında iptal dâvası açılması
4

GEÇtCÎ MADDE 5. —- Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan her
hangi bir kanun veya belirli bir kanun hükmü hakkında, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 336 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırılığı iddi asiyle, 21 ncı maddenin 1 nci fıkrasında yazılı
makam, kurul, kurum ve kişiler tarafından, bu kanun hükümleri uyarınca iptal dâvası açılabilir.
Bu halde, iptal dâvası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gaze
te ile ilân edildiği tarihten itibaren altı ay sonra düşer.
Yukardaki fıkralar, kanun adını taşımamakla beraber kanun mahiyetindeki sair metinler için
de uygulanır.
25 Ekim 1961 tarihinden önce yasama organınca alman yorum istemlerine ilişkin kararlar hak
kında bu madde gereğince iptal dâvası açılamaz. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu şekilde karar ko
nusu teşkil etmiş kanun veya kanun mahiyetindeki metinleri veyahut bunlann belirli madde ve
hükümlerini, yorum istemine ilişkin kararda açıklanan mâna içerisinde ele almak mecburiyetinde
dir.
*
'•
M.B.K. tarafından çıkarılmış olan kanunların durumu
GEÇÎCI MADDE 6. — 27 Mayıs 1960 tarihinlen (bu tarih dâhil) itibaren 5 Ocak 1961 tarihi
ne kadar (bu tarih dâhil) kabul edilen kanun mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aleyhinde, 20 nci
maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
Bahis konusu kanun mahiyetindeki kararlan ve kanunlan kaldıran, değiştiren veyahut bunlara
hükümler ekliyen ve 6 Ocak 1961 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren kabul edilen kanunlar hak
kında yukanki fıkra hükmü uygulanmaz.
Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulundaki işlerin devri
GEÇÎCI MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gazetede ilân
edildiği gün, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki varlıkları sona
erer.
2. 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde zikredilen sakıt Cumhur
başkanı ile ilgili olup Yüksek Soruşturma Kurulu veya Yüksek Adalet Divanı tarafından karara
bağlanmamış olan dosyalar, Millî Birlik Komitesinin 7 Temmuz 1960 tarihli ve 2 sayılı Karan
uyarınca, Anayasa Mahkemesine tevdi olunur.

HL Mfiduâ
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tik defa seçilen üyelere tebligat ve ilk Başkanlık seçimi
GEÇİCİ MADDE 3. — Anayasa Komisyonunun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir,

Eski kuruluşuyla Askeri Yargttayda aday seçimi
GEÇİCİ MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Eski kanunlar hakkında iptal dâvası açılması
GEÇİCİ MADDE 5. — Anayasa Komisyonunun geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

*

'

M. B. K. tarafından çıkarılmış olan kanunların durumu
GEÇİCİ MADDE 6. — Anayasa Komisyonunun geçici 6 ancı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulundaki işlerin devri
GEÇİCİ MADDE 7. — Anayasa Komisyonunun geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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S. Bu kanunun yayımı tarihinde, 22 Aralık 1960 tarihli ve 109 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (A) bendinde zikredilen sakıt Bakanların görevleriyle ilgili suçlariyle bunların fiillerine
iştirak edenlerin suçlarına ilişkin olup Yüksek Adalet Divanınca henüz karara bağlanmamış bu
lunan dâva dosyaları, Anayasa Mahkemesine;
4. 3 ncü bentte gösterilen şahısların yine bu bentte yazılı suçlarından dolayı Yüksek Soruş
turma Kurulunca henüz karara bağlanmamış bulunan dâva dosyalan, Anayasanın 90 ncı mad
desi gereğince işlem yapılmak üzere, Millet Meclisi Başkanlığına;
5. 2 ve 3 ncü bentlerde zikredilen şahısların vazifeyle ilgili olmıyan suçlarıyla sakıt millet
vekillerinin suçlarından dolayı Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun elinde
bulunan dosyalar, genel hükümler dairesinde işlem yapılmak üzere, ilgili mercilere
Tevdi olunur.
6. Sakıt Bakanların görevleriyle ilgili suçlariyle, bu suçlarda iştiraki bulunanlar hakkında
Yüksek Adalet Divanına açılmış olan dâvalara veya bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulunun
elinde bulunan tahkikat dosyalarına konu teşkil eden fiillerden dolayı gayrimeşru iktisapları da
mevcutsa, dâva açılan dosyalar, Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince işlem yapılmak üzere,
Millet Meclisi Başkanlığına tevdi olunur.
Bu halin dışında kalan gayrimeşru iktisap dosyaları, 22 Aralık 1960 tarifeli ve 170 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi gereğince, kanuni merciine devrolunur.
7. Yukardaki bentlerde yazılı şahıslar hakkında Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruştur
ma Kurulunca ittihaz olunmuş, tedbir ve kararlar, ilgili mercilerce aksine bir karar verilinceye
kadar muteberdir.
8. Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun kuruldukları günden hukuki var
lıklarının sona erdiği güne kadar tahkikat ve dâva sebebiyle ellerinde mevcudolup yukardaki bent
lerde zikrolunanların dışında kalan bilcümle evrak, belge ve dosyalardan Yüksek Adalet Divanını
ilgilendirenler Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Yüksek Soruşturma Kurulunu ilgilendirenler de
Millet Meclisi Başkanlığına hıfzedilmek üzere tevdi olunur.

YEDÎNOÎ KISIM
Yürürlük i hükümleri
Yürürlük tarihi
MADDE 59.

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 60.

Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

M. Meclisi
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YBDtNOl KISIM
Yürürlük hükümleri
Yürürlük tarihi
MADDE 59. -— Anayasa Komisyonunun 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 60. — Anayasa Komisyonunun 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

M, Meelifti
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HûkûfHâMn UkUfine bağh cetmlUr
[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded

Maaş

Anayasa Mahkemesi üyeleri
1 Anayasa Mahkemesi asıl
üyeleri
1 Anayasa Mahkemesi yedek
üyeleri

15

2 000

5

2 000

II

D.

Memuriyetin nev'i

5
6
7
9
10
9
9
11
12

Başkâtip (Steno bilen)
Zabıt Kâtibi (Steno bilen)
Zabıt Kâtibi (Steno bilen)
Memur
»
Daire ve Levazım Memuru
Kitaplık Memuru
Mübaşir

Başkanlık Divanı
3 Genel Sekreter
4 <Jenel Sekreter Yardımcısı
5 Doktor

Aded

Maaş
1 100
950
800
600
500
600
600
450
400

III
1
1
1

1 500
1 250
1 100

Raportörler
3 Raportör

6

1 500

[2] SAYILI CETVEL
7 Asiöitan

800

Danıştay
4 Raportör

4

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1 250

5 Doçent
7 Asistan

II

1
1

1 100
800

Üniversiteler
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
5 Doçent

1

1 100

5 Doçent

1

1 100

Aded

Ücret

[»] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

D. .
7
10
11
12
11

Anayasa Mahkemesi hizmetlileri
1 Tercüman
3 Daktilo (Yabancı di] bilen)
6 Daktilo

2
2
4

1 250
950
600

M. Meclisi '
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Memuriyetin nev'i
Kaloriferci
Başhademe
Hademe
Hademe
Gece Bekçisi

( S. Sayi*ı-:- 54 )

1
1
5
5
2

500
350
300
250
300
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Adalet Komisyonunun değiştiricine, bağh cetveller
Tasarının 1, 2 ve 3 sayılı cetvelleri aynen kabul edilmiştir.
Anayasa Komisyonunun değiştirişine bağh cetveller
[1]
İ).

Memuriyetin nevi 'ı

SAYILI OBTVEL

Aded Maaş

Anayasa mahkemesi üyeleri
1 Anayasa Mahkemesi asıl
üyeleri
1 Anayasa Malhkemesi yedek
üyeleri
II
Memurlar
3 Genel Sekreter
4 Genel Sekreter Yardımcısı
5 Kararlar Müdürü
5 Başkâtip (Steno bilen)

15

2 000
2 000

1
1
1
2

1 500
1 250
1 100
1 100

1).

Memuriyetin nev'i

Aded

6
7
7
9
9
9
10
11
12

Zaibıt Kâtibi (Steno ıbilen)
»
»
»
»
Personel şefi
Memur
Daire ve Levazım Memuru
Kitaplık Memuru
Mejmur
Mübaşir
.
Mübaşir

4
6
1
3
1
1
' 3
1
1

950
800
800
600
600
600
500
450
400

6

1 500

m
Raportörler
3 Raportör

[â] SAYILI OBTVEL
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

I

5 Doçent

Danıştay
4 Raportör

4

1

1 100

1 250
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

n

1 100
800

5 Doçent
7 Asistan

Üniversiteler
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülten
İstanbul Üniversiten Hukuk Fakültesi
1 100
5 Doçent
800
7 Aşktan

5 Doçent
7 Asistan

Bütçe Komisyonumun değiştirişine bağU
Cetveller
- Anayasa Komisyonunun değiştiricine bağlı
1 re 2 t ayılı cetveller aynen kabul edilmiştir,

M. Meclisi

(S. Saym : 54)

1
1

1 100
800

