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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker; Paris'te 
toplanan Avrupa Konseyi Daimî Komisyonu ile 
Nüfus ve Mülteciler Komisyonuna Türkiye'yi 
temsilen giden Kural adına yapılan açıklama 
vesilesiyle, bu ve benzeri kurulların tutumuna 
dair demeçte bulundu. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarılarına ve 

Cumhuriyet Senatosu îdare Âmirleri Mehmet 
Ünaldı ve Nihat Pasinli'nin, ,1961 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanları tezkereleri 
okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, Türkiye Orman Seferberliği 

Sözlü sorular 
1.'— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

PTT idaresinde haberleşme hürriyetini ihlâl et
miş 'memur bulunup bulunmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/258) 

2. —- Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eliyle, 
Gemlik'in Umıırbey köyünde, köylülere veril
mek üzere yaptırılan evlere dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve içişleri Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/259) 

Yazılı sorular 
1. —• Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-

m, Tekel idaresinin senelik anason ihtiyacı ile 

hakkındaki kanun teklifi, önergesi üzerine, geri-
verildi, 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde 
tesbit olunan mükelleflere ait matrahların yeni
den gözden geçirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı, kabul edilen önerge gereğince gündeme alın
dıysa da, ilgili Bakan hazır bulunmadığından, 
görüşülmesi gelecek birleşime bırakıldı. 

Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı ile is
tanbul Milletvekili Saadet Evren ve 3 arkadaşı
nın, Anayasa Mahkemesi kanunu teklifinin gö
rüşülmesine başlanarak üç maddesi kabul edli-
di. 

10 . 4 . İ962 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 

Ömer Zekâi D orman Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

satınaldığı yerli ve ithal malı anasonun fiyat
larına dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Te
kel ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/88) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5524 sayılı Kanundan sonra vâki olan 
evlilik dışı birleşmelerden doğan çocuklar hak
kında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/89) 

3. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkarı'-
ııı, Milletlerarası Ziraat Teşkilâtı tarafından Hü
kümetimizi o birlikte yürütülen Doğu - Akdeniz 
pilot bölgesi çalışmalarının ne safhada bulundu
ğuna dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/90) 

SORULAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekJri Keskin 

KÂTİPLER : Ferruh Bozbeyü (İstanbul), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay; Pariste toplanan Avrupa Konseyi 
Daimî Komisyonu ile Nüfus ve Mülteciler Ko
misyonuna Türkiye'yi 'temsil etmek üzere güden 
Kurul adına iki Birleşim önce yaptığı açıkla
malarla ilgili demeci 

BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kerim Gökay, 
gündem dışı söz istemişlerdir. Ne için istediniz 
efendim? 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
—• Ufak bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek huzurlarınızı işgal ettiğim için ev

velâ af finizi rica edeceğim. (Orta saflardan 
gürültüler) Bir bardak suda değil, bir damla 
suda fırtına... Biz sizleri temsil ederek Avrupa 
Konseyinde vazife görüyoruz. Bu vazifeden dön
düğümüz zaman sizlere izahat vermeyi bir va-
zifo saymaktayız. 

Arkadaşlar, yanlış anlaşılan bir nokta var
dır. İki bucuk ay evvel Asamble'de konuşulan 
bir hususla daha yakında Daimî Komisyonda 
konuşulan meseleyi biribirine karıştırdılar. Ge
çen defa bizim heyetin Reisi sıf atiyle Kasım 
Gülek arkadaşımız izahat vermişti. Bu defa 
kendileri burada bulunmadıkları için, Daimî Ko
misyonda bir hafta evvel konuşulan mevzu
ları izah etmemi daha Paris'te bana söyledi

ler. Ben gelip konuşulan mevzuları anlattım. 
Şu halde, evvelâ gerek matbuatta ve gerekse 
bâzı arkadaşlarca, «bunlar ayrı telden saz ça
lıyorlar, birleşerek gelip konuşsalar ne olurdu» 
deniliyor. Arkadaşlar, bir ayrılık yok, bir 
vazifenin ifası vardır. Ben öyle zannediyorum 
ki, Avrupa Konseyinde memleketimizi temsil 
ettiğimiz zaman, memleketimizi ilgilendiren 
mevzuları sizlere nakletmezsek, vazifemizi yap
mamış olduğumuza kaani olacaktık. Buraya 
gelip konuşmak günah ise, burada sükût et
mek hakiki bir parlâmanterin vazifesi ise, biz 
bu duygularla meclislere gelineceğini zannet
miyorum. Parlâmentonun hakiki vazifesi bü
tün dâvaları memleket önünde, millet önünde 
teşrih etmektir. Binaenaleyh, bundan gocuna
cak ne var? Önce bunu arz etmek isterim. ('Sağ
dan alkışlar.) 

İkinci bir nokta; bu sabah gazetelerde oku
dum, dün muhterem .arkadaşlarım beni yanlış 
anlamışlar. Eğer ben dün, bu konuşmalar sıra
sında Avrupa Konseyi Sosyal Komisyonunda 
vazifede bulunmasa idim, derhal kendilerine 
gereken cevabı verirdim; Demin arkadaşımızın 
dedikleri gibi de lüzumsuz yere iğzaba, ta'zi
li o gidilmezdi. 

Mesele şudur arkadaşlar : Bugün İstanbul'un 
büyük bir gazetesi «mise en page» yapmış : 
«Mağdur kim, gaddar kim? Evvelâ Adalet Di
vanının kararı!...» Nereden nereye gidildi. Ben 
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M. Meclisi B : 712 
dün okuduklarımı aynen tekrar ediyorum. 
Bunda ne var? Bir vazife yapılmıştır. Orada 
konuşulan şey yanlış aksettirilmiştir. Bu, mem
leketin bir iç meselesidir. Bırakın bunu, şart
ların imkânı nisbetinde biz bunu cevaplandırı
yoruz, neden burada polemik mevzuu haline 
getiriliyor? Demek ki, biz buraya geleceğiz, 
kaldır elini, al maaşını mı diyeceğiz?... Biz par-
pâmentoya bunun için gelmedik. (Bravo ses
leri alkışlar) (Arka sıralardan gürültüler) Ben 
Türk Parlâmentosunun yaptığı asil vazifeyi hu
dut dışında belirtmiş bir arkadaşınızım. Bina
enaleyh, şimdi müsaade ederseniz, dün oku
duğum ifadeyi tekrar okuyup takdirlerinize 
arz edeceğim. (Orta sıralardan şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen gürültüyü 
keselim. Hatip sözüne devam etsin. Buyurun, 
devam edin efendim. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (Devamla) 
— Bu ifadede diyoruz ki : «Kasım Gülek ve 
ben ayrı ayrı söz alarak Türkiye'de 27 Mayıs 
İhtilâlini mütaakıp hazırlanarak refarandum ile 
meriyete giren Anayasa mucibince hürriyet 
ve demokrasi prensipleri dâhilinde çalışmaya 
başlıyan Millet Meclisi ve Senatonun memleket 
menfaatlerini dikkate alarak gerekli kanun-
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lan hazırlama yolunda bulunduklarını esas he
defin insan hak ve hürriyetlerini koruma yo
lunda çalışmalara masruf olduğunu ve bu gibi 
mevzuların ilgili memleketler parlamentola
rınca şartların imkân müsaadesiyle daha iyi düşü
nüleceği hususunu belirttik. Onlar da cevaben 
zorlukları takdirle beraber iyi neticelere bir an 
evvel kavuşulmasını temenni etmişlerdir.» 

•Bu okuduğumun neresinde mağdur, nere
sinde gaddar vardır! Adalet Divanının ver
miş olduğu kararlar hakkında bir şey mi var? 
Bakınız nasıl tahrif ediliyor. Şimdi Meclis 
huzurunda polemik mevzuu yaparak itiraz eden 
ve şuradan seslenen arkadaşlara soruyorum, bu
nun neresinde ne var? Gelip izah etsinler! 
(Tutanakları oku sesleri, gürültüler.) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısı ve tekliflerinin sorulardan ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bursa 

İbrahim öktem 

BAŞKAN — önergeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ücretleri ve ticAiri kazançları götürü 
usulde tesbit olunan mükelleflere ait matrah
ların yeniden gözden geçirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/171) (S. Sayısı : 58) (1) 

BAŞKAN — İkinci bir önerge daha var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin son maddesinde bulunan ücretleri 

ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olunan 
mükelleflere ait matrahların yeniden gözden ge
çirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gündemin 
1 nci maddesi olarak görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. Bütçe Komisyonu Başkan V. 

Hürrem Müftügil 

(1) 58 S. SayıU basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

BAŞKAN — Efendim, gündemin son madde
sinde bulunan ücretleri ve ticari kazançları gö
türü usulde tesbit olunan mükelleflere ait mat
rahların yeniden gözden geçirilmesine ait kanun 
tasarısının, gündemin birinci maddesi olarak, 
ele alınması isteniyor. Tasarı dün gündeme alın
mıştır. Komisyon, bunun birinci madde olarak 
görüşülmesini istemektedir. 

HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) 
vermek istiyorum. 

İzahat 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 

HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Efendim, 
Maliye Bakanı, kendi salâhiyetine dayanarak 
bu tarhiyatı 1(5 gün tehir etmiştir. Bu müddet 
15 Nisanda bitmektedir. Bu meseleyi komisyon
da müstacelen müzakere ettik ve huzurunuza ge
tirdik. Bu kanunun müstaceliyeti göz önünde 
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M. Meclisi £ : 72 
bulundurularak birinci madde olarak müzakere I 
sini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının öncelikle müzakeresi I 
komisyonca teklif edilmiş bulunmaktadır, önce 
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyu- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil I 
mistir. I 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı! I 
Sayın Ruhi Soyer tasarının tümü üzerinde, söz I 
isteğiniz var, buyuran. I 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; Millî Birlik devrinde kabul edilmiş I 
olan bu götürü vergi mükellefiyeti kanununun I 
esnaf hakkında tatbik mevkiine konulmasının I 
esnaf üzerinde ne kadar ağır ve ne kadar fena I 
reaksiyonlar tevlidettiği malûmunuzdur. Seçim I 
çevremize ayak bastığımız gün gördük, binler- I 
ce kişi toplanarak hor biri ayrı ayrı dertlerini, I 
ayrı ayrı ıstıraplarını anlatmakla bit iremediler, I 
Ben bunların tafsilâtına girmeden evvel kamı- I 
nun eksik taraflarını yüksek huzurunuzda teba- I 
rüz ettirmekle iktifa edeceğim. Ancak bütün I 
arkadaşlarımın aynı durumla, aynı ıstıraplarla I 
karşılaşmış olduklarını, aynı dertleri dinledik- I 
lerini biliyorum. I 

Muhterem arkadaşlar; takdir komisyonlarının I 
sınıflandırılması suretiyle yapılmış olan, tatbik I 
edilmiş olan, götürü vergi usulü hakikaten es- I 
naf üzerinde büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. I 

Gerçi işin esası şudur : 1954 gibi herkesin I 
bol para kazanılabildiği bir devrede vergiden I 
muaf tuttuğumuz zümreyi (Soldan alkışlar) I 
(Sağdan «hayrola» sesleri) tam, intikal devri- I 
nin bu sıkıntılı devresinde vergiye tâbi tutma- I 
nm bunda büyük reaksiyon olduğu yüsde yüzdür. I 

Hakikat şudur ki, takdir komisyonlarının es- I 
kiden olduğu gibi 3 tane halktan, 2 tane memur- I 
lardan değil; bu defa 3 tane memurdan, 2 tane I 
de halktan olması haksızlıkların ve yanlış tatbi- I 
katın sebeplerinden birisi olmuştur. Binaenaleyh I 
kanunun esasının müzakeresi sırasında bu yan- I 
lışlığın ortadan kaldırılması doğru olacaktır, 1 
kanaatindeyim. I 

Hâdiseler o kadar şaşkınlık içinde cereyan I 
etmiştir ki, itiraz salâhiyetini haiz olan beledi- I 
ye reisleri itiraz edeceklerinin farkında değiller- I 
di ve olamazlardı. Aynı zamanda takdir komis | 
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yonlarınm yalnız vilâyetlerde teşekkül etmiş ol
ması ve kazaların ayrı ayrı takdir komisyonlarına 
malik olmaması bu yanlış tatbikatın sebeplerin
den biri olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bu güçlükle
rin üzerine, tasarruf bonusunun inzimamı ve 
tasarruf bonosunun derhal ve bir defada tahsili 
gibi bir yük de binince, balların bu parasız dev
resinde halkı derhal vergi ödemeye mecbur ede
cek şekildeki tatbikat bu güçlüklerin ve reaksi
yonun sebeplerinden başlıcası olmuştur. -

Bir diğer nokta da; Gelir Vergisi üç taksitte 
tahsil edildiği halde, götürü verginin iki tak
sitte tahsil edilmesi de ayrıca itirazlara sebebol-
maktadır. 

Bütün bu noktaların üzerinde ayrı ayrı du
rulması gerekir. Bu, kanunda kökünden halle
dilmesi gereken esaslardır. Bu itibarla tehirin 
yüksek takdirinize, yüksek tasvibinize uğrıyaca-
ğmı ümideder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alican. 
EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz bu kanun tasarısının Hükü
metten sevk ediliş şekliyle Bütçe Komisyonun
dan çıkış şekli üzerindeki farklı durum dolayı-
siyle, Hükümetin bâzı hususları açıklaması lüzu
munu hissettiğim için huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

193 sayılı Kanunun götürü ücretler ve ticari 
kazançlar mevzuundaki hükümleri, tatbikatta 
birtakım şikâyetleri mucibolmuş. Ama bu şikâ
yetler nereden doğuyor, meselesi bir türlü vuzu
ha varamamış. Hükümet der ki, takdirler yanlış 
yapılmış; takdirler vatandaşların ödeme imkân
larının çok üstünde yapılmış. Binaenaleyh, bu 
takdirlerin yeni baştan gözden geçirilmesi lâzım
dır. 

Haddizatında bu kanuna ihtiyaç yoktu. Vergi 
Usulü Kanunundaki 40 ncı madde gayet sarih
tir. Takdirler, takdir komisyonları tarafından 
yapılır. Bu takdirler ilgili makamlara malî yıl
dan iki ay önce bildirilir. Bu müddet içinde iti
raz etmek hakkına sahibolan merciler bu takdir
leri tesbit ederler ve itiraz haklarını kullanırlar. 
Bu takdirde hiç bu kanuna ihtiyaç hissettirme
den tashih edilebilirdi. (Sağdan, bravo sesleri) 

Kanunun birtakım mercilere tanıdığı haklar 
zamanında kullanılmamış, müddet geçirilmiştir. 
Bu da tatbikatta birtakım aksaklıklar doğurmuş, 
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ondan sonra şikâyetler meydana çıkmış, bu şikâ
yetler karşısında Hükümet harekete geçmek su
retiyle şu kanunu önümüze getirmiştir. Haddiza
tında bu kanuna sureti katiyede ihtiyaç yoktur. 
Zamanında Vergi Usul Kanununun tanıdığı hak
lar ve vazifeler yerine getirilmemiştir. Bu ölçü
ler yüksek takdir edilmiş ise Usul Kanununun 40 
ve 41 nci maddeleri gereğince tashih edilebilirdi. 

iŞimdi benim anladığım şu : Kanunun adı üze
rinde, Hükümetten gelen şekli «Ücretleri ve ti
cari kazançları giötürü usulde tesbit olunan mü
kelleflere ait matrahların yeniden gözden geçi
rilmesi hakkında kanun tasarısı» dır. 

Matrahların yeniden gözden geçirilmesi, de
niyor. Matrahların gözden geçirilmesi prosedürü 
var mı? Var, haddizatında; dediğim gibi, Usul 
Kanununun 40 ve 41 nci maddelerinde. Vaktiyle 
bu gözden geçirilmemiş, müddetlerin uzatılması 
babında yeni bir kanun gelmiş, bunda mutabı
kım. Gözden geçirilmesi daha isabetli olurdu ama 
'gözden geçirilmemiş, bir hata yapılmış, vazifeler 
yerine getirilmemiş. Müddetleri şimdi uzatıyo
ruz, yeniden gözden geçirelim. Komisyon me
seleyi başka şekilde mütalâa ediyor. Komisyon 
diyor ki, «Müddetleri bu şekilde uzatmakla mese
le halledilemez; esaslara girmek lâzım. 198 sayılı 
Kanuna girmek lâzım; Vergi Usul Kanununa gir
mek, 213 sayılı Kanuna girmek lâzım, temelinde
ki aksaklıkları da düzeltmek lâzım.» Bu da haklı 
olabilir. 193 sayılı Kanunda da, birtakım aksak
lıkla olabilir ama, takdir buyurulacak olursa, 
maddeleri okuyan arkadaşlarımız sadece yuvar
lak rakamları zikretmekle iktifa etmektedirler. 
iBir taraf esasa igirmeye lüzum yoktur diyor, me
selâ Hükümet bu şekilde geliyor, komisyon ise, 
esasa girmek icabeder diyor. Komisyon demiyor 
ki, esasta hangi noksanlıklar vardır? Komisyonda 
da vuzuh yoktur. Komisyonun da esasa girmek 
lâzımdır demesi kâfi değildir. Esasta hanıgi nok
sanlıklar mevcuttur, bunu bilmiyoruz. Vaktiyle 
esnafın muafiyetleri çok şümullü idi. Acaba ko
misyon muafiyetleri eski haline mi irca etmek is
tiyor? Bunda da vuzuha varmak lâzımdır. Yoksa 
bugünkü 193 sayılı Kanunun tesbit ettiği istisna
lar kâfi midir? Giötürü kazançlara dayanan Es
naf Vergisinin bâzı hükümlerinde mi değişiklik
ler yapmak lâzımdır? Komisyon, bu mevzuda da 
vuzuha varmamış durumdadır. 

Yani, bendenizin demek istediğim husus; ev
velâ Hükümet ile komisyon aralarında mutaba-
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kata ıvarmışlar mıdır? Hükümet ıgetirdiği kanun 
tasarısındaki fikirlerini külliyen ıgeri almış, mese
lenin esasına girilmesi lâzımgeldiği şeklindeki 
komisyon mütalâasına iştirak mı etmektedir? Bi
rinci sualim budur. 

İkincisi; bu istikamette her iki taraf ne düşü
nüyor? 193 sayılı Kanunun esasında yapmayı ta
sarladıkları değişiklikler nelerdir? Hangi husus
larda kifayetsizlikler bulmaktadırlar? Hangi hu
susların ıslahına inanmaktadır ve bu ısla'hat ha
reketi, günlerden beri şu kanun Mecliste dolaş
tığına göre, tehir kanunu şeklinde getirilmeden 
bu ıslahatı yapmak suretiyle getirilmesi mümkün 
değil mi idi? Son zamanlarda kanunların çıkarıl
masında bir acayip prosedür takibedilmektedir. 
Meseleler halledilmeden, esası halledilemezken, 
vuzuha varılamamış olduğu ifade edilerek; bu 
mesele birtakım şikâyetler doğurmakta, birtakım 
aksaklıkları olmakta denmektedir. Ama nerede
dir bu aksaklıklar, bilmiyorlar. Bilmeyince ne 
yapalım bu işi? Bu kanunun tatbikatını muay
yen bir devre için ortadan kaldıralım, tehir ede
lim. Diyorlar. Olmaz hu arkadaşlar. Bu acayip 
prosedürden vazıgeçmek mecburiyetindeyiz. Mem
leket meseleleri bakımından vuzuha varmışsak sa
rih kanunlarla Meclisin huzuruna geliriz. Hükü
met sarih bir kanaata varmış : (Matrahlar yük
sek takdir edilmiş, bu matrahları ıslah etmek ih
tiyacı vardır. Şikâyet mevzuu budur. Bu matrah
ların ıslah edilebilmesi için bir müddet tanıyın, 
ben bu müddet zarfında bunu ıslah edeceğim 
diyen, Hükümet sarih, ama komisyon sarih de
ğil. 

Komisyon hayır diyor, iş bu kadarla bitmi
yor, diyor. Meselenin esasında birtakım bozuk
luklar vardır ;>güzel, komisyonun bu mütalâasına 
iştirak ederim. Mademki bu (kanaattedir, iş
tirak edeifim, hürmet ederim, ama komis
yondan da bir istirhamım olacalktır. Esasen 
taallûk eden hususlar nelerse komisyon bun
da vuzuha varmalıdır. «193 numaralı Kanu
nun falan maddesini değiştirdim. Gel Hükü
met, zira bu hususlarda kifayetsizlikler vardı, 
Faraza takdirler 3 sene üzerinden yapılırken, 
Maliye Bakanı beş sene üzerinden yapılmasını 
söylüyor; bu husus üzerinde değiştirme yapı
yoruz.» desinleıf. Şu kanunu bu istikâmette 
getirirse meselenin esasım halletmiş olurduk. 
«Biz bu meselelerle uğraşanlayız, biz kolay 
yolu tercih ediyoruz. Vuzuha varamamışız. 
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Efendim, var birtakım aksaklıklar ama, ne 
olduğunu bilmiyorum.» öyle şey olmaz. Ak
saklıkların neler olduğunu tesbit etmek ve 
ona göre tedbir düşünmek icabeder. Zaten 
bu aksaklıklar birkaç madde içindedir. Vu
zuha varmıg insanlar, bir günde oturur bu 
aksaklıkları halledebilirler. Bendeniz komis
yon meselenin aslımı halletseydi daha isabetli 
hareket ederdi, diyorum. 

Hükümetten ve komisyondan, bu hususta 
hakiki düşüncelerinin nelerden ibaret olduğunu, 
burada ifade etmelerini rica ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hâldan Kı-
sayol. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın Be
is, muhterem arkadaşlarım. 

Bu. küçük esnaftan alınmak istenilen götü
rü vergi tatbikatının hemen başlaması ve bu 
yolda esnafa itiraz müddetinin, cereyan eden 
formaliteler yüzünden adetâ bira/kılmamış ol
ması sebebiyle memlekete gittiğimiz zaman se
çim bölgelerimizde, Ruhi Soyer Beyefendinin 
dedikleri gibi, büyük bir reaksiyonla 'karşılaş
mıştık. Bu verginin tahakkuku yolunda bü
yük hatalar olmuştur. Nisbetlerin tesbiti, vi
lâyetlerin takdir komisyonlarınca ve vilâyetin 
kendi bünyesindeki ticari kapasiteler bakımın
dan değerlendirilmiş ve esnaf sınıflara ayrıl
mak suretiyle, bu sınıflara senelik kazançları 
üzerinden muayyen vergiler tahakkuk ettiril
miştir. Fakat vilâyetler haricinde, kaza, na
hiye ve köylere kadar vilâyetlerin kendi tes
bit ettiği mabetler üzerinden bu vergilerin 
aynen intikal ettirilmiş olması (kaza, nahiye 
ve köylerde kazanç itibariyle vilâyetle kıyas 
edilemiyecek düşük nisbette olan alışveriş se
bebiyle) çok büyük haksızlığa sebep olmuş
tur. Şöyle ki; meselâ bir vilâyette tesbit edi
len bir kahvehanenin kazancı bir kazanın en 
ücra köşesindeki bir ıköyün 'köy kahvesine de 
aynen teşmil edilmiş, vilâyetteki kazanç nisbeti 
ile takdir olunmuştur. Köyden de aynı kazanç 
istenmiştir ki, bu da vatandaşların büyük 
mağduriyetine sebep olmaktadır. 

Bu memlekette vergisini Ödemek istemiyen 
bir vatandaşın bulunacağını tahmin etmiyorum. 
Herkes kazancı nisbetinde, bu memlekete, bu 
Devlete vergi vermeyi seve seve arzu eder, an
cak vatandaştan, küçük esnaftan kendi ka-
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zançları nisbetinde vergi tarih etmek, sosyal 
adalet bakımından önde mütalâa edilmesi lâ-
zımgelen bir husus olmak icabeder. -

3 000, 3 600, 4 200 lira gibi kazançlardan 
Tasarruf Bonusunun alınması da birtakım şi
kâyetlerin doğmasına yol açmaktadır. Büyük 
ticaret erbabının ve Gelir Vergisine tâibi esna
fın vergilerini üç taksitte ödiyebiimeleri imkâ
nı karşısında, bu küçük esnaftan vergilerini İM 
taksitte ve birincisinde tasarruf boniosu peşin 
alınmak suretiyle ödemelerini istemek, bunları 
hakikaten haklı olarak müşkül durumda bırak
maktadır. 

Ben şuna kaaniim ki, bu memlekette takdir 
komisyonları, esnaftan senede ne kadar vergi 
ödiyebileeeklerini sormak ve bu husustaki fi
kirlerini almak suretiyle vergileri tesbit etsey
di, buıgün hem bu aksaklıklar olmaz, hem de 
vatandaş vergisini seve seve öderdd. 

Biz vengi tarh ederken vatandaşa itimadet-
tiğimizi belirterek, kendisine ne kadar vergi ve
rebileceğini sormak ve fikrini almak suretiyle 
ona değer verdiğimizi ispat ettiğimiz gün, va
tandaş belki de kendiliğinden, istenenin de üs
tünde kendim sıkmak suretiyle bu memlekete, 
bu Devlete, bu Hükümete vergisini vermekten 
asla kaçmmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütün bu şikâyet
ler, son zamanlardaki memleketimizin iktisadi 
durumunun kritik manzara arz etmesinden mü
tevellittir. Ruhi Beyefendinin dedikleri gibi 
birkaç sene evvelki kazançlar bugün yoktur. 
İktisadi durumun ve piyasanın hareketli olma
yışı bu küçük kazanç erbabına tarh edilen ver
gilerin yüksek olması itirazları mucibolmuştur. 
Netice olarak şu hususu arz etmek istiyorum; 
bu küçük esnafa tarh edilmiş olan götürü Es
naf Vergisi Kanunu kısa zamanda hazırlanmış 
ve tatıbika konulmuştur. Bugün memleketin şu 
durumu ve vatandaşların itirazları karşısında 
bu kanunu değiştirmek üzere ve kanunun ak
saklıklarını gidermek üzere yeniden kanun tek
lifleri yapılmaktadır Gönül isterdi ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bir kanun vaz'ederkeoı, 
bunun memlekette tatbik kabiliyetini ve va
tandaşın ona riayet imkânını iyice tetkik etmiş 
ve kanun çıktıktan sonra devamlı olarak tatbik 
edilmesi imkânını sağlamış olsunlar. Yoksa bu
gün kanun yapıp yarın vatandaşın itirazı üze
rine aksaklıkları görüp kanunu değiştirmeye 
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kalkmak, vatandaşların bize karşı olan itima
dını sarsar. O halde yaptığımız kanunları adam
akıllı tetkik edelim, vatandaşların imkânlariy-
le, memleketin imkânlariyle, her şeyle kıyasla
mak suretiyle dörtbaşı mâmur hale geldikten 
sonra çıkaralım ve kanun tatbikatını istdyelim. 
Benim maruzatım bu kadardır. Hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Meclisimizin bayram tatiline gir
diği bir sırada vatandaşlardan, muhterem ar
kadaşlarımıza intikal eden büyük bir şikâyet 
çığı karşısında Hükümetin müstaceliyetle bu
raya getirdiği bir kanunun müzakeresi, millî 
iradenin Meclis çatısı altında bir aksülâmelinin 
ifadesi olmaktadır. Bu bakımdan bu kanunun 
müzakeresi ayrıca bize bir zevk de vermekte
dir. Fakat ne garip tecellidir ki, Hükümetin 
getirdiği bir teklifi Bütçe Komisyonu değiştir
miştir. Fakat Bütçe Komisyonuna karşı Hükü
metin görüşlerini savunacak ilgili Bakan Meclis 
huzurunda bulunmamakta ve Hükümetin görü
şünü Muhterem Meclise ifade edecek bir mü
messil de maalesef yoktur. («Var» sesleri) 

BAŞKAN — Mümessil vardır, Gelirler 
Umum Müdürü burada hazır bulunmaktadır.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Gönül ister
di ki, bu kanun görüşülürken Gelirler Umum 
Müdürü değil, bizzat Bakanın kendisi burada 
»bulunsun. («Bakana vazife verilmiş/ gitmiş» 
sesleri) Arkadaşlar, vergi tahakkuklarının yük
sek olduğu esbabı mucibesi ile getirilen kanun 
tasarısı üzerinde durmak ve bu yüksekliği tev-
lideden sebeplerin ne olduğu üzerinde bir neb
ze düşünmek lâzımdır. Takdir komisyonları 
takdirlerini yaparken, ticaret odaları ve bele
diyelerin vermiş olduğu rakamları ölçü olarak: 
almışlardır. Bilhassa, ticaret odası bulunmıyan 
kazalardaki belediyelerin, bir kaymakamın ira
desinde bulunduğunu ve vatandaş reyi ile iş 
başına gelmemiş olan belediyelerin, bu rakam
ları verirken normal ölçülerin dışına çıkacak
larını esasen kabul etmek lâzımdı. Böyle olmuş 
ve Ruhi Bey arkadaşımızın dediği gibi, takdir 
edilen vergiler hakkındaki itirazlara karşı, be
lediye başkanlığı yapanlar, bu haklarını kul
lanmak bilgisinden uzakta kalmışlardır. Eğer 
JMiyük Meclis hassasiyetini biraz daha ileri gö-
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türerek ilgili Hükümetin, belediyelerin teşek
küllerini, Genel Meclisin teşekküllerini bir an 
evvel öne almış olsaydı, bu kanunların hazırlık
larında veyahut da kanunların tatbiki sırasın
da tutulacak ölçülerde, millet iradesinin temsil
cilerinin kanaati içerisinde bulunur, böyle ak
saklıklar zuhur etmezdi. 

Bunun yanında şunu gördük ki ; takdir ko
misyonlarının takdirlerine rağmen vergi dışın
da kalmış bir vatandaşımız, maalesef ve maat
teessüf tasarruf bonosunun içinde kalmıştır. 

Vergi vermiyen ve takdir edilen yüksek mat
raha rağmen verginin dışında kalan bir vatan
daştan 50 lira 1960 senesi, 50 lira da 1961 senesi 
için olmak üzere 100 liralık tasarruf bonosu be
delinin istenmesi hiçbir vicdan sahibinin tasvib-
edeceği bir ölçü olmasa gerektir. Tasarruf bono
ları ücretli olarak çalışan işçilerden kesilmiş ol
masına rağmen kalfa veya küçük hissedar olarak 
çalışan esnafın da tasarruf bonosuna tâbi tutul
ması ve ayda almış okluğu 170 liradan 10 lira 
tasarruf bonosu kesilmesi suretiyle onun iştirak
çi olarak kabul edilmesi ve netice itibariyle o 
vatandaşın mağduriyetine gidilmesi, tahmin ede
rim ki, tasvibedilecek bir şey olmasa gerektir. 

Bu verginin yalnız matrahların yüksek tu
tulması bakımından değil esasları bakımından 
da ıslah edilmesi lâzımdır. Kazadaki bir terzi 
ile köyde, yılda bir iki ceket diken terzinin bir 
tutulması sureti katiyede doğru değildir. Bu mev
zuda. bir esas prensip üzerinde durularak mese
lenin halledilmesinin yerinde olacağı kanaatin
deyim. Bu bakımdan Saym Ekrem Alican Beyin 
fikirlerine iştirak etmekteyim. 

Müzakerelerin Bütçe Komisyonunun hazırla
mış olduğu tasarının üzerinde yapılmasını şah
san doğru bulur, hepinizi hürmetle selâmlarım 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Necip Mirkelâmoğlu. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Kıy

metli arkadaşlarım, Sayın Alican . «Hükümet 
teklifinde vuzuh vardır, fakat Bütçe Komisyo
nunun getirdiği teklifte vuzuh yoktur.» buyur
dular. Bütçe Komisyonunun görüşünü, Bütçe 
Komisyonunun Saym Başkanı ifade edecektir. 
Bu komisyonda vazife almış bir arkadaşınız ola
rak, komisyonun müzakerelerine ışık tutan mü
lâhazaları, bendeniz 1 - 2 kısa not halinde Yük
sek Huzurunuza arz edeceğim. 
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Şimdi bu mekanizma, götürü usulde vergi

lendirmeye memur ve vazifeli mekanizma iller
de defterdarın riyasetinde 4 kişilik bir komis
yon halinde merkezleşmiştir. Defterdar Başkan
dır, iki tane esnaftan, alınır, ondan gayrı bir 
de memur vardır. Burada reylerde tesavi olursa 
esnaf reyi ile Hükümet reyi arasında Komisyon 
Başkanının bulunduğu taraf hükümde, kanaatte 
ve kararda hâkimdir. Bu komisyon esnaftan her 
sınıftan ikişer kişi çağırmış ve o esnaf zümresi
ni vergilendirmiştir. Esnaf götürü usulle vergi
lendirme mekanizmasına henüz yabancıdır. Ko
misyona verdiği bilgiler sıhhatli olmamıştır. 
Safi, gayrisâfi farkını birçok yerlerde tefrik 
edememiştir. Asgari geçim indirimi ve saire 
gibi kısıntıların ne nisbette matrahlara inikas 
edeceği hususunda bilgisi yoktur. Acemiliğin 
her tezahürü ifadelerine ve kanaatlerine akset
miştir. Bu komisyon aynı zamanda ilçeleri de 
vergilendirmiştir. 

Mekanizma diyor ki ; ilçeleri vergilendirir
ken mahallî belediyelere soracaksın. Mahallî be
lediyeler bugünün şartlarının, hususiyetinin ica
bı halk içinden gelmiş insanlardan mürekkep 
değildir. Bu bilgiler belediyeler muhasiplerine 
gitmiştir. Belediyeler muhasipleri kendi ihatası 
içinde, kendi görüşü içinde matrahları ve sınıf
ları tesbit edip bildirmiştir. 

Kânun diyor ki, «itirazları belediyeler ya-
yapar» belediyeler matrahları ve sınıfları kendi 
tesbit etmiş bulunduğu, için, itiraz haklarını, 
kendi kendilerini ret ve tekzip haline girmemek 
için, kullanmamışlardır. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı 
Bütçe Komisyonunda, vilâyet takdir komisyon
larının matrah tesbitinde, ölçüsüzlükler, haksız
lıklar, adaletsizlikler olduğunu kabul buyurdu
lar. Ben Yüksek Huzura izmir'e mütaalHk, bir 
garip, bir acaip ve dünyanın hiçbir noktasında 
bulunmıyan tuhaf tatbikatı arz edeceğim. 

Vilâyet Takdir Komisyonuna gelen esnafla
rın kendi zümrelerinin vergilendirilmesinde öl
çülü, mâkul hadleri söylemiş, takdir komisyonu 
da bunu olduğu gibi kabul etmiştir. 

Takdir Komisyonunun kabul ettiği bu esas, ol
duğu gibi vergi dairesine intikal etmiştir. Ver
gi dairesi ne yapmıştır?... Bu sağlam, ölçülü ve 
sıhhatli olan bu matrahları ele almış ve izmir'i 
üç bölgeye taksim etmiştir. Kemeraltında otu
ranları, iş yeri orada olanları birinci sınıf üze-
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rinden vergilendirmiş ve falan bölgeyi ikinci, 
falan bölgeyi de üçüncü sınıf üzerinden vergi
lendirmiştir. Bunun mantıkla, iz'anla, adaletle, 
insafla ve idrakla hiçbir münasebeti yoktur. Ka
bul buyurursunuz, Kemeraltı mmtakasmda 500 
liraya elbise diken terzi vardır, ama orada 7,5 
liraya pantolon diken terzi de vardır. İkisi de 
birinci sınıf üzerinden vergilendirilmişlerdir. 
Meselâ bilmem hangi mmtakada üçüncü sınıfa 
girdiği için orada 500 liraya palto diken de, 7,5 
liraya pantolon diken de aynı sınıfa girmiştir. 
Demek ki ; Maliye Vekilinin ifade buyurduğu gi
bi iş yalnız matrahın tâyininde ve tesbitinde de
ğildir. Her bölgenin kendi hususiyetleri, şartları 
içinde bin bir haksız ve adaletsiz tecelli göster
miştir. 

Şimdi, Hükümet bu getirdiği tasarı için di
yor ki, «Biz bunu tekrar gözden geçireceğiz.» 
Biz de diyoruz ki, «Mekanizma aynıdır, meka
nizmada tashih yoktur, tadil yoktur.» Vilâyet 
takdir komisyonu ilçelere soracak, belediyeler 
cevap verecektir. Ama, bu başta da böyle ol
muştur: Vilâyet takdir komisyonları ilçelere sor
muştur, cevap almıştır. Yine soracak, ilçeler 
belediyelerinin kendi kendilerini reddetmesi, tek-
zibetmesi ve tezat haline girmemesi için, evvel
ki nisbetlere, rakamlara yaklaşık rakamlar, 
nisbetler verecektir veya böyle olmıyacağınm da 
teminatı yoktur. Sayın Maliye Bakanı komis
yondaki ifadelerinde o zaman hüküm süren ha
vaya güvenmiş, «Bu hava içinde mekanizma 
mutlaka esnafın lehine olacaktır.» demiştir ama, 
sadece havaya bağlı teminatın sonunda havaya 
gitmesi ihtimali bizi ürkütmüştür. Bu bakım
dan mekanizmanın aynı olduğu, vetirenin ay
nen tekevvün etmesi neticesi olarak Maliye Ve
kilinden bunu tekrar etmesi ihtimalini galip bul
duk ve Hükümete sorduk : Sizin, umumi vergi 
ıslahatı projeniz on, onbeş gün, bir ay sonra 
gelecek mi? Götürü vergi usulü için; bu pro
jede bâzı ıslah tedbirleri yoluna gidilmiş midir? 
Cevaben, gidilmiştir, buyurdular. On, onbeş 
gün veya bir ay sonra. Ama ıslah bir nimet ise, 
1961 kazançlarının vergilerini ödiyeeek mükel
lefler bundan istifade ettirilecek midir? 

Şimdi üç sınıf vardır, evvelce beş sınıf ha
linde tanzim edilmişti, ifadelerine göre yeni pro
jede. Daha birtakım şeyler... Belki ilçelere doğ
ru takdir komisyonlarını götürmek mümkün 
olacaktır. Doğrusu ve insaflısı da budur. îlçe-
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lerde ayrıca takdir komisyonları kurulmalıdır. I 
Noktai nazarımız budur. I 

Arkadaşlarım; ıslahatın daha bildiğimiz ve 1 
bilmediğimiz diğer numunelerini 1961 kazancını 
ödiyecek vergi mükellefinin emrine ve istifa- i 
desine vermek mülâhazası hâkim olmuştur bize. 
Bunun dışında başka bir mülâhazamız yoktur. 

Arkadaşlarım; milletvekili arkadaşlarım da 
ifade buyurdular, biz her gittiğimiz yerde va
tandaşı, vergiyi gönülden, severek verecek bir 
ruh olgunluğu içinde müşahede ettik. Hiç kimse 
ben vergi vermiyeceğim, demiyor. Âdil olduğu 
kadar, kazandığım kadar, götürebildiğim ka
dar vergiyi vermeye hazırım.» dediler. Bu, muh
teşem ve muhterem bir zihniyettir. Bunu yük
sek huzurunuzda, Türk vatandaşının olgunlu
ğunu ve âlicenaplığını tesbit zımnında ifade et
miş oluyorum. 

Arkadaşlarım, Maliye Bakanının Bütçe Ko
misyonunda bir sözünü taahhüt telâkki ederek, 
size intikal ettirmiş bulunuyorum. Maliye Ba
kanı diyor ki, «Menafii Hazine zihniyeti terk 
edilecektir.» Bu yapılırsa, bu yerine getirilirse, 
memleketin malî ve iktisadi hayatında bundan 
daha büyük bir ıslahat olamaz. Sadece bu zihni
yeti değiştirmek büyük bir mâna ifade eder. 
Yoksa vatandaş vergi versin demekle olmaz. 
Vatandaş vergi verir ama, ezilen, yıkılan, mah-
volan vatandaşın verdiği vergi ile bu Devlet 
olmaz. Devlet, yıkılan vatandaşın verdiği vergi 
ile bu verginin hayrını göremez. 

Bu zihniyetin ışığı altında Hükümetin geti
receği projeyi, her nimetin üstünde bir mânevi 
nimet telâkki ediyor ve bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, bölgelerimizden gelirken ücret ve tica
ri kazançlarını giötürü uısuL ile tesbit eden vergi
nin aksaklıklarını' etraflıca kavramış olarak gel
dik. 

Burada hemen, Bütçe Komisyonunun raporu 
kabul edilecek gilbi kaltî bar kanaaıt Meclise hâkim 
iken, Sayın Ekrem Alican arkadaşımıızın birta- I 
ikini sorular sorması üzerine hava değişti, bunla
ra cevap vereceğim. 

Ekrem Alican arkadaşımnz buyurdular ki: 
«Hükümet sarih ve fakat Komisyon sarih değil
dir.» Komisyonun birtakım aksaklıkları vardır, 
ama bunları bilmiyoruz. Evet Hükümet sarili | 
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ama, Hükümetin sarih olarak istediği şey mese
leyi halledecek bir husus değildir. Bu neden me
seleyi halledecek bir (husus değildir, arz edece
ğim. Komisyon, evet birtakım aksaklıklar var 
ama bunu bilmiyoruz demiyor. Komisyonun da 
istediği sarihtir. Hükümet diyor ki; 10-16 güne 
kadar vergi reform kanununu getireceğim, bu 
vergi reform kanununda esnaf muaflığı haddini 
ve saireyi âdil olarak teslbiit edeceğim, yani bir
takım âdil vergi kanunları getireceğim. Komis
yonun istediği; bu âdil verlgi kanunları Meclise 
ıgelinceye kadar durumu tehir etmekten ibarettir. 
O halde komisyon ne istediğini bilmiyen vuzuh
suz bir komisyon değildir. Sonra, bunda malî bir 
külfet de henüz yoktur. Çünkü bu kanunla iste
nilen verlgi miktarı 65 milyon liradır. Bunun ya
rısı Martta, yarısı Eylül ayında talhlsil edilecek-
ıtir. Zaten, bu 65 milyon lira, Hükümetin dediği 
ıgibi olur ve dalha aşağı bir miktara indirilecek 
olursa, yani 30 - 40 milyona indirilirse, toplana
cak miktar sadece 15 - 20 milyon lira olacaktır. 
Bu miktar zaten tahsil edilmiştir. Geri kalanı da 
Eylül ayında tahsil edileceğine göre, bunun tehi
ri Devlet bütçesi bakımından hiejbir mahzur taşı
mamaktadır. 

Gelelim Hükümetin aksaklıklarına; eğer 193 
sayılı Kanunu Sayın Ekrem Alican Maliye Ko
misyonunda o zaman çıkarmış olsaydı, yine Sa
yın Ekrem Alican Beyefendi, kanunun aleyhinde 
konuşur, kanunu tadil eder, ben hata yapmışım 
diye değiştirirler miydi? 

BÜR MİLLETVEKİLİ — Olsa ile, bulsa ile 
iş oltmaız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konulşmıyalım. 
HASAN AKSOY (Devamla) — Şimdi, Hü

kümetin istediği gibi, takdir komisyonu yeniden 
Igözden geçirdiği taikdirde, evet hata yapmışım 
diye hatalarını tasnifli etme cihetine gidecekler 
midir? Gayet şüpheli. Ama fazla takdir edecek
lerdir. Hükümetin Meclise söylediği gibi aşağı 
takdir va'di tahakkuk edecek midir? Hele işin 
içine Hazine menfaati karışınca hiıcjbir zaman aşa
ğı takdir neticesi dloğmıyacaktır. 

Hükümet, bilhassa Maliye Vekili, «Nerede 
takdir varsa orada hata vardır, orada haksızlık 
vardır» diyorlar. Böyle olunca, takdir sistemini 
daha esaslı ölçülerle getirecek olan yeni vergi 
reformunu beklemek bir zaruret oluyor. Hükümet 
teklifinde 15 gün içinde yeniden gözden geçiril-
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menin yapılması isteniyor. iBıı gözden geçirme- I 
nin 15 gün içinde yapılıp yapılamıyacağı da el
bette malûmunuzdur, önce vilâyetlere yazılacak, 
vilâyetler ticaret odalarına ve saireye yazacak, 
oralardan cevap beklenecek, cevap gelecek, yeni
den takdir edilecek... Bütün bunları 15 gün içi
ne sığdırmak mümkün olamıyacagı için, yetiştir
mek gayesi ile yapılacak olan takdir de üstoün 
körü bir takdir olacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Elendim, dalha 8 arkadaşımız 
ööz almış durumdadır. Bir yeterlik önergesi var
dır, okutuyorum. 

[Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
'Götürü Esnaf Vergisi Kanununun umumu 

üzerindeki konuşmaların temadi edip gitmesi ye
ni bir fikir getirmemektedir. ıBu sdbeple tümü 
üzerindeki konuşmaların kifayetiyle maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Denizli 
Atıf Şohıoğlu ismail Ertan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza I 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. («Aleyhinde konuşacak var» ses
leri.) Aleyhinde de konuşuldu efendim. Niçin 
daha evvel söz istemediniz 1 

Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ İL YAS SEÇ

KİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaşla
rım, Meclisin Mart başında tatili vesilesiyle I 
muhterem milletvekilleri ve senatörlerin sc- I 
çim bölgelerinde yaptıkları tetkikler sırasın
da 193 sayılı Kanunla tesis edilen götürü mat
rahlar üzerinden vergilendirme müessesesinin I 
tatbikatında geniş mikyasta aksaklıkların mey
dana geldiği ve mükelleflerin ödeme gücü I 
ile kabili telif olmıyan ağır vergi mükellefiyeti I 
ile karşı karşıya bırakıldığı, hemen hemen it
tifak halinde tesbit edilmiş ve Yüce Meclisi
mizin açlışnıaya başladığı 26 Mart gününden 
itibaren bu konudaki şikâyetler hepimiz tara- I 
fından dile getirilmiştir. 193 sayılı Kanunun 
tatbikından doğan aksaklıkları ancak Mart 
ayının 15 inden sonra Hükümet tarafından ele I 
alınacağı hususu öğrenilmiştir. Bunun sebebi 
şudur arkadaşlarım : 

193 sayılı Kanun bir taraftan gerçek ka
zançları üzerinden Gelir Vergisine tâbi olan | 

10 . 4 .1962 O : 1 
mükellef zümreleri genişletmekte, bir taraftan 
da 1955 yılından beri hiçbir şekilde vergi öde
miydi küçük esnaf ve bu esnaf dışında ka-
Laıı zümrelerin takdir komisyonu marifetiyle 
tâyin ve tesbit edilen matrah üzerinden vergi
lendirme müessesesi meydana getirilmiştir. Fil
hakika kanun neşredildikten sonra çeşitli me-
hafilde esnaf teşekküllerinde, ticaret . odala
rında ve basında, üniversitelerin seminerlerinde 
bu kanun derinliğine genişliğine incelenmiş ve 
çeşitli fikirler ile çeşitli istikametlerde tenkid-
ler yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bizim gibi 
geri kalmış memleketlerde takdiri matrahlar 
üzerinden vergilendirme müessesesini, bugün 
içinde bulunduğumuz müşkül şartlara bir ye
nisini daha ekliyeceği, hem idarecileri, hem de 
mesleki teşekkülleri müşküller içinde bıraka
cağı bir vakıadır. 

Şahsan bendeniz 193 sayılı Kanunun va
tandaşa yeni bir şey getirmiyeceğini, götürü 
vergi sisteminin büyük bir fayda temin etmi-
yeceğini, vatandaşlar arasında huzursuzluk 
yaratacağını , onları müşküllerle karşı karşıya 
bırakacağını her zaman, fırsat buldukça, ya
zılı veya sözlü olarak ifade etmeye çalışmış 
bir arkadaşınızım. Mesele şudur : 

193 sayılı Kanun, küçük esnafı götürü mat
rahlar üzerinden vergiye tâbi tutarak, şimdiye 
kadar alışık olmadığımız birv şekilde, 10 yıllık 
Vergi Usul Kanunu tatbikatının aksine ola
rak, vergi takdir komisyonlarının bünyelerini 
değiştirmiştir. 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun, her türlü götürü vergi matrahlarını tâ
yin eden takdir komisyonlarında meslekî te
şekküllerin ekseriyette bulunduğu, buna muka
bil Hükümeti ve maliyeyi temsil edenlerin sa
yısının iki kişiden ibaret olduğu hepinizin ma
lûmudur. 

işte 213 sayılı Vergi Usûl Kanununda bu 
müessese tersine dönmüş ve meslekî teşekkülle
rin temsilci adedi komisyonda 5 kişi iken 4 e 
indirilmiştir. Mükellef temsilcilerinin sayısı da 
2 ye indirilmiştir. Maliye temsilcisi komisyon 
başkanı olduğu için onun reyi iki rey yerine 
geçmekte ve bu suretle komisyonda Hükümet 
reyi ekseriyete sahip , bulunmaktadır. Bu 
esaslı bir değişikliktir. Daima Hazine men
faatlerini ön plânda tutan kısa görüşlü komis-
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yon başkanlarının temsil ettikleri komisyon
larda bu kabil aksaklıkların her zaman mey
dana gelmesini mümkün kılacak bir müessese
dir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 193 sa
yılı Kanun 30 . 12 . 1960 tarihinde, kabul ve 
6 . 1 , . 1961 tarihinde Resmî Gazetede ilân edil
di. Tatbikata 1961 senesinin Ekim ve Kasım 
aylarında başlanıldı. Aradan 10 aylık bir zaman 
geçti ve şöyle iki mahzur doğdu : 

Takdir komisyonları 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 40 ve 41 nci maddelerine göre, vi
lâyetlerde toplanacak ve vilâyetlere bağlı ilçe
ler küçük esnafının sınıflarını, derecelerini ve 
hangi sınıfın kaç lira safi kazanç sağladığını 
tesbit edecek. Bunlar yapılırken, ilçede esnaf 
teşekkülleri varsa bu teşekküllerden malûmat 
alınacak, yoksa mahallî belediyelerin malûmatı
na müracaat edilecek; oradan alınacak bilgi
ye göre ilçenin matrahları tâyin edilecek. Bun
lar yapılırken filhakika bütün Türkiye'de vi
lâyet takdir komisyonları, belediyelerden 
bilgi almışlardır. Fakat muhterem arkadaşla
rım, biliyorsunuz ki, bugün belediyeler mün-
tehap değildir. Takdir ölçüleri değişebilir. Biri 
başka türlü takdir eder, diğeri başka türlü. 
Sonra belediyeler, valinin tâyin ettiği bir ilçe 
memurunun başkanlığında, belediyenin eski me
mur kadrosu vazife görmektedir. Bunlar ilk 
defa tâyin edildiği için, kendilerinden de ilk 
defa böyle bir bilgi istendiği için ve neticede 
ne gibi mükellefiyetler doğaeağı, belediyelerin 
bu mensup memurları tarafından bilinemediği 
için, gönderdikleri kazanç cetvellerinde ölçüyü 
biraz fazla tutmuşlardır. 

Şurası bir hakikattir ki, takdir komisyonları
nın tâyin ve tesbit ettikleri matrahlara itiraz 
hakkı, meslekî teşekküllere verilmiştir. Mükellef
lere teker teker itiraz hakkı tanınmamıştır, bun
lar itiraz hakkından mahrumdurlar, şahsi itiraz 
kabul edilmemiştir. Bu husus, bir bakıma, bu 
müessesenin tabiatı icabı bir şeydir. Zira üçyüz-
bin mükellefin itirazının tetkikine imkân olamaz. 
Götürü vergilendirme kabul edilince, itiraz hak
kı yalnız meslekî teşekküllere ve belediyelere ta
nınmak gerekir, her mükellefe itiraz hakkının 
tanınması kabil değildir. Belediyelerin düzenle
dikleri kazanç cetvellerini vilâyette takdir komis
yonları aynen kabul etmiş ve yıllık kazanç say-
mıgtır. («Her vilâyette değil» sesleri) Arz ede-
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ceğim, Sayın îlhami Bey. Vergi takdir komisyon
larının takdir ettiği matrahlar belediyelere teb
liğ edilmiştir. Sayın îlhami Beyin demin buyar-
duğu gibi, tebligat yapılmamıştır. Bu müessese
lerin, yani kendilerine tebligat yapılan müessese
lerin itiraz hakları vardır. Şimdi kendi bildirdik
leri cetvelleri aynen kabul eden komisyon aley
hine o teşekküllerin itiraz hakkı kalır mı? İtiraz 
ederlerse bir faydası olur mu? Belediye reisleri
nin bildirdikleri beyan aynen kabul edilmiştir. 
Ancak takdir kıymetleri meslekî teşekküllerin 
bildirdikleri matrahlardan yüksek hir miktarda 
bulunuyor ise, o zaman itiraz hakları doğar. 
Takdir komisyonları mahallî meslekî teşekküller
den aldıkları matrahları aynen kabul ettiklerine 
'göre, itiraz hakları fiilen mevcut değildir. Bir kı
sım tebligat yapılmış, bir kısım yapılmamıştır. 
Arz ettiğim şekilde matrah üzerinde itiraz hakkı 
olmadığı ve böyle bir mükellefiyet ilk defa tesis 
edildiği için itiraz müddeti geçmiştir. Yani ka
nunun ilk tatbikinde bütün teşekküller, belediye
ler, gaflet içinde bulunmuşlar; bunun neticesi 
olarak bugün içinde bulunduğumuz ağır bir ver
gilendirme ve bilhassa tasarruf bonoları eklemek 
suretiyle hakikaten küçük şehir ve kazalarda, kü
çük esnafın durumu ile kabllitelif olmıyan, ağır 
bir vergi yükü ile, ağır bir vergi külfeti ile karşı 
karşıya ıgelmiş bulunuyor. Bunun hal şekli nasıl 
olabilir? Filhakika Hükümet, kendisine intikal 
eden, gerek mahallî, ıgerekse Meclis üyeleri tara
fından yapılan şikâyetleri titizlikle ele almış, 
ilk tedbir olarak Vergi Usul Kanununun tanıdığı 
hakka dayanarak Maliye Bakanı mehil yetkis*ni 
kullanmış ve tahsilini 15 gün tehir etmiştir. Bu 
müddet içerisinde meydana gelen haksızlıkları 
izale etmek için bir kanun tasarısını yüksek hu
zurunuza getirilmiştir. Hükümetin getirdiği ka
nun tasarısının mahiyeti şudur : 

213 sayılı Kanuna ıgöre kurulan takdir komis
yonları 193 sayılı Kanunla götürü matrahlar üze
rinden vergiye tâbi tutulan mükelleflerin mat
rahlarını 15 gün içinde yeniden gözden geçire
cek, bu matrahlara müessese ve belediyeler itiraz 
etmediği takdirde kesinleşecek, vergi daireleri bu 
matrahlar üzerinden vergilendirme yapacak, ona 
göre vergi tahsü edilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim şekilde, takdir komisyonlarının bünye
sinde bu değişiklik izale edilmedikçe, bu yeniden 
gözden geçirme keyfiyeti, 15 ıgün içinde fiilen 
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yapılamaz. Çünkü, bendeniz bizzat kendi seçim I 
bölgemden arz edeyim, Ankara vilâyetinin 19 
tane kazası vardır, Hükümet vadetti, Sayın Ma
liye Vekili Şefik înaıı bütçe müzakereleri sıra
sında ifade buyurdu. Bütçe Encümeninde, Muh
terem Millet Meclisinde ve Senatoda bu konu
ya parmak basdı, vergi adaletsizliğinden, vergi I 
reformunun âdil olarak ele alınmasından ehem
miyetle bahsedildi. Bu kanun münasebetiyle en I 
son olarak Maliye Vekili Şefik înan Bütçe Ko
misyonundaki izahatında kısa bir zamanda bu 
konudaki tasarıların Meclise intikal etmek üzere 
bulunduğu her türlü mahzurlardan salim, her 
türlü garantiyi havi, Vergi Usul Kanununda ve 
Gelir Vergisi Kanununda tedbirlerin derpiş I 
edildiği ifade olundu. Elbette ki, burada yük- I 
sek irşatlarınızla daha mükemmel bir hale ge- I 
)ecek olan Ankara'daki Takdir Komisyonu 15 
gün içenisinde, 19 tane kazanın, belediye veya 
mevcut meslekî teşekküllerinden bu bilgiyi top-
lıyaınıyacaktır. Toplansa bile bilgiler tasnif 
edilecek ve her ilçeye aidolmak üzere ayrı ay
rı matrahlar tesbit edilecek, tebliğ edilecek, iti
raz süresi geçtikten sonra kesinleşecektir. Büt
çe Komisyonu olarak bunu mekanizmayı telâfi 
ve izale edecek bdr tedbir olarak mütalâa etme
dik. Buna mukabil Bütçe Komisyonu olarak 
ya/ptığımız teklif ile filhakika Meclisin açıldığı 
Hükümetin teşekkül ettiği gün, Hükümet prog
ramın da sarahatle ifade edildiği üzere, vergi 
reformuna kısa bir zamanda gidilmesine şiddet
le ihtiyaç duyuyoruz. Yeni vergi rejimi tasarı- I 
sini, iki ay içerisinde kanunlaştırmak, vergice I 
uğranılan müşkülâtı önliyocek ve Hükümet ta- I 
sarısından daha evvel vergi tahakkukunu im
kân haline sokacaktır. Arz ettiğim gibi vergi 
matrahını takdir eden komisyonlar 15 gün için
de takdirlerini yapacaklar. Yapılan bu takdir
ler getirilen şu tasarı ile üçte bir, beşte bir nis-
befcinde inecektir. Ben şahsan bununla vergi 
nisbetinin düşmesi ihtimalini çok mümkün gö
rüyorum. Bu, 15 - 20 gün sonra yine hepimizin 
karşısına gelecek bir hâdise olacaktır. İkisi de 
meseleye ışık tutan, hal çaresi getiren bir şey 
değildir. Bir taraftan Hazinenin kaybı, bir 
taraftan da Hükümetin getirdiği tasarıya göre, 
mükellefin bugün daha ağır vergilerle karşı 
karşıya gelmesi ihtimali mevcuttur. Biz Komis
yon olarak diyoruz ki, vergi reformu tasarıla
rını kanunlaştırmadan bu Meclisi yaz tatiline J 
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sokmıyalım. En âcil bir mesele haline gelen bu 
mevzulara ait tasarıları kanunlaştıralım. Bu 
vergi reformu tasarısında küçük esnafın vergi
lendirilmesi hakkındaki hükümlerden 1961 yılı 
vergileri de istifade etsin ve buna göre vergi 
tahsilatı yapılsın. Bu suretle de bütün şikâyet
ler önlensin. Bütçe Komisyonunun hareket nok
tası tamamen bu prensiplerdir. O bakımdan Hü
kümetin getirdiği teklif meseleye deva bir ted
bir olarak görülmemiştir. Biz, biraz önce tafsi-
1 âtiyle arz ettiğim prensibe göre, yeni vergi re
formunun getireceği müesseseler getirilinceye 
kadar, 1961 yılı kazançlarına ait esnaf vergisi
nin tehir edilmesi müessesesini getirmiş bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, şurasını ifade ede
yim ki ; bu müessese ilk defa huzurunuza ge
tirilmiş bir şey değildir. Biliyorsunuz, Ocak, 
Şubat aylarında Zirai Kazançlar hakkındaki 
Vergi dolayısiyle geniş bir tenkid kampanyası 
açıldı. Fakat Kasım ayında Kesmî Gazetede neş
redilen zirai kazanç birim cetvellerini gördük. 
Arkadaşlarımız biliyorlar ki, bu küçük ziraat 
erbabının vergilendirilmesi bu fahiş birim cet
vellerine dayanıyordu. 30 dönüm çeltik, yahut 
50 dönüm buğday ekenlerin de beyannameye 
tâbi tutulması gibi aksaklıklar, vatandaşlar ara
sında - Aslında hiçbir vergi ödemelerine mahal 

olmadığı halde - şikâyet konusu oldu. Benim 
şahsi kanaatime göre, bir memlekette 15 - 20 
bin büyük çiftçi ve esnaftan beyanname alın
ması iktiza ederken 200 kişiden beyanname al
maya lüzum yoktur. Hakiki mükelleften beyan
name alacaksınız. Bunun dışında durup durur
ken vergiyle alâkası olmıyan küçük esnaftan 
beyanname alınmasını istemeye imkân yoktur. 

Bu tenkidleri nazara alan Hükümet zirai 
kazançların vergilendirilmesinin tehiri fikrini 
kabul etti, tasarısını getirdi ve Meclisinizde ve 
C. Senatosunda kabul edilerek kanunlaştı. Biz 
de diyoruz ki, küçük esnafı vergilendirmek için, 
Zirai Kazanç Gelir Vergisinde tatbik edilen ve 
Hükümet tarafından getirilen müessesenin bir 
tıpkısını bu küçük esnafa da tatbik edelim. 
Hiçbir adaletsizlik olmadan bütün vatandaşlar 
gönül rızaları ile vergilerini ödesinler. 

Bütçe Komisyonunda da çeşitli vesilelerle 
arz ettiğim en mühim mesele şudur: Bugün 
küçük esnaf ve çiftçi Gelir Vergisini Martta 
ödiyemez. ödeme müddeti yanlıştır. Mart ayın-



M. Meclisi B : "J 
da çiftçi kredi alırsa, para temin ederse, bunun
la yatırım yapar, mahsulünü eker. ^Zirai Ka
zanç Vergisi ancak Ağustos - Kasım aylarında, 
çiftçiyi tazyik etmeden, tahsil imkânını kaza
nır. 

Onlar gibi, küçük esnafın da ödeme zamanı 
aynı şekildedir. Bendeniz ara .tatilinden, istifade 
ederek birkaç vilâyet ve kaza dolaştım. İktisadi 
sıkıntı dolayısiyle, en çok tazyik gören küçük es
naftır. Sıkıntı içinde ve cirosu bir, iki bin lira 
(olan esnaftan öyleleri var ki, kendilerinden 500 
lira götürü vergi tarlhedilmiştir. 570 lira vergi 
tarhedilen esnaf gördıüm. Bu esnaf Mart ayında 
vergiyi nasıl ödiyecek? ödeme zamanı da iyi se
çilmemiştir. 

Bu bakımdan lütfedin, Bütçe Encümeninin 
getirmiş olduğu esas tasvibinize mazlhar olsun; ge
niş bir ferahlıkla getirilecek ve şunu ifade ede
yim, bunun Hazineye büyük bir zararı mevcut 
olmıyacaktır. Esnaf vergi ödemesin demiyoruz, 
ödesin, ama, şikayet izale edilsin, müessese sağ
lam temellere otursun, ondan sonra vergi ödesin. 
Bizim mâruzâtımız budur. Hükümetin bundan 
evvel getirdiği ve Zirai Kazançlar Vergisinde ka
bul ettiği prensibin tıpkısıdır. Bizim teklifimiz 
eskisinin aynısıdır. Ama, bu esnaJflara ait Hükü
metin getirdiği tasarıyı uygun bulmuyoruz. Büt
çe Encümeninin mazbatasını lütfedin kabul bu
yurun. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BALKAN — Maliye Bakanı adına yetkili Ge
lirler Umum Müdürü konuşmak istiyorlar mı? 
Buyurun. 

ıMADtYE BAKANLIĞI GELİRLER UMUM 
MÜDÜRÜ AHMET TEVFlK ALPASLAN — 
Elfendim, 1006 senesinden I960 yılına kadar Ka
zanç Vergisi, 1950 den itibaren de Esnaf Vergisi 
ile teklif olunan ve Esnaf Vergisinin kaldırılma
sı üzerine 6 seneden beri ticaret işi ile ilgili ola
rak vasıtasız hiçbir vergi ödemiyen bir mükellef 
zümresi 198 sayılı Kanunla 19(01 yılı başından iti
baren götürü usulde Gelir Vericisine tâbi tutul
muşlardır. 

(Mart 19162 ayına kadar bu mükelleflerin ver
gilendirilmeleri ile ilgili muameleler ikmal olun
muş ve bu ayda vergilerinin tarhına başlanmış
tır. Vergi1 tarhı evvelâ münferit bâzı vilâyetler
de, bâzı şikâyetlere sebebolmuş; bu şikâyetler kı
sa zamanda bütün yurda sirayet ederek şümullü. 
bir manzara arz etmiştir, 
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Bu durum muvacehesinde Hükümet, meselenin 

üzerine hassasiyetle eğilmiş, ve biraz sonra arz 
edeceğim sebepler tahtında, Ibu vergilerin yeni 
baştan gözden geçirilmesini temin için, bu kanun 
tasarısı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine takdim olunmuştur. 

Millet Meclisinin Maliye Komisyonundan ge
çen tasan, Bütçe Komisyonunca benimsenmemiş 
ve bu komisyonca da bahis jkonusu vergilerin 
tarh ve talbsilinin ertelenmesi için yeni bir teklif 
(hazırlanmıştır. 

ıŞimdi bu iki teklif de yüksek huızurunuzda-
dır. Tekliflerden birisi tercih olunurken, şu hu
susların nazara alınmasının gerektiğine inanıyo
ruz : 

1. Her vatandaşın iktidarı nisbetinde vergi 
ödemesi, hem Anayasamızın emri, hem bütçemi
zi talhaikkuk ettirebilmemizin ve kalkınmamızı ya
pabilmemizin şartı ve hem de dış yardım alabil
memizi mümkün kılacak başlıca faktör ve Hazi
ne imkânlarının gerekli kıldığı bir husustur. 

2. Götürü ticaret ve sanat erbabından Mart 
ayı içinde gelen şikâyet sebeplerinden birisi de, 
senelerden beri vergi vermemeye alışmış bir züm
renin bu mevzuda ilk tedbire karşı reaksiyon gös
termesinin tabiî bir hareket tarzı oluşu ve mazi
de mükellef zümrelerinin, bu kabil mukavemet
ler yolu ile, vergiden kurtulmaya alışmış olmala
rıdır. 

3. Bugünkü Gelir Vergisi sistemimiz iki esas 
üzerine kurulmuştur: Gerçek ulsul beyan esası ve 
götürü usul. Götürü usulün bu memlekette tat
biki, millî ve sosyal bünyemizden doğan bir za
rurettir. Mümkün olsa idi idare, bütün mükellef
lerin gerçek usulde vergilendirilmesini teklifte 
bir an tereddüt etmezdi. Malûm olan şartlar 
dolayısiyle birçok mükellefler defter tutamamış 
ve tutturulamamıştır. Onun için, ikinci bir vergi
lenme yolundan kaçınılmak için zaruri olarak ve 
mükellefe kolaylık olsun diye, götürü usul konul
muştur. 

Aslında bu usul idarenin arzu ettiği bir ver
gilendirme usulü değildir. 

4. 'Götürü vergilendirme usulünün, gerçek 
usule nazaran kötü olduğu, bâzı mükelleflerin le
hine, bâzılarının aleyhine işlediği (bir vakıadır. 
Hiç kimse bunu inkâr edecek durumda değil
dir. Çünkü, takdir edersiniz ki, vergi matrahları, 
herkesin hususi durumlarına, kazanç imkânlarına 
ve hakiki gelirlerine göre takdir edilememektedir. 
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tediğini söyler. Bu da şartsız olarak malî ida
rece kabul 'olunur. 

5. Bu zümre mükelleflerin geçen Mart 
ayında vergilendirilmeleri sırasında karşılaşı
lan reaksiyon büyük ölçüde, ilk tatbik yılı ol
ması itibariyle vukua gelen maddi hatalardan, 
sistem ve kanun hükümlerine nüfuz edilememe
sinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. İlk tatbik 
yılı olması dolayısdyle bâzı il ve ilçeler arasın
da gerekli a'hemgin mevcudolmadığı görülmüş
tür. Hükümet bütün ibu mükelleflere ait mat
rahların lâyıkı veçhile alınamamakta 'olduğu
nu Yüksek Meclise arz etmiştir. 

6. Esasen verginin ağır olduğundan bahse
dilirken daima Gelir Vergisi ile birlikte tasarruf 
bonosu tevdiatı rakamının yekûnu nazara alın
makta, ikisi topluca ileri sürülmektedir. 

Hükümetçe Yüksek Meclise sunulan diğer 
bir tasarı kanunlaştığı takdirde bu mükellefler
den yıllık matrahları 5 500 lira ve daha aşağı 
olanlar tasarruf bonosu almak mecburiyetinden 
vareste kalacaklar ve bu suretle şikâyetler bü
yük ölçüde önlenmiş olacaktır. 

7. Malî mükellefiyetlerin bu şekilde ertelen
mesi vatandaşlar arasında gayet tehlikeli psiko
lojik tesirler yaratmaktadır. 

Bu suretle, Devlete karşı vazifelerini vaktin
de yerine getirenlerin mutlaka mağdur olacak
ları, aksine mukavemet edenlerin bir çaresini bu
lup kurtulacakları kanaati yayılmakta ve kuv
vetlenmektedir. 

8. Esasen 31 Mart 1962 günü tarh zamanı 
bitmiştir. Bütün mükelleflerin şu anda vergile
rini tarh ettirmiş olmaları gerekir. Hattâ bu mü
kelleflerden pek çoğu vergilerinin birinci taksi
tini ödemişlerdir. O halde ne ertelenecektir? Bit
miş muamelelerin ertelenmesi bahis konusu ola-
mıyacağına göre yapılacak şey bu vergileri ıs
lah etmektir, Hükümet tasarısı da esasen bu 
maksatla hazırlanmıştır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Hükümet ta
sarısı hakiki ihtiyaca cevap verecek durumda ve 
memleket gerçeklerine uygun bulunduğundan gö
rüşmelere bu tasarının esas alınmasını saygı ile 
arz ediyoruz. (Alkışlar) 

M. Meclisi B : 1 
Ya hakiki kazançlarının altında veya. üstünde 
bir derecede takdir edilmiş olmaktadır. 

Bu bakımdan her mükellef için, birer birer, 
gerçek gelir miktarına göre, götürü veııgi takdir 
etmeye imkân yoktur. 

Ancak bu mahzuru bertaraf edebilmek için 
sistemde gerekli mekanizmalar mevcuttur. Bu 
hususlar düşünülmüş ve sisteme Vergi kanun
ları ve Usul kanunları ilâve edilmiştir. Ezcüm
le takdirleııin her ilçe için ayrı ayrı yapılması 
bu mekanizmalardan Ibirisidir. 

Yanlış anlaşılması mümkün bir husus da, sık 
sık tekrar ediliyor, götürü matrahlarıdır. İller
de bu usul tek komisyon tarafından takdir 
edilmektedir. Kazalarda zaruret nazarı itibara 
alınmamaktadır deniliyor. Mütalâanın ikinci 
kısmı varit değildir. Filhakika komisyonlar il
lerde teşekkül ederler ve o ilin merkez ve kaza
ları için takdirler yaparlar. Fakat bunları ya
parken her ilçenin hususiyetlerini nazarı itiba-
re almak üzere ayrı ayrı mütalâa ederler ve 
her ilçe için ayrı kazanç takdir ederler. Takdir
lerin ma'hallî komisyonlarca yapılması, kanım 
sistemlinin iyi işlemesi ve bu sisteme göre taıJh 
edilecek verginin âdil olması için, mevcut me
kanizmaların ikincisini teşkil eder. Ayrıca mes
lekî teşekküllerin, belediyelerin ve ticaret oda
larının takdir edilmiş matrahlara itiraz hakları 
vardır. Takdirler 'her % ve meslek için yeni 
vergi üzerinden yapılır. Binaenaleyh mümkün 
mertebe mükellef hakiki kazancına uyacak de
receye ithal edilmek suretiyle vergilendirilmek
tedir. Gerçek değere yaklaşma imkânları araş
tırılmaktadır. Mümkün mertebe uygunluk sağ
lanmağa çalışılıyor. 

Ayrıca mükellefler, vergi dairelerine müra
caat ederek kendilerinin itjhal edilmesi gereken 
smıfı bildirebilirler. Tâbi tutuldukları derece
ye itiraz hakkına sahiptirler. 

Birinci dereceye ithal edilmıişlerse, ikinci sı
nıfa alınmaları için müracaat edebilirler. Dere
celerini yüksek buluyorlarsa bir aşağı dereceye 
alınmalarını teklif etmeleri lâzımigelir. Hattâ 
itirazlarını Şûrayı Devlete kadar götürebilirler. 

Götürü Usule göre vergilendirilen mükellef
ler, kendilerinin gerçek usule göre vergilendi
rilmelerini isteme salâhiyetleri vardır. Götürü 
usûlden şikâyet eden, bu usulü beğenmiyen bu 
usûlde gadre uğradığını anlatır ve Ibir beyan
da bulunarak gerçek vergilere dâlhi'l olmak is-

BAŞKAN — Efendim; sıradan bir arkadaşa 
söz veriyorum. Hilmi Güldoğan. 

HİLMÎ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Aziz 
arkadaşlarım; götürü esnaf vergisi hakkında 

— 361 — 



M. Meclisi B : 72 
çok kıymetli beyanları bu kürsüde dinledik ve 
şikâyetlerin şu anda halli için, müspet bir yola 
gidildiğini müşahede eyledik. Ben bir noktaya 
işaret etmek istiyorum. 

Teşriî organlarca kanunlar vazı ve tedvin 
edilirken, çok mükemmel olduğu, noksan tara
fın bulunmadığı zannedilir ve bu suretle kanun
lar meriyete girer ve taibikat safhasına gidilir. 
Fakat, bir kanunun memleket bünyesine, reali
telere uyup uymadığı, eksik taraflarının bulu
nup bulunmadığı, âdil olup olmadığı ancak o 
kanunun tatbikatiyle anlaşılır. 

Müzakere konusu olan bu kanunun da, maale
sef memleket realitelerine tetabuk eylemediği, 
gerek kanunun bünyesinden, gerekse tatbikatm-
daki hatalardan anlaşılmış bulunmaktadır. Mem
leketimizde bulunan yüzbinlerin üzerindeki es
nafın çoğu bugün geçimini teminden âciz bir va
ziyettedir. 

Gezdiğimiz ilçelerde ve bucaklarda gördüğü- , 
müz manzara şudur : Birçok küçük esnaf porta
kal sandıklarının üzerinde oturur, dükkânında 
dikiş iğnesi, iplik, haşlanmış yumurta, birkaç 
kilo kuru soğan satmakla ömrünü idame ettir
mek ister. İç manzara budur, insan bu manza
rayı seyrederken ancak, bu adam nasıl yaşıyor 
diye endişe duyar. 

Şimdi 193 sayılı Kanunun tatbikatında ken
di geçiminden, idaresinden âciz, sefil vaziyette
ki vatandaş 400 - 500 - 600 lira gibi bir vergiyi 
ödemek mecburiyetinde bırakılmış bulunmakta
dır. 

Kanaatimce, kanunun tatbikatında Maliye 
Bakanlığı da bir kusur işlemiştir. Yüzbinleri 
ilgilendiren bu kanunun tatbikatına geçilmeden 
ilgili makamlar, illerde Defterdarlar, ilçelerde 
Mal Müdürleri, birer tamimle Bakanlıkça ten
vir olunmalı idi. Bu yapılmamıştır. Bu bakım
dan, vatandaşın şikâyeti haklı ve yerindedir. 

Yüksek Meclis, bu şikâyetlere kulak vererek, 
Hükümet de gereken teyakkuzu göstererek ada
leti temin ederse, tatbikattaki huzursuzluk ve 
adaletsizlik süratle giderilmiş olacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü hak

kında görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilme
sini oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun teklifinde ivedilikle görüşülmesi 
hususu vardır; bu hususu oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilnıişir 
efendim. 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tes-
bit olunan mükelleflere ait vergilerin tehir 

edilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 193 sayılı Kanunun 46 ve 64 ncü 
maddelerine göre götürü usulde Gelir Vergisine 
tâbi mükellefler adına aynı kanunun 109 ncu 
maddesinin 2, 3 ncü bentlerinde gösterilen müd
detler içerisinde yapılması gereken tarhiyat, bu 
konuda yeni hükümler tedvin edilinceye kadar 
tehir edilmiştir. 

Bu kanunun meriyetinden evvel yapılmış 
olan tarhiyata müsteniden tahsilat yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı efendim? Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Götürü usulde Gelir Vergisine 
tâbi mükellefler adına 1962 malî yılı içinde 193 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili icabeden 
vergiler yeni tedvin edilecek esaslara göre tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen arkadaş var mı? Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun meriyetinden evvel 
yapılmış olan tarhiyatm birinci taksitlerine kar
şılık olmak üzere birinci maddede tasrih edilen 
mükelleflerce ödenmiş olan vergiler, yeni ted
vin edilecek hükümleri1 göre tarh edilecek ver
gilerden mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen arkadaş var mı? Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

B AŞK AN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun hükümleri 31.3.1962 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümü hakkında lehte ve 
aleyhte olmak üzere iki kişiye söz verdikten son-
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ra açık oylarınıza sunacağım. Söz istiyen arka
daş var mı? 

EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Alican, lehte mi, aleyhte 
mi söz istiyorsunuz ? 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Lehte ve 
üzerinde. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Efendim, 

bu kanun tasarısı üzerinde yapılmış olan müza
kereler bir iki noktayı vuzuha kavuşturmuş bu
lunmaktadır. Bir, defa bendenizin başlangıçta tü
mü üzerindeki görüşmeme cevap veren arkadaş
ların da izahlarından anlaşıldığı üzere, memle
kette nef'i hazine zihniyeti tam mânasiyle dev
let idaresinden silinip atılmamıştır. Takdir ko
misyonları üzerinde arkadaşlarımız mütalâa be
yan ederken, ki Bütçe Komisyonu Sözcüsü de 
bu mütalâalara iktiran etmiştir, bu takdir ko
misyonlarının tarzı terekkübü üzerinde durmuş
lardır ve Maliye teşkilâtının takdir komisyon
larında, nef'i hazine zihniyetiyle takdirler yapıl
dığını kabul etmişlerdir. 

Bu itibarla, bendeniz şu kanaatteyim ki, şüp
hesiz bu kanunun doğurduğu şikâyetleri bir an 
evvel dindirmek lâzım idi. Bunun için de bu ka
nuna müsbet oy vermekteyiz. Şikâyetleri orta
dan kaldırmak lâzımdır. Vatandaşın duyduğu 
huzursuzluğu bertaraf etmek lâzımdır. 

îlk konuşmada arz ettiğim gibi, bu çeşit tehir 
kanunlarına esas itibariyle muarızım. Bu çeşit te
hir kanunları işleri geri bırakıyor; Devlet ida
resinde kararlara varmayı vadeli bir şekilde yü
rütmek mânasını taşıyor ki, bu bendenizin kana
atine göre Devlet idaresi zihniyetiyle kabili te
lif değildir. 

Bütçe Komisyonu, efendim, takdir komisyon
ları, şu istikamette faaliyette buulundukları için, 
bu komisyonları ıslah etmek lâzımdır, diyor. Bu
na ihtiyaç varsa kanun önümüzdedir, bu kanun
la ıslahat yaparsınız.. Sınıflandırmada birtakım 
aksaklıkları varmış. Varsa işte kanun, bu aksak
lıklar ıslah edilebilirdi. Ama kıymetli bir mucip 
sebepleri var : Vergi ıslahat tasarısı gelecek, di
yorlar. Bu sebep hakikaten mâkuldür. Bunun. 
için, bu prosedürü bir defalık kabul etmiş ola
lım. Ama bendenizin bu vesile ile birinci temen
nim, nef'i Hazine zihniyetini Hükümet bir defa 
ortadan kaldırmaya çalışsın, Vergi ıslahatı ih-
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tiyacımız, mademki mevcuttur, o kanun artık 
bir an evvel gelsin, Büyük Meclisten çıkarılmak 
suretiyle Türk vergi sistemini müstakar bir du
ruma sokalım. Ne ise aksaklıkları onları ıslah 
edelim. 

Burada bir mühim noktayı da Yüksek Heye
tinize arz etmek istiyorum. Bugünkü şikâyetler 
tamamiyle kanunun tatbikatından doğmuştur. 
Kanun, Hükümete birtakım vazifeler vermiş 
ve bu vazifeler zamanında ifa edilmemiştir. Ver
gi Usul Kanununun 40 ve 41 nci maddeleri tat
bik edilmiş olsaydı bu şikâyetler sureti katiyede 
doğmaz ve mesele hattâ bir kanuna dahi ihtiyaç 
göstermeden, vergi reformu çıkıncaya kadar yü
rütülebilirdi. Bu itibarla Hükümeti ikaz etmek, 
bizim vazifemizdir. Hükümet, bu çeşit tatbikatı 
bundan böyle meydana getirmemelidir. Şikâyet
ler doğacak da ondan sonra vazifelerin yapılma
dığı meydana çıkacak, kanunlarla mesele halle
dilecek... Bendenizin ve Y. T. P. Meclis Grupu-
nun kanaatine göre bu yol doğru bir yol değil
dir. Bu yolda yürümek, işleri bürokratik bir is
tikamette karıştırır, büsbütün içinden çıkılmaz 
bir hale getirir. Bu itibarla Devlet dairesinde va
zife alan her organ, vazifesini lâyıkiyle yapmak 
mecburiyetindedir. Bu hususu da bir müspet 
işaret halinde bugünden kabul etmek lâzımgel-
diğine kaaniiz. Hükümetimizi bu mevzuda ikaz 
etmeyi bir vazife telâkki etmekte ve bunun dı
şında kanuna Grupumuz, vatandaşların şikâyet
lerinin dindirilebilmesi bakımından, müspet oy 
verecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı1? 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyona söz veremem. 
ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Komisyon ola

rak değil, şahsım adına konuşacağım. Sayın Ali
can prensibin aleyhinde konuşmak suretiyle ne
den beyaz rey vereceklerini izah ettiler ve aleyh
te konuştular. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız, şahsı
nız adına söz verebilirim. 'V 

ÎLYAS SEÇKİN ( A n k a r a ^ P Aleyhte ko-
nuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü açık 
oylarınıza sunuyorum, kutular dolaştırılacak
tır.. 
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2. — Anayasa Mahkemesi kanunu tasamı 

ile İstanbul Milletvekili Saadet Evren ve 3 ar
kadaşının, Anayasa Mahkemesi kanunu tekli
fi ve Adalet, Anayasa ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/99, 2/125) (S. Sayısı : 54) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasa Mahkemesi ka
nun tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 4 
ncü maddeyi okutuyorum. 

BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş şekli 

BtRÎNCt BÖLÜM 
Üyelerin seçimi 

o) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda seçim 
Madde 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üyele

rinden : 
1. Dördü Yargıtay büyük genel kurulu ta

rafından, kendi başkan ve üyeleriyle Cumhuri
yet Başsavcısı arasından; 

2. Üçü Danıştay Genel Kurulu tarafından, 
kendi başkan ve üyeleriyle Başkanunsözeüsü 
arasından; 

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 tamsayısının en az üçte 
iki çoğunluğu ile toplanırlar. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu arkadaş
lara hatırlatmak istiyorum. Açık oya iştirak et-
miyen arkadaşlar, sabalh yoklamasına iştiirak 
etmiş olsalar biîe yoklamada bulunmamış addo
lunacaklardır. Bunun için oylarını kullansın- 1 
lar. Yanlarında oy kağıdı bulunmayan arka
daşlar, Divan Kfitfbi arkadaşa haber vermek 
suretiyle beyaz kağıda yazabilirler. 

İCadde üzerint(e söVistiyen arkadaş var mı? 

Buyurun Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Bdirne) — Muhterem ar- j 

kadaşlarım, dördüncü madde Anayasanın 145 J 
nci maddesine tamamen mugayir bulunmakta- j 
dır. Filhakika 145 nci madde, «üye tamsayı- j 
larımn salt çoğtlûluğu ve gizli >oy ile seçile?)!• i 

> lirler» hükmünü ihtiva ettiği halde, tasarımı) j 

(1), 54 sayılı basmayazı tutanağın sonundet-
din . ;v 
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Anayasa Komisyonunca "kabul edilmiş bulunan 
bu kışımı, tamamen 145 nci maddeye mugayir 
bulunmaktadır. Bu itibarla Hükümet tasarısı
nın kabulü yolunda bir takrir takdim ediyoruz. 
Kabulünü istirham ederim. Bu suretle 145 nci 
maddeye mugayeret hali ortadan kalkmış ola
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, Sayın Coş
kun (Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Talât Asal arkadaşımız tama
men (haklıdırlar. Ortada bir matbaa hatası var
dır, gözden kaçmıştır. Komisyonumuz bu husus
ta bir değiştirge hazırlamış bulunmaktadır. 
Üye sayısının en az 2/3 ü değil «üye tamsayısı
nın en az salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçi
lirler» şeklinde düzeltlilmesıi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka konuşa
cak var mı? Yok. Tadil önergesini okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına * 
4 ncü maddenin sondan bir evvelki fıkrası 

Anayasanın 145 nci maddesine aykırıdır. 
Bu fıkranın Hükümet tasarısındaki şekli ile 

kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Giresun Bdirne 

Nizamettin Erkmeıı Talât Asal 

'BAŞKAN — Komisyon fil'hal iştirak edi
yor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — İştirak ediyoruz. 

'BAŞKAN — Tadil önergesini yüksek «oyla
rınıza sunuyorum., Kabul edenler... Etmeyen
ler... yabul edilmiştir. 

Maddeyi değiştirilen şekliyle okutuyorum. 

İkinci kısım 
kuruluş şekli 

Birinci bölüm 
Üyelerin seçimi 

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda seçim 
MADDE 4. — Anayasa Mahkemesi asıl üye

lerinden : 
1. Dördü Yargıtay büyük genel kurulu ta

ralından, kendi Öaşkan ve üyeleriyle Cumhu
riyet Başsavcısı arasından; 

2. Üçü Danıştay Cenel Kurulu tarafından, 
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kendi Başkan ve üyeleriyle Başkamın sözcüsü 
arasından; 

3. Biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından, 
kendi Başkan ve üyeleri arasından; 

Kendi üye tamsayılarının en az salt yoğun
luğu ile ve gizili oyla seçilirler. 

Genel kurullar, üye •tamsayılarının en az 
üçte iki çoğunluğu ile toplanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Anlaşılmadı* sesleri)1 

Efendim, maddenin Hükümet tasarısında
ki şekliyle ka'bul edilmesi teklifi var.. Hükü
met tasarısını okuttuk ve oylarınıza sunduk. 

'Beşinci' maddeyi okutuyorum. 

b) Millet Meclisi ve 'Cumhuriyet Senatosunda 
seçim 

Madde 5. — Anayasa Ma'hkemesine Millet 
Meclisi üç, Cumlhuriyet 'Senatosu iki üye seçer. 

Her iki yasama meclisince seçlilecek 'birer 
üye, üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal 
Bilgiler fakülteleri öğretim üyelerinin teşkil et
likleri! kurul tarafından -gösterilecek adaylar 
arasından seçilir. Aday sayısı, açık üyeliklerin 
teşkil ettikleri kurul tarafından gösterilecek 
adaylar* arasından seçilir.' Aday sayısı, açık 
üyeliklerin üç 'katı tutarında olur. Bu kural, 
Ankara Üniversitesi 'Rektörünün daveti üzeri
ne Ankara'da toplanır. Toplantı nisabı, üye 
tamsayısının üçte ikisidir. Aday seçimi glizli oy
la yapılır. Aday seçilebilmek için, battı is, konu
su kurulun.-'üye tamsayısının salt yoğunluğu
nun oyu "gereklidir.. 

Yasama meclislerince seçilecek diğer üyeler 
için, henbir meclislin kendi içtüzüğünde göste
rilecek olan komisyon veya karma komisyon
ca, açık üyeliklerin üç katı tutarında aday gös
terilir. Aday göstermekle; 'görevli komisyon ve
ya karma komisyonların toplantı nisabı üye 
tamsayısının üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oy
la- yapılır. Aday seçilebilmek için, üye tamsayı
sının salt çoğunluğunun oyu 'gereklidir. 

Yasama meclisleri genel kurullarında ya
pılacak seçimde seçilebilmek için, üye tamsa
yısının üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir. 
İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa. 
daha sonraki oylamalarda üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla yerinilir. Keçim 'gizli oyla 
yapılır. 
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> Türkiye Büyük Millet; 'MeclM' üyeleri, ya
sama meclislerince, Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeliklerine seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyurun Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTMJÜĞ-
LU (O. Senatosu Üyesi) — Efendim, öyle tah
min ederim ki, gene bir baskı İhatası olacak, zi
ra Anayasanın 145 nei maddesinde bu 'hususa 
taallûk eyliyen metinde (siyasal bilimlerden 
olanlar ve en az 'beş yıl öğretim üyeliği yap
mış olanlar arasından seçilir) deniyor. Madde
de ise, 'Siyasal Bilgiler Fakültesi demek sure
tiyle münhasıran bu fakülte kasdedilmektedir. 
Anayasaya mutabakat zaviyesinden durum tet
kik edilerek 'belki madde tebdil edilebilir, bu
nu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Buyurun JAefet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Rfendim, ben 

de maddede Millet Meclisi ıSenato âzalarının 
seçecekleri Anayasa • Mahkemesi azaları hak
kında, bir vuzuhsuzluk görüyorum. Anayasa 
Mahkemesine seçilme hususundaki şartlar üçün
cü maddede şu üc şekilde tadadedilmiştir : 
«Anayasa Mahkemesinin asil ve yedek üyeliği
ne seçilebilmek için aşağıdaki şartları haiz bu
lunmak lâzımdır. 

Kırk yaşını bitirmiş, altmış beş, yaşını dol
durmamış olmak. 

Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya 
Sayıştayda Başkanlık, üyelik. Başsavcılık Baş-
kanunsözcülüğü veya; 

üniversitelerde Hukuk, İktisat veya Siyasal 
Bilimler alanlarında en az .beş yıl öğretim 
üyeliği yapmak», ve saire... 

Şu halde beşinci maddede zikredilen Millet
vekili ve senatörlerin üye seçilebilmeleri için, Hu
kuk, İktisat, ve Siyasal Bilgiler fakülteleri öğretim 
üyelerinden müteşekkil bir komisyon tarafın
dan seçilmeleri yolunda bir takyit konulması
nın maksadı nedir?... Mademki, 3 ncü maddede 
seçileceklerin vasıfları mütalâa edilmiştir, bu, 
burada fazladır. Bu hususta komisyonun ne dü
şündüğünün izah edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN-- Sayın Hasan Aksay. 
HASAN AKSÂY (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; Anayasa Komisyonunun 5 nei 
maddesinin 2 nei fıkrasında. Millet Meclisin-
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den ve Senatodan seçilecek üyelerin, önce ko
misyonca seçilmesi, seçilecek üyelerin 3 katı 
nisbetinde komisyonca Meclise aday gösteril
dikten sonra bu seçimin Meclisçe yapılması is
tenmektedir. 

Anayasamızın 145 nci maddesinin 2 nci fık
rası : «Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, 
üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğu ile gizli 
oyla yaparlar, ilk iki oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir.» De
mektedir. 

Burada açıkça bu hakkı ' Meclise verdiği 
halde Anayasa Komisyonunun bu hakkı Mec
listen alarak iki komisyona vermesini ben şah
san anlıyamıyorum. Bu hakkın âo^eta komis
yonlara devredilmesinden maksat nedir? 

Bu komisyonlar ihtisas erbabı oldukları için 
mi Meclisin bu hakkı komisyonlara verilmek
tedir? Üç kişi tesbit etmekle, Meclisin burada 
seçme hakkı elinden muazzam şekilde alın
mış oluyor demektir, ihtisas mevzuu ise : An
cak bu fikri bir kanun meselesinde, Adalet 
Komisyonu veya Anayasa komisyonları mev-
zuubahsedebilir. Adam seçme ihtisas komisyo
nu diye bir komisyon olmadığına göre, hepi
mizin milletvekilleri olarak, bâzı şahıslar 
üzerinde fikirlerimizin olması gayet tabiîdir, ih
tisas mevzuunda, hukuk mevzuunda komisyon 
kurmak, ihtisas sahibi olmakla, birtakım şa
hısları tanımak arasında fark olsa gerektir. 
Bu realiteyi çeşitli teklifler ayrı ayrı göster
miştir. Nitekim, Hükümet teklifinde seçilecek 
bu komisyona içişleri Komisyonu dâhil edil
miş ; Saadet Hanını ile diğer arkadaşların tek
liflerinde Senato ile Millet Meclisinin Bütçe 
komisoynları ile Anayasa Komisyonunun kar
ma toplantısında bunların seçimi düşünülmüş, 
ondan sonra da Bütçe Komisyonu, diğer ko
misyonların iştirak edip etmemesi meselesini 
uzun uzun düşünmüştür. O halde bu komisyon
ların adam seçme ihtisası bakımından Meclise 
takdim edecekleri bir şey olmasa gerektir. Bil
miyorum bu hakkın Meclisten alınarak ko
misyonlara verilmesine hangi mesele sebebo-
labilir? Bu komisyonlara yani, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarına verilmiş olmasında başka 
ne fayda mülâhaza edilmektedir? 
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Düşünülecek tek fayda, Mecliste bu işin ek

seriyet temin edilememesi yani çok adayın 
gösterilebilecek olmasıdır. Bu bakımdan ko
misyonlara verilmektedir. Fakat neden iki ko
misyona, Adalet ve Anayasa komisyonlarına 
bu hak veriliyor da başka komisyonlara ve
rilmiyor. Meselâ içişleri Komisyonu gibi bunda 
başka komisyonların da hak sahibi oldukları 
ve hak talebedecekleri düşünülmelidir. Bir se
çim işinde şahıs miktarı ne kadar çoğalırsa, 
seçimden de o ııisbetle müspet netice alınaca
ğına göre, bunun doğrudan doğruya Meclis 
tarafından yapılması ve Meclis 'bunu yaparken 
de ekseriyeti temin edecek birtakım tedbirle
rin alınmasının mümkün olacağı kanaatinde
yim. Bu 'bakımdan Bütçe Komisyonunun de-
ğişıtirişine, Mecliste ekseriyetti temin etme ba
kımından1 şöyle bir ilâve de yapılabilir. Orada 
2 nci bentJte «...İlk iki oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa daha sonraki oylamalarda üye 
tamsayısının çjoğunluğiyle yetinilir. Seçim gizli 
oyla yapılır.:» denilmektedir. 

Şimdi, buraya şöyle bir ilâve yapmak müm
kündür : «ilk iki oylamada bu çoğunluk sağla
namazsa daha sonraki oylamalara ikinci oyla
mada en çok oy alanlardan, açık üyeliklerin 
üç katı tutarında aday katılır ve üye tamsayısı
nın çoğunluğu ile yetinilir. Seçim gizli oyla 
yapılır.» 

Komisyon nasıl olsa üyelerin üç katı nisbe
tinde aday gösterecektir. Yani Millet Meclisi 
iki tane seçeceğine göre 6 kişi; Senato 1 tane 
seçeceğine göre 3 kişi aday bulmak suretiyle yine 
aynı ekseriyetin temin edilmesi yoluna gidile
bilir. Mecliste böyle bir ekseriyeti temin etmek 
yolu durukken, adam seçme ihtisas 'komisyonu 
bulunmadığına göre, bunun bir komisyona 
havalesi hiç uygun1 değildir. Kanunlar gerçi 
komisyonlara havale ediliyor. Kanunlar bir 
fikir meselesidir. Meclise geldikten sonra ka
nun teklifleri üzerinde istediğimiz değişikliği 
yapabiliriz. Biz burada ne adamların kafasını 
değiştirebiliriz, ne de şahıslarını değiştirmek 
için teklif yapabileceğiz. Kanunların Meclise 
gelişi ile komisyonların üç kişiyi aday göster
mesi arasında büyük bir fark vardır. Kanun
larda istenilen değişiklik yapılarak kabul edi
lebilir. Bu üç şahıs Meclise geldiği zaman, 
Meclis bu üç kişiye bağlı kalacaktır. Millet
vekillerinden aday gösterme ha'kkı alınmak-
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tadır. Bu söbeple de milletvekillerinin oy ver
mesi bir fayda temin eltmez. Eğer seçimlerden 
daha çafou'k netice alınmak isteniyorsa Bütçe 
Komisyonunun değiştirişine, 'benim yaptığım 
teklifin de ilâvesiyle maddenin kabul edilmesi
ni arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arka
daşlarım; evvelâ Sayın Adalet Bakanının te
mas ettiği hususlara bendeniz- de temas edece
ğim : «Her iki yasama Meclisince seçilecek birer 
üye, üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Siyasal 
Bilgiler fakülteleri öğretim üyelerinin teşkil 
ettikleri kurul tarafından gösterilecek adaylar 
arasından seçilir.» demişiz. Hükümet tasarısın
da da, «Her iki yasama Meclisince seçilecek 
birer üye, üniversitelerin, Hukuk, iktisat ve Si
yasal Bilimler fakülteleri öğretim üyelerinin 
birlikte Ankara Üniversitesi rektörünün daveti 
üzerine toplanarak açık üyeliklerin üç katı tu
tarında, saltçoğunlukla ve gizli oyla göstere
cekleri adaylar arasından seçilir.» deniyor. Ana
yasada «bilimler» tâbiri vardır, ileri sürülen 
sebep dolayısiyle bir Anayasa tâbirinin buraya 
naklinin münasib olacağı düşüncesiyle ve hem 
de Hükümet tasarısı ve bizim metnimizde fakül
teler ibaresini ilâve etmek suretiyle, haddiza
tında mânâ Anayasaya nazaran daraltılmış ol
duğundan bu fıkrayı tâdil ediyoruz. ^Filhakika, 
istanbul Teknik Üniversitesinde ne Hukuk Fa
kültesi, ne iktisat Fakültesi ve ne de Siyasal 
Bilimler Fakültesi vardır. Fakat orada da hu
kuk ve iktisat okutan öğretim üyeleri vardır. 
Bu kişilerin de aday seçici kuvvete girmesini 
sağlıyabilmek bakımından, Komisyonumuz, Sa
yın Adalet Bakanının teklifine tamamen işti
rak ederek, bir değiştirge takdim etmektedir. 

Şimdi, 'Sayın Rafet Aksoy Beyin temas bu
yurdukları hususa gelince: Yasama Meclislerin
ce seçilecek birer tanesi niçin üniversiteler ta
rafından namzet gösteriliyor? Diyor. Kendileri 
bu hususa taraftar değildirler. Anayasanın 145 
nci maddesinin 3 ncü fıkrası şöyle demektedir: 
«Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden bi
rer kişinin, üniversitelerin hukuk, iktisat ve 
siyasal bilimler öğretim üyelerinin birlikte top
lanarak, açık üyeliklerin üç katı tutarında ve 
gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından ol-
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masl gereklidir.» Binaenaleyh, bu bir Anayasa 
hükmüdür, ittiba etmek zorundayız. 

Şimdi, Bütçe Komisyonunun yaptığı değişti-
riş ile ilgili olarak ileri sürülen mütalâalara 
arzı cevap edeyim. 

Arkadaşlar, Yasama Meclislerince seçilecek 
diğer üyeler nasıl seçilsin meselesi bir müna
kaşa konusudur. Hükümet tasarısında bu ba
kımdan namzet gösterilmesi prosedürü ileri sü
rülüyor. Fakat, orada, yasama meclislerince, 
belli komisyonlar tarafından seçilecek üyelerin 
üç katı tutarında gösterilecek adaylar arasın
dan seçim yapılacaktır. Yani Hükümet tasarı
sındaki madde, namzet gösterecek komisyon
ları, Anayasa, Adalet ve içişleri komisyonları 
olarak dondurmuş bulunmaktadır. Biz bunun 
bâzı mahzurlarını mütalâa ettik. Bir kere, 
bu suretle, Yasama meclisleri muayyen ko
misyonları, muayyen tarzda kurma mecburi
yetinde kalacaktır. Aslında, Hükümet tasa
rısındaki Anayasa, Adalet veîçişleri komisyon
ları ibaresi, Millet Meclisinde Anayasa, Ada
let ve içişleri diye ayrı ayrı ihtisas komisyon
larının bulunuşundan ileri gelmektedir. Se-
nato'dâ ayrı ayrı Anayasa ve Adalet komis
yonları yoktur. Senato'da Anayasa ve Adalet 
Komisyonu vardır. Umumiyetle Meclis çalış
malarında, meclislerin kendi içtüzükleri ile, 
çalışmalarının icabına göre komisyonları ba-
zan birleştirirler, bazan eksiltirler, bazen ayı
rırlar. Biz bunu, kendi içtüzükleriyle ilgili 
olarak kendi takdirlerine göre yapmaları ge
reken hususlar diye mütalâa ettik. Halbuki, 
metin kanun tasarısında olduğu gibi kalsaydı, 
Senato içtüzüğünde, Anayasa ve Adalet ko
misyonlarını ayrı ayrı kurmak icabederdi. 
Biz bu noktada içtüzüğe bir kanunla müdahale 
etmenin, Meclis çalışmaları bakımından, uygun 
olmadığı kanaatına vardık. Ayrıca, şu da var: 
Niçin Anayasa Komisyonu, niçin Adalet Ko
misyonu, niçin içişleri Komisyonu? Biraz 
evvel konuşan arkadaş, bütün mütalâalarını, 
sanki Anayasa Komisyonu behemehal Adalet ve 
Anayasa Komisyonlarını istihdaf etmişmiş gibi 
konuştu. Bu husus doğru değildir. Bizim met
nimize göre, Anayasa Mahkemesine yapıla
cak seçimlerde, namzet göstermek için, işin 
icabına göre, kazanılacak tecrübelere göre 
hangi komisyonun namzet gösterme işine ka
tılması isteniyorsa o komisyonlar Meclisin iç-
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tüzüğünde gösterilecektir [Bundan maksadımız I 
nedir? Malûmaâliniz Anayasa Mahkemesi 
iktisadi ve sosyal hususlara ınütaallik karar
lar da verecektir. Meclis 'belki de, iktisadi 
ve sosyal mevzularla iştigal eden ihtisas ko<-
misyonlarını da aday seçimine iştirak ettirmek 
istiyeeektir. Bu imkânı Meclisten almak için 
hiçbir sebep yoktur. Meclis buna lüzum göre
bilir veya görmiyebilir. 

Meclis, ilerde Anayasa Mahkemesinin çaiışma-
lairmı iztler ve ona göre namzet seçecek kurula da 
kendi îçtüzüğüyle daha iyi, maslahat icaplarına 
daha uygun şekilde namzet seçebilmesi için tâdil 
etmekte serbest kain. 

iŞimdi her hangi bir namızıet seçici komisyona 
ihtiyaç Olmasın; Genel Kurulca doğrudan doğru
ya seçimi kendileri yapsınlar; deniyor. Bu husu
su cevaplandırayım. t 

ıSayın arkadaşlarım, bu hususta evvela, 'şunu | 
belirtmek isterim ki; benden evvel konuşan arka- I 
daşım, maddemizin üçüncü fıkrasını, Yüksek Mec- I 
listen Anayasa Mahkemesine üye seçmek hakkının 
geri alınması mânasında tefsir etti. Katiyen böy
le bir şey yoktur. Namzet gösterilecek, bunların 
arasından seçimi G'enel Kurul yapacak! Seçim 
hakkının Yüksek Genel Kuruldan alınmış olması 
diye bir şey bahis konusu değildir. 

İkincisi, bu .bizini tatbikatımıza yabancı bir j 
hüküm de değildir. Çünkü esMden Danıştay üye
lerinin seçimlerinde de bu usul uygulanırdı. Bu, ' 
eskiden Meclis Genel Kurullarının hakimiyet 
hakkına dokunmuyordu da, Ibugün mü dokunu
yor? Eskiden de, seçimlerin mümkün mertebe sâ- I 
lim ve çabuk neticelendirilmesi için bu usul tat
bik ediliyordu. Uimumi konuşmalar esnasında da 
arz ettim: Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis- 1 
lerince üye seçimi konusu, Anayasada, parti grup
larının uğraşmayacağı konulardan olarak göste
rilmemiştir. Yasama Meclislerine, Anayasa Mah
kemesine üye seçiminden güdülen maksat şudur: 
- Amerika ve başka memleketlerde de böyle olmuş-
tur - Bir Anayasa hükmü zamanla, özü aynı kal
sa dafhi, değişik muhtevalar kazanabilir. Bu de
ğişmeler, bir memleketin siyasi hayatına hâkim 
olan doktrinlerden ilham alır. Bunların kristal i-
xe olduğu yer ise Parlâmentodur; Yasama Mec
lisleridir. I§te, Yasama Meclisleri, Anayasa Mah
kemesinde memlekette Anayasa hükümlerinin 
mulhtevasına dair yaygın kanaatleri hâkim kılabil 
l'ecek kimseleri seçsin d i yo, bu hüküm Anayasa- j 
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miza girmiştir. Şimdi, böyle olunca) Anayasa 
Mahkemesi için yapılacak seçimlerde siyasi parti 
gruplarının mühim bir rolü olacaktır. Ama me
sele münhasıran siyasi bir mesele de değildir. 
Onun kadar bir ihtisas meselesidir de. Ayni za
manda ihtisas erbabının Anayasa Mahkemesine 
girmesini sağhyacak bir seçimin yapılmasi, bu 
iki zaruretin bağdaştırılması lâzımdır. Biz, bu
nun için komisyonları bu işe kariştirdık. Şimdi, 
hangi komisyon içtüzükle bu işi yapmaya yetkili 
gösterilebilsin? Anayasanın 85 nci maddesi gere
ğince «içtüzük hükümleri, siyasi parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenle
nir.» Yani partiler her komisyonda kuvvetleri 
nisfbetinde temsil edileceklerdir. Ancak, bu işte 
ihtisas sahibi komisyonlarda (bulunan üyelerin 
bu işe siyasi parti grupları idarecileri yanında 
katılmaları, seçilecek namzetlerde, ihtisasa, .'ilme 
daha, fada ehemmiyet verilmesini sağhyacak bir 
unsur olarak mütalâa edilmiştir. 

Daha evvel balotaj tehlikesinden bahsedilmiş
ti. Bu suretle balotaj tehlikesini de önlemek ko
laylıkla mümkündür. Denilebilir ki, üçte iki ço
ğunluk hâsıl olmuyorsa, o zaman üye tamsayısı
nın salt çoğunluğuna bakılmadan, en çok oy alan
lar seçilmiş olsun! Bu durumda, Anayasa Mahke
mesi üyesinin 450 kişinin çöle ufak bir kısmını 
kapsıyan arkadaşların reyi ile seçilmesi de müm
kündür. Bunu tecviz etmeye imkân yoktur. Ana
yasa da etmemiş. İlk iki turda üçte iki aranıyor; 
ondan Sonra salt çoğunluk aranıyor; hepsinde de 
üye tamsayısına bakılacak. Namzetler namütena
hi olduğu takdirde, her turda bir namzet işin içi
ne karıştığı zaman balotaj olabilir. Danıştay se
çimlerinde görüldüğü gilbi balotaj ilâniihaye de
vam edebilir ve bu Mecliste o iaman devam edecek 
kulis faaliyeti Anayasa Malhkemesihe seçilecek 
kimselerin prestijini zedeliyebilir. %te bunları 
önlemek içindir ki, içtüzükle gösterilecek komis
yon veya karma komisyonlara, seçilecek üye 
sayısının üç katı tutarında namzet gösterme yet
kisi tanınmıştır. Seçim yetkisi bu komisyonla
ra, Yüksek Genel Kurula niyabeten devredilmiş 
değildir. Sadece seçim faaliyeti düzenlenmiştir. 
Her halü kârda seçim yetkisi Yüksek Genel Ku
rullara aittir.' Ama, hem ihtisasa ehemmiyet ver
mek, hem de seçimlerde balotaja mâiıi olmak su
retiyle prestij kırıcı kulis faaliyetini engellemek 
bakımından, bugüne kadarkı tatbikat da nazarı 
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itibara alınırsa; Komisyonumuz bunun faydalı I 
bir büküm olduğuna inanmaktadır. Bu madde- I 
nin aynen kalbulünü Yüksek Meclisten bilhassa I 
istirham ediyoruz. 

BAŞKAN -r- Efendim, ücretleri ve ticari ka
zançları götürü usulde tesbit olunan mükellefle
re ait matrahların yeniden gözden geçirilmesi I 
hakkındaki kanun tasarısına oy kullanmıyan ar- I 
kadaşımız var mı? Yok. Oylama istemi bitmiştir. I 

•Buyurun Sayın Sadre'ttin Çanga. I 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşım I 
söylemek istediklerime cevap verdiler. Yalnız bir 
noktada bir tereddüt hâsıl oluyor. Maddenin son I 
fıkrasında «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
ri, Yasama Meclislerince Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeliklerine seçilemezler.» yani Yasama 
meclislerince seçilemezler. Bunun da aksi Yar
gıtay, Danıştay gibi müesseseler tarafından se
çilebilirler gibi mâna çıkıyor. Bu itibarla bu iba- i 
re fazla gibi geliyor, bunun metinden çıkarılması I 
lazımdır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri I 
Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliklerine 
seçilemezler) şeklinde bir tadil teklifi veriyorum, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN -o- Kemal Sarıibrahimoğlu. 
#EMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana)—-

Efendim, ortada kanun tekniği bakımından hata- I 
h bir tutum vardır. Bence bunun münakaşasına i 
hiç de lüzum olmasa gerektir. Sebebine gelince; 
Anayasanın 145 nci maddesi ile Anayasa Mahke
mesine seçilecek üyelerin ne şekilde seçileceği, 
hangi merciler tarafından intihabedileceği açık
ça ifade edilmi§ ve bu arada (Millet Meclisinden 
3, Cumhuriyet Senatosundan iki üye seçilir) den
miş ve yasama^ meclislerinin seçme şekli de izah 
edilmi$ir. Şimdi Anayasa Komisyonunun, hattâ 
Hükümet ve Bütçe Komisyonu teklifinin hepsi
nin metinlerini tetkik ettim. Millet Meclisinin, 
Senatonun t$ şekilde bu üyeleri tesbit edeceği 
hususunu İmdada tâyin etmek ve tasrih etmek is
tiyorlar. Millet Meclisinin, Senatonun; yâni ya
sama meclislerinin çalışma tarzları içtüzükleri ile 
tesbit edilir. Her hangi bir kanunla yasama mec
lislerinin çalışma tarzları tesbit edilemez. Bu iti
barla, Anayasa Komisyonunun teklifindeki 5 nci 
maddede, komisyonların ismen zikredilerek veya 
zikredilmemek suretiyle yasama meclislerinin iç 
bünyelerine, çalışma tarzlarına taallûk eden bir | 
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hükmün sevk edilmesi ve şimdiden yasama mec
lislerinin bu mevzuda bağlanması, ipotek edilmesi 
doğru değildir. İçtüzük gelecektir, bu mevzular 
İçtüzük müzakerelerinde ariz, amik görüşülecek
tir. Meclis ve Senato içtüzüklerini kendileri ha-
zırlıyacak, ne şekilde bir çalışma tarzı takibetmek 
istediklerini, İçtüzüğün hazırlanması için lâzım^ 
gelen ve vaz'edilmiş olan esaslar, teamüller, pren
sipler dâhilinde tesbit edeceklerdir. 

Bu, kanun tekniğine ve Meclisin müteamel ça
lışma tarzına aykırıdır. Bu sebeple bu hükmün 
münakaşa edilmesi yersizdir ve hattâ tayyedil-
mesi lâzımdır. Onun için mademki Anayasa Ko
misyonu metni üzerinde müzakereler devam et
mektedir, 5 nci maddede (Komisyonların seçece
ği 3 kat isimden intihabedilir) şeklindeki ibarele
rin çıkarılmasını ve sadece Anayasanın metnine 
uygun şekildeki (üyeler yasama meclislerince se
çilir) deyip bırakmak lâzımgeldiği kanaatinde
yim ve bu bapta bir teklif de takdim ediyorum. 

Arkadaşlar, hukukta umumi bir kaide vardır; 
(Sarahat karşısında delâlete itibar edilmez.) 
Anayasanın sarih hükmü vardır, «Yasama mec
lisi şu kadar üye seçer» diyor. Yasama Meclisi 
kendi seçeceği üyeyi de kendi içtüzüğüne göre 
seçecektir. O halde dışardan müdahalenin de lü
zumu yoktur. Teklifimi takdim ediyorum. Kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Coşkun Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Sadrettin Çanga arkadaşımız bir hususa 
temas etti. Dediler ki; «Komisyon metninde, 
Yasama Meclisleri üyeleri, sadece Yasama Mec
lisleri tarafından seçilmesin, deniyor.» diyor
lar. Ve sonra ilâve ediyorlar, meselâ; «Yargı
tay seçebilir» diyorlar. Hayır seçemez arkadaş
lar. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay kendi üyeleri 
arasından seçim yapacak. Anayasada ve bizim 
metnimizde bu tasrih edilmiştir. Ama, gerek 
bizim, gerek Anayasanın maddesine göre, lâf-
zen, meselâ, Reisicumhur Askerî Yargıtayca 
gösterilecek namzetler dışından seçeceği üyeyi, 
Yasama Meclisleri üyeleri arasından seçebilir. 
Bu iki görev gayrikabili telif olmaz; o takdir
de, Yasama Meclisi üyeliğinden istifa şart olur. 
Bu itibarla, bu konuda eğer böyle bir imkân 
Yasama, Meclisleri üyelerine tanınmamak iste
niyorsa, bu takdirde komisyonunuz Yüksek He-
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yetinizin temayülüne uyacaktır. Bunu yüksek 
takdirlerinize bırakıyoruz. 

Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın mü
lâhazalarına da cevap vermek isterim. 

Dediler k i ; «Sarahat karşısında delâlete 
itibar edilmez.» 

Ama, bu konuda ben bir sarahat görmüyo
rum. Yasama Meclislerinin seçimi yapma hakkı 
başka şeydir; Yasama Meclislerinin bu seçimi 
nasıl yapacağının tarizimi hususu başka şeydir. 
Binaenaleyh, tanzim hususunda Anayasada ay
rıca bir hüküm olmadığına göre, sarahat de 
yoktur. Bu sebeple itibar edilecek her hangi bir 
«delâlet» yolu da elbette ki, meycudolabilir. 
Bu da, mevcut tatbikattır. Şimdi, «İçtüzükle 
Meclisin çalışma tarzı tesbit edilir» diyorlar. 
Evet doğrudur. Esas itibariyle böyledir. Ama, 
bazan kanun ve Anayasa da Meclislerin çalış
malarını tanzim eder. Bilfarz, bir Meclis ü y â | ^ 
rinden kanun teklifi vermiş olanların, ,öbül 
Mecliste komisyonlarda fikirlerini müdafaa ede
bilecekleri yolunda hükümler bu Anayasada 
vardır. Binaenaleyh, Meclislerin çalışmalarına 
mütaallik her hüküm hiçbir zaman kanuni bir 
mahiyet taşımamalıdır; içtüzük hükmü olma
lıdır, diye bir kayıt umumi hukuk prensipleri 
arasında mevcut değildir. Eğer kanun vâzıı, 
hükmün kanun ile vaz'ma lüzum görüyorsa, 
bunu pekâlâ kanun yolu ile vâz'edebilir. Meselâ, 
Fransa'da bütçe kanunları ile her yıl parlâ
mento, kendi üyelerinin muayyen vasıflarda 
teklifler yapmalarını meneder. Bu, aslında bir 
içtüzük hükmüdür. Ama/ bu konuda kanun 
vâzıınm kanun yapmasına da mâni yoktur. 

Tekrar ediyorum : Komisyonunuz bu hük
mü, seçimlerin (bir) selâmetle, (iki) çabuk ce
reyan etmesi için, zaruri görmektedir. 

Hiçbir suretle Yüksek Genel Kurulun seç
me hakkı elinden alınmış değildir. Sadece aday 
gösterme mevzuu düzenlenmiştir. Aday göster
mek de, adayı seçtirmeden Anayasa Mahkeme
sine doğrudan doğruya gönderme mânasına gel
mez. 

BAŞKAN — Ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulle tesbit olunan mükelleflere ait 
vergilerin tehirine dair olan tasarının oylan
masına 276 arkadaşımız iştirak etmiştir. 274 ka
bul, 1 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı ka
bul edilmiştir. 
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Buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim; Coşkun Kırca arkadaşımız buyurdu
lar k i ; «bu mevzuda sarahat yok» Sarahat var 
arkadaşlar. 

Anayasa madde 85 : «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını kendi yap
tıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürütür
ler» Sonra; 145 nci madde; «Millet Meclisi 3, 
Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçer» der: Meclis 
bunu seçer. Meclis içtüzük hükümlerine göre 
kendi işlerini yürütür, içtüzük hükümleri dai
resinde işlerini yürüteceğine göre, bir kanunla 
Meclis çalışmalarını kayıtlamak caiz .midir? 

Sonra, bir Anayasa Mahkemesi Kanunu ya
pıyoruz, arkadaşlar, işte, bu tarihî mahkeme
nin, Anayasa Mahkemesinin, yani hukuk düze
nini Anayasa ve insan haklarına uyduracak bir 
teşekkülün, teşekkül kanununda bu şekilde bir 
nizamsızlık yapılırsa, temelden bir hata olur. 
Onun için, bu kanunu yaparken, nizamlara ye 
hukuki esaslara riayet etmek durumunda ve zo
rundayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı, buyurunuz. 
ADALET BAKANI SAHlR KURUTLUOĞ 

LU (C. Senato Üyesi) — Muhterem arkadaşla
rım; Sadettin Çanka arkadaşımızın değiştirgele
rine bendeniz de şahsan iltihak etmekteyim. 
Cumhurbaşkanının yasama meclisi üyelerinden 
birini Anayasa Mahkemesine seçtirme mânası 
çıkmaktadır. Çok muhterem Anayasa Komisyo
nu Sözcüsü arkadaşımızın buradaki izahlarına, 
kendisinden özür diliyerek, iltihak edemiyeceği-
mi ifade etmek isterim. 

Anayasamız 145 nci maddesinde : 
«Yasama Meclisleri bu seçimleri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından üye tam
sayılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla 
yaparlar» diyor. 

Demek ki; kanun vâzıı Yasama Meclislerinde 
üye olanların bir nevi murakabe, bir nevi teşriî 
yargı organı olan Anayasa Mahkemesine seçil
melerini tecviz etmemiştir. Ama bunu bir başka 
yolla mümkün kılmak kanun vâzıına isnadedile-
cek hata diye düşünülemez. Yasama Meclisi ken
di seçemiyecek ama, Cumhurbaşkanı seçebilecek, 
bu tasarrufa meclisler sahibolabilecekler. Reisi 
Cumhur kaç tane seçebilecek? Hayır bun la rda 
vaz 'edilmiş değildir. Her bir meclis kendi üye
sini, kendi tasarrufu ile Yüksek Mahkemeye 
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seçmek iktidarından, Anayasada mahrum edil
mişse, bunun bir başka yolla tecvizini düşünmek 
mümkün değildir. Lâfzan bu sarahat mevcudol-
masaydı, Reisi Cumhur tarafından seçilip seçil-
mtemesi, Anayasanın ruhu, medlulü ve mefhu
mu bakımından, Reisi Cumhur tarafından bir 
yasama meclisi üyesinin, Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine getirilmesinin mümkün olamıyacağı, 
neticesine varmak tabiîdir. Bu itibarla, bu fık
ranın bu şekilde ve mânada anlaşılmasında fay
da vardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ 

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım; malûmuâlinjz, âmme hukuku metinleri
nin tefsirinde, dar tefsir esaslarını uygulamak 
iktiza eder. Ne diyor Anayasa? 

«Yasama Meclisleri bu seçimleri Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri dışından yapar» diyor. 
Cumhurbaşkanı da aynı takyide tâbidir, demi
yor. 

Bu bakımdan, öyle sanıyorum ki; verdiğim 
izahlar, hiç değilse lâfzen, her Anayasaya, hem 
de âmme hukuku kaidelerinin tefsiri esaslarına 
uymaktadır. Ancak, bu demek değildir ki; ka
nun vâzıı lüzum görürse, Cumhurbaşkanından 
da yasama meclisleri üyeleri arasından birini 
seçme imkânını geri alamaz. Alınabilir. Biraz ev
vel komisyon adına bulunduğum mâruzâtta, «bu 
hususta komisyonunuz, heyetinizin takdiri na-

Î K Î N C Î O 
Açılma saati 

BAŞKAN — Başkanv 
KÂTİPLER : Ferruh Bozbeyli (İsta. 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Ferruh Bozbeyli (İstanbul), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama Kayseri'den başlamış

tır. Yoklama bittikten sonra gelen arkadaşlar 
isimlerini işaret ettirsinler, aksi takdirde na
mevcut yazılacaklardır. 
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sil tecelli ederse, ona iltihak edecektir.» demiş
tim. Ancak, esasta, Sayın Adalet Bakanı ile bu 
noktada mutabık değiliz. Anayasanın gaî tefsi
ri, behemehal, ruhu bakımından bu neticeyi gö
türemez. Gaye şu : Yasama meclisleri içinde, 
orada kuvvet ve kudret sahibi olabilen her han
gi bir kişinin, kendisini seçtirmek yolu ile, Ana
yasa Mahkemesi ile Meclis arasında bir nevi ir
tibat kurmaya yasama meclislerinden çıkacak 
kanunların Anayasaya uygunluğunu denetliye-
cek olan Anayasa Mahkemesini nevama bir de
receye kadar da olsa, yasama meclislerinin te
siri altına alma tehlikesi önlenmek istenmiştir. 
Ama, Cumhurbaşkanı için vaziyet aynı değil
dir. Cumhurbaşkanı, yasama meclisine gelmiş 
ve fakat, siyasi faaliyete hassaten katılmamış, 
teknik çalışma yapan âlimleri seçebilir, diye dü
şünülmüştür. 

Burada, Yüksek Heyetinize biraz evvel arz 
ettiğim gibi mülâhazada bir ufak tehlike müta
lâa edilebilir. Onun için, Yüksek Heyetiniz bir 
tehlike mütalâa ediyorsa, Heyetinizin alacağı 
karara komisyonumuz uyacaktır, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Maddenin 5 nci fıkrası hakkın
da verilmiş değiştirge önergeleri var. Vakit ge
ciktiği için, ekseriyetimiz de kalmadı, öğleden 
sonra toplandığımızda bu beş fıkra hakkındaki 
önergeleri ayrı ayrı okutup oyunuza sunacağım. 

Birleşimi bugün saat 15 e talik ediyorum. 
Kapanma saati : 12,50 

• 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. öğleden evvelki oturumda Anayasa Mahke
mesi kanun tasarısının müzakeresine devam edi
lerek beşinci madde üzerindeki konuşmalar biti
rilmişti. Madde hakkında tadil teklifleri vardır, 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

5 nci maddedeki «Hukuk, İktisat ve Siyasal 
Bilgiler fakülteleri» tâbiri yerine, «Hukuk, İk
tisat ve Siyasal Bilimler» ibaresiyle değiştiril
miştir. 

Arz olunur. 
Anayasa Komisyonu 

Sözcüsü 
İstanbul 

, Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere konusu Anayasa Mahkemesi kanun 

tasarısının 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
Bütçe Encümeni teklifi gibi çıkartarak kabulü
nü ve seçimin mutlak olarak yasama meclisle
rince yapılmasına imkân verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Riyasetine 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen; 
1. Anayasa Komisyonu tasarısının 5 nci 

maddesinin 3 ncü fıkrasının tasarıdan çıkarıl
masını arz ve talep ederim. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•5 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde, tadilini arz ederim. 
Adana 

Hasan Aksay 

«Yasama meclisleri Genel Kurullarında yapı
lacak seçimde seçilebilmek için, üye tam sayısı
nın üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir. İlk 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa daha 
sonraki oylamalara, ikinci oylamada en çok oy 
alanlardan, açık üyeliklerin üç katı tutarında 
aday katılır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile 
yetinilir. Secim gizli oyla yapılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddenin son fıkrasındaki «Yasama 

meclislerince» ibaresinin, iltibasa mahal bırak
mamak için metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 
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BAŞKAN — Şimdi önergeleri ayrı ayn oku

tup oylarınıza sunacağım. 
(Coşkun Kırca'nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önerge; maddenin ikinci pa

ragrafındaki (Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler 
fakülteleri) yerine (Hukuk, İktisat ve Siyasal 
bilimler) ibaresi ikame edilmiştir. Bu önergeyi 
komisyon tekabbül ediyor, önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

(Reşit Ülker'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge; beşinci maddenin 3 
ncü paragrafının tamamen kaldırılması hakkın
dadır, Komisyon bu önergeye iştirak ediyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ* 
KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon iştirak et
miyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et
miyor. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önerge; 5 nci maddenin 4 ncü parag
rafı olması lâzımgelirken yanlışlıkla önerge sa
hibi tarafından 3 ncü paragraf olarak yazılmış
tır. Tekrar okutuyorum. 

(Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 3 ncü önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mn 
efendim?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir... 

(Hasan Aksay'm önergesi tekrar okunduk 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN— Komisyon katılmıyor, önergeyi 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sadrettin Çanga'nm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılıyor 
mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN - • Komisyon bu teklife katılmıyor. I 

Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde maddeyi yapılan tashihi ile okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

1>) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
seçim 

Madde 5. — Anayasa Mahkemesine Millet 
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. 

Her iki yasama meclisince seçilecek birer üye, I 
üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
öğretim üyelerinin teşkil ettikleri kurul tarafın- I 
dan gösterilecek adaylar arasından seçilir. Aday 
sayısı, açık üyeliklerin üç katı tutarında olur. Bu 
kurul, Ankara Üniversitesi Rektörünün daveti 
üzerine Ankara'da toplanır. Toplantı nisabı, üye 
tamsayısının üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla 
yapılır. Aday seçilebilmek için, bahis konusu ku
rulun üye tamsayısının salt f-oğunluğumın ovu 
«gereklidir. 

Yasama meclislerince seçilecek diğer üyeler 
için, berbir meclisin kendi içtüzüğünde gösterile
cek olan komisyon veya karma komisyonca, açık 
üyeliklerin üç katı tutarında aday gösterilir. 
Aday göstermekle görevli komisyon veya karma 
komisyonların toplantı nisabı üye tamsayısının 
üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla yapılır. Aday 
seçilebilmek için, üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun oyu gereklidir. 

Yasama meclisleri genel kurullarında yapıla
cak seçimde seçilebilmek için, üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir. îlk iki ey- I 
lamada bu çoğunluk sağlanamazsa, daha sonraki 1 
oylamalarda üye tamsayısının salt çoğunluğuyla I 
yetinilir. Seçim gizli oyla yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yasama 
meclislerince, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek I 
üyeliklerine seçilemezler. 1 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz I 
değişik şekli ile reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Cum'hurbaşkam tarafından seçim 
Madde 6. — Anayasa Mahkemesine Cumhur

başkanı tarafından iki üye seçilir. I 
Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askerî I 

Yargıtay genel kurulunca gösterilecek üç. aday 
arasından seçer. 

2 nci fıkrada bahis konusu adayların göste- I 
rilmesi için yapılacak seçimde, Askeri Yargıtay | 

10 . 4 .1962 O : 2 
Genel Kurulunun toplantı nisabı üye tamsayısı
nın üçte ikisidir. Aday seçimi gizli oyla olur. 
Aday seçilebilmek için, üye tamsayısının salt yo
ğunluğunun oyu gereklidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Efendim, bir husu
su açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan rica ediyorum, sa
yın üyelerden sonra konuşsun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, raporumuza dercetmeyi unuttuğumuz bir 
husus hakkında açıklama yapmak üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Anayasanın 98 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince, Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşka
nınca seçilecek üyelerin seçildiğine dair çıkarıla
cak kararnamelerin Başkanla ilgili Bakan tara
fından imzalanması gerektiği, umumi bir Ana
yasa prensibidir. Bu hususu zapta dereettirmek 
maksadiyle huzurunuzu işgal ettim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka «öz is
tiyen var mı?. Olmadığına göre maddeyi reyle
rinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yedek üyeler 
Madde 7. — Anayasa Mahkemesine, Yargıtay 

iki; Danıştay, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin 
seçiminde de, asılların seçimindeki usuller uygu-
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Olmadığına göre, maddeyi reylerinize arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üye seçilenlere tebligat 
Madde 8. — Cumhurbaşkanı; Yasama Mec

lisleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan
ları, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenleri, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bildirirler. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, durumu, seçilen
lere yazı ile tebliğ eder. 

Üyeliğe seçilenlerin ad ve soyadları Resmî 
Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Seçilenlerin ıgörevi kabul etmemesi 

Madde 9. — Anayasa Mahkemesine seçilenler
den hu görevi kabul etmiyenlerin adları Anaya
sa Mahkemesi Başkanı tarafından, seçimi yapan 
kurul veya meclislere veya makama derhal bildi
rilir. Bu tarihten itibaren hir ay içinde, yukar-
daki maddelerde belirtilen usuller uyarınca yeni
leri seçilir. Kurul ve meclislerin tatilde bulun
ması veya Millet Meclisi seçimlerinin yenilenme
sine karar verilmiş olması hallerinde, üye seçimi, 
tatilin bittiği ıgünden veya Millet Meclisinin ilk 
toplantısından itibaren, onbeş gün içinde yapılır. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde yerine kaim 
olmak üzere madde teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinde derpiş olunan 

seçilme yeterliğini haiz bulunmıyanların seçil
mesi halinde yapılacak muamele hakkında 
her hangi bir hüküm sevk edilmemiştir. Bu 
itibarla 8 nci maddeden sonra ekli maddenin 
tasarıya ilâves'ini ve 9 ncu maddenin de keza 
ilişik teklifimiz veçhile tadilini arz ve teklif 
ederiz. 

Bolu Bolu 
Zeki Baltacıoğlu Kemal Demir 

Madde 9. — Anayasa Mahkemesine seçilen
lerin seçilme yeterliğini haiz (bulunmadıkları 
Anayasa Mahkemesince karar verilir. Yalnız 
ilgili üye bu husustaki görüşme ve 'karara ka
tılamaz. 

Madde 10. — (9) (ilk fıkraya ilâve) 
Anayasa Mahkemesine seçilenlerden bu gö

revi kabul etmiyenlerle haklarında seçilme 
yetersizliğine sahibolmadıkları kararı verilen
lerin adları Anayasa Mahkemesi Başkanı ta
rafından seçimi yapan kurul veya meclislere 
veya makama derhal bildirilir. 

(Diğer fıkra da aynen) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun 9 ncu 
maddesi üzerinde söz istiyen var mı? Söz is
tiyen olmadığına g*öre, tadil teklifi üzerinde 
söz istiyen var mı? Buyurun Zeki Baltacıoğlu. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesine seçilecek 
üyelerin seçilme yeterliği 3 ncü maddede tes-
hit edilmiştir. Bu maddeye göre gerekli şart
ları Ihaiz 'bulunmıyanlar Anayasa Mahkemesine 
üye seçilemiyeceklerdir. Ancak, gerek seçim 
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sırasında malûm olmıyan veya başka bir su
retle seçim makamlarının veya kurullarının ve
ya meclislerinin ıttılaına arz edilmiyen, bir 
kusur ile malûl bulunan hir kimsenin Anayasa 
Mahkemesine üye seçilmesi halinde founun üye
liğinin kaldırılmam için ne gibi bir muamele 
yapılacağı hususunda ne Anayasada, ne de 
Anayasa Mahkemesi tasansında bir hüküm 
mevcut değildir. Daha açık anlatmak için bir 
misalle arz edeceğim. Bilfarz 40 yaşını doldur
mamış bir kimse, sahte nüfus kaydına istina
den 40 yaşını Ibitirmiş 'gibi Anayasa Mahkeme
sine üye seçildiği takdirde, bu üyenin üyelik 
sıfatının kaldırılması için ne gibi bir muamele 
yapılacağı hususunda hir sarahat mevcut de
ğildir. 

Yine, hâkimlik meslekine alınmamasını ge
rektiren bir suçtan dolayı1 mahkûm olmuş hir 
kimsenin hu mahkûmiyetinin gizli kalmış ol
ması dolayısiyle Anayasa Mahkemesine üye 
seçilmiş olması halinde üyeliği üzerinden alı
nabilmesi için keza kanunda bir hüküm yok
tur. Bu itibarla, 3 ncü maddede derpiş edilen 
bütün vasıfların hir kimsede 'bulunmaması ha
linde yapılacak muamele sâkit bırakılmıştır. 
Kanaatimce hu husus tasarının pek mühim bir 
noksanlığını teşkil etmektedir. Bu noksanlı
ğın ikmali için hiraz evvel okunan takriri tak
dim 'etmiş 'bulunuyoruz. Bu takrirde ileri sürü
len psensip şudur : Anayasa Mahkemesine han
gi makam veya kuruldan seçilirse seçilsin, se
çilmiş bulunan Ibir üyenin 3 ncü maddede der
piş edilen seçilme şartlarını haiz bulunmadığı 
hususunda karar verme yetkisi Anayasa Mah
kemesine verilmektedir. Anayasa Mahkemesi, 
kendisi ile seçilmiş bir üyenin gere'kli şartları 
haiz bulunmadığına, o üye iştirak etmeksizin, 
karar verecektir. Bu karar, itiraz mümkün 
olmıyan hır karar olacaktır. Kesin olarak se
çilme yeterliğine sahİbolmadığma karar verilen 
bir üyenin, şimdi müzâkere mevzuu olan 9 ncu 
maddede derpiş edilen üyeliği kahul etmiyen 
üyeler hakkında derhal kendi seçim kurulu 
veya geldiği makam tarafından üye seçilmesi 
isteği hususundaki teklifimizin kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Hüdai Oral. 
HÜDAl ORAL (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Zeki Baltacıoğlu arkadaşımızın 
mütalâaları yerindedir. Anayasamızın 146 ncı 
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maddesinde, «Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir 
üyenin hâkimlik meslekinden çıkarılmayı ge
rektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi ha
linde kendiliğinden; görevini sağlık bakımın
dan yerine getiremiyeceğinin kesin olarak 'an
laşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona 
erer.» denilme'ktedir. 

Demek ki, bu madde, üyeliği iktisaptan 
sonraki durumdan bahsetmiştir. Bu mevzu 
italyan Anayasasında sarahatle ifade »olunmuş 
ve (Anayasa Mahkemesi, mahkeme üyelerinin 
unvanlarının meşruluğu hakkında hüküm ver
me yetkisi olan tek mereidir) denmiş ve seçil
meden evvel, seçilme yeterliğine taallûk eden 
hususlar için, karar verme yetkisi münhasıran 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin kararma bıra
kılmıştır. Anayasa Mahkemesi kanun tasarısın
da bir sarahat yoktur. Bu maddenin komisyon
da tekrar tedvini için, komisyona iadesi lüzu- N 

muna kaaniim. Anayasa Komisyonuna iadesini 
talebediyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, Zeki Baltacıoğlu arkadaşımızın verdiği 
takriri bir boşluğu doldurucu mahiyette görü
yoruz. Ancak, komisyonumuz metninde, üye
liklerde boşalmanın muhtelif halleri, emeklilik 
hali gibi haller, 13 ncü maddede; kesin hüküm 
giyme, hastalık ve devamsızlık halleri de 15 nci 
maddede tanzim edilmiştir. 

Şimdi burada bahis konusu olan husus, daha 
ziyade, kabul etmiş bulunduğunuz 3 ncü mad
denin 1 ve 2 nci bantlerindeki şartlara aykırı
lık hakkında karar verme meselesine taallûk 
ediyor. 40 yaşını bitirmiş ve 65 yaşını doldur
muş olmak, yahut avukatlığı 15 yıl yapmamış 
olmak, yahut da üniversitelerde hukuk, iktisat 
ve siyasal bilimler alanında en az 5 yıl öğretim 
üyeliği yapmamış bulunmak gibi... Bu nokta
larda vâki olacak seçilme yeterliği hakkındaki 
itirazlar üzerinde karar verme bahis konusu olu
yor. Diğer haller, gerek Anayasada, gerek ta
sarıda zaten tanzim edilmiştir. 

Şimdi, sistematik bakımından bu hususun 
hangi maddede yer alması lâzımgeldiği veyahut 
müstakil bir madde olarak mı tanzim edilmesi 
gerektiği hususunu komisyonca tezekkür etme
miz icabeder. Maddenin tahrir tarzı üzerinde 
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de durmak lâzımdır. İçtüzük gereğince, bütün 
bunların tesbit edilmesi ve maddenin yeniden 
getirilmesi için önergelerle beraber komisyona 
verilmesini Riyasetten rica edeceğim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen.. Zeki Balta
cıoğlu. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlar, kıymetli komisyon sözcüsü ar
kadaşım, verilen takririn kanunun boşluğunu 
doldurduğunu kabul etmekle beraber, gerek 
tasarıda yer alması bakımından ve gerekse re
daksiyon itibariyle tetkik edilmek üzere öner
gelerin komisyona iadesini teklif etmiş bulunu
yorlar. Ancak, evvelemirde İçtüzük hükümle
rine göre önergenin oya sunulması ve Meclisi 
Âlice dikkate alınıp alınmaması hususunun bir 
karara bağlanması icabeder. Yani, bu önergeler 
komisyona verildikten sonra bilfarz 9 ncu mad
de Yüksek Meclisçe kabul edilirse, bir haksız
lık olacağı kanaatindeyim. Şöyle ki, komisyon 
bilâhara önergede mevzuubahsedilen fikri 9 
ncu maddeye ilâvesini kabul ederse, maddenin 
kabul edilmesi sebebiyle bizim teklifimiz açıkta 
kalacaktır. Bu durum nazarı itibara alınarak 
komisyon önergeleri alırken, 9 ncu maddeyi de 
bu önergeler meyanmda geri alması lâzımdır. 
Madde de komisyona alındığı takdirde bu ha
reket hem usule, hem de maslahata uygun dü
şecektir. Bunun yanında üye seçileceği sırada, 
seçilme yeterliğine mâni bir suçtan dolayı mah
kûm edilmiş bulunan bir kimsenin seçilmesi ha
linde bunun üyeliğinin ortadan kalkacağı hak
kında sevk edilmiş bir hüküm de yoktur. 

İkinci bölümün 15 nci maddesinde de üye
liğin. düşmesi bakımından sevk edilen mahkû
miyet hükmü, üye seçildikten sonraki vâki 
mahkûmiyetlere aittir. Üye seçilmeden evvel 
mahkûm olmuş bir kimsenin üye olmasına im
kân yoktur. Bu itibarla komisyon sözcüsü arka
daşın bu noktada vâki mülâhazalarını tashih 
etmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon SÖZÜÜSÜ. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baltacıoğlu 
arkadaşımızla esasta ayrı fikirde olduğumuzu 
zannetmiyorum. 

Usul hakkındaki mütalâalarına ise iştirak et
miyorum. Çünkü, İçtüzüğün 118 nci maddesi ko
misyonlara bu hakkı tanıyor. «Birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan 
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tadilnaüielerm aidolduğu Encümene havalesini 
mazbata .muharriri tâlebederse, bu havale mecbu
ridir.» 

Binaenaley/h, talep ediyoruz, lütfen bize ve
rilmesini istiyoruz. 

[BAŞKAN — Madem ki, Komisyon geri isti
yor, ayrıca reye koymaya lüzum yoktur. 

önerge Komisyona verilmiştir. Madde bilâlha-
ra reyinize arz edilecektir, («önergelerle birlikte» 
«esleri) 

Efendim, şimdi muttali oluyor Kiyaset, 
9 nçu madde hakkında verilmiş bir takrir da

lın var onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
î) ncu maddenin Bütçe Komisyonu değiştirip 

şekline göre oya arz edilmesini böylece 115 gün
lük sürenin bir aya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 
" \ İstanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN —- Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar/ madde okunduğu zaman görülüyor ki, esas 
itibariyle vaz'edilen müddet bir aydır. «Anayasa 
Mahkemesine seçilenlerden görevi kabul etmiyen
lerin adları Anayasa Mahkemesi Başkanı tara.fın-
dâfo seçimi yapan kural, Meclis veya makama 
derhal bildirilir. Bu tarihten itibaren bir ay 
içinde yukarıdaki maddelerde belirtilen usullere 
tevfikan yenileri seçilir. Kurul ve Meclislerin ta
tilde bulunması veya Millet Meclisi seçimlerinin 
yenilenmesine karar verilmiş, olması haillerinde 
üye seçimi, tatilin bittiği günden veya Millet Mec
lisinin ilk toplantısından itibaren oniboş gün için
de yapılır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, lf> gün diye 
kısa bir müddetin konulması, üyelerin seçimi 
konusunda gerekli hazırlıkların, yapılabil-' 
mesi için uzun bir müddetin zaten mevcut oluşun
dan ileri gelmektedir. Ya.tatil olacak, yahut da 
bir seçim mücadelesi cereyan edecektir. Meclis, 
Anayasa Mahkemesinde boşalan üyeliğe üye .seç
mek gibi önemli bir mesele ile karşı karşıya ise, 
hattâ arada tatil de olsa, seçim kampanyası da 
olsa, bunu yapacak kadar zamana sahiptir. Bu
nun bir ay uzatılmasında mâna yoktur. Meclis, 
.Riyaset Divanı seçecek, Cumhurbaşkanı seçecek, 
deniyor. Cumhurbaşkanı her zaman seçilmez. Za-
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ten bu müddet yedi yıldır. Cunıhurbaşkanı se
çimi her defa, her seçimden sonra yapılmıyacak-
tır. Gerçi, Riyaset Divanı seçimleri uzun zaman 
alabilir. Bunun tecrübesini gördük. Bunu uza
talım demekte de pek ciddî bir sebep görmüyorum. 
Zira, bu sefer gördük. Riyaset Divanı seçimle
ri hakikaten uzun müzakereler sonunda tekevvün 
etti. Ama, yine de 15 gün sürmedi. Binaenaleyh, 
bu müddetin yerinde olduğu, üyeliğin boşalması 
halinde boşalan yerin bir an önce doldurulması 
bakımından kâfi olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Dinlediğiniz veçhile, takriri 
Komisyon kabul etmiyor. Takriri reyinize arz edi
yorum, Kabul buyuranlar... Etmiyenler... İkinci 
takrir reddedilmiştir. 

Zeki Baltacıoğlu ve arkadaşlarının vermiş ol
dukları takriri Komisyonun talebi üzerine Ko
misyona veriyorum. Bu itibarla 9 ncu madde 
Komisyondan gelinceye kadar müzakeresini talik 
ediyoruz. 

Şimdi 10 ncu maddeye geçiyoruz. 

Andiçmc 
Madde 10. --- Anayasa Mahkemesi üyeleri, 

görevlerine başlamadan önce, Mahkeme Balkanı
nın davet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasama Mec
lisleri Başkanları, Barbakan ve Adalet Bakanı, 
Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet Başsav
cısı, Danıştay Başkanı ve Başkanunsözcüsü, As
kerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı, Sayıştay 
Başkanı, Üniversiteler Rektörleri ile Hukuk, İk
tisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri Dekanlarının 
huzurunda,, asıl ve yedek üyelerin iştirak edeceği 
kurul önünde, aşağıda yazılı andı içerler : 

«Dürüst bir hâkim olarak; her zaman 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyaca
ğıma; Anayasa Mahkemesi Hâkimliği vazifesi
ni, herkese kargı vicdanî kanaatle ifa edeceği
me; ve her şeye rağmen, hak vo adalete uygun 
olarak hüküm vereceğime, namusum/-ve vicda
nım üzerine söz veririm.» 

BAŞKAN.-- Madde hakkında söz isti yen t. 
TaJ At; AsaJ. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, 10 nen ve diğer maddelerin tamamın
da asî! ve yedek üyeler tâbiri kullanıldığı 
halde, .10 ncu madde okunmaya başlanırken 
Anayasa Mahkemesi üyeleri denmektedir. Fil
hakika. hüküm tesis etmek hakkının hu kanunla 
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tanınan üyelere temini kasdedildiği muhakkak 
olmakla beraber, zapta intikalini de zaruri 
gördüğümüz cihetle bu hususu belirtmek iste
dim. Zannederim, burada da asıl ve yedek üyele
rin kasdedildiği meydandadır. 

Bendenizin asıl üzerinde durmak istediğim 
nokta, andiçme meselesidir. Andiçme mevzuun
da belirtildiği üzere, orada dürüst bir hâkim 
olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ko
ruyacağım denilmektedir. Anayasayı korumak 
başka, Anayasa Mahkemesinin görevi yine baş
kadır. Anayasa. Mahkemesi bir kaza organı 
olduğuna göre, bir kaza organının Anayasayı 
korumasından bahsedilemez. Nitekim, Anaya
samızın, Cumhurbaşkanının yeminine taallûk 
eden maddesinde de Anayasayı sayma ve Ana
yasayı savunma esası kabul edilmiştir. Kaldı 
ki, Anayasa Mahkemesi, zaman içinde, bir ha
yatın akışı içinde tekevvün edecek hâdiselerin 
ışığı altında birtakım meseleleri o zamanın 
icaplarına göre fakat Anayasanın temeline uy
gun olmak üzere hükme bağlıyacaktır. Nite--

kim, 1933 - 1936 yılları arasında Amerika 
Yüksek Mahkemesinin iktisadi ve sosyal mev
zularda mahkûm etmiş bulunduğu bâzı tasar
ruflar, 1936 - 1937 yıllarında aksine kararlar 
almak suretiyle, aksi istikamete doğru git
mişti. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasını koruyacağıma dair hükmü biz varit gör
memekteyiz. Bunun yanında Anayasa Mahke
mesinin mehabetiyle de yeminin metnini müte
nasip bulmamaktayız. 

Bütün bu mâruzâtımın içinde bulunan se
beplerin ışığı altında hazırlamış bulunduğu
muz andiçmeye taallûk eden bir metni önerge
mizle Riyaset Makamına, kabullerinize iktiran 
ötmesi ricasiyle, takdim ediyorum. 

BAŞKAN —- Riyaset takriri okutacaktır 
efendim. Daha evvel verilmiş takrirler vardır. 
Onlarla birlikte Talât Asal'ın da takriri oku
nacaktır. 

'Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 neıı maddedeki «Siyasal Bilgiler» ibaresi 

«Siyasal Bilimler» olarak değiştirilmiştir. 
Arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Bu 1 nci fıkradaki hususa ait

tir. Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi andiçmeye ait takrirler okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 10 ncu maddesinin ant metninde 

«vazifesini» kelimesinin «görevini» ve «ifa ede
ceğime;» ibaresinin «yerine getireceğime» şek
linde değiştirilmesi Anayasa diline de uygun 
olacaktır. 

Değişikliğin bu şekilde olması hususunun oya 
konulmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 ucu maddedeki and metninin sonundaki 

«söz veririm» ibaresinin «andiçerim» veya Büt
çe Komisyonu değiştirişi gibi «Yemin ederim» 
şekline sokulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa. Mahkemesinin kuruluşu ye yargı

lama usulleri hakkındaki Kanunun 10 ncu mad
desindeki yemin metninin : 

(Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruya
cağıma, görevimi yaparken hiçbir tesire ka
pılmadan, hak ve adalete uygun olarak tanı 
bir vicdanî kanaatle karar vereceğime namusum 
ve vicdanım üzerine söz veririm.) 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 10 ncu maddesindeki yemin şekli 
ifade ve mâna bakımından uygun değildir. 

Andda iki defa (Hâkim) ve (vicdan) keli
meleri kullanılmakta, Anayasa Mahkemesi üye
liği sıfatı yerine (Hâkimliği) gibi ayrı bir ma
kam ifadesi bulunmaktadır. 

Son fıkradaki (Her şeye rağmen) ibaresinin 
mânası esasen (hak ve adalete uygun hüküm ver
me) ifadesinde mündemiç olması sebebiyle lüzum
suz olduğu gibi müdahaleler olacağı imasıni ta
şıması bakımından da muvafık değildir. Bu iti-
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baçla yemin şeklinin aşağıdaki şekilde tadilini 
teklif ederim. 

Zeki Baltacıoğlu 
Bolu 

Madde : 10, fıkra 2. 
«Dürüst bir hâkim olarak; Türkiye Cumhu 

riyeti Anayasasını koruyacağıma, Anayasa Mah
kemesi üyeliği görevimi herkese karşı vicdanî ka
naatle yapacağıma, hak ve adalete uygun olarak 
hüküm vereceğime namusum üzerine söz veririm./> 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 ncu maddedeki Andiçme hükmünün aşağı- I 

daki şekilde kabulünü arz ve teklif ederiz. 
10 Nisan 1962 

«Hürriyete, adalete ve fazilete âşık Büyük Türk 
milletinin teminatı altında bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının tevdi ettiği vazifeleri 
yaparken doğruluktan, tarafsızlıktan ve hakka 
saygıdan ayrılmıyacağıma her türlü tesir ve en
dişeden uzak olarak Anayasanın ruhuna ve da
yandığı temellere uygun bir hukuk ve kanun an
layışı içinde vicdanımın emrine göre karar vere
ceğime namus ve vicdanım üzerine yemin ede
rim,» 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu madde sonundaki yemin fıkrasının 

başında «dürüst bir hâkim olarak» ibareleri ye
rine «Anayasa Mahkemesi hâkimi olarak» şeklin 
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Mardin 
Haldan Kısayol Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Buyurun Coşkun Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, yemin metinleri 'bahis mevzuu olduğu za
man üzerinde hayli müzakere cereyan eder. Bu, 
şunu gösterir ki, yemin metnini muhtelif şekil
lerde, birbirinden güzel olarak tasavvur etmek 
ve kaleme almak daima mümkündür. Hakika
ten, arkadaşlar, birbirinden güzel teklifler su
nulmuş 'bulunuyor. Şimdi, iki noktaya temas et
mek istiyorum. 
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Birisi; «söz veririm» yerine «andiçerim» 

veya «yemin ederim» demek. Şimdi arkadaşlar, 
Anayasanın 96 ncı maddesinde Cumhurbaşkanı 
yemin ederken «söz veriyorum» der. Ve 77 nci 
maddeye göre de milletvekilleri ve Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri yine «söz veririm» diye and-
içerler. Burada da farklı bir durum görmedik. 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen bir zatın, 
bu mevkie gelen bir insanın söz vermesi, yemin 
makamında sayılmalıdır. Bu, üzerinde ciddiyet 
taşıyan bir ifadedir. (Söz vermiş ise yemin et
miş demektir. Ayrıca «yemin ediyorum» veya 
«andiçerim» demekle belki biraz daha mistik 
bir ifade olur ama, haddizatında «söz veririm» 
kelimesindeki ciddiyet biraz kaybolabilir. 

Sayın Talât Asal arkadaşım iki noktaya te
mas ettiler. Yemin edecekler arasında yedek 
üyeler de vardır, dediler. Gayet talbiî vardır. 
icabında Anayasa Mahkemesinin vereceği hü
kümlere iştiraki bahis mevzuu olan hâkimlerin 
yemin etmemesi bahis konusu olamaz. Elbette 
yemin edeceklerdir. Bu hususu zapta geçirmiş 
olmamız zannederim, kendisini tatmin edecektir. 

Yine Talât Asal arkadaşımız «Türkiye Cum
huriyeti Anayasasını koruyacağıma» tarzında 
söz verilmesini uygun bulmadılar; Anayasayı 
korumak 'başkadır, kanunların Anayasaya uy
gunluğunu denetlemek başka şeydir, dediler, 
Hakikaten Anayasamızın 147 nci maddesinin 1 
ci fıkrasında : «Anayasa Mahkemesi, kanunla
rın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzük
lerinin Anayasaya uygunluğunu denetler» denil
mektedir. Bu, korumaktır. Ama, aynı zamanda, 
Anayasa Mahkemesi kanunların ve içtüzüklerin 
Anayasaya, uygunluğunu denetler kaydı, Ana
yasayı korumak için konulmuşsa da, bu, hiçbir 
zaman, Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın tek 
koruyucusu olduğunu iddia etmek değildir. 
Elbette ki bir mânada, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anayasanın koruyucusudur. Reisicum
hur da Anayasanın koruyucusudur. 

Bu memlekette kamu hizmetlerinde vazife 
almış herkes; hattâ her Türk, Anayasanın ve 
onun meşruluğunun koruyucusudur. Bunda 
şüphemiz yoktur. Anayasa Mahkemesine ve 
onun üyelerine bu imtiyazı tanımak bahis mev
zuu değildir. Ama, Anayasa Mahkemesi kanun
ların ve içtüzüklerin Anayasaya uygunluğunun 
denetimi için kurulmuş bir müessesedir, işte, 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşundaki bu ge-

Edırne Erzurum 
Talât Asal Nihat Diler 

Erzurum 
Turhan Bilgin 
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rekçeye inanarak, onun tarafından Anayasanın 
korunacağına kaaniiz. 

BAŞKAN — Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Huzurunuzu tek

rar işgal ettiğim için özür dilerim. Yalnız Coş
kun Kırca arkadaşımızın mütalâalarına iştirak 
etmemek için Anayasanın 147 nci maddesi kâfi 
ve vafi 'bir sebeptir. 147 nci m&dde; Anayasaya 
uygunluğunu denetler, der. Nitekim Anayasanın 
esas ruhuna sadık kalmak bakımından Anaya
samızın Cumhurbaşkanına ^ t yemininde koru
mak tâbiri kullanılmıyor. Bence Anayasamızı 
korumak hak ve vazifesi her şeyden evvel Bü
yük Türk Milletine aittir. Bendeniz, bu itibarla 
bunun üzerinde İsrarla durmJak zaruretini his
sediyorum. Yalnız bâzı arkadaşlarımşın o isti
kamette fikir imal etmiş olduklarını müşahede 
etmiş olduğumdan andiçmeye ait takririn son 
kısmındaki «söz veririm» şeklindeki ibarenin 
«yemin ederim» şeklinde değiştirilmesini istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahke
mesi üyelerini, geçen oturumda görüştüğümüz 
gibi, her türlü şaibeden uzak, dürüst hâkimler
den seçeceğiz. Bu muhakkaktır. Böyle olunca; 
«ben, dürüst hâkim olarak» şeklinde bu keli
meyi buraya koymayı arzu etmiyorum. Ya?... 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruyaca
ğıma» dersek güzel bir tâbir kullanmış oluruz. 
Devam edelim; «ve görevimi her zaman ciddi
yetle yapacağıma, her şeye rağmen hak ve ada
lete uygun olarak hüküm vereceğime namusum 
ve vicdanım üzerine söz veririm.» Böyle oldu
ğu takdirde birkaç yerde kullanılmış olan (ve) 
kelimesinin tekrarı da ortadan kalkmış olu
yor. Bu, daha sade bir ifade olacaktır. Çünkü, 
hiçbir dürüst hâkim, kendisinin dürüst oldu
ğunu hiçbir zaman iddia etmez. Türk hâkimi
nin arz ettiğimiz veçhile, biz zaten hepsini dü
rüst kabul ediyoruz. Vicdanının sesine inana
rak hüküm veren bir insan olarak kabul ediyo
ruz. Binaenaleyh, Yüksek Meclisinizin kararla
rını gözden geçirecek, onun iyi veya kötü oldu
ğunu ve icabederse hakkında iptal kararı vere
bilecek bir insan olarak ne olduğu zaten malû-
mumuzdur. Bu itibarla bu şekilde düzeltilmesi
ni arz ve istirham ederim, efendim. 
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BAŞKAN — Encümen. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Aziz arkadaşlarım; 
bâzı mevzuların tavazzuh etmesi için söz almış 
bulunuyorum. Talât Asal arkadaşımız Cumhur
başkanının yemininde Anayasayı korumasından 
bahis yok; yalnız savunmadan bahsediliyor, de
diler. Binaenaleyh, buna istinadederek, Anaya
sa Mahkemesi üyelerinin yemininde de bundan 
bahis etmiyelim demek istediler. Şimdi arkadaş
larım, şimdiye kadar Anayasa nizamımıza karşı 
yönelen tehditler, icra tarafından, iktidar tara
fından gelmiştir. Cumhurbaşkanı icra organının 
başıdır. Bu itibarla, Anayasayı sayacak ve onu 
savunacaktır. İkincisi, bu Anayasa Cumhurbaş
kanına hukuk düzenimizde Anayasaya aykırı 
kanun bulunmaması için pek mahdut bir yetki 
vermiştir. O da, umumiyetle kanunların ikinci 
defa müzakeresini, Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
talebedilme yetkisidir. Ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ısrar ederse, Cumhurbaşkanı du
rumu öylece kabul edip, kanunu neşir ve ilân 
etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh, Cum
hurbaşkanı Anayasayı korumak bakımından 
nihai tesirli bir yetkiye sahip değildir. Halbu
ki ; Anayasa Mahkemesi kanunları ve içtüzük
leri icabında iptal edebilecek kadar yetkiye sa
hiptir. Cumhurbaşkanı, Anayasa gereğince, 
Anayasa Mahkemesi iptal etmedikçe, kanunlara 
da uymak mecburiyetindedir. Onun buna uy
mak vazifesi de, Anayasayı saymanın icapla
rından birisidir. Bu itibarla Cumhurbaşkanı ile 
Anayasa Mahkemesi arasında önemli bir fark 
vardır. Yine zannederim, Talât Asal arkadaşı
mız, Anayasanın başlangıç kısmının sonundan 
ilham alarak, «asıl teminat vatandaşlardır» de
miştir. Hakikaten bu kısımda, «Türkiye Cum
huriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan 
bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu, asıl temi
natın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerin
de yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve 
fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine 
emanet eder.» denmektedir. 

Bunda hiç şüphemiz yoktur. Ancak, Anaya
sayı korumanın, hukuk düzeni ve hukuk dev
leti anlayışı içinde yapılmasını temin etmek 
içindir ki, Anayasamıza Anayasa Mahkemesi 
müessesesi sokulmuştur. Yani, Anayasayı hu
kuk düzeni ve hukuk devleti anlayışı içinde ko-
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ruyabilmek için bir vasıta olarak Anayasa 
Mahkemesi kurulmaktadır. Meselenin asıl 
önemli tarafı da budur. 

BAŞKAN — Efendim, 10 ncu maddenin ta
dili hakkında görüşüldü. Bu maddenin tadili 
için 6 tane takrir vardır. Bunlardan iki tanesi 
diğerlerine aykırıdır. 4 tanesi de redaksiyonla 
ilgilidir. Asıl aykırı olan takrirler, Zeki Balta-
eıoğlu ve arkadaşlarının verdikleri takrirle Ta
lât Asal ve arkadaşlarının verdikleri takrirdir. 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir önerge 
de ben veriyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz de bunu konuş
madan evvel yazacaktınız. 

Şimdi önerge okunuyor. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ederim : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını koruya

cağıma, görevimi ciddiyetle yapacağıma, her 
şeye 'rağmen, hak ve adalete uygun olarak hü
küm vereceğime, namusum ve vicdanım üzerine 
söz veririm. 

Kırşehir 
Halil özmen 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Üyeliklerde boşalma 
Madde 12. — Anayasa Mahkemesi üyelikle

rinde her ne sebeple olursa olsun boşalma oldu
ğu takdirde, 9 ncu madde gereğince işlem ya
pılır. 

Bir asıl üyelik boşalınca, en kıdemli yedek 
üye, boşalan yere, kendiliğinden, asıl üye sıfa-
tiyle geçirilemez. 

Bu kanunda zikredilen belli bir kurum veya 
kurul tarafından aday gösterilmek suretiyle 
seçilmiş olan bir üyenin yerinde boşalma olur
sa, o üyelik için yapılacak seçimde aynı usul 
ve merasime uyulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Olmadığına göre reylerinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Üyeliğin sona ermesi 
Emeklilik ve çekilme 

Madde 13. — Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyeleri, dilekçe ile emekliliklerini işeyebile
cekleri gibi; müddet ve kabule bağlı olmaksı
zın, görevlerinden çekilebilirler. Bu takdirde, 
Başkanlık, durumu derhal, seçimi yapacak olan 
kurul veya meclislere veya makama bildirir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir takrir 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
13 ncü maddenin Bütçe Encümeni değiştiri-

şi şeklinde oya arz edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Bütçe Encümeninin 13 ncü 
maddesi malûmunuzdur. Tekrar burada oku
maya lüzum görmüyorum. Encümen katılıyor 
mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Encümen takrire katılmamak
tadır. Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir, 

BAŞKAN — Efendim, esasa taallûk eden 
takrirler olması itibariyle bu üç takriri reyle
rinize sunacağım. Evvelâ Talât Asal ve arka
daşlarının takriri. 

. (Talât Asal ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu.) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı teklif şimdi 
ikinci defa okunan takrirdir. Reylerinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Yalnız komisyon katılmamış
tır. O bakımdan 10 ncu madde önergelerle bir
likte komisyona iade edilmiştir. Şimdi 11 nci 
madde. 

Başkan ve Başkanvekili seçimi 
Madde 11. — Anayasa Mahkemesi, kendi 

asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğuyla, dört yıl için 
bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Yeniden 
seçilmek caizdir. 

Süresinden önce açılan Başkan ve Başkan-
vekilliğine, dört yıl için, yukardaki fıkra gerev-
ğince yeniden seçim yapılır. 
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Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üyelikle bağdaşmıyan haller 
Madde 14. — Anayasa Mahkemesi Başkanı 

ve üyeleri resmî veya özel hiçbiı4 görev alamaz
lar ; 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 seçimlerinde hiç
bir şekil ve suretle aday olamazlar, aday göste
rilemezler ve seçilemezler. 

ıBAŞKAN — ıBuyurun, Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOG-

LU (€. iSenatosu Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım, bu maddenin «Hükümetçe hazırlanışında 
sadece mahallî seçimler ve diğer seçimlerde aday 
olmak meselesi değil; hiçbir idari mekanizmada 
aday olmamaları, aday gösterilmemeleri ve orala
ra seçilmeme] eri mebdeinden hareket etmişi.ik. 
İktisadi teşekküllere, kooperatiflere veya cemi
yetlere aday gösterilmeleri ve seçilmeleri halinde 
bu teşekküllerin menfaatleriyle Anayasanın tezat 
halinde bulunduğu iddiası karşısında bulunabi
lirler. 'Bu itibarla haksız olarak, bitaraflıkları 
hakkında bir şüphe uyanabilir, diye düşündük. 
Muhterem Anayasa Komisyonu, meseleyi sadece 
milletvekilleri seçimi ile mahallî seçimlere mah
sus kılmak suretiyle, acaba bunu temin edebile
cekler mi? Bunu hangi sebeple böyle düşünmüş
lerdir? Gelip 'burada izahat verirlerse memnun 
oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIİfcCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
lar; Hükümet teklifinde seçimle gelinen her han
gi hir vazifede bulunmamak hususu kaydedilmiş. 
iBir anonim şirket idare meclisine, bir yapı koo
peratifi idare meclisine aday olmamak halleri mi
sal olarak verilebilir. 

(Şimdi, takdir 'buyurursunuz ki, birçok haller
de hu gibi adaylıklar, tamamen mevzuata hâkim 
olmıyan, hâkim olması beklenemiyecek kimseler 
tarafından, adaylığı konanın rızası dahi alınma
dan, 'bu .gibi şirketlerde, bayır cemiyetlerinde ve 
hattâ kulüplerde 'üyeliği konur. Aday olmuştur, 
fakat kendi rızası olmıyabilir, hattâ haberi dahi 
olmıyabilir. Aday olduğu zaman bu hallerde bu
nun müeyyidesi ne olacaktır? Bu müeyyide ma-
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lûm değildir. Bu 'bakımdan maddenin ikinci fık
rasını kifayetsiz 'bulduk. Birinci 'fıkrada «Anaya
sa Mahkemesi üyeleri resmî veya özel hiçbir gö
rev alamazlar» denmiştir. Haberi olmadan seçil
miş bir mahkeme üyesi esasen bunu kabul etme
mek durumundadır. Müeyyidesi budur. Bizatihi 
adaylığın müeyyidesinin - siyasi seçimler hariç -
pratikte tatbik yeri bulamayacağını gürdük. 

İkincisi »ve asıl mühim olanı ve Anayasa Mah
kemesi üyeliği 'bitaraflığını şüpheye düşürecek 
olan husus; Anayasamız esasen, hâkimlerin yasa
ma meclisleri seçimlerinde aday olabilmelerini is
tifa şartına bağlamaktadır. ıBu hüküm Anayasa 
Mahkemesi için de caridir. Anayasa neden bunu 
yapmış? Siyasi bir mücadeleye katılan bir hâki
min bitaraflığından şüphe edilmesini bertaraf et
mek için yapmış. Mahallî idareler seçimi de bun
dan farksız. Binaenaleyh, hakikaten tatbik kabi
liyeti olan bir madde, müeyyidesi olan bir mad
de sevk etmek istedik. Anayasa Mahkemesi üyesi 
lâalettayin bir hayır cemiyetine aday gösterildi
ğinden haberdar olmıyabilir. Ama mevcut seçim 
mevzuatımız 'gereğince yasama meclisleri ve ma
hallî idareler seçimlerinde aday gösterildiğinden 
haberdar olmaması mümkün değildir. Bu müey
yide Anayasa Mahkemesi üyelerine tatbik edile
bilecek durumdadır. Pratikte karışıklığa meydan 
verebileceği mülâhazasiyle ikinci fıkrayı yeniden 
tedvin ettik. 1 nci fıkranın 'Sayın ıBakanm bütün 
endişelerini bertaraf edeceği kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — ıBaşka söz istiyen yok. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hüküm giyme, hastalık, devamsızlık 
Madde 15. — Anayasa Mahkemesi üyeliği, 13 

ve 14 ııcü maddelerde yazılı haller dışmda; 
1. Hâkimler Kanununa ıgöre hâkimlik mes

leğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
kesin hüküm giyme halinde, kendiliğinden; 

2. Görevin sağlık bakımından yerine 'getiri-
lemi^eceğinin sağlık kurulu raporu ile kesin ola
rak anlaşılması ıveya göreve izinsiz veya özürsüz 
ve aralıksız olarak bir ay süre ile devam edilme
mesi hallerinde, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek 
üyelerinin tamsayısının salt 'çoğunluğunun kara
rı ile 

Sona erer. 
BAŞKAN — Hüdai Oral. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlar; 15 nci 
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maddede Anayasa Mahkemesinin hüviyeti iki şe
kilde mütalâa edilmiş bulunuyor : Anayasa Mah
kemesinin asıl üyeleri ile görmüş olduğu işler, 
yani bir mahkeme hüviyetiyle gördüğü işler var
dır; bir de yedek üyeleri ile birlikte, yani bir ku
rul hüviyetiyle görmüş olduğu işler vardır. 

Bu noktaya, Anayasa Komisyonunun, bu 
maddedeki yedek üyeler yönünden ilâvesine, işti
rak etmediğimizi 'belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, Anayasanın 140 neı maddesinin 
üçüncü bendinde Danıştay Başkanı ve üyeleriyle 
Başkanunsözcüsü, kanunda gösterilen nite
liklere sahip kimseler arasından Anayasa Mah
kemesinin asıl ve yedek üyelerinden meydana 
gelen kurulca, gizli oy ve 3 de 2 çoğunlukla 
seçilir, demektedir. Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeleri umumi bir toplantı yaptıkları 
zaman Anayasamızdaki metne göre, mahkcıme de
ğil, kuruldur. Şimdi bu noktada Anayasanın 146 
ncı maddesinin şümulüne bakmak lâzımdır. Ora
da «Anayasa Mahkemesi Üyeliği, bir üyenin 
hâkimlik meslekinden çıkarılmayı gerektiren 
'bir suçtan hüküm giymesi halinde kendiliğin
den; görevini sağlık bakımından yerine ge-
tiremi'yeceğinin kesin olarak anlaşılması ha
linde de Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun kararı ile sona erer» der. 
Yede'k üyeler de buraya ithal edilmiştir. Yedek 
üyeler tâbirinin ilâvesiyle kurul mahiyetini 
iktisa'betmektedir. Bu madde Anayasanın ru
huna ve mânasına aykırı oluyor. Bu yedek 
üyeler tâbirinin kaldırılması lâzımdır ve bunun 
hakkında bir takrir veriyorum. Hükümet tasa
rısının metninin eynen benimsenmesi uygun ola
caktır kanaatideyiz, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLU-

OĞLU (O Senatosu Üyesi) — Efendim, Hüdai 
Oral arkadaşımızın fikirlerine biz de iştirak 
etmekteyiz. Anayasa Mahkemesi yedekleriyle 
beraber bir kurul halindedir. 140 ncı madde
nin 3 ncü fıkrası bunu açıkça belirtmiştir. Bu 
'bir Anayasa hükmüdür. Anayasa Mahkemesine 
ait, Anayasada bulunan hükümde bu husus 
yer almış bulunduğuna göre, Anayasa Mahke
melinin kararlarında, yedek üyelerin de katıl-
masiyle karar verilmesi lâzımdır. Yedek üye
ler dışında alınacak bir kararı Anayasaya uy
gun görmemekteyiz. 
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Burada bir suali mukadder akla gelebilir: 

Bir mahkeme olarak karar veriyor. Ama 
Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının şu ka
darı ile karar verir. Bunun için Anayasa Mah
kemesinin yede'k üyelerinin de oylamaya katıl
madığı bir hususu karar haline getirmeye im
kân olmadığı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar; iki mefhumu 'birbirinden ayırmak icab-
ettiği kanaatindeyiz. Anayasa Mahkemesinin 
hüküm vermesi 'başkadır, kendi idari işlerine 
ait kararlar alması başkadır. 

Anyasa Mahkemeli 15 assai ve beş yedek üye
den teşekkül eder denildiği zaman, onun hü
küm vermesi mevzuubahsolan hallerde 15 üye 
ile toplanması lüzumunun âmir bir kaide ol
duğu ifade edilmek istenilmiştir. Ancak idari 
bir meselede ve idari /işledin içtüzükle dahi, 
Anayasa Mahkemesinin yapacağı bir içtüzükle 
dahi tanzimine cevaz veren 'bir Anayasa kar
şısında olduğumuza göre biz, hu hükmü bura
ya 'koymuşuz. Üye adedinin salt çoğunluğu de-
seydik, bir idari karar 'olduğu zaman Anayasa 
Mahkemesi 'i's'terse, içtüzükle buraya asıl ve 
yedek tâbirini pekâlâ ilâve edebilirdi. Şunu 
ilâve etmek isterim: 15 nci maddede «Görevi
nin sağlık bakımından yerine getirilemiyeceği-
ndn tevsiki» ile «devamsızlık» sebebiyle üyeli
ğin sona erdiğine dair karar alınacak. Bu yal
nız asıl üyeler için alınacağı gibi yedek üyeler 
için de alınacak. Kendilerini de ilgilendirebile
cek bir karar bahis 'konusu 'olup bu karara ye
de'k üyelerin iştirak etmemeleri için bir sebep 
görmedik. Anayasanın 146 ncı maddesinin '2 nci 
fıkrası metninin bu derecede lâfzi bir tarzda 
yorumlanmasının doğnr olmadığı kanaatinde
yim. 'Her hükmün tatbiki gaî tefsire tâbidir. 
Belli bir şeydir ki, Anayasa Mahkemesi bura
da bir hüküm vermiyor; Anayasa Mahkemesi 
burada bir idari karar veriyor. Bu kararı kim
lerin iştiraki ile vereceğini Anayasa tasrih et
memiş. Ama, «yedek üyeler iştirak e'tmiyecek» 
diye de bir hüküm vaz'etmemiş. O halde Ana
yasanın bu hükmünü gaî olarak 'tefsir ederek, 
bu 'karara, yedek üyelerin de katılabileceğini 
kabul etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUO& 
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LU (C. iSenatosu Üyesi) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Coşkun Kırca diyor ki; Hükü
metin hareket ettiği noktadan hareket ettiği
miz zaman aksi neticeye daha kolaylıkla varı
rız. Bunu bir idari muamele olarak kabul et
tiğine göre Vâzıı Kanun idari muamelelerin ne 
şekilde yapılacağını 146 ncı madde tasrih et
miştir. 

Diğeri de, 146 ncı maddede belirtildiği veç
hile; bir kimsenin «Anayasa Mahkemesi üye
liği, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun kararı ile sona erer.» demek ki, 
Anayasa Mahkemesi' karan ile üyelik sona er
mektedir. İkinci noktadan hareket ettiğimiz 
takdirde, Anayasa Mahkemesi 15 asıl ve 5 ye
dek üyeden meydana gelir. Vâzıı kanun yedek 
üyelerin karara katılmasını kasdetseydi, 'bu tak
dirde Anayasa Mahkemesi, asıl ve yedek üye
lerinin salt çoğunluğuyla karar verir demesi 
icabederdi. Mahkemenin asıl üyesi 15 tanedir, 
karar verecek de bunlardır. Eksilirse yedekle
rinden doldurulur. Mahkemenin toplantı nisa
bı 15 olarak tâyin edilmiştir. Karar verecek 
olan da asıl üyelerdir. Asil üyelerle doldurulmı-
yanlarm yerine yedek üyeler gelecek, onlar 
dolduracaklardır. Asıl üyeliğin sukutuna ka
rar verileceği zaman hakkında karar verilecek 
üyenin yerini yedekler dolduracaklardır. Asıl 
ve yedek üyeliklerin sukutuna ait meselede 
bir neticei hukukiye yoktur. Yalnız burada, 
Anayasada yer almasından ibarettir. Anayasa 
mahkemesinin kararma iktiran edecek 'bir mu
ameleyi idari bir muamele olarak kabul edip 
bu yolda asıl ve yedeklerin bir arada bulunma
larına imkân olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, bir mahkeme 15 asıl ve 5 yedek üyeden 
kuruludur, dediğimiz zaman bundan anlaşıla
cak mâna, mahkeme hükmünün 15 üyenin işti
rak edeceği bir heyet tarafından verileceğidir. 
Bu, hüküm bakımından böyledir. Anayasa Mah
kemesi, her hangi bir dâvada, işte ve Yüce Di
van sıfatiyle göreceği işlerde başka türlü hare
ket edemez. Halbuki mevzuubahis hâdisede bir 
hüküm bahis konusu değildir. Bir idari karar 
bahis konusudur, öyle zannediyorum ki, Adalet 
Bakanının 140 ncı maddeden verdiği misal kı-
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yas yolu ile bizim fikrimizi destekler mahiyet
tedir. Sayın Bakan dediler ki ; Danıştay Başkan 
ve üyelerini seçerken de Anayasa Mahkemesi bir 
idari tasarruf yapıyor, orada asıl ve yedek üye
lerin bu seçime birlikte iştirak edeceği açıkça 
belirtilmiş bulunmaktadır. Ama bir idari tasar
ruf yapılırken, asıl ve yedek üyeler oya iştirak 
ediyor da, Anayasa Mahkemesinin kendi bünye
si içerisinde oya iştirak etmek kadar önemli 
bir vazifede yedek üyeler niçin iştirak etmesin? 
Binaenaleyh, Anayasa hükmünde. Anayasa Mah
kemesince hüküm verme dışında alınacak karar
larında, yedek üyelerin iştirakine mütaallik bir 
sarahat mevzuubahis ise, bu sarahatin başka hal
lerde mevcudolmaması gerektiğini iddia etmek 
doğru olmaz. Anayasanın 146 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında «üye tamsayısı salt çoğunluğu» 
denmiştir. 15 kişiden fazla üye ile bir dâva hak
kında hüküm verilmesi bahis konusu olamaz. 
Fakat, burada sadece idari karar bahis mevzu
dur. Kendilerinin misalleri de, bunun Anayasa
nın ruhuna aykırı olmıyacağını ve bizim metni-
mizdeki hal tarzını teyideder mahiyettedir. 

BAŞKAN — Hüdai Oral. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAİ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlar, bu 
mevzuda 146 ncı maddenin âmir hükmüne bak
mak iktiza eder. Burada Anayasa Mahkemesinin 
üye tamsayısı denmiştir. Anayasa Mahkemesin
de asıl ve yedek üyeleri tâbiri yoktur. «Anayasa 
Mahkemesi asil ve yedek üyelerinin hangi işler
de vazifeli olduğu tasrih edilmiştir.» şeklinde bir 
netice çıkaramazlar. «Anayasa Mahkemesi üye
si» demekle tâbir doğrudan doğruya «asıl üyeyi» 
kasdetmektedir. Komisyonumuzun bu nokta üze
rindeki noktai nazarını, Muhterem Heyetinize 
arz ederim. Anayasa Komisyonunun noktai na
zarı doğru değildir. 

Bu hususta Adalet Komisyonu olarak bir 
önerge takdim ettik. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun takririni 
okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinin 2 numaralı fık

rasındaki «Anayasa Mahkemesi» asıl ve yedek 
üyelerinin tamsayısının salt çoğunluğunun kara
rı ile» cümlesinin «Anayasa Mahkemesi üye tam
sayısının salt çoğunluğunun kararı ile;» tar-
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zmda değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüdai Oral 

Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu bu takri
re iştirak etmiyor. Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. Komisyon filhal katılmıyor. 

Takriri Anayasa Komisyonuna veriyoruz. 
16 neı maddeyi okuyoruz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
özlük işleri 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 
Madde 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı 

ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığım alırlar; ayrıca, 
kendilerine, aylıkları tutarında ödenek verilir. 

Bunların aldıkları aylıklar emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, kazanıl
mış hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil du
rumlarına ve hizmet sürelerine göre iktisabede-
c eki eri derece aylıkları esastır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine ve
rilecek ödenekler hakkında çeşitli teadül ve teş
kilât kanun la riyle diğer kanunlarda mevcut ay
lık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
da 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, usul bakımından akçalı işlere taal
lûk etmesi hasebiyle burada içtüzüğün 35 nci 
maddesine göre; Bütçe Encümenine ait bir hu
susun müzakeresi bahis konusu olduğu zaman o 
encümenin savunmada bulunması lâzımdır. Usul 
bakımından esasa gelince, muhterem arkadaşla
rım, memlekette yapacağımız her kanunda, her 
kaidede umumi adalet prensiplerinden mülhem 
olmaması zarureti aşikârdır. Şimdi karşımızda 
bulunan organ, kaza organlarının en yükseğidir. 
Anayasa Mahkemesi, en yüksek bir kaza organı
dır. Bunun yanında icra organlarının en yüksek 
makamı, onun yanında da siyasi fonksiyon ifa 
eden en yüksek organ olan meclisler mevcuttur. 
Binaenaleyh, bunların başında ve içinde en zirve 
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noktalarda hizmet görenler bulunmaktadır. 
Bunların alacakları maaş ve ücretlerde muade
let ve müsavat esasının gözetilmesi zaruridir. Ni
tekim Bütçe Komisyonunda bu görüşle müzake
re yapılmış ve ekseriyetin fikri bu şekilde tecel
li ederek 16 ncı madde Bütçe Komisyonu tara-
dan şu şekle sokulmuştur : «Anayasa Mahke
mesi Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri, birinci 
derecedeki memurluk kadrosunun aylığını alır
lar; ayrıca kendilerine, aylıklarının % 60 ı tu
tarında ödenek verilir.» Bir Başbakan, bir Mec
lis Başkanı, bir Parlâmento üyesi bir Senato üye
si ile bir Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyele
rine verilecek ücretler arasında bir mümaselet 
tesis edilmesi zarureti vardır. Bunun için bir tak
rir veriyorum, maddenin Bütçe Komisyonunun 
değiştirisi şeklinde kabul edilmesini arz ve rica 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sadretltm Tosbi. 
SABRETTİN TOSBl (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, Anaya'sa Mahkemesi Türkiye 
Cumhuriyetinin tarihinde ilk defa kurulan en 
yüksek b'ir mahkeme olacaktır. Yepyeni bir 
müessese ihdas ediyoruz. M'eelisçe ısdar edilen 
kanunları tadil ve hattâ tatil etme yetkisini bu 
müesseseye veriyoruz. Binaenaleyh, âzami bir 
itimat içerisindeyiz. Bu itibarla, bu mahkeme
nin her türlü siyasi, idari ve malî tazyiklerden 
azade bulunması iktiza eder. Diğer (taraftan, 
bu mahkemenin üyelerinin, insan: olmaları ha
sebiyle, muhakkak ki, birtakım ihtiyaçları 
olacaktır, ihtiyaçları içinde ne kadar diğer-
gâm. olurlarsa «Isunlar, ilh'tiyaeların tazyiki ile, 
şayet bunlar tatmin edilmemiş olurlarsa, va
zifesini ifa etmek hususunda müşkülâta uğrı-
yacaklardır. O halde biz de mebuslar olarak, 
içinde bulunduğumuz şartları 'müdrik birer 
insan olarak bu durum muvacehesinde hiç ol
mazsa Anayasa Malhkemetfi mensuplarını derdi 
maişetten azade kılalım. Biz mademki bunlara 
i'timadediyoruz, güveniyoruz o halde bunları, 
kendi maaşlarını kendileri tâyini etmek husu
sunda, serbest bırakalım. Eminim ki, bu ar
kadaşlar kendilerine İtendi edilen bu kadar 
mühim vazifeleri ifa ederken kendilerine gös
terdiğimiz itimada, lâyık olmaya çalışacaklar
dır. Kendilerine bir menfaat temini cihetine 
gitnıiyeceklerine inanıyorum. Yüksek Heyeti
nizden istirham ediyorum, kendi maaşlarını 
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kendileri tâyin etsinler ve Meclisin bu 'hususta
ki murakabesinden de azade kılınsınlar. 

Maruzatım bundan ibarettir, bir takrirle 
Heyeti Aliyenize arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Daha evvel 

Bütçe Komisyonunun cevap vermesi lâzımdır. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, evvelâ 
usul hakkında konuşan Reşit Ülker arkadaşı
mıza cevap vermek isterim. Daha evvel 'kabul 
ettiğiniz bir esasa göre Anayasa Komisyonu 
değiştiricini müzakerelerine esas ittihaz ettiği
niz mesele, sadece bir akçalı mesele değil, Ana
yasa Malhkemesi ile ilgili 'bir meseledir. Dev
letin gelir ve masrafları bakımından bir önemli 
mesele olmadığı kanaatindeyim. 

Bütçe Komisyonu aylıkların % 60 tutarı 
ödenek olarak verilsin, diyor. Aylıkları 2 400 
lira olarak kabul ettiğimizde, 'bunun % 60 tu
tarı 1 440 lira eder. Bunu, kabul ettiğiniz bir 
kanunla Yasama Meclisi başkanlarına ve Baş
bakana 1 500 lira olarak veriyorsunuz. Ara
da 60 liralık bir fark vardır. Yaratılmak iste
nen bu farkın hangi kıstasa istinadedilerek 
vaz'edilmiş olduğunu biz Anayasa Komisyonu 
olarak anlıyamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme-, 
si üyelerinin hususi bir durumu vardır. Ken
dilerinin resmî ve özel hiçbir görev almaları
na imkân yoktur. Bütün zamanlarını Anayasa 
Malhkemesi üyeliği vazifesine hasretmek duru
mundadırlar. Bu bakımdan, başkaları ile, me
selâ, milletvekilleri ile, Cum'huriyet Senatosu 
üyeleri ile kıyas edilecek vaziyetleri yoktur. 

Sadre'ttin' Toslbi arkadaşımızın, bu müesse
senin her türlü tazyiklerden masun kalması 
temennisine tamamen iştirak ederim. Ancak, 
önergesine iştirak edemiyeceğim. Çünkü, bi
zim idare hukukumuz, kamu hizmetinde bulu
nanların ücretlerinin kanunla tesbitini bir te
amül halinde ortaya koymuştur. Bu itibarla, 
en yüce bir yargı organı olmak ve Anayasayı 
korumak bakımından Devlet hayatımız içeri
sinde en yüksek, en büyük mesuliyete sahibol-
dukları için metnimizde teklif edilen aylık ve 
ödejneMerlin aynen kabulünü Ibiilhassa i'stirfhaım 
ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker, 
usul hakkında söz istemiştiniz. 
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REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, bir 

usul meselesi bu şekilde ilk defa önümüze ge
liyor. İçtüzüğün 35 nci maddesine göre; «Bir 
lâyilha veya teklifi, Heyeti Umumiyede başlıca 
aidolduğu encümen müdafaa eder.» Diğer bir 
veya daha ziyade encümenleri ilgilendiren hu
suslar üzerinde söz edilmişse, o encümenler 
de yalnız kendilerine aidolan madde veya kı
sımları müdafaa ederler. Binaenaleyh burada 
maaş, ücret gi!bi Bütçe Encümeninin kesin ta
sarrufu içinde olan ve bu sebeple Bütçe Komis
yonundan geçmiş bulunan bu maddenin müda
faasını Anayasa Komisyonu ayrıca yapsa bile 
Bütçe Komisyonunun savunması doğrudur. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım; Reşit Ülker arkadaşımızın zikrettiği bu 
maddeyi biraz evvel konuşan Adalet Komisyohu 
Sözcüsü Hüdai Oral arkadaşımız izah etti. Ko
misyonlar tedvin ettikleri maddeleri buraya ge
tirip her zaman müdafaa etmek hakkına sahip
tirler. Hepiniz birer komisyon âzası olarak bi
liyorsunuz ki; bir komisyona bir tasarı geldiği 
zaman o komisyon bu tasarı daha önce hangi ko
misyondan geçmiş olursa olsun madem ki Meclis 
Riyaseti ona havale etmiştir, o tasarı üzerinde 
her türlü tasarruf hakkına sahibolacaktır. Reşit 
Ülker arkadaşımızın okuduğu bu maddeden çı
kan netice, her komisyonun kendisine havale 
edilen bir tasarı üzerinde tasarruf ve konuşma 
hakkına sahip bulunduğudur. O halde, eğer be
nim dediğim doğru değilse, yani her encümen 
kendisine haVale edilmiş bir tasarı veya bir tek
lifin her maddesi üzerinde, kendisi ile alâkalı 
olsun veya olmasın, tasarrufta bulunmaya sala
hiyetli değilse; acaba o zaman, Bütçe Encüme
ni, şu Itasarının akçalı ollmi'yaln nâmültenahi mad
deleri ile niçin bu kadar uzunboylu alâkadar ol
muştur? Hakkı vardır da onun için. 

O halde, Reşit Ülker arkadaşımız da lûtfeyle-
sinler, Anayasa Komisyonunun bu husustaki sa
lâhiyetini tanısınlar. 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Balkanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (C. Senato Üyesi) — Muhterem arkadaşla
rım; meseleyi bir kıyas, bir mukayese, bir denk
leştirme ölçüsü içerisinde mütalâa etmiyeceğini-
zi tahmin ediyorum. Eğer bütçemiz içinde daha 
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fazla bir Ödenek ayırma imkânı bulunsaydı, tah
min ediyorum ki, bunu Anayasa Mahkemesi men
suplarına lûtfetmekte tereddüt etmiyeeektiniz. 
Çünkü, görecekleri vazifenin ehemmiyeti hepi
nizce müsellem ve derkârdır. Anayasa Mahke
mesi, teşriî tasarruflar neticesinde kanuniyet 
kesbeden yüksek kararlarınızın, Anayasaya uy
gunluğu tetkik edecektir. Anayasa Mahkemesi, 
siyasi partileri temelli kapatacak, Anayasa Mah
kemesi, kanunların ve tüzüklerin iptali cihetin
de kanar ittühaz edecelk, Anayasa Mahlketinesi 
Cumhurbaşkanını, Bakanları, Temyiz Mahkemesi 
azaları ve Yüksek Hâkimler Kurulunu muhake
me edecektir. O halde dünden beri müdafaasını 
yaptığımız yüksek mahkemelerin fevkinde ve 
onun dışında kalan meselelerde kazai tasarruflar 
icra edecek bir teşekkül olacak ve Anayasa için
de yer almış bulunacak, bir defa seçilecekler, 
bir defa birinci derece maaş alacaklar, ondan son
ra terakki, yükselme diye bir başka şey bekle-
miyeceklerdir. Bu itibarla seçildiği günden va
zifeden çekileceği güne kadar bir başka terfi ve 
tefeyyüz ihkak etmeyeceklerdir. Bu sebeple Ana
yasa Komisyonunun maddesinin tasvip edüeceği-
ni ümidetmekteyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKÎN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
Teşkilât Kanunu konuşulmakta olan Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyelerinin ödenekleri ko
nusunda iki fikir vardır. Bunlardan biri, Hü
kümetin v,e Anayasa Komisyonunun görüşüdür. 

Biz Bütçe Komisyonu olarak, Anayasa Mah
kemesi Başkan ve üyelerinin, Devlet memurluğu 
statüsüne tâbi olan bütün memurlara tatbik edil
mekte olan Barem sistemine göre ücret almaları 
hususunu kabul ettik. 

Gerek Hükümet gerek Anayasa Komisyonu, 
«Biz bunları, Barem sistemi dışına çıkaralım. 
Zira bunlar icabında kanunları iptal etmek gbi 
Türk Devletinin bütün bünyesinde müessir bir 
rol oynıyan müesseseyi idare edenlerdir, demek
tedirler. Bu müessese mensuplarının ben .şahsan 
çok yüksek derecede ücret almalarını kalben te
menni etmekteyim. Ama Bütçe Komisyonunun, 
mer'i kanunlar çerçevesinde Devlet memuru sta
tüsüne tâbi olan her memurun alabileceği ücret
ten yukarı ücret almaması hususunda kararı var
dır. Bütçe Encümeninde biz, Hükümet görüşü
ne bu yolda iştirak etmedik vo barem rejiminin 
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dışına çıkılmasını icabettirecek bir durum gör
medik. Ama şahsi mütalâam, bu yolda çalışan
ların, hakikaten bir fevkalâde makam sahibi ol
maları sebebiyle, yüksek ücret almalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu meseleyi bu gibi 
kanunlarla değil, umumi barem rejiminde Devlet 
personel rejiminde halletmek daha uygun olur. 
Bu hususta bir istisna vaz'etmenin doğru olup ol
madığını yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Büt
çe Komisyonu teklifi mevcut barem rejimine uy
gundur. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Anayasa Komisyonu. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (îstanlbul) — Muhterem arkadaş
larım, hakikaten Devlet hizmetinde bulunanların, 
yalnız Devlet hizmetimde değil, umumiyetle ka
mu hizmetinde /bulunanların ücretlerinin tevhit 
ve teadülü gerektiğinde şüphe yoktur. Bu husus
ta ciddî bir adım da atılmış değildir. Devlet 
personel kanun tasarısı huzurunuza henüz getiril
memiştir. Sayın îlyas Seçkin arkadaşımız ko
nuşmalarında Devlet personel siyasetinde ücret
lerin tevhit ve teadülüne riayet ederken bâzı is
tisnaların mevcudolaeağına, bunlardan (birisinin 
de Anayasa Maihkemesi'üyelerinin durumları ol
duğunu, Komisyon mütalâası olarak değil, şahsi 
mütalâası olarak ifade et'tiler ki, arkadaşımızın 
bu §aJhsi mütalâalarına Komisyonumuzun da işti
rak ettiğine yüksek heyetinize arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşlar, 

bir hususu yüksek heyetinize arız etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Biliyorsunuz ki, Anayasa Mahkemesi üyeliği
ne profesör arkadaşlarımız da geleceklerdir. Bun
ların fakülte ve üniversitelerde aldıkları maaşla
rının derecelerini takdir buyurursunuz. Ayrıca 
kitaplar basmak suretiyle bu maaşlarını daha da 
yüksek bir duruma getirebilirler. 4 500 - 5 000 
liraya kadar aylık alanlarını ben şahsan biliyo
rum. Bâzı arkadaşlarımız 7 binden bahsediyor
lar ki, (bu da doğrudur. §u halde bu Anayasa 
Mahkemesi üyelerine karşı her türlü fedakârlığı' 
yaptığımıza göre lütfedin arkadaşlar, Anayasa 
Komisyonunun tedvin ettiği madde doğrudur, 
aylıkları tutarı kadar bunlara ödenek verelim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Verilmiş 
takrirler var, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

ıl'6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde, Bütçe En
cümeninin teklifi şeklinde oya arz edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul1 

Reşit Ülker 

Teklif 16. madde : 
Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek 

üyeleri, birinci derecedeki memurluk kadrosunun 
aylığım alırlar, ayrıca, kendilerine, aylıkların 
% 60 ı tutarında ödenek verilir. 

IBunlann aldıkları aylıklar emekliliklerini ve 
diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış hak 
sayılmaz bu gibilerin emekliliklerinde ve diğer 
memuriyetlere girmelerinde tahsil durumlarına 
ve hizmet sürelerine göre iktisap edecekleri dere
ce aylıkları esastır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yazıgat Ankara 
ismail Hakkı Akdoğan ismail Gence 

Kütahya 
Gadrettin Tosbi 

Madde 16. — Anayasa Mahkemesi Başkam ile 
asıl ve yedek üyeleri aylıklarının tutarını heyet 
halinde verecekleri müşterek bir kararla tesibit 
ederler ve hayat şartları gerektirdikçe bu miktarı 
değiştirebilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 16 ncı maddenin 1 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek 
üyeleri, birinci derecedeki memurluk kadrosunun 
aylığını alırlar, ayrıca, kendilerine ayıklarının 
% 50 tutarında ödenek verilir.» 

Kars Gümüşane 
Kemal Kaya Necmeddin Küçüker 

Adıyaman Çankırı 
Ali Turanlı Bahmi inceler 

ıNevşenir 
Ramazan Demirsoy 

BAŞKAN — Şimdi dinlediğiniz takrirlerin 
iki tanesi birbirinin aynıdır, diğeri ayrıdır. Bun
ları ayrı ayrı okutarak reylerinize arz edeceğim. 

10 . 4 .1962 O : 2 
(Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdoğan 

ve iki arkadaşının önergeleri tekrar okundu.) 
(Kars Milletvekili Kemal Kaya ve dört arka

daşının önergeleri tekrar okundu.) 

ıBAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN— Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrirler reddedil
miştir. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in takriri 
tekrar okundu.) 

ıBAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Hayır. 

(BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Takrir kabul edilmiştir. Encümen iş
tirak etmediğine göre maddeyi takrirle birlikte 
Encümene iade ediyorum. 

Emeklilik yaşıı 
Madde 17. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve üyeleri, almışbeş yaşını bitirince, istekleri ol
masa dahi, emekliye ayrılırlar. 

Emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının 17 

nci maddesi hükmünün bu maddenin (1) numa
ralı fıkrasını teşkil etmesi ve aşağıda yazılı (2) 
numaralı fıkranın maddeye ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

2. Cumhurbaşkanı tarafından Askerî Yargım 
taydan seçilecek kimsenin Ordu mensubu olmak
tan doğan bilcümle hakları aynen devam eder. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Ordu 
Ferda Güley 

Edirne iSivas 
Nazmı özoğul Talisin Türkay 

Ankara 
Nibat Berkkan 
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BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA — Maddeyi takririyle birlikte 
komisyona istiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyon takririyle 
beraber istiyor efendim. Maddenin takririyle 
birlikte komisyona verilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte komisyona veri
yoruz. 

18 nci maddeye geçiyoruz. 

Dördüncü Bölüm 
Yardımcı teşkilât 

Raportörler 
MADDE 18. — Anayasa Mahkemesi emrine, 

çalışmalarda yardımcı olmak üzere, yeteri ka
dar raportör verilir. 

Raportörler, hâkimlik veya Hâkimler Kanu
nu gereğince "hâkimlik sınıfından sayılan hiz
metlerde en az yedinci derece aylığını almış 
olanlarla, Danıştay yardımcılığı ve kanunsözeü-
lüğünde bu dereceyi kazanmış olanlar, Üniver
sitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alan
larında doçentlik yapmakta olanlar ve bu alan
larda çalışkan doktorasını yapmış asistanlar ara
sından, kendilerinin muvafakati alındıktan son
ra, Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üze
rine mensuboldukları müessesenin yetkili mer
cilerince tâyin olunurlar. 

Bunların özlük işlerinde, mensub oldukları 
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. 

Raportörlere, aylık ve ödeneklerinden başka, 
ayrıca ikiyüzellişer lira ek ödenek verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Madde hakkında takrir var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargıla

ma usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci mad
desinin, 

(Raportörler, hâkimlik veya Hâkimler Ka
nunu (gereğince hâkimlik sınıfından sayılan hiz
metlerde en az yedinci derece aylığını almış 
olanlarla) ibaresinden sonra; 

(10 yıl avukatlık yapmış olanlar) 

10 . 4 .1962 O : 2 
Hükmünün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Tekirdağ 

Turan Kut 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
18 nci maddede raportörlerin eski görevle

riyle bağlarının muhafaza edilmesini Anayasa 
Mahkemesinin istiklâli ve devamlılığı ile bağ-
daştıramamakta ve bunların iki vazifeyi bir 
arada görmeleri ve çift kadro işgal etmeleri gi
bi normal memurluk sistemimizi de zedeleyici 
bulmaktayız. 

Raportörlerin eski bağlarının kesilmemesi, 
raportörlük müessesesini derme çatma hale ge-
ticereği gibi vazifeye bağlılıkları da zayıflata
cağı şüphesizdir. Raportörlük ihtisası gerektir
diği gibi yeni konular karşısında geniş incele
meleri ve araştırmaları ve binnetice ilmî mük-
tesebatlarmın artırılmasını icabettirmektedir. 
Raportörlüğü bir angarya veya geçici görev sa
yılmaktan kurtarmak ve Anayasa Mahkemesi 
çalışmalarını bu düşüncelerin dışında tutmak 
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh ilmî yükü ve 
tetkikatı lüzumlu kılan raportörlüğün daimî 
görev kalbulü, müessesenin selâmeti için şarttır. 

Bir de Anayasa Mahkemesine 15 yıl avukat
lık yapmış olanlar âza olabildiğine göre 2 nci 
fıkraya 5 yıl avukatlık yapmış ve özel şart ola
rak da lisan bilen bir avukatın olabilmesinin 
ilâvesi avukatlık meslekinin şerefi ile mütena-
sibolacaktır. Bu itibarla 2 nci fıkraya doçentlik 
yapmakta olanlar ibaresinden sonra (beş yıl 
avukatlık yapmış olan ve lisan bilir avukatlar) 
ibaresi ilâve edilmiş ve raportörlerin inhasına 
ait hüküm de çıkarılmıştır. 

Raportörlük daimî hale getirildiğinden bun
lara 3 ncü fıkra sonunda verilmesi düsünüen 
ek ödeneker de kadırılmış ve bunun yerine üni
versitelerden gelen raportörlerin eski haklarını 
muhafaza edeceği hükmü vaz'olunmuştur. 

Yukarda arz ettiğimiz gerekçeler dolayısiyle 
18 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Hatay 
Turhan Bilgin Sekip înal 

Edirne 
Talât Asal 

Fıkra 2. — Raportörler, hâkimlik veya Hâ
kimler Kanunu gereğince hâkimlik sınıfından 
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sayılan hizmetlerde en az 7 nci derece aylığını 
almış olanlarla, Danıştay yardımcılığı ve kanun-
sözcülüğünde bu dereceyi kazanmış olanlar, üni
versitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında doçentlik yapmakta olanlar ve bu 
alanlarda çalışan doktorasını yapmış asistanlar 
ve 5 yıl avukatlık yapmış lisan bilir avukatlar 
arasından, kendilerinin muvafakati alındıktan 
sonra Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca tâyin 
olunurlar. 

Fıkra 3. — Bunların özlük işlerinde, men-
suboldukları mesleklere ait kanunlar uygulanır 
ve raportörlükte geçirdikleri süreler mesleklerin
de geçmiş sayılır. An3ak terfi ehliyetleri Anayasa 
Mahkemesi Başkanının yazılı beyaniyle tosbit 
olunur. 

Üniversiteden gelen raportörler eski hakları
nı muhafaza ederler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım; üniversiteden gelen raportörlerin ayrı
ca üniversitedeki vazifelerine devam edemi-
iyeceklerini, bu maddedeki hükmün sadece ora
daki haklarının muhafazasına matuf olduğunu 
ve 'bütün zamanlarını Anayasa Mahkemesi
ne hasredeceklerini evvelâ belirtmek isterim. 

Avukatların da icabında raportörlüğe alın
ması için yapılan iki teklif vardır; bunlar
dan birinde beş yıl, diğerinde ise on yıl kay
dı ileri sürülmektedir. 

Avukatların da raportörlüğe alınması yo
lundaki teklife komisyon olarak iştirak etmek
teyiz; ancak, komisyon, süresinin on yıl ol
masına taraftardır. 

Ayrıca raportörlere aylık ve ödeneklerden 
başkaca 250 liralık ek ödenek verilmesi yolun
daki hükmün çıkartılmasına taraftar değiliz. 

Anayasa Mahkemesine raportör olacak kim
seleri, bu konularda memleketimizde mev
cudu çok az elemanları oraya mümkün merte
be sevk etmek suretiyle temin etmek zorun
dayız. Umumiyetle hiç 'birimizin gözünden kaç
mamış bir realitedir ki, muhtelif kurullardan, 
başka, bir dairenin yaihut kurulun işi için me
mur terfik etmesi istendiği zaman, umumiyet
le bu memurlar kendi dairesinde kalmayı, ne
ticede istikballerini orada temin edecekleri 
için, tercih ediyorlar, işte, bütün raportör
lere 250 şer lira ek ödenek verilsin, hükmü-
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nü koymaktan maksat, Anayasa Mahkemesi 
Raportörlüğüne mümkün mertebe rağbet sağ
lamak içindir. Bu, Adalet Komisyonu tarafın
dan, Hükümet tasarısını tâdilen (getirilmiş 
bir tekliftir. Ve komisyonumuz buna bugün
kü personel durumu dolayısiyle, katiyetle ih
tiyaç olduğu kanaatindedir. 

Ayrıca, şu hususu da umumi bir mülâha
za olarak belirtmek isterim ki, Anayasa Mah-
kemesj, Danıştay ve bu gibi müesseselerde ra
portörlük müessesesinin, ıgönül arzu ederdi 
ki, daimi bir statüsü olsun ve başka yerlerden 
raportör alınmasın. Münhasıran bu rapor
törler için terfi, ve kıdem im'kân ve esasları 
tosbit edilsin ve kendilerine Fransa'da, olduğu 
gibi, en yüksek aylık ve ücretler ödensin. 
Ancak, bugün için, ister istemez, bu mad
dede teshit ettiğimiz sisteme yönelmek mec
buriyetindeyiz. Maalesef, elemanlarımız azdır, 
bu elemanları kendi istikballerini dayandırdık
ları müesseselerden koparmamakla beraber, 
Anayasa Mahkemesine mümkün mertebe şevk
etin ek mecburiyetindeyiz, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bir dakika 
gitmeyin. 

Verilen takrirler, Anayasa Mahkemesi gibi, 
adlî cihazımızın en yüksek kademesini teşkil 
eden bir mahkemede raportörlük vazifesini ala
cak olan kimselerin, çok ehemmiyetli haiz 
olduğunu nazarı dikkate alarak (bunların esas
lı bir meslek olması hususunda 'hassasiyet gös-
tererekten terfih ve teminatlarını ihtiva et
mektedir. Sizin sözcü olarak verdiğiniz cevap
ların bâzıları müp'hemdir ve 'bâzı hususları da 
muallel vaziyette de bırakmış bulunuyorsunuz. 
Kati ifadede bulunmanızı istiyeceğim. Komis
yon olarak bu takrirlerin muhtevasını kabul 
ediyor musunuz, etmiyor musunuz'? Ona göre 
reye koyacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA - (istanbul) - (Devamla) — Bir 
komisyon sözcüsü olarak ilk defa böyle bir 
suale mu'hata'bolmUş bulunuyorum. Bendeniz 
kâfi derecede açıklama yapdığıma kaani bu
lunuyorum. 'Takrirler okunduktan sonra, bura
da umumi mülâhazalarımı arz ettim. Muhterem 
Riyaset ayrıca takrirler o'kunduğunda şu şu 
takrire iştirak ediyor musunuz? Diye sorduğu 
zaman, elbette ki Heyeti Umumiyeyi aydınlat
mak için gereken müdahaleyi yapacağız. 
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&AŞKAN — (Buyurun Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın komisyon sözcüsünün 10 
yıllık teklifi desteklemiş Ibulunması itibariyle 
(huzurunuzu işgal ediyorum. Bu arada, şu te
menniyi izhar etmeme müsaade buyurmanızı 
rica edeceğim. Anayasa Mahkemesinin kurul
masına taallûk eden şu intikâl devresinde, el-
betteki, raportörlük müessesesini daimî M'r 
meslek haline getiremeyiz, Fakat, inşallah ra
portörlük müessesesi Anayasa 'Mahkemesinin 
fonksiyonu, ehemmiyeti ile orantılı olarak dai
mî meslek haline gelir. 

Mu'hterem sözcü arkadaşımız beş yılı az bul
dular, on sene avukatlık yapmış olmayı kabul 
ettiler. Biz de teklifimizin kabul edilmesini ri
ca ediyoruz. ISebebi şudur arkadaşlar. 

Malûmuâliniz avukatlık hakkını dktisab et
miş baroda kayıtlı bulunan yani avukatlık ya
pan her şahıs 'hakimlik sınıfına geçebilir, hâkim 
ola!bilir. 

Bizim bildiğimize go>e ve Adliye Vekâleti
nin salahiyetli zervatı ile yaptığımız istişareden 
öğrendiğimize göre de bunun işin bir müddet 
tâyin edilmiş değildir. (Binaenaleyh Ibi'r insanın 
ftıaya'tma nihayet verebilecek bir karara iştirak 
etmek hâkim sınıfına girebilen avukatların ve
yahut da Yüksek Temyiz Mahkemesinde rapor
tör olarak çalışabilen ve müddetsiz olarak bu 
vazifeye gelebilen zevatın on yıllık gibi 'bir 
müdddetle tahdidedilmesi zannımca iyi olmaz. 
Bu itibarladır ki ; meslekin içinde bir süre tec
rübeyi Anayasa Mahkemesinin ehemmiyetine 
binaen beş yıl olarak teklif etmiş bulunuyoruz. 
Bu sebeplerle ve bugürikü mevzuatın şu ana 
prensipleri ve tatbikatta bulunan hükümler mu
vacehesinde "beş yıllık müddetin kabulünü istir
ham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Turhan Kut. 
TURHAN KÜT (Tekirdağ) — Çok muh

terem arakadaşlarım, 10 yıl avukatlık yapmış 
olan şahısların da Anayasa Mahkemesinde ra
portörlük yapmaya hakkı olması teklifini ve
ren arkadaşınız bendenizim. Bu müddeti 10 yıl 
olarak tesbdt etmemin yegâne sebebi1; tasarıda 
(hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde en az 
7 nci derecede aylık almış olanlardan bahis var
dır. 

Arkadaşlarım, bir kanunu mahsusla, avukat-
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lık yapan şahısların avukatlıkta geçen hizmet
lerinin üçte ikisi hâkimlik meslekine geçmiş 
olarak addolunur dediğini ve tasarıda, 7 nci 
derecede hâkimlik 60 lira asli maaşa tekabül 
ettiğine göre hâkimlik kadrosuna, on yılın üç
te ikisi olan altı ıseneyi ikişer senelik terfi sü
resi ile temin eder ki 'bu da altmış lira asli ma
aşa tekabül eder. Hâkimlik sınıfında bulunan 
bir arkadaş ile serbest avukatlık yapmış olan 
arkadaşlar arasında taadülü temin için düşün
dük, buna göre teklifimizi arz ettik. 

Arkadaşların, lisan bilme mecburiyetini 
tahmil etmenin de yerinde almadığına kaaniim. 
Çünkü tasarının üçüncü maddesinde on 'beş yıl 
süre ile avukatlık yapan arkadaşların Anayasa 
Mahkemesine üye olmalarını kabul ederken, ra
portörlere böyle bir sürenin dışında lisan bil
meyi de tahmil etmek yerinde olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHÎR KUKUTLU-

OĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi raportörlü
ğü için avukatlık mesleğinde emekleri geç
miş arkadaşlarımızın alınıp alınmaması mevzuu 
bu madde ile pek ilgili olmasa gerektir. Ben 
deniz şerefiyle müdafaa mevkiinde vazife 
alan arkadaşlarımın ehliyetle ve liyakatle bu 
meslekte de muvaffak olacaklarına inanıyo
rum, inanmaktayım. Hay ti mm uzun bir kısmı 
bu meslekte geçmiş bir .arkadaşınızım. Ancak 
18 nci maddenin espirisini beraberce mütalâa 
ettiğimiz zaman da neticeye varmakta daha ko
lay bir yol tutmuş olacağız. Dikakt buyur-
muşsunuzdur ki, 18 nci madde, raportörlüğe 
alman arkadaşların, hâkimlikten gelsin, üni
versiteden gelsin, Banıştaydan gelsin, «ken
dilerinin muvaafakti aldıktan sonra, Anayasa 
Mahkemesi Başkanının inhası üzerine mensu-
boldukları müessesenin yetkili mercilerince 
tâyin olunurlar» demektedir. 

Bu gönderilen veya gönderildikten sonra 
dönen arkadaşa bir kadro verilecektir. Ve za
manla ancak bunun iki üst derecesini alabi
lecektir. Çünkü bunun üzerinde kadro yok
tu?. 

İkinci nokta, raportör olarak aldığımız ar
kadaşın mesaisi doyurucu olmazsa ne olacak? 
Kendi meslekleriyle alâkalarını kesmemiş ola
caklarından oraya dönebileceklerdir. Fakat 
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avukatlar için, onların iadesi için bir müeyyi
de ve bir müessese mevcut değildir. Kendile
rine bir kadro verilecek ve ileride ancak bu
nun iki üst derecesini alabileceklerdir. Çünkü 
kadronun önü açık değildir. Gelmiş bir kad
royu işgal etmiş, iade edilecek bir mercii ve 
müessesesi mevcut değil, muvaffak olamaması 
halinde memur statüsünün donmuş hudutları 
içinde Anayasa Mahkemesinde istemiyerek kala
caktır. Bu itibarla aidolduğu mesleke iade 
imkânı olan raportörler bu maddede hem ter
fih ve tefeyyüz bakımından istikballerinin te
minatını almış bulunuyorlar, hem de muvaffa
kiyet ve âdemimuvaffakiyet ölçüsü içinde kendi 
geldikleri mesleklerine iadeleri mümkün olu
yor. Bu şekilde tanzim edilen 18 nci madde 
içersinde doğrudan doğruya bir avukatı ra
portörlüğe getirdiğimiz zamanda hâkim değil
dir. Çünkü raportörlük doğrudan doğruya hâ
kim sınıfı mânasına delâlet etmemektedir. Bu 
itibarla, bir garantiye sahibolmıyacaklardır. Bu 
sebeple adalet meslekine avukatlıktan intikalleri 
mümkün olan arkadaşlarımız hâkim sınıfına 
geçtikten sonra, buraya intikal ederlerse, bu 
da zaten mümkündür. Bugünkü mevzuatımız 
muvacehesinde, mesleke hizmet bakımından, da
ha iyi işliyen bir mekanizma elde edilmiş olur. 
Bu itibarla takrirlerin reylerinize arz edildiği 
sırada, arz ettiğim şu hususları göz önünde 
tutmanızı bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KOMİS

YON BAŞKANVEKÎLÎ SAADET EVREN 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; avukatla
rın raportör olarak tâyin edilmeleri fikrine 
komisyonun iştirak ettiğini arz etmiştik. 

Ancak meslekte on yıl geçirmiş olmıya 
mütedair teklife iştirak ettiğimizi de ilâve et
miştik. 

On seneyi kabul etmemizin sebebini, takrir 
sahibi arkadaşımız izah etti, bendeniz de te-
yidedeceğim. 

Avukatlık meslekinden hâkimlik sınıfına geç
mesini Teadül Kanunu açıkça ortaya koymuş
tu?. 

Raportör seçilmek için Danıştay yardımcı
lığı, kanun sözcülüğü ve sairede en az yedinci 
derece memuriyet sıfatını ihraz etmiş olmak 
kaydı avukatlığa tatbik edildiği zaman, tea-
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dül esaslarına göre, meslekte on yıl hizmet 
görmüş olmak vaziyeti kabul «dilmek gerek
mektedir. Adliye Vekili Beyefendi arkadaşımı
zın kadro meselesini beyan etmeleri üzerine 
şunu arz edeceğim ki; maddeyi kabul ederken 
avukatlıktan gelme raportör kabul edilmediği 
cihetle, pek tabiî kanuna bağlı kadro cetvelleri 
burada düşünülmemişti. Avukatların rapor
törlüğü kabul ederse, buna mütenazır olarak, 
bütçe cetvelinde yeni bir kadro ihdas etmek 
mecburiyeti olacaktır. Bu bilâhara düşünülür. 
Avukatların bu sahada muvaffak olmamaları 
sonunda, döndüklerinde bir kadronun bulun
maması keyfiyeti teklifin kabulüne mâni bir 
husus değildir. 

Avukat raportör olmuştur, gelir muvaffak 
olamazsa serbest meslekten gelmiştir. Yine 
meslekine avdededer, avukatlığını yapar, baro 
ile alâkası kesilmez, baroda kaydı devam eder, 
bu da bir müeyyide ile temin edilir. 10 yıl 
avukatlık yapmış olan bir kimsenin raportör 
olarak alınmasını komisyon olarak kabul edi
yoruz. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Teklifimizi geri 
alıyoruz. Komisyonun teklifine iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Pek mulhterem arkadaşla
rım, Anayasa Mahkemesi raportörlüğü müessese
sini Hükümetin teklif ettiği ve Adalet ve Anaya
sa Komisyonunun kaibul ettiği şekilde, Bütçe Ko
misyonu olarak biız de kabul ettik. Şimdi, 'bura
da garip bir durum hâsıl oldu. Anayasa Komis
yonundan bir arkadaşımız, 10 yıl avukatlık yap
mış olanların Anayasa Mahkemesi Raportörlü
ğünde çalışması hakkındaki teklife muvafakatini 
•bildirmektedir. Bu, müessesenin mahiyeti ile ka-
İbili telif değildir. Dikkat Ibuyurulursa; madde; 
(Anayasa Mahkemesi Başkanının inhası üzerine, 
hu Raportörlüğe tâyin edileceklerin muameleleri, 
mensup oldukları müesseselerin yetkili mercile
rince tâyin olunur.) der. Yani, Anayasa Mahke
mesi Başkanı üniversiteden bir doçenti inha ede
cek, üniversite tâyini yapacak, Anayasa Mahke
mesi Başkanı Danıştayın bir yardımcı raportör
lük inha edecek, Danıştay da tâyini yapacak. 
Adalet Bakanlığı, bir hakimin tâyini icjn Anaya
sa Mahkemesinin inhası üzerine tâyini yapacak. 
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Muvakkat mahiyette olan profesöre göre Anayasa 
Mahkemesi Başkanı, Anfkara Barosu Başkanına 
filân adamı, filân avukatı, raportörlüğe imha et
tim, tâyinini yap diyecek. Müessesenin bünyesiy-
le, kuruluşiyle kabili telif değildir. O takdirde; 
iSaym Anayasa Komisyonu, kabul buyursun bu 
müesseseyi baştan değiştirelim, Anayasa Mahke
mesine ayrıca raportörlük kadroları verelim. Tâ
yinini kendisi yapsın. Ya muvakkat yapılacak, ya 
'daimî hale gelecek. Muvakkat mahiyette kabul 
edelim. O zaman madde doğru olur. Veya daimî 
bir hale getirilsin ve kadro ona göre verilsin, il
lâ avukatlar 10 sene, 20 sene çalışsın. Bu prose
düre göre muvakkat mahiyetteki tâyinler müm
kün değildir. Binaenaleyh Sayın Komisyon Söz
cüsü ve Başkanından istirham ederim, ilk fikirle
rinde ısrar buyursunlar ve önergeye iştirak etme
sinler. Aksi takdirde, biraz evvel arz edilen ra
portörlük müessesesinin muvakkat oluşu bu esba
bı mucibeye istinadetmektedir. Şimdi burada 
10 sene hizmet görmüş avukatların tâyinini müm
kün kılan teklifi kabul etmekle müessesenin hu
kuki bünyesinde değişiklik yaptıklarını ve geniş 
rahneler açtıklarını belirtmek isterim. Bütçe Ko
misyonu olarak, Anayasa Komisyonunun rapo
runda tesbit edilen Hükümet teklifine ve Adalet 
Komisyonunun raporuna aynen iştirak ettiğimizi 
arz eder, arkadaşların tekliflerine katılmadığımı
zı bildiririm. 

BAŞKAN — Bu madde 'hakkında Turhan 
Kut'un takririni tekrar okutuyorum. 

(Turhan Kut'un "önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Anayasa 'Komisyonu katılıyor 

ıra? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Bütçe Komisyonu katılmı
yor efendim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu takrire ka
tılıyor, Bütçe Komisyonu katılmıyor. Demin Ta
lât Asal arkadaşımızın teklifleri hakkında uzun 
izahat verildi. Bu izahata göre Anayasa Komis
yonu bu esbabı mucibeye iştirak ettiğini bildirdi. 
Aynı zamanda bu takriri de kabul ediyorlar. Bu
na göre madde yeniden hazırlanacak. (Çeri aldı
lar, sesleri) 

O halde vşimdi okunan takriri oyunuza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. (Anlaşılmadı sesleri) 
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Efendim, Divanla aramızda ihtilâf var. Tak

riri komisyon benimsedikten sonra, takrir sahip
leri, takrirlerini geri aldıklarını söylediler. Ko
misyon verilen takrire göre, yeni bir madde ha
zırlayacaklar, getirecekler... (Böyle bir şey yok 
sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Usul hakkında söz 
istiyorum Reis Bey, madde henüz reye konmamış
tır. Takrirlerle birlikte maddenin komisyona ha
valesini istiyoruz. 

BAŞKAN — O halde komisyona iadesini rey
lerinize arz ediyorum. (Reye konamaz sesleri), 
('Takrir reddedildi sesleri.) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Usul hakkında söz istiyo
rum Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaş
larım, zabıtlar meydandadır. Sayın Riyaset Di
vanı Turhan Kut arkadaşımızın 10 yıl avukatlık 
yapmış olanların raportör olarak tâyinini müm
kün kılan bu teklifleri okutuldu, oylamasına ge
çildi ve sarahaten reddedildiği beyan edildi. Ar
tık Anayasa Komisyonu geri alamaz. 

İkincisi; Ibu hususta nasıl oylama yapılabilir? 
Tekriri müzakere kabul edilmedikçe müzakere ya
pılamaz. Onun için muhterem Riyaset .Divanından 
rica edeceğini, müzakere usulüne itina buyursun
lar. Komisyon geri alamaz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Reis Beyefendi, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, komisyon bir takrire iştirak ediyor. Bunun 
mânası, getirdiği teklifi değiştiriyor demektir. 
Şu halde, komisyonun getirdiği teklif reddedilir
se, komisyon bunu isterse filhal kabul eder. Et
mediği takdirde, komisyona o madde takrirlerle 
beraber iade edilir. Bu, heyeti umumiyenin re
yine vabeste değildir. Komisyon ondan sonra 
kendi yazdığı maddeyi tekrar huzurunuza geti
rir ve yeniden reddederseniz, o zaman ısrara hak
kı yoktur. İçtüzüğün 11'9 ncu maddesi açıktır. 

Maddeyi okuyorum : 
Madde 119. — Birinci ve ikinci müzakere

nin cereyanı sırasında takdim olunan tadil-
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namelerin encümene havalesi encümen tara
fından istenmediği halde tadilâtın esbabı mu-
cibesi sahiplen tarafından mücmelen beyan 
olunur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız en
cümen cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadilnameoıin nazarı müta
lâaya alınıp alınmamasına Heyetçe karar ve
rilir. 

Nazarı mütalâaya alınırsa encümene havale 
olunur. Encümen isterse fil'hal kabul eder. 

Encümen burada kabul etmemiştir. Lütfen, 
maddenin takrirlerle birlikte iadesini rica edi
yorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Usul hakkında söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaş
larım, Sayın Kırca arkadaşımızın buyurduk
ları husus, Meclisi Âlinizin oyuna iktiran et
memiş bir takrir hakkındadır. Meclis iradesini 
'sarahaten beyan edip takriri reddettikten son
ra, takrirle birlikte maddeyi geri alamaz. Ki
yaset Divanının bundan sonra yapacağı iş, 
reddedilmiş takrirden sonra maddeyi oya koy-
malktır. Yoksa, filân madde şöyle oldu, filân 
madde böyle oldu diyerek, encümen geri ala
maz. Onun için Sayın Riyaset Divanından 
istifham ediyorum, madde aynen oya konul
sun. 

BAŞKAN — Efendini, vuzuha varmak lâ
zım, ona göre hareket edelim. Usul hakkında 
görüşüldü. 

Maddenin tadili hakkında iki önerge veril
di. Bu önergelerden birisi üzerinde önerge sa
hipleri görüştüler. Bütçe Komisyonu namına, 
sözcüsü geldi görüştü. Anayasa Komisyonu 
namına 'görüşüldü. Bilâhara Anayasa Komis
yonu sözcüsü, iltihak ediyoruz, takririn le
himdeyiz, dediler. Onun üzerine önerge sahip
leri takriri geri aldılar. Ben Divan Kâtiplerin
den birini gönderdim; o halde maddeyi tadi-
len getirsinler reye koyalım, dedim. Hazır-
zırlıyoru'z, dediler. Ben de bunun üzerine ikin
ci önerigeyi okuttum, ve bu önerge reddedildi. 
Huzurunuzdaki dâva budur. Şu halde; Anaya
sa Komisyonu sözcüsü diyor iki, biz yeni bir 
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ıtadil 'hazırlayıp 'getirmiyoruz. O halde ne ya
pacağız? Mevcut maddeyi olduğu gibi reyini
ze arz edeceğiz. (Alkışlar) Maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

(4 ncü bölüm yardımcı teşkilât) 
(Madde 18 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Sekreterlik 
Madde 19. — Anayasa Mahkemesi Başkanlı

ğına bağlı olarak Genel Sekreterlik teşkilâtı ku
rulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul -etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 

Görev ve yetkiler 
Madde 20. — Anayasa Mahkemesinin görev 

ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Anayasanın 149 ncu maddesi gereğince, 

bu kanunun 21 nci maddesinde gösterilen kurul, . 
kurum, makam ve şahıslar tarafından, kanunlar 
ve yasama meclislerinin içtüzükleri hakkında 
Anayasaya aykırılık iddiasiyle açılan iptal dâ
valarına bakmak; 

2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince, 
mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri 
ve Yüce Divan sıfatiyle çalışırken Anayasanın 
aynı maddesi gereğince meselei müstehire olarak 
bakması gereken işleri karara bağlamak; 

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

4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 
bütün dâvalara bakmak; 

5. Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fık
rası uyarınca yapılacak özel kanun gereğince, 
siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında verecekleri hesapları denetlemek; 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama dokunlırı azlığının kaldırılmasına veya 
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üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Ba
kanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Mil
let Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgili
lerin Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırı
lık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara 
bağlamak; 

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

8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince 
kendi asıl ve yedek üyeleri arasından Uyuşmaz
lık Mahkemesine Başkanlık edecek üyeyi seç
mek; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddenin 2 nci fıkrasının tadili hakkında I 
bir takrir var. Okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun değiştirişi : I 
20 nci maddenin 2 nci bendi aşağıdaki şekil- I 

de değiştirilmiştir : 
«2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince I 

mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri I 
ve Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu Ka
nunun 32 nci maddesi gereğince bakacağı dâva
larda Anayasanın aynı maddesi gereğince mese
leyi müstehire olarak bakması gereken işleri ka- I 
rara bağlamak;» I 

istanbul I 
Coşkun Kırca 

Anayasa Komisyonu I 
Sözcüsü I 

BAŞKAN — Komisyon namına verilen bu I 
önerge hakkında görüşmek istiyen var mı? Yok. I 
Bu önergeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

20 nci maddeyi tadil edilen şekliyle tekrar I 
okuyoruz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri I 

Görev ve yetkiler I 
Madde 20. — Anayasa Mahkemesinin görev I 

ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 

1. Anayasanın 149 ncu maddesi gereğince, I 
bu Kanunun 21 nci maddesinde gösterilen ku- I 
rul, kurum, makam ve şahıslar tarafından, ka- I 
nunlar ve yasama meclislerinin içtüzükleri hak- I 

10.4.1962 0 : 2 
kında Anayasaya aykırılık iddiasiyle açılan ip
tal dâvalarına bakmak; 

2. Anayasanın 151 nci maddesi gereğince, 
mahkemelerce kendisine intikal ettirilen işleri 
ve Yüce Divan sıfatiyle çalışırken veya bu ka
nunun 32 nci maddesi gereğince bakacağı dâva
larda Anayasanın aynı maddesi gereğince mese-
lei müstehire olarak bakması gereken işleri ka
rara bağlamak; 

3. Cumhurbaşkanını; Bakanlar Kurulu üye
lerini; Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve 
üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanun-
sözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını, ve ken
di Başkan ve üyelerini, görevleriyle ilgili suçla
rından dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılamak; 

4. Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 
bütün dâvalara bakmak; 

5. Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fık
rası uyarınca yapılacak özel kanun gereğince, 
siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında verecekleri hesapları denetlemek; 

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya 
üyeliğin düşmesine kendi meclislerince ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Ba
kanların dokunulmazlığının kaldırılmasına Mil
let Meclisince karar verilmesi hallerinde, ilgili
lerin Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykı
rılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara 
bağlamak; 

7. Anayasanın 140 ncı maddesi gereğince 
Danıştay Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcü-
sünü seçmek, 

8. Anayasanın 142 nci maddesi gereğince 
kendi asıl ve yedek üyeleri arasından Uyuşmaz
lık Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi seç
mek. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeye geçiyoruz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
inceleme ve yargılama usulleri 

BlRlNCl BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesi sıfatiyle bakılan işlerde 

usul 
iptal dâvası açmaya yetkili olanlar 

Madde 21. — Kanunların veya yasama mec
lisleri içtüzüklerinin tümü veya bunların belirli 
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madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı 
iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan 
doğruya iptal dâvası açabilecek olanlar şunlar
dır : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. Son milletvekilleri genel seçimlerinde 

muteber oy sayısının en az yüzde onunu alan si
yasi partiler; 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil
cisi bulunan siyasi partiler; 

4. Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grupları; 

5. Millet Meclisinin veya Cumhuriyet Sena
tosunun üye tamsayısının en az altıda biri tuta
rındaki üyeleri; 

6. Yüksek Hâkimler Kurulu; 
7. Yargıtay; 
8. Danıştay; 
9. Askerî Yargıtay; 

10 Üniversiteler. 
6, 7, g, 9 ve 10 ncu bentlerde yazılı olan ku

rul ve kurumlar, ancak, kendi varlık ve görev
lerini ilgilendiren alanlarda, kanunların ve ya
sama meclisleri içtüzüklerinin tümü veya belirli 
madde ve hükümleri aleyhinde Anayasaya aykı
rılık iddiasiyle iptal dâvası açabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) Maddeyi reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İptal dâvası açma süresi 
Madde 22. — Anayasa Mahkemesine doğru

dan doğruya iptal dâvası açma hakkı, iptali iste
nen kanunun veya yasama meclisi içtüzüğünün 
Resmî Gazetede yayınlanmasından başlıyarak 
doksan gün sonra düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümlerinin Anaya
saya aykırılığının iddia edilmemesi 

Madde 23. — Usulüne uygun bir şekilde yü
rürlüğe konmuş olan her nevi milletlerarası and
laşmalar aleyhine, 20 nci maddenin 1 ve 2 nci 
bentleri gereğince, Anayasa Mahkemesinde ip
tal dâvası açılamaz ve bu Mahkemeye itirazen 
başvurulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Asım Eren, | 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, sadece zabıtlarda ileride tatbikatçı
lara ve yine ileride yeni kanunların hazırlanmak 
üzere bu kanunlarda gözükecek noksanlıklardan 
ilham alacak olanlara bir muhtıra teşkil etmesi 
bakımından kısaca tasarının tümü hakkında ko
nuşurken bu husustaki maruzatımı hatırlatmak
la iktifa ediyorum. Buna mütedair, Ana
yasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun Kırca ar
kadaşımızın beyanlarını işhat etmekle yetiniyo
rum. Hürmetlerimle. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Zabıtlara esasen 
geçmişti. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24 e geçiyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Efendim, bu mad
dede Bütçe Komisyonunun metnine katılıyo
ruz. \ 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe Komisyonunun 
metni olan maddeyi okuyoruz. 

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 sa
yılı Şapka iktisası hakkında Kanunun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve tür
bedarlıklar ile birtakım unvanların meni ve 
ilgasına dair Kanunun; 

4. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı 
Beynelmilel Erkanım kabulü hakkında kanu
nun; 

5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı 
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında 
Kanunun; 

6. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sa
yılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve unvanla
rın kaldırıldığına dair Kanunun; 

7. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sa
yılı bâzı kisvelerin giyelemiyeceğine dair Ka
nunun; 

8. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisinin 110 ncu maddesiyle ev
lenme akdinin, evlendirme memuru tarafından 
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yapılacağına dair medeni nikâh esasını vaz'edcn 
maddelerinin; 

Ö Temmuz 1961 günü yürürlükte bulunan hü
kümleri aleyhinde; 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentleri gere
ğince, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açı
lamaz ve bu mahkemeye itirazen başvurulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, ufak 
bir noktaya temas edeceğim, fakat sistem bakı
mından önemlidir. 

Anayasanın 153 ncü maddesindeki sıra, 4 
No. dan itibaren bozulmaktadır. Komisyon
dan rica ediyorum, Anayasadaki sırayı aynen 
muhafaza etsinler; çünkü değiştirilmesi için 
hiçbir esbabı mucibe yok. Evvel sonraya gir
miştir. Anayasayı gözden geçiren bir kimse 
bunu karıştırabilir. Eğer, uygun bulurlarsa sı
ra aynen kalsın efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 
YAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arka, 
daşlarım, Reşit Ülker Beyefendinin bu hu
sustaki mütalâasına şu bakımdan iştirak etmek 
mümkün değildir. Biz maddede, halen yürür
lükte bulunan kanunların yürürlük sırasına 
göre bir tertip tarzı düşündük. Bu tertip yar
dımı ile kanun arandığı zaman kolayca bu
lunabilir. Bu bakımdan, Anayasadaki sıraya 
uymanın lüzumlu olmadığına kaaniiz. Eğer, Re
şit Ülker Bey bu hususta ısrar etmezlerse mem
nun olacağım. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmdyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İptal dâvasının .açılması; temsil 
Maded 25. — Kanunların ve yasama meclis

leri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı sebe
biyle açılacak iptal dâvası; 

1. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 2 ve 
3 ncü bentlerinde yazılı siyasi partilerin tü
züklerine göre en yüksek merkez organlarının 
en az üye tamsayısının salt çoğunluğiyle ala
cakları 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 çoğunlu-
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ğiyle alacakları karar üzerine, Grup Başkanları 
veya vekilleri : 

3. 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 6, 7, 
8, 9 ve 10 ncu bentlerinde yazılı kurul ve ku
rumların 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 ta
rafından açıldığı takdirde, dilekçede, kendile
rine mahkemece tebligat yapılmak üzere, en 
çok iki üyenin gösterilmesi gereklidir. 

Î 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İptal dâvası taleplerinde uyulacak hususlar 
Madde 26. — Anayasa Mahkemesi Genel ıSek-

reterinin dâva dilekçesini kaleme havale ettiği 
tarihte, dâva, açılmış sayılır. Genel Sekreter
likçe, dâvayı açanlara, dâvanın açıldığına 
dair bir belge verilir. 

Anayasaya aykırılık ididasiyle iptal dâva
sını açan, kanunların veya yasama meclisleri 
içtüzüklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın 
hangi maddelerine aykırı olduğunu ve gerek
çelerinin neden ibaret bulunduğunu açıklamak 
zorundadır. 

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

Dilekçenin kayıt tarihinden itibaren on 
gün için 2 ve 3 ncü fıkralarda istenilen husus
ların tamam olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulunca incelenir ve varsa, noksan
lıklar tesbit edilerek, en az onbeş gün olarak 
verilecek mehil içlinde tamamlanması ilgililere 
tebliğ olunur. 

Yukardaki fıkrada belirtilen mehil içinde 
noksanlıkların tamamlanması halinde, dâva açıl
mamış sayılır. Dâvanın açılmamış sayılması 
hakkındaki karar, Anayasa Mahkemesi Genel 
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Kurulunca verilir. Bu karar, Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, burada dilekçenin tavzihi hakkında 
iki esas kabul ediliyor. Birincim, 2 nci fıkrada, 
Anayasaya aykırılık iddiasiyle iptal dâvası 
açan, kanunların ve yasama meclislerinin içtü
züklerinin hangi hükümlerinin Anayasanın han
gi maddelerine aykırı olduğunu ve gerekçeleri
nin neden ibaret bulunduğunu açıklamak zo
rundadır, eliyor. Açıklanmamışsa mütemmim 
ek müddet veriliyor. Bu müddette de açıklan
madığı takdirde dâva açılmamış kabul edili
yor. 

ikincisi de, Anayasa Mahkemesine dâva 
açan kimselerin teşekküllerin salâhiyetlerini is
pat bakımından, -î ncü fıkrada: «Dâvanın açıl
dığı tarihte, dilekçede imzası bulunanlar, ay
rıca yetkilerini belirten belgeleri ve kurum, ku
rul ve siyasi partilerle siyasi parti gruplarının 
kendilerine yetki verilmesi..» hakkındaki ka
rarlarının tasdikli suretlerini vermek zorunda
dırlar, deniliyor. Şimdi arkadaşlar burada da 
ek bir mehil veriliyor ve bunda da tamamlamadığı 
takdirde, dâvanın açılmamış sayılacağı belir
tiliyor. 

Bendeniz, ıbu 2 hüküm arasında büyük fark 
olduğu ve bu farkın nazara alınmamasında 
tehlike olduğu kanaatindeyim. Hakikaten, ku
rumların yetki belgelerinin istenmesi ve mese
lâ her hangi bir partinin yetkili organlarından 
alınmış olan belgelerin istenmesi ve bunların ek 
müddet zarfında verilmemesi halinde, dâvanın 
açılmamış sayılması çok yerinde bir harekettir. 
Açılmış dâvanın özü olan nokta yoktur, salâhi
yeti yoktur, dâva yoktur. Ama, ikinci fıkrada 
bahsedilen keyfiyet bambaşka bir şeydir. Sala
hiyetli olan Dâvayı açmış, kendisine bir esbabı 
mucibe ve kanun maddesi göstermiş. Yüksek 
Mahkeme ek müddet verilmiş, o müddet içinde 
ya gösterilmemiş veya eski gösterdiklerinin 
doğru olduğunu iddia etmiştir. Bunun da neti
cesi dâvanın açılmamış sayılması. Arkadaşlar, 
bu gayet tehlikelidir. Çünkü, Yüksek Mahke
meye esas itibariyle, siyasi büyük dâvalar ge
lecektir. Bizim maddemize göre fertlerin, kişi
lerin Anayasa Mahkemesinde dâva açması müm- | 
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I kün değildir. Ya Cumhurbaşkanı açacak, ya 

gruplar açacak, yahut da meclislerin belli oran
daki üyelerinin topluluğu açacaktır. Demek kî, 
netice itibariyle dâva siyasi mahiyettedir. Eğer 
biz bu açık kapıyı bırakırsak, Yüksek Mahke-

I menin kararları hiçbir murakabeye tâbi olma-
! dığına göre, bu açık paıdan, gösterilen madde

lere göre, esbabı mucibesi gösterilmemiştir, 
Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduğu 
"belirtilmemiştir diye siyasi bir meseleye gitme
den, mahkemenin, dâvayı açılmamış sayması 
peklinde işin içinden çıkması mümkündür. 

Şimdi, bunu burada söylerken, daha kurul
mamış, teşekkül etmemiş bir mahkeme üzerin
de konuşuyoruz; ne üyeleri belli, ne şahısları 
belli, ne başkanı belli. Şu anda bunu rahatlık
la ifade ede'biliyoruz. Hakikaten, siyasi baskı
lar altında mahkemeler daima kendisine çıkar 
•bir yol arıyacaktır. 

Daha ileri gidelim; gösterilen maddenin, şu 
maddenin istediği şekle uymadığından bahsile, 
bir dâva, daha esasa girilmeden açılmamış sa
yılmıştır. Eğer bu dâva, dâvanın açılma müd
detinin son gününde açılmış ise, artık yeni bir 
dâva açmaya imkân yoktur. Eğer, daha evvel 
açılmış ise - ileride bir tefsir yolu ile bu mese
le halledilecektir - açılmamış sayılan dâvanın 
yeniden tahrik edilmesi imkânı olabilecektir. 
Bu husus işin bir yönü. 

Diğer yönü de, parprensip Anayasa Mah
kemesi, en yüksek âmme haklarını koruyan bir 
müessesedir. Bu müesseseye Anayasada tasrih 
c'dilen gayet önemli kuruluşlar, gruplar, ve sa
ire, Anayasaya aykırıdır diye müracaat edecek
ler... Hayır kâfi değil. Ayrıca hangi maddeye, 
hangi fikre aykırıdır diye göstermemiş olmaların
dan dolayı bu dâvanın reddi de hukuk prensiple
rine uygun değildir. Bugün eeza ve hukuk mah
kemelerinde, bilhassa hukuk mahkemelerini kay
dediyorum, temyiz, talebe bağlıdır. Ama dâva aç
tıktan sonra Türk hâkimi, Türk kanunlarını tat
bikle mükelleftir. Binaenaleyh, şu madde veya bu 
mükelleftir. Binaenaleyh, şu madde veya bu 
madde diye tasrih edilmemiş olması o davanın 
reddi için bir sebep teşkil edemez. Bu sebeple 
ufak bir tadil teklifinde bulunuyorum. 

Son kısımdaki, «Yukarda belirtilen mehil 
içinde» tâbiri yerine «Üçüncü fıkrada belirtilen 
mehil içinde» demek suretiyle ikinci fıkrayı 
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bunun dışında bıraktım. Takdir Yüksek Heye» 
tinizindir. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?... 

Yok. Bu hususta bir takrir var okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
26 ncı maddenin 5 nci fıkrasındaki; 
«Yukardaki fıkrada belirtilen mehil içinde 

noksanlıkların tamamlanmaması halinde dâva 
açılmamış sayılır» ibaresinin, 

«Üçüncü fıkradaki noksanlık belirtilen me
hil içlinde noksanlıkların tamamlanmaması ha
linde dâva açılmamış sayılır.» şeklinde kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Gerekçesiz dâva 
dilekçesi olamayacağı için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz yoliyle mahkemelerce gönderilen işler 
Maddo 27. — Bir dâvaya bakmakta olan 

mahkeme : 
1. O dâva sebebiyle uygulanacak kanun 

hükümlerini Anayasaya aykırı görürse, bu yol
daki gerekçeli karan; veya 

2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykı
rılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, 
tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını 
ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açık-
lıyan karan, 

Dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile 
ilgili görülen tasdikli suretleriyle birlikte Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına gönderir. 

Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin bu konu
da vereceği karara resmen ıttıla kesbedinceye 
kadar, dâvayı geri bırakır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişin
den başlamak üzere üç ay içinde kararını verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. 
Talâ't Asal. 

TALÂT ASAL (Edirne) — 27 nci madde 
hakkında mâruzâtımız şu olacaktır, efendim. 
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Metinde eksik kalmış bir husus olduğu kanaa
tindeyiz. Metin, itiraz halinde dâvayı gören ilk 
derece mahkemesinin durumunu göstermekte 
ve itirazın kabulüne müteferri hükümleri ihti
va etmektedir. 

Anayasanın 15.1 nci maddesine göre, ma
hallî mahkemenin itirazı varit görmemesi ha
linde, bu iddianın temyiz merciince esas hü
kümle birlikte karara bağlanacağını göstermiş
tir. 

Kabul edelim ki, Temyiz mercii, itirazı cid
dî buldu. Bu vaziyette Temyiz Mahkemesi ne 
yapacaktır? İşin esasını tetkik etmesi doğru 
olmaz. Muhtemelen kanunun Anayasaya muta
bakatı halinde hüküm doğru görülecektir. Bi
naenaleyh, tasdik edilebilecek bir hüküm bahis 
konusu olabilir. Fakat, itiraz haklı ise, bu tak
dirde Temyiz kararının neticesi değişecektir. 
O halde, itirazın Temyizce haklı görülmesi ha
linde bu ihtilâfın halli, bir meselei müstehire 
teşkil edecektir. Temyiz itirazı haklı görünce 
veya ciddî bulunca, «dermeyan edilen itiraz 
ciddî iken yazılı şekilde karar verilmesi yol
suzdur,:» diyerek hükmü bozacak ve mahallî 
mahkeme - kanuni mâni olmadığı için - ısrar da 
edebilecektir. Bu suretle iş uzayacak ve hak 
sürüncemede kalacaktır. Buna mâni olmak için 
istihdaf edilen bir takrir sunuyorum, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. Tak
riri okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
27 nci maddenin 2 No. lı bendine aşağıdaki 

hükmün ilâvesini arz ve teklif ederim : 
Edirne 

Talât Asal 

«İleri sürülmüş olan itirazı Temyiz Mahke
mesi ciddî bulduğu surette yukarda zikredilen 
evrakı ve mahallî mahkemesinin kararını Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına gönderir ve neti
cesine göre karar verir.» 

BAŞKAN — Takrire komisyon iştirak edi
yor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Bu, zaten tabiî bir 
şeydir, Haşiv olduğu için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 27 nci maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gerekçe ile bağlı olmama 

Madde 28. — Anayasa Mahkemesi, kanun
ların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Ana
yasaya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından 
ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur de
ğildir. Mahkeme, taleple bağlı kalmak kaydiyle, 
başka gerekçe ile de Anayasaya aykırılık ka
rarı verebilir. 

Ancak, eğer müracaat kanun veya içtüzüğün 
sadece belirli madde veya hükümleri aleyhinde 
yapılmış olup da, bu belirli madde veya hüküm
lerin iptali kanun veya içtüzüğün diğer bâzı 
hükümlerinin veya tamamının uygulanamaması 
sonucunu doğuruyorsa, Anayasa Mahkemesi, 
keyfiyeti gerekçesinde belirtmek şartiyle, ka
nun veya içtüzüğün bahis konusu diğer hüküm
lerinin veya tümünün iptaline karar verebilir. 

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

İlgililerin çağırılması 
Madde 29. — Anayasa Mahkemesi, 20 nci 

maddenin 1, 2 ve 6 ncı bentlerinde bahis ko
nusu işlere, dosya üzerinde inceleme yapmak 
suretiyle bakar; gerekli gördüğü hallerde, sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere, ilgilileri çağı
rır. 

Cumhurbaşkanının çağırılmasına lüzum gö
rülen hallerde, ayrıca vekâletname aranmaksı
zın, tensibedeceği şahıstan gereken izahat alı
nır. 

20 nci maddenin 5 nci bendinde bahis konu
su olan denetimin hangi usule göre yapılacağı, 
özel kanunla gösterilir. 

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

Tebligat 
Madde 30. —• Anayasa Mahkemesi 29 ncu 

madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamaları
nın dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgi
lilere, tâyin edilecek günde mahkemede hazır 
bulunmalarını veya temsilci göndermeleri lüzu
munu ve hazır bulunmaz veya temsilci gön-
dermezlerse, gerekli incelemenin dosya üzerin
de yapılacağı meşruhatını havi davetiye gön
derilir. 

21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 5 nci ben
dinde yazılı Millet Meclisi veya Cumhuriyet Şe
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natosu üyelerinden 25 nci maddenin 2 nci fık
rasında 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 tarafın
dan; aynı maddenin zikri geçen fıkrasının 10 
ncu bendinde yazılı Üniversiteler, Rektörleri 
veya Rektörün görevlendireceği - biri varsa 
Hukuk Fakültesinden olmak üzere - iki öğretim 
üyesi tarafından temsil edilirler. 

20 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde ya
zılı hallerde, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
2, 3 ve 4 ncü bentlerinde zikredilen ve iptali 
istenen kanun veya içtüzüğün veya bunların 
belli hükümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı 
kanaatinde bulunan siyasi partiler veya parti 
grupları, 25 nci maddenin 1 nci fıkrasının 1 ve 
2 nci bentleri uyarınca Anayasa Mahkemesine 
yazılı mütalâa verebilirler. Anayasa Mahkemesi, 
lüzumlu gördüğü takdirde, yukarda yazılı parti 
ve parti gruplarından sözlü izahatlarını dinle
mek üzere iki temsilci istiyebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vekâletname 
Madde 31. — Anayasa Mahkemesine müra

caat hakkını haiz olan makam, kurul, kurum» 
ve kişiler, kendilerini, noterden tasdikli özel 
vekâletnameli bir veya birkaç avukat tarafın
dan temsil ettirebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partiler hakkındaki dâvalar 
Madde 32. — Bu kanunun 20 nci maddesi-

niA 4 ncü bendi gereğince, siyasi partilerin ka
patılması hakkında açılan dâvalarda, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu uygulanır. 

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

35 nci madde hükümleri bu dâvalarda da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Dokunulmazlığın kaldırılması ve T. B. M. M. 

üyeliği sıfatının düşmesi hallerinde 
iptal istemleri 

Madde 33. — 20 nci maddenin 6 ncı bendi 
gereğince, dokunulmazlığı kaldırılan milletve
kili veya Cumhuriyet Senatosu üyesi veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan bakan 
veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinden her hangi biri tarafından yapılan iptal 
istemleri, Anayasa Mahkemesince onbeş gün 
içinde karara bağlanır. j 

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

26 ncı maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının, 28 
nci maddenin 1 nci fıkrasının, 29 ncu maddenin 
1 nci fıkrasının, 30 ncu maddenin 1 nci fıkra
sının ve 31 nci maddenin hükümleri, bu halde 
de uygulanır. i 

Bahis konusu iptal istemlerinde, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı, ilgilinin ibraz etmesini 
beklemeksizin, gerekli evrakı re'sen celbeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Asım eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar ; bendeniz bir hafta mehili az görüyorum. 
Hukukumuzda müteamel olan mehiller azdır. 
Buradaki mehili usul bakımından uzatmasını, 
bir kolaylık göstermesini Anayasa Komisyonun
dan rica ediyorum. 

Kaldı ki, memleketimizin şartları bakımın
dan bir mevzua bir haftada ıttıla peyda etmek 
mümkün olamaz. Bu vaziyette de itiraz merci
lerine başvurulamaz. Bu itibarla Anayasa Ko
misyonundan usul hükmünü genişletme imkâ
nını vermesini bilhassa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Yok. Mad-, 
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Yüce Divan sıfatiyle bakılan işlerde usul 

Duruşma ve hüküm verme 
Madde 34. — Anayasa Mahkemesi, Yüce 

Divan halinde çalışırken, yürürlükteki kanun
lara göre duruşma yapar ve hüküm verir. 

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

Madde 35. — Yüce Divanda Savcılık göre
vini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Başsavcı 
yardımcılarından bir veya birkaçı da Başsavcı 
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 arasın
dan Yargıtay büyük genel kurulunca üye tam
sayısının, salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

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

Mahkemenin toplanma nisabı 
Madde 36. — Anayasa Mahkemesi, Başkan 

ve ondört asıl üyenin huzuru ile toplanır. Baş
kan, asıl üyelerden mazereti olanların yerini 
kıdem esasına göre, yedek üyelerle tamamlar. 

BAŞKAN — Cihat Bilgehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; Anayasa Komisyonunun 36 ncı 
maddesi mazeretin vücut veya ademivücudunu 
Başkanın takdirine bırakmıştır. Buna mukabil 
Bütçe Komisyonu bu hususu mevcut üyelerin 
salt çoğunluğu ile bir karara bağlamayı arzu 
etmiştir. Malûmunuz olduğu üzere, bu mahke
me aynı zamanda Yüce Divan vazifesi görecek
tir. Bu itibarla ehemmiyeti aşikârdır. Mazeret
lerin, bizim memleketimizde bâzı ahvalde mü
cerret bir karara iştirak etmemek kasdma mak-
run olduğu görülen ahvaldendir. 

Bu sebeple Bütçe Komisyonunun değiştiri-
şinin kabulü daha uygun olacağından, bendeniz 
bir takrir vermiş bulunuyorum. Bütçe Komis
yonu değiştirişinin kabul edilmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? Yok.. 
Takriri okutuyorum : 

Başkanlık Katına 
Anayasa Mahkemesi Kanununun 36 ncı mad

desinin Bütçe Komisyonu değiştirişi şeklinde 
oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Beynelmilel mah« 
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kemelerde dahi 'bu husus başkana ait yetkiler
dendir. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Es
babı mucibesini dinlediniz. Reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... (Neyi, neyi? sesleri) 

Efendim; takrir, Anayasa Komisyonunun 
36 ncı maddesinin yerine, Bütçe Komisyonu
nun 36 neı maddesinin kabulü hakkındadır. 
Binaenaleyh, 'bu takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyeriler... Ka'bul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz. 

Başkanın yetkileri ve ona vekillik 
Madde 37. — Yargılamanın veya inceleme

nin idaresi Başkana aittir. Başkanın mazereti 
halinde Başkanvekili, onun da bulunmadığı 
hallerde mevcut üyeller arasından çoğunlukla 
seçilecek üye başkanlık yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak 
istiycn yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Müzakere gizliliği ve karar nisabı 
Madde 38. — Anayasa Mahkemesinin müza

kereleri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla ve
rilir. Oylamaya en kıdemsiz üyeden Ibaşlanır. 

Kıdemin tâyininde, üyeleri seçen makam ve 
kurullar nazara alınmak suretiyle sırası ile, 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Cumhurbaşkanı1, 
yasama meclislerince seçilen üyeler'den önce 
zikredilenler diğerlerinden, Cumhurbaşkanınca 
Askerî Yargıtayın adayları arasından seçilen 
üye diğerinden, yasama meclislerinin üniver
site adayları arasından seçtikleri üyeler di
ğerlerinden evvel gelir. 

Aynı kurul veya yasama meclisleri tarafın
dan seçilen üyeler kendi aralarında yaşlarına 
göre kıdem alırlar. 

Boşalma halinde seçilecek üyeler, kendi
lerini seçen kurul, makam ve yasama meclis
lerince seçilmiş üyeler arasında en kıdemsizi 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Reşit Ülker, 
buyurun. 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, 38 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da, «Kıdemin tâyininde, üyeleri seçen makam 
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ve kurullar nazara alınmak suretiyle» denmiş 
ve «Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Cumhurbaş
kanı» diye tevali eden bir sıra konmuştur. 
Talbiî bu makamların birbirlerine üstünlüğü 
iddia edilemiyeceğirve göre böyle bir sıranın 
konması ilerde birtakım iltibaslara meydan ve
rebilir. Böyle bir ihtimale meydan vermemek 
için bu tasarı Bütçe Encümenine geldiği zaman 
"biz... ! 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Soyadı sı-
rasma göre. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Bütçe Encü
meninde 38 nci madde şu sekile sokuldu. 

«Anayasa Mahkemesinin müzakereleri gizli
dir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Oylama
ya en kıdemsiz üyeden başlanır.» 

Bu klâsik bir usuldür. 
«Kıdem yaş esasına göre tâyin olunur. Yaş

ta eşitlik halinde kur'aya başvurulur.» 
Yani ö!bür tarafta daha karışık bir usul 

daha basit bir usule sokuldu. Eğer siz de böyle 
takdir ederseniz, bu şekilde kabul edilmiş olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Komisyonumuzun 
kıdem sırasını gördüğünüz şekilde tesbit etme
sinin sebebi, esas itibariyle hâkimlikten gelen 
üyelerin rey verişte, daha sonra rey vermesinin 
daha doğru olacağı esasına istinadetmektedir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına Hü-
dai Oral. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAl 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
Reşit Ülker arkadaşımızın ve Bütçe Komisyo
nunum bu maddeye dair metinlerine aynen iş
tirak ediyoruz. Mucip sebepleri doğrudur. 
Mahkeme üyeleri arasırida bir tefrik yapmak 
doğru değildir. Umumi hukuk prensipleri de 
bu yoldadır, iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Reşit Ülker'in takririni okutu
yorum. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
38 nci maddenin müzakeresinde Bütçe Ko

misyonu metninin oya arzını teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 

«BAŞKAN — Tekrar 
iştirak ediyor mu? 

soruyorum, komisyon 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, kıdemi 
yaşa bağlamanın doğru bir kıstas olmıyacağı ka
naatinde olduğumuzdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Takrir kabul 
olunmuştur. 

Komisyon filhâl kabul ediyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Filhâl kabul ediyo
ruz, efendim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun 38 noi 
maddesini okutuyorum. 

Müzakere gizliliği ve karar nisabı 
Madde 38. — Anayasa Mahkemesinin müzake

releri gizlidir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. 
Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. 

Kıdem yaş esasına göre tâyin olunur. Yaşta 
eşitlik halinde kur'aya başvurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararları 
Madde 39. — Anayasa Mahkemesi kararları 

gerekçeli olarak yazılır. Kararlar, inceleme veya 
yargılamaya katılan Başkan ve üyeler tarafından 
imzalanır. 

Muhalif kalanlar, kararda, muhalefet sebep
lerini açıklarlar. 

Kararlar, ilgililere, muhalefet şerhi ile birlik
te tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bilgi, evrak ve belgev, gönderme ödevi 
Madde 40. — Devletin yasama, yürütme ve 

yargı organlariyle idare makamları ve bütün ger
çek ve tüzel kişiler ve teşekküller, Anayasa Mah
kemesinin istediği bilgi, evrak ve belgeleri, tâyin 
edilen süre içinde vermekle ödevlidirler. 

Açıklanmasında, Devletin yüksek menfaatle
rine zarar vermesi umulan ve sır halinde saklan
ması gereken bilgilerin verilmesinden ve evrak 
ve belgelerin (gönderilmesinden ilgili makam ka
çınabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu hususta karara var
madan önce, yetkili kimselerden sözlü izahat istı-
yebilir. Bu yoldaki açıklamalar tutanağa geçiril
mez* 

Zikri geçen bilgi, evrak ve belgelerin istenmesi 
zaruretine Anayasa Mahkemesince üçte iki ço
ğunlukla karar verildiği takdirde, istenen bilgi, 
ve belgelerin verilmesi mecburidir. ' 

Ancak, sır, Türkiye Cumhuriyetinin ıgüvenijği 
ve yüksek menf aatleriyle birlikte yabancı Devlet
lere de ilişkin ise, ilgili makamın söz konusu bil
gi, evrak ve belgeleri vermemek hususundaki ka
rarı kesindir. 

4 ve 5 nci fıkralar gereğince bir sırrın veril
memesi halinde, bu sırla alâkalı hususlar sanık 
aleyhinde delil teşkil edemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun, efendim. 

ALP DOĞAN ıŞEN (Diyarbakır) — Arka
daşlar, burada sır meselesi biraz garip kaçıyor. 
Bu mahkemeye her türlü Devlete ait malûmat ve
rilmelidir. Bu hususta bir tadilâtın yapılması lâ-
zımgelir. Bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, bu maddenin 5 nci fıkrası şöyle demekte
dir. 

«Ancak, sır, Türkiye Cumhuriyetinin (güven
liği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı 
devletlere de ilişkin ise, ilgili makamın söz konu
su bilgi, evrak ve belgeleri vermemek hususun
daki kararı kesindir.» 

Bu fıkra üzerinde komisyonumuz çok dur
muştur. Bu fıkra Dışişleri Bakanlığının vermiş 
olduğu bir formüle istinaden Adalet Bakanlığı 
tarafından tesbit edilmiştir. Bu husus üzerinde 
duruşumuzun bellibaşlı sebebi, dâhil bulunduğu
muz NATO ve OENTO ittifak manzumeleri içe
risinde son derece mahrem sayılan ve mahremi
yet dereceleri, sadece bizim tarafımızdan değil, 
fakat beynelmilel bir anlaşma ile tesbit olunan 
esaslara riayetteki katî zarurettir. Bu konuda ba
his konusu sırlar, öyle sırlardır ki; bu sırların 
doğrudan doğruya onu kullanmakla ilgili olmı-
yan kimselere açıklanmaması hususunda mütte
fiklerimiz o derece kıskanç davranmaktadırlar ki, 
bu noktalarda her hangi bir sırrın onu kullan
makla alâkası olmıyan kimselere verileceği husu
sundaki en ufak bir ihtimalin mevcudiyeti bile, 
bizim için fevkalâde faydalı olan bu gibi sırların 
bize verilmemesi neticesini doğurabilir» 
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iBu itibarla, esasen metin tedvin edilirken, 

birçok bentler de eklenmiştir. Sırrın verilmemesi 
için muhtelif unsurlar lâzımdır. Türkiye Cumhu
riyetinin, güvenliği bir. Memleketin yüksek men
faatleri, iki. Yabancı devletlerle ilgili olması, üç. 

Son fıkra da; verilmiyen sırrın sanık, aleyhin
de delil teşkil etmemesini derpiş etmiştir. 

Onun için maddenin aynen kabul edilmesini 
rica ediyoruz. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Tekli
fimden vazgeçiyorum. 

[BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Buyu
run, Ali Cüceoğlu. 

ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar; Ibu sır mevzuuna fom de temas eft-
ımlek işitiyorum. Zitria bu sır (meselesi, istenilen 
nokit'alda mütalâa edilebilir ve istten&Len yöne 
çekilebilir. Bunum için bu sır başlığı içerisinde 
s'alklı oülan mevzularda mahkeme giîzli celse ya
pabilir ve mahkeme esaslı bir hükme varafbil-
mek için her türlü vesaiki inıcelemellidir. Benim 
de kattiaaltim bu merkezdedir. Arz ederim. 

BAŞKAN— Maıdde hakkında başka konuş-
ımaık istiyen? Yok. O halde maddeyi reyiniiıze 
arz ödüyorum. Kalbul e'denler... Etmiyenler... Ka
bul leldiimiştir. 

Içjtüzük 
Maldde 41. — Anayasa Mahkemesinin çalış

ıma tarzı ile üyeler larasmdalki iş bölümü, Mah
kemenin yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Bu İçtüzük Resmî GazeteSde yayımlanır. 
BAŞKAN — Mladde Ihakkmda söz Miyen? 

Yolk. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kalbul 
edenlleır... Etmlyetnler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçenin reddi 
«Maldde 42. — Anlayasa Mahkemesinin göre

vime girmiyen konulara 'ilişkin idİlelkçe'lıer reid-
dıolunur. Ret karanı, dilekçe sahibine tebliğ olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etrmjyelnler... Kabul edilmiştir. 

Dâva ve işlere bakmanın caiz dlmıadığı haller 
Madde 43. — Anayasa Mahkemesi Başkan 

ve üyeleri : 
1. Kendilerine aidolan veya kendilerini il

gilendiren dâva ve iğlere; 
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2. Aralarınlda evlilik bağı kalmış olsa ibiie, 

eşinin, kain !ve sılhıiyelt yönünjden usul ve fulru-
ğunun; Idörldüncü dereceye kadaır «Ibu derece 
dâhil» 'kan yönünden; ve sıhriyeti doğuran ev
lilik kaülkimış olsa b'ii'e üçüncü dereceye Ika&ar 
«bu derece dâhil» sıhriyet yönünden cüvar hı-
STimlaımnın; veya aralarında evlâtlık bağı bulu
nan kimselerin dâva ve işlerime; 

3. Dâva ve iş sahiplerinin vekilli, vasisi ve
ya kayyımı sıfaltiyie hareket etltiği dâva ve iş
lere; 

4. Hâlkiım, savcı veya halkem sıfatliyıle bak
mış vıeytahu't tanık veya Ibilirkişli alarak üzerin
de beyanda bulunmuş olduğu dâva ve işlere, 

Bakam azllar. 

BAŞKAN — Madde haıkkında söz istiyen Mar 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (îsltabul) — Muhterem arkadaş
lar; Hükümet ttalsarısınm 44 ncü malddesinldefki 
beşinci 'bemdlioı de Anayasa Komisyonu meltinıine 
ilâve edilerek ve 2 nci benftitetkü birinci «ve» nin 
«veyia» olarak okunmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 43 ncü maddeyi Hü
kümet 'başarısının 44 ncü (maddesindeki 5 nci 
'bendi de Ainayasa Komisyonu metnine ilâtve 
edilerek yeniden ıcılkutuyorulm. 

Dâva ve işlere bakmanın caiz olmadığı haüer 
Maldlde 43. — Anayaısa Malhkemesi Baş/kan 

ve üyeleri: 
1. Kendilerine a'iidolan veya Ikenldilerini il-

gilenldlilren dâva ve işlere; 
2. Abalarında eylüllik bağı kalkmış -olsa bile 

eşinin, kan ve sıhriyet yönünden usul ve furu-
ğunun, dördüncü dereceye kadar (bu derece dâ
hil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik 
kalkmış olsa bile üçüncü dereceye Ikadar ( bu 
derece dâhil) sılhriyet yönünlden civar hılsımllairı-
nm veya aralarında evlâtlıik Ibağı bulunan kim
selerin dâva ve işlerine; 

3. Dâva ve iş Rahiplerinin vekilli, vasisi ve
ya kayyımı sıflaltBylle hareket ettiği dâva ve iş
lere ; 

4. Hâlkiım, savcı veya hakem sıfatiyle bak
mış veyahut -tanılk veya bilirkişi olanak üzenin
de beyanda bulunmuş ollduğu dâva ve işlere, 

5. Istişari imütıalâa ve kanaalt Ibeyan eHmiş 
olduğu dâva ve işlere, 

Bakamazlar. 
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BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su-
nuyorulm. Kabul edenler... EtmiyenJler... Kabul 
edilmişjtir. 

Başkan ve üyelerin reddi 
Madde 44. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyeleri, tarafsız hareket edeıriiyecekleri kanısını 
haklı kılan hallerin dâva açılmadan veya iş mah
kemeye gelmeden önce mevcudolduğu iddiasiyle 
reddolunabilir. 

iBu takdirde, Anayasa Mahkemesi, reddedilen 
üye katılmaksızın, ret konusu hakkında kesin ka
rar verir. 

Ret şah»idir. Kurulun toplanmasına mâni ola
cak sayıda üyenin reddine ilişkin talepler dinlen
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ret dilekçesinin reddi 
(Madde 45. — Ret dilekçesinde, ret sebepleri

nin açıkça gösterilmesi ve lüzumlu ispat vasıta
larının hep birlikte ibMirilmesi gereklidir. Bu 
şartları kapsamıyan dilekçeler reddolunur. 

Yemin delil teşkil etmez. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çekinme 
Madde 46. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin, 43 ncü maddede yazılı sebeplere da
yanarak dâvaya veya işe bakmaktan çekinmeleri 
halinde, Anayasa Mahkemesi, çekinme isteğinde 
(bulunan Başkan ve üyenin de iştirakiyle, konu 
(hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme iste
ğinde bulunan Başkan veya üye oylamaya katıla
maz. 

Kurulun toplanmasına mâni 'olacak sayıda 
üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

Yersiz ret talepleri 
Madde 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin reddine ilişkin taleplerin reddi halin
de, ret istiyenden, Mahkemece, ret istemenin ma-
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Ihiyetine göre, bin liradan beşlbin. liraya kadar 
para cezası alınır. 

Yukardaki fıkraya göre hü'kmolunan para ce
zası, Âmme Alacaklarının tahsil usulü hakkında 
21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna 
ıgÖre tahsil edilir. 

BAŞKAN — Ali Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞ-IÂT (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, tâyin edilen cezayı çok fahiş bulmak-
' tayız. Bu durum karşısında bu cezayı göze ala
rak ret talebinde bu'lunulabileceği kanaatinde de
ğiliz. Bu cezanın daha mâkul bir miktara indi
rilmesinin daha hakkaniyete uygun olacağı kana
atindeyim. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş olan tak
rirleri okuyoruz : 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi tasarısının 47 nci mad

desinin müzakeresinde Bütçe Encümeni metninin 
oya arz edilmesini saygı ile teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Başkanlık Katına 
Anayasa Mahkemesi Kanununun 47 nci mad

desinin Bütçe Komisyonu değiştirişi şeklinde oya 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
'Cihat Bilıgehan 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, aradaki fark çok basit olmakla beraber 
ıbundan sonra kanun tedvin ederken raıslıyacağı-
mız bir husus olduğu için huzurunuzda arz etmek 
istiyorum. 

Aradaki fark, bizim kendi metnimizde Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 
tarihini ve numarasını zikretmiş olmamızdır. 

'27 Mayıstan sonra kanun numaralan birbi
rine karışmaya başlamıştır. 27 Mayıs 1960 tan, 
bu Meclisin kurulmasına kadar çıkan kanunlar, 
yeniden Ibirden itibaren numara almıştır. Bu 
Anayasaya göre; Meclisin ka'bul etmeye başlamış 
olduğu kanunlar da yine birden itibaren numara 
almaya başlamıştır. Her hangi bir karışıklığı ön
lemek maksadiyle, biz komisyonumuzda bir usul 
olarak, daima kanunların tarilh ve numarasını zik
rediyoruz. 
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BAŞKAN — Cihat Bilgdhan. 
CİHAT BlLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 

takririm hakkında konuşmak istiyorum. Bütçe 
'Komisyonu değiştirişi kıymetli Coşkun Kırca ar
kadaşımın beyan buyurdukları gibi kısadır. Bu 
kanunların ehemmiyetinin esas alınması lâzımgc-
lir. Burada biz diyoruz ki; Âmme Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkındaki Kanun, bunun tarih ve 
numarası ne olursa, olsun Ibu kanuna göre alınacak 
deme'Mr. Bütçe Komisyonunun kabul etmiş ol
duğu usulün ehemmiyeti bakımından daha uy
gundur. Bu bakımdan takririmizin kabul edilme
sini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
47 nci maddede 500 liradan 2 500 liraya ka

dar para cezası verilmesini arz ve teklif ederim. 
'Giresun 

Ali Cüceğhı 

(Cihat Bilgehan'm önergesi tekrar okundu.) 
(Reşit Ülker'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Üç takrirden en aykırısı, ceza

nın, 500 liradan 2 500 liraya kadar olmasına 
mütedair olan Ali Cüceoğlu'nun takriridir. Bu 
takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Diğer iki takrir Bütçe Encümeninin metninin 
kabul edilmesine mütedair olup aynı mahiyette
dir. Bu takrirleri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu filhal iştirak ediyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — O halde Bütçe Komisyonunun 

metnini okuyoruz : 
v Yersiz ret talepleri 

Madde 47. — Anayasa Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin reddine ilişkin taleplerin reddi halin
de, ret istiyenden, mahkemece, ret isteminin ma
hiyetine göre, bin liradan beş bin liraya kadar 
para cezası alınır. 

Yukardaki fıkraya göre hükmolunan para ce
zası, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın
daki Kanuna göre tahsil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi 
Madde 48. — Anayasa Mahkemesinde bakı-
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lan dâva veya iş dolayısiyle bilgisine başvurulan 
bilirkişi veya tanığın dinlenmesi usul kanunları 
gereğince resmî bir makamın iznine bağlı bulu
nup da, Devlet menfaatlerine zararlı olacağı mü-
lâhazasiyle izin verilmediği takdirde; Mahkeme, 
izin vermeye yetkili kimsenin sözlü veya yazılı 
mütalâasını aldıktan sonra, izin vermemenin yer
sizliğine üçte iki çoğunlukla karar verirse, bilir
kişi veya tanık sır saklama ödevine dayanamaz. 

Ancak, izin vermemek keyfiyeti, açıklanma
sında mahzur bulunan sırrın Türkiye Cumhuri
yetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile bir
likte yabancı Devletlere de ilişkin bulunması se
bebine dayanıyorsa, yetkili makamın bu husus
taki kararı kesindir. 

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

Hare ve resimlerden muafiyet 
Madde 49. — Bu kanunun 20 nci maddesinin 

1 ve 2 nci bentleri uyarınca kanunların ve Ya
sama Meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykı
rılığı sebebiyle yapılan müracaatlar ile 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 madde
nin 6 nci bendi gereğince yapılacak istem ve iş
lemler hare ve resme tâbi değildir. 

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

Anayasa Mahkemesi kararlarının 
yürürlüğe girmesi 

Madde 50. — Anayasa Mahkemesinin karar
ları kesindir. 

Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline karar verilen kanun veya İç
tüzük veya bunların belirli hükümleri, karar ta
rihinde yürürlükten kalkar. 

Gerekli gördüğü hallerde, Anayasa Mahkeme
si, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ay
rıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın verildiği 
günden bağlıyarak altı ayı geçemez. 

Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya İçtüzü
ğün veya bunların belirli hükümlerinin iptali 
halinde meydana gelecek olan boşluğu, kamu 
düzenini tehdidedici mahiyette görürse 2 nci fık
ra hükmünü uygular ve boşluğun doldurulması 
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için Yasama Meclisleri başkanlıkları ile Başba* 
kanlığı durumdan haberdar eder. 

Anayasa Mahkemesi, 20 nci maddenin 2 nci 
bendi gereğince verdiği hükümlerin olayla sı* 
mrlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına dâ 
karar verebilir. 

İptal kararı her halde geriye yürümez. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; bu 50 nci maddenin birinci fıkrasına 
ufak bir ilâve teklifinde bulunuyoruz. «Ancak > 
karann ilânından itibaren bir ay içinde maddi 
hataların tashihi istenebilir.» 

Bir hukuk prensibidir: Bütün mahkemelerde 
aşikâr maddi hataların düzeltilmesi istenebilin 
Buraya da bu hükmün konmasını bir hukuk 
prensibinin zaruri neticesi olarak gördük. Tanİ 
maddi bir hata olabilir. Rakamda bir hata ola* 
bilir. İsimde bir hata olabilir. Başka birtakım 
gözle görülür aşikâr hatalarla malûl bir karann 
mücerret kesin karardır diye dokunulmaz halde 
bulunması mahkemenin haysiyetini, mahkemenin 
gururunu sarsabilir. Bunu temin bakımından 
böyle bir teklifte bulundum. Tasvibini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ* 

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş* 
lar, umumi hukuk prensibi hepimizin bildiği gi* 
bi, şudur ki; maddi hatalara hiçbir zaman itibar 
edilmez. Eğer böyle bir maddi hata varsa, bu bir 
asır sonra keşfedilse bile, tatbik edilmemesi icab-
eder. Bu bakımdan bu düşünülemez. 

Reşit Ülker arkadaşımızın istediği gibi ka
nuna bu cümleyi ilâve edersek, bunun mefhumu 
muhalifinden, sanki bir ay sonra tashihi isten
memiş olan maddi hatalar hüküm ifade edecek
miş 'gibi bir mâna çıkar ki bunu çok tehlikeli 
görüyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Takrirler var okutuyorum. 

Başkanlık Katma 
Anayasa Mahkemesi Kanununun 50 ncü 

maddesinin Bütçe Komisyonu değiştirişi şek-̂  
ünde oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul Balıkesir 
Reşit Ülker 'Cihat (Biigehan 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Biz ge
ri alıyoruz. 
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BAŞKAN — Takrir geri alındığına göre, 

madde hakkında başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul buyu-
ranlar... Ka'bul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yayınlanması 
Madde 51. — Anayasa Mahkemesi kararları 

Resmî Gazetede derhal yayınlanır ve Devletin 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını, bütün gerçek ve tüzel kişileri ve 
teşekkülleri bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Başkan ve üyelerin şahsî ve görevle ilgili 
suçlan 

Madde 52, — Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyelerinin görevlerinden doğan veya ıgörev-
leri sırasında İşledikleri suçlar için soruşturma 
açılması, Anayasa Mahkemesinin karanna 
bağlıdır. Soruşturma, açılmasına karar veril
diği takdirde, gerekli soruşturmayı yapmak 
ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 
gereken kararı vermek üzere üç üye görevlen
dirilir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir. 
Kurul üyelerinin seçilmesine, soruşturmanın 
yapılmasına ve bahis konusu kararların veril
mesine dair esaslar, Anayasa Mahkemesi içtü
züğünde »gösterilir. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 
şahsi suçlarının takibinde, Yargıtay üyelerinin 
şahsi suçlarının takibine ilişkin hükümler uy
gulanır. 

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

Beşinci kısım 
Personel işleri ve malî işler 

Bütçe 
Madde 5'3. — Anayasa Mahkemesi, genel 

bütçe içinde bağımsız bütçe ile yönetilir. 
Bütçenin birinci derecede İta 'amirliğini 

Başkan; ikinci derecede ita* amirliğini Genel 
Sekreter yapar. 

Anayasa Mahkemesinin muhasebe işleri, 
Adalet Bakanlığı 'Muhasebe Müdürlüğü tara
fından yapılır. 
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Masraf tahakkuk memurluğu görevi, Baş

kanın tensibedeceği bir memur tarafından ye
rine getirilir. 

Yasama meclisleri 'komisyon ve genel ku
rullarında bütçe ile ilişkin ^görüşmeler esnasın
da Adalet Bakanı veya tensibettiği takdirde, 
Anayasa Mahkemesi öenel Sekreteri hazır bu
lunur. Bu görüşmeler sırasında, Anayasa Mah
kemesi Başkan ve üyeleri izahat vermek üzere 
davet edilemezler. 

BAŞKAN — 'Madde Ihakkmda, buyurun. 
CİHATBİLGEKAN (Balıkesir) —Efendim; 

bizim değiş'tirişimiz gayet küçük bir noktaya 
temas ediyor. Burada, Anayasa Komisyonu: 
«Anayasa Mahkemesi genel bütçe içinde ba
ğımsız bütçe ile yönetilir» demiş. Biz ise şunu 
teklif ediyoruz: «'Genel bütçe içinde kendi büt
çesiyle yönetilir» diyoruz. Bizim bildiğimize 
göre «bağımsız bütçe» diye bir şey yoktur. 
Komisyonumuz bunu kaldırmış «kendi bütçe
siyle» kelimelerini ikame etmiştir. 'Takririmi
zin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Coşkun Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arka
daşlarım, genel bütçe içinde bağımsız bütçe tâ
biri, Hükümet tasarısında da mevcuttur. Ko
misyonumuza izahat veren Maliye Bakanlığı 
mümessilleri bu tâbiri kendilerinin telkin ve 
teklif ettiklerini söylemişlerdir. Bu kanaatimiz
ce Mehmet Altms'oy arkadaşımızın da çok hak
lı ^olarak temas ettikleri gibi, pek ufak bir me
sele değildir. 

Ayrıca, ufak bir teknik fark da mevcuttur. 
Meselâ; Emndyet Umum Müdürlüğü genel büt
çe içinde kendi bütçesi ile yönetilir. Anayasa 
Mahkemesinden farkı şurada: Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesinin birinci derecede âmiri 
itası İçişleri Bakanıdır. 

Anayasa Mahkemesi gibi 'her bakımdan ba
ğımsız »olduğunu belirtmek mecburiyetinde ol
duğumuz bir mahkemenin bütçesini yöneltir
ken bu malhkemenin birinci derecede ita âmiri 
bir Bakan olmayıp, Anayasa Mahkemesi Baş
kanının kendisidir. O bakımdan fark -görüyo
ruz. 

Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığını, ken
disine Meclis tarafından hasredilmiş olan tah
sisatı sarf ederken dahi bağımsızlığını belirt
mek bakımından faydalı görüyoruz. 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaş
larım ; bu saatten sonra vaktinizi fazla işgal et-
miyeceğim. Fakat Bütçe Encümeni değiştirici 
filhakika bugün mer'i 'Muhasebei Umumiye Ka
nunu (hükümlerine mütenazır ve uygundur. Bu
nun dışında bir tâbir ne Anayasa Mahkemesinin 
bağımsızlığiyle, yüksek varlığiyle ilgili ne de 
bu gibi şeylerle ilgili olabilir. Bizim terimimi
zin, bilhassa, Bütçe Komisyonu maddesinin, bu 
şekilde kabul edilmesini istifham ederim. 

«Kendi bütçesi» olabilir, ama, «genel bütçe 
içinde bağımsız bütçe», böyle bir tâbir şimdi
ye kadar geçmemiş. Sayın Coşkun Kırca lüt
fetsinler, verdikleri misal sureti katiyede hâ
disemize müşabih değildir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Dahiliye Vekâ
letinin bir şubesidir ve birinci dereceden ita 
âmiri Dahiliye Vekilidir. Ama, Anayasa Mahke
mesinin birinci dereceden ita âmiri başkandır, 
ikinci derece'dem genel sekreterdir. 

Bizim tâbir daha teknik ve daha kanuna 
uygun bir tekliftir. Lütfen kabul ediniz de 
münakaşayı uzatmıyalım. 

BAŞKAN — 53 ncü maddenin, Bütçe En
cümeninin kabul ettiği şekilde olmasını isti-
yen bir teklif vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlıgaua 
Bütçe Encümeninin 53 ncü maddesini de-

ğiştiriş şeklinin oya arzını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Cahit Bilgehan 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Filhal kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ettiğine göre 
Bütçe Encümeninin 53 ncü maddesini okutuyo
rum. 

Beşinci Kısım 
Personel işleri ve malî işler 

Bütçe 
Madde 53. — Anayasa Mahkemesi, genel 

bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
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Bütçenin 'birinci derecede ita amirliğini Baş- j 

kan; ikinci derecede ita amirliğini Genel Sek
reter yapar. 

Anayasa Mahkemesinin muhasebe işleri, 
Adalet Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü tara
fından yapılır. 

Masraf 'tahakkuk memurluğu görevi, Başka
nın tensibedeceği hir memur tarafından, yeri
ne getirilir. 

Yasama meclisleri komisyon ve genel ku
rullarında bütçe ile ilişkin görüşmeler esnasın
da Adalet Bakanı veya tensibettiği takdirde, 
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri 'hazır bu
lunur. Bu görüşmeler sırasında, Anayasa 
Mahkemesi Başkan ve üyeleri izahat vermek 
üzere davet edilemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul 'buyuranlar... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

özlük işleri 
Madde 54. — Anayasa Mahkemesi Başfean 

ve üyelerinin sicillerinin tutulması, izinleri ve 
sağlık durumları ile ilgili hükümler ve duruş-.-
malı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler 
ve sair özlük işleri Anayasa Mahkemesi İçtü
züğü ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyen? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil-
mişıtir. 

Yıllık izin 
Madde 55. — Yüce Divan sıfatiyle bakılan 

veyahut Anayasa gereğince m ehle tabi olan 
işlerin yürütülmesini engellememek kaydiyle, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine 
kırkbeş günlük yıllık izin verilehilir. 

Hastalık ve mazeret izinleri .genel hükümle
re tâbidir., 

Yıllık izin Balkan tarafından verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Ka'bul etmiyenler... Madde kaibul 
edilmiştir. , 

Personelin tâyini 
Madde 56. — Anayasa Mahkemesi Genel 

Sekreteri ile memur kadrosundaki personelin 
tâyinleri Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafın
dan yapılır. 
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Bunların dışında kalan personelin tâyini Ge

nel Sekretere aittir. 
18 nci madde hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. . 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Adalet Bakanlığı bölümüne eklenecek kadrolar 
Madde 57. — Anayasa Mahkemesi üyeleri

ne ve memurlarına ait kadrolarla hâkimlik mes
lekinden alınacak raportör kadroları, bu kanu
na ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kad
rolar Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin «Adalet 
Bakanlığı» bölümüne «Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı» başlığı altında eklenmiştir. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi cetveliyle "birlikte reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kahul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Diğer kadrolar 
Madde 58. — Anayasa Mahkemesinde ça

lışmak üzere Danıştay ile Ankara ve istanbul 
üniversiteleri Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgi
ler fakültelerinden alınacak raportörlere ait 
kadrolar, bu kanuna ilişik 2 sayılı cetvelde ve 
ayrı kısımlar halinde, gösterilmiş ve bu kadro
lardan Danıştaya aidolanlar Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 1 sa
yılı cetvelinde «Danıştay Başkanlığı» bölümü
ne; üniversitelerden alınacaklara ait kadrolar 
da ilgili fakültelerin teşkilât kadrolarına «Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı» başlığı altında 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Efendim, Anayasa Mahkemesinin esas mad
deleri burada bitmiştir. Geçici maddelere gel
dik. Vakit geç olduğundan dolayı, yarın saat 
.10,00 da (Gürültüler, devam devam, sesleri) 

Müsaade buyurun, iki teklif var. Birisi ta
sarının müzakeresinin ikmalini istiyor, diğeri 
ise yarın saat on da toplanmayı istiyor. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon adına 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜMÜ COŞ

KUN KİRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, bâzı maddeler takrirleri dle beraber 
Komisyona iade edilmiştir. Müsaade buyurur
sanız, komisyonumuz, takrirleri ile beraber bu 
ıiıaddeleri, yarın sabah incelemek için vakit 
bulsun. Bu takdirde, bu maddeleri yarın öğle
den sonraki oturuma getirebilir ve müzakeresi
ni yapabiliriz. Ancak, müsaade buyurursanız, 
şimdi geçici maddelerin sonuna kadar müzake
reye devam edelim. («Devam edelim», sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Heyeti Âliyenizin 
umumi temayülüne uyarak maddelerin müzake
resine devam ediyoruz. 

Altıncı kısım 
Geçici 'hükümler 

Anayasa Mahkemesinin faaliyete başlaması 
Geçici madde 1. — Anayasa Mahkemesi, bu 

kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç bir ay içerisinde faaliyete geçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 
ilânı 

Geçici madde 2. — Anayasa Mahkemesinin 
görevine başladığı, Resmi Gazete ile ilân edi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

îlk defa seçilen üyelere tebligat ve ilk başkanlık 
seçimi 

Geçjici madde 3. — Anayasa Mahkemesi üye
liğine ilk defa seçilenlerin adları, kendilerini 
seçen makam, kurul ve yasama meclisi başkan
lığı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına bil
dirilir. Millet Meclisi Başkanlığı, durumu seçi
lenlere tebliğ ile andiçme töreni tarihini tesibit 
ederek bu törende hazır bulunacak olanları da
vet eder. 
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Anayasa Maihkemesi Başkanının seçimi için 

yapılacak toplantıya en yaşlı üye Başkanlık 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eski kuruluşuyla Askerî Yargıtayda aday seçimi 
Geçici madde 4. — Askerî Yargıtayın, Ana

yasanın derpiş ettiği şekilde kurulması tarihine 
kadar, bu kanunun 6 ncı maddesi uyarınca As* 
kerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından gösteri
lecek üç aday, Askerî Yargıtayda üye bulunan 
askerî hâkimler arasından seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Takrir var, sesleri) Evet, önerge var; oku
tuyorum. 

Millet ıMeclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarısının ge

çici 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz : 

Geçici madde 4. — Askerî Yargıtayın Anava-
sanın derpiş ettiği şekilde kurulması tarihine ka
dar bu kanunun 6 ncı maddesi uyarma Askerî 
Yargıtay Genel ıKurulu tarafından gösterilecek 
üç aday, halen Askerî Yargıtay adlî üyelerinden 
teşekkül edecek kurulca Askerî Yargıtay Başsav
cısı ve adlî üyeleri arasından seçilir. 

Sivas Kastamonu 
Cevad Odyakmaz 1. Hakkı Yılanlıoğlu 

İstanbul Erzurum 
M. Rıza Bertan Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Takrirle beraber 
maddenin komisyona iadesini istiyoruz. 

ASIM EREN (Niğde) — Bu mevzuda konu
şacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Reis Bey, maddeyi 
komisyona istemiştik, konuşmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Fikirlerini beyan etsinler ve ko
misyon muttali olsun. Buyurun, Asım Bey. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım, Anayasanın geçici 6 ncı maddesi gereğince 
Askerî Yargıtayın diğer kurumlar ve kurullar 
gibi yeniden kurulması gerektiğinden, bir ay -sar
fında, yani 25 Mayısa kadar yeniden kurulması 
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ve işlemeye başlaması meşrut olduğundan, bu se
beple Büyük Meclise müracaat eden Millî Savun
ma Bakanlığı getirdiği Askerî Yargıtay kanun 
tasarısının, havalesi gereğince, benim de mensub-
olduğum Millî Savunma Komisyonuna iletmiştir. 
Komisyonda Bakanlık yetkilileri bu sebebi ileri 
sürerek kanun tasarısının bir an evvel çıkarılması 
lehinde bulunmaktadırlar. Acaba Anayasa Ko
misyonu, bu husustaki mütalâasını açıklarlar mı? 
ıFilhal müstaceliyet kabul etmemiz mümkün mü
dür, değil midir? Mesaimiz çok sıkı olduğu için, 
mesaimizi tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Bir
çok kanun tasarıları gelmiş olduğundan takdim 
hükmünü ancak Anayasa Komisyonunun vere
ceği mütalâasına istinadettireceğiz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN-— Buyurun, komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Anayasanın geçici 7 nci maddesi şöyle di
yor : 

«Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni or
gan, kurum ve kurulların kuruluş ve işleyişleriy-
le ilgili kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ilk toplantısından başlıyarak en geç altı ay 
içinde ye bu Anayasa ile konulması emredilen di
ğer kanunlar da en geç iki yıl içinde çıkarılır.» 
ıŞîındi, bu Anayasa ile hukuk düzenimize getiri
len iki yeni kurul var. Birisi, halen kanunu mü
zakere etmekte olduğumuz Anayasa Mahke
mesi, diğeri Yüksek Hâkimler Kurulu, Bunun 
dışındaki Anayasa kurulları, hukuk düzenimizde 
esasen mevcuttur. 

Bilfarz; Askerî Yargıtay eskiden bir Anaya
sa müessesesi değildi. Bu sefer Anayasa müesse
sesi ise, maddede kasdedilen bu değildir. Bu, 
Anayasayla kabul edilmiş olan yeni bir organ 
mânasına gelmez. «Anayasaya ithal edilmiş olan 
organ, kurumlar ve kurullar» denilseydi o zaman 
doğru olurdu. Ve Askerî Yargıtay teşkilâtı hak
kındaki Kanunun da altı ay içinde çıkması ikti
za ederdi. Maksat bu değildir. Askerî Yargıtay 
halen vardır. Burada sadece iki yeni kurul İlâ
ve edilmektedir. Bunlardan biri, Yüksek Hâkim
ler Kurulu, diğeri, Anayasa Mahkemesidir. Bu 
itibarla, Cevad Odyakmaz arkadaşımızın takriri
nin komisyonda görüşülmesine bu bakımdan da 
ihtiyaç vardır. Çünkü; Askerî Yargıtay Kanunu 
muhtemelen Anayasa Mahkemesi Kanunundan 
daha sonra çıkacaktır, 
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BAŞKAN — Madde komisyonun isteğine bi

naen takrirle birlikte komisyona verilmiştir. 

Eski kanunlar hakkında iptal dâvası açılması 
Geçici Madde 5. — Anayasa Mahkemesinin 

görevine (başladığı tarihte yürürlükte olan her 
hangi bir kanun veya belirli bir kanun hükmü 
hakkında, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırılığı id-
diasiyle, 211 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
makam, kurul, kurum ve kişiler tarafından, bu 
kanun hükümleri uyarınca iptal dârvası açılabi
lir. 

Bu halde, iptal dâvası açma hakkı, Anayasa 
Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Ga
zete ile ilân edildiği tarihten itibaren altı ay son
ra düşer. 

Yukardaki fıkralar, kanun adını taşımamak
la beraber kanun mahiyetindeki sair metinler için 
de uygulanır. 

25 Ekim 1961 tarihinden önce yasama orga
nınca alman yorum istemlerine ilişkin kararlar 
hakkında bu madde gereğince iptal dâvası açıla
maz. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu şekilde ka
rar konusu teşkil etmiş kanun veya kanun mahi
yetindeki metinleri veyalhut bunların belirli mad
de ve hükümlerini, yorum istemine ilişkin karar
da açıklanan mâna içerisinde ele almak mecburi
yetindedir. 

BAŞKAN — Söz isfiyen var mı? Yok... Mad
deyi reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M. B. K. tarafından çıkarılmış olan kanunların 
durumu 

'Geçici Madde 6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden 
(bu tarih dâhil) itibaren 5 Ocak 1961 tarihine 
kadar (Ibu tarih dâihil) kabul edilen kanun mahi
yetindeki kararlar ve kanunlar aleyhinde, 20 nci 
maddenin 1 ve 2 nci bentleri gereğince Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma I 

Kurulundaki işlerin devri 
Geçici madde 7. — 1. Anayasa Mahkemesi

nin görevine başladığının Resmî Gazetede ilân 
edildiği gün, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek 
Soruşturma Kurulunun hukuki varlıkları sona 
erer. 

2. 12 Haziran 1960 tarihli ve J sayılı Ka-" 
nunun 6 ncı maddesinde zikredilen sakıt Cum
hurbaşkanı 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 
Kararı uyarınca, Anayasa Mahkemesine tevdi 
olunur. 

3. — Bu kanunun yayımı tarihinde, 22 Ara- I 
lık 1960 tarihli ve 169 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (A) bendinde zikredilen sakıt bakan
ların görevleriyle ilgili suçlariyle bunların fiil
lerine iştirak edenlerin suçlarına ilişkin olup 
Yüksek Adalet Divanınca henüz karara bağlan
mamış bulunan dâva dosyaları, Anayasa Mah
kemesine ; 

4. 3 ncü bentte gösterilen şahısların yine 
bu bentte yazılı suçlarından dolayı Yüksek So
ruşturma Kurulunca henüz karara bağlanmamış 
bulunan dâva dosyaları, Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince işlem yapılmak üzere, Millet 
Meclisi Başkanlığına; 

5. 2 ve 3 ncü bentlerde zikredilen şahısla
rın vazifeyle ilgili olmıyan suçlariyle sakıt mil
letvekillerinin suçlarından dolayı Yüksek Ada
let Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun 
elinde bulunan dosyalar, genel hükümler daire
sinde işlem yapılmak üzere, ilgili mercilere 

Tevdi olunur. 

6. Sakıt Bakanların görevleriyle ilgili suç
lariyle, bu suçlarda iştiraki bulunanlar hakkın
da Yüksek Adalet Divanına açılmış olan dâva
lara veya bu suretle Yüksek Soruşturma Kuru
lunun elinde bulunan tahkikat dosyalarına ko
nu teşkil fiillerden dolayı gayrimeşru iktisapla
rı da mevcutsa, dâva açılan dosyalar, Anayasa
nın 90 ncı maddesi gereğince işlem yapılmak 
üzere, Millet Meclisi Başkanlığına tevdi olunur. 

Bu halin dışında kalan gayrimeşru iktisap 
dosyaları, 22 Aralık 1960 tarihli ve 170 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi gereğince, kanuni merciine 
devrolunur. 
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7. Yukardaki bentlerde yazılı şahıslar hak

kında Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruş
turma Kurulunca ittihaz olunmuş tedbir ve ka
rarlar, ilgili mercilerce aksine bir karar verilin-, 
eeye kadar muteberdir. 

8. Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek So
ruşturma Kurulunun kuruldukları günden hu
kuki varlıklarının sona erdiği güne kadar tah
kikat ve dâva sebebiyle ellerinde mevcudolup 
yukardaki bentlerde zikrolunanlarm dışında ka
lan bilcümle evrak, belge ve dosyalardan Yük
sek Adalet Divanını ilgilendirenler Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına, Yüksek Soruşturma 
Kurulunu ilgilendirenler de Millet Meclisi Baş
kanlığına hıfzedilmek üzere tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Efendim, be
nim bir tadil takririm var. 

BAŞKAN — Var efendim. Madde hakkında 
söz istiyen var mı? Yok. 7 nci maddenin tadili 
hakkında önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi Teşkilât Kanununun 

geçici 7 nci maddesinin 7 nci bendinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Madde : 7, Bent :7 : 
7, Yukardaki bentlerde yazılı şahıslar hak

kında Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruş
turma Kurulunca ittihaz olunmuş tedbir ve ka
rarlar, ilgili mercilerce aksine bir karar verilin
ceye kadar, muteberdir. 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruştur
ma Kurulunca ittihaz edilmiş bulunan tedbirler, 
dosyaların yukardaki bentlerde gösterilen mer
cilere tevdii tarihinden itibaren en geç bir ay 
içinde, tedbirin devamına karar verilmediği tak
dirde, kendiliğinden kalkar. 

Muhterem Başkanlığa 
Geçici 7 nci maddenin birinci bendinin aşa

ğıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 

Geçci madde 7. — 1. Anayasa Mahkemesi
nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 
Kanunun Resmî Gazetede ilân edildiği gün Yük-

— 411 -



* 

M. Meclisi B : 72 
sek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Ku- I 
rulunun hukuki varlıkları sona erer. I 

Aydın 
Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRÇ A (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Reşat özarda arkadaşımızın, bu 
maddenin 7 nci bendine bir fıkra ilâvesi için 
verdiği önergeyi, komisyonumuz kabul etmekte
dir. Ancak Talât Asal arkadaşımızın bir telkini
ne uyarak, «gösterilen mercilere tevdii tarihin
den itibaren bir ay içinde» değil «en geç bir ay 
içinde» tâbirinin ilâvesiyle bu önergenin oya 
konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Reşat özarda'nm önergesini 
tekrar okuyoruz. 

(Tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Şimdi, ikinci önergeyi okuyoruz. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (C. Sen. Üyesi) — Orhan Apaydın Beyin 
verdiği önerge, Anayasanın geçici 8 nci maddesi
ne muhaliftir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (C. Senatosu Üyesi) — Eğer okunurken tak
riri iyi zaptedebildiysem, öyle tahmin ediyorum 
ki, takrir sahibi, bu kanunun Resmî Gazetede I 
neşredilmesi anından itibaren Yüksek Adalet Di- I 
vanının ve Yüksek Soruşturma Kurulunun vazi
felerinin ve hukuki varlıklarının sona ereceğini I 
arzu etmektedirler. I 

Anayasamızın geçici 8 nci maddesine göre: I 
«Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum I 
ve kurullar, kuruluş 'kanunları yürürlüğe konu- I 
larak görevlerine başlayıncaya kadar, bu konu- I 
lardaki hükümlerin uygulanmasına devam olu- I 
nur» demektedir. I 

Farz edelim ki, böyle bir kayıt yoktur. Bu- I 
na rağmen, hukuki varlıklarının mürtefi oldu- I 
ğunu kabul edeljım. Devir muamelesini kim ya- 1 
pacak, geçici muddeye göre yeni mahkeme ku- I 
ruluneaya kadar alınacak kararlar olacaktır. I 
bu kararları kimler verecek? Yani, bir taraftan I 
bir endişeyle, bir hukuki varlığı sona indirmek I 
isterken,! bunun karşısında, hukukta içinden I 
çıkılmaz birçok yeni, hâdiseler ihdas edilmiş | 
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olacaktır. Kaldı ki, Anayasa metnine de muha
liftir. Takriri kabul buyurmamanızı istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Orhan Apaydın. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu eski bir münakaşadır. Bende
niz Yüksek Adalet Divanının bu geçici sekizin
ci maddeyle alâkalı bulunmadığı kanaatindeyim. 
Eski bir kanaatm, bunu yine muhafaza ediyo
rum. Bu kanaat tahtında bu tadil teklifinde bu
lundum. Fakat geçici 8 nci maddeye taallûk et
se dahi, bu kanun Resmî Gazete ile neşredildiği 
gün, meriyete girecektir. Yani maddi bakımdan 
değil, fakat hukuki bakımdan Anayasa Mahkeme
si bir varlık kazanacaktır. 

Şimdi, Yüksek Adalet Divanında görülmek
te olan dâvalar vardır, Adalet Divanı bu dâ
vaları görebilecek midir, Bendenzin kanaatine 
göre göremiyeeektir. Çünkü kanun meriyete 
girmiştir, o kanunun icra edilmesi lâzımdır. Bu 
bakımdan, bu zaviyeden tadil teklifimi arz edi
yorum. Benim teklifim «vazifeleri sona erecek
tir» şeklinde komisyonca değiştirilebilir. Yal
nız Yüksek Adalet Divanının vazifesi, bu kanu
nun meriyete girmesiyle birlikte sona erecektir. 
Vazifesi sona erdiğine göre, bu tarihten sonra 
vereceği kararlar, vazifesizlik kararı olacaktır. 
Bunu tasrih etmek için bu tadil teklifini arz et
miş bulunuyorum, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Takriri 
okuyup reylerinize arz edeceğim. (Anayasaya 
aykırı, sesleri) Anladık, efendim. Hükümet Ana
yasaya aykırıdır, diyor. Takrir sahibi değildir 
diyor. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo -
nu) — Anayasa Komisyonu ne diyor, onu din-
liyelim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum,! efendim. 
(Orhan Apaydm'ın takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum, 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi tadili ile birlikte okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Adaleft Divanı ve Yükselk Soruştuırtma 
Kurulundaki İşlerim devri 

Geçûlci madlde 7. — 1. Anayasa Mahkemesi
nin görevine başladığının Retsmî Gazetede ilân 
edliMiği gün, Yüksek Adalet Divanı l e Yüksek 
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Soruşturma Kurulunun hukuiki vıarhMarı sıona ı 
erer. 

2. 12 Haziran 1960 tarihlli ve 1 isüayıüı Kanu
nun 6 ncı 'maıdldelsiinde zikredilen sâikıt Cumhur- j 
(başkam He Siğili ölüp Yüksek Soruşturma Kuru- | 
lu veya Yüksek Adalet Divanı tarafından kara- I 
ra bağlanmamış olan dosyallar, Millî Birlik Ro- I 
miltelsıiınin 7 Temmuz 1960 tarihli ve 2 sayılı Ka- i 
raırı uyarınca, Anayasa Mehkemesine Itevdi olu
nur. 

o. Bu kanunun yayının tarihinde, 22 Aralık j 
.1960 'tarihli ve 169 ısayılı Kanunun i -ncı mad
desinin (A) bendinde zikredilen sâkıit Bakanla
rın göreVlerliyle ilgili ısuçjlarilyle bunların fiille-
(rtine iştirak edenlerin suçlarına ülişklin olup | 
Yükselk Adalet Divanınca henüz ikarara Ibağlaın- ' 
maımış bulunan davla Idosyaıları, Anayasa Maöı- ı 
keimesine; 

4. 3 neü benltite gösterilen şahısların yine bu ı 
bentlte yazılı »uçlarından 'dolayı Yüksek Soruş
turma Kurulunca henüz karara bağlanmamış bu
lunan dâva Idoisyalları, Anayasanın 90 ncı mad-
de&i gcreğinıce liişlelm' yapılmak üzere, Millet Mec
lisi Başkanlığına; 

5. 2 ve 3 ncü bentlerde ziikreıdilen şahısla
rın vazife iiıle lilglili olmıyan ısuçlariyle isâkıt mil
letvekillilerinin sucularından dolayı Yüksek Ada- j 
le!t Divanı lüle Yülksdk Soruştuınma Kurulunun 
elinde (bulunlaın dosyalar, ıgenel hükümler daire- • 
(Sİ'nde işllem yapıllımak üzere, ilgili m-ercilere, 

Tevdii olüffiur. 
6. Sakıt Bakanların görevleriyle illgiüi suç-

lariyle, bu suçlarda iştiraki bulunanlar ıhaikikır.-
da Yüksek Adalet Divanına aç ılımış olan dâva
lara veya bu sureitle Yükselk Soruşturm'a Kuru- I 
lu-nun elinde bulunan tahkikat dosyalarıma kıo- j 

,/ 
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mı teşkili edem fiMleıden dolayı gayrinıeşru' ik
tisapları da ımevıcutsa, dâva açılan dosyalar-, 
Anayanlalnın 90 nıcı imaiddesi gereğince işleim ya
pılmak üzere,, Millet Meclisi Başkanlığına tevdi 
olumıur. 

Bu hailin dışında kalan gayrimeşru iktüsıap 
dosyaları, 22 Aralık 1960 tarihli ve 170 sayılı 
Kanunun 1 ncii maddesi gereğince, kanuni (mer
ciine devrolumrr. 

7. Yulkardaki 'bentlerde yazılı şahıslar hak
kında Yüksek Adıallet Divanı ve Yüksek Soruş-
turma 'Kurullluınca ittihaz 'olunmuş tedbir ve ka
rarlar, ilgili mercilerce aksine bir karar veıri-
lincilye kadar muteberdir. 

Yükselk Adalet Divanı ve Vükseik Soruştur
ma Kurulunca ittihaz edilmiş 'bulunan tedbirler, 
dosyalanın yukardaki bentlerde güsterilen ınier-
cilere tevdii tarihinden 'itibaren en geç. (bli'i- ay 
içinde, tedblirin devamına karar verilmediği. 
talkdirde, kendiliğinden kâilkar. 

8. Yüksek Aıdaiiet Divanı iiıle Yüksek Soruş -
tuıımâ Kurulunun kunıllduikları günden hukuki 
varlıklarının sona erdiği güne kadar tahlkîkat 
ve dâva sebebiyle ellerinde mevcuıdolup yulkar
daki bentlerde ziikrölunanlLarm ıdışmda kalan 
bilıcülmle evrak, belge ive dosyalardan Yüksıek 
Adalet Divanını ilgillendireuıller Anayasa Malı
ktım esi Başkanlığına, \rüksök Soruşturma .-Kum
lunu illgilonidiirenler.de Miillet Meclisti Başkanlı
ğına hıfzedlllınelk üzere tevdi olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi röylerinıize arz •ekld-
yorulm. Kabul edenler...'Kalbül etmüyenler... Ka
bul edillmiştir. 

1 1 . 4 . 1962 Çarşamba ıgünü saat 15,00 te top 
1 anırmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

http://illgilonidiirenler.de
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Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde toabü olunan mükelleflere ait vergilerin tehir edilin 

sine dair Kanuna verilen oyların neticesi 
(ıKanıum IkabuA edi'lmiştir) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 276 

Kabul edenler 274 
Reddedenler i 

Çekinserler ı 
Oya katılmıyanlar 172 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğiu 
Kemıal Sanibnahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Melhmet özbay 

AFYON KARAHÎ8AR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kereni özoan 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzal Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mufttafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 

ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaogm 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Müthat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Mimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tirstoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bdnay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil tnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadiı* Yavuz kan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Ganga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paıksıoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İroceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi öikten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobauoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
; Adnan' Aral 

Şehnıus Arslan * 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Gül doğan 
Recai İskender oğlu 
Vefık Pirinçcioğ'lu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
İlhami Ertem 
Fahir Giritlioğiu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hür rem Müftügü 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettlih Karaca 
Şer af ettin Konu ray 
Cevat önder 

— 414 — 



Adnan Şenyurt 
Tahsin rfTelli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizam ettin Erkmen 
Ibraibih Eteni Kılıcpğkı 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip tnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkaıı 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermaııcı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Fuat Arna 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bert an 
Ferrııh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim. Gökay 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
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Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğhı 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali Ozdikmenli 
ismail Hakkı Yıl anlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrabra a n A İti»ğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Menıduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Haklan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
'Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
Hali't Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Şevki Aysan 
Vahap Di/.(!:ıroğlu 
Soy fi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirstıy 
Ali Baran Numanoğhı 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağau^la 

Ferda Gül ey' 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılım az Akçai 
Arif Hikmet Güner 
C'evat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
'Fevzi Geveei 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Rahmi Çel t ekli 
liahmi Cünay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mume.uoğhı 

TOKAT 
Sabahattin Baybııra 
Reşit önder 
Bokir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Att Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü % 

UŞAK 
Ali Hıza. Akbıyıkoğlu 
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VAN 

Mualih Görentag 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak ı, 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
StNOP 

Mahmut Alicano<rlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Ali Coşkun Kırca 

[Oya katilmtyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Carit Oral (B.) 
ibrahim Teklin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Tungut 
ŞüJkrü Yüzbaşıöğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Gaman Bölükbaşı 
Bülent Bcevit (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt (B.) 
Ahmet Üstün (I.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken (I.) 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçcr 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaık. 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cahit Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan (B.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu (B.) 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Boğan Şen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Oyman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San (I.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nakn Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan (I.) 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
inayet Mursaloğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal (t.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil. 

İSTANBUL 
Ziya Aitmoğlu 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak <L) 
Taksin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (1>.) 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
lUıatni Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Safari Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
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Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüra 
Kemal Okyay (î.) 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fetihi Doğamçay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlar.i 
Bahri Yaztır (1. Ü.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Abdüs»amet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 
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MALATYA 

İsmet İnönü (Başbakan)) 
MANİSA 

Muamımer Erten 
Hilmi Okçu (1.) 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz (1.) 

MUĞLA 
Turan Şahın (1.) 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
RefetAksoy (Baş. V.) 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu (t.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
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Muslihittin Gürer 
(1. Ü.) 

Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Alltay 
İbrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu (I.) 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazoya U'^ 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâhattin Güven (\.) 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural (t.t 
Zeki Yağımurdereli 

URFA 
Osman Ağan 
Altalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Enoğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Cemâl öncel (!.•) 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şülkrü Kösereisıoğlu 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yüeebilgkn 

/Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
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Töpianüi M İ L L E T M E Ğ L l S İ S. Sayısı : 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit 
olunan mükelleflere ait matrahların yeniden gözden 
geçirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 

Bütçe komisyonları raporlari (1/171) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

tiayt : 7-1/1737/A - 1020 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
27 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olu
nan mükelleflere ait matrahların yeniden gözden geçirilmesi hakkında kanun tasarısı,» gerekçe
siyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Başbakan 
î. înönü 

Gerekçe 
Malûm olduğu üzere, küçük ticaret ve sanat erbabı ile, bunlar yanında çalışan hizmet erbabı 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğünden evvelki zamanlarda, muaflıktan faydalanmakta ve 
bu sebeple Gelir Vergisi ile teklif edilmemekte idi. Mezkûr kanunla ihdas olunan ^götürü usulde 
vergiye tâbi tutulan bu zümrelerden ücret erbabının 1962 bütçe yılı vergileri ve ticaret ve sanat 
erbabının 1961 takvim yılı vergileri 1962 yılının Mart ayında karnelerine yazdırılmak suretiyle 
tahakkuk ettirilecek ve aynı ay içinde de birinci taksitleri ödenmiş olacaktır. 

Şu kadar ki, bu mükelleflerin 1961, 1962 ve 1963 takvim yıllan faaliyetlerinin vergilendirilmesi 
için, Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde tâyin ve tesbit olunan götürü matrahların ekseri il
lerde bunların hakiki safi ücret veya kazançlarını gösterir şekilde tâyin olunamadığı, illerden ve 
bu kabil mükelleflerden alman çok sayıda müracaat ve şikâyetlerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

öte yandan, aynı iş nevi için muhtelif vilâyetlerde müteşekkil takdir komisyonlarınca tesbit 
edilen götürü matrahların mukayesesi de (oldukça ehemmiyetli farklar irae etmesi sebebiyle) bu 
cetvellerin, vergi adaletini ve eşitliğini memleket ölçüsünde tam mânasiyle tahakkuk ettiremiyece-
ği kanaatini uyandırmıştır. 

Bu sebeplere binaen, götürü usulde vergiye tâbi olacak ücret erbabının 1962 ve 1963 bütçe yıl
lan, ticaret ve sanat erbabının 1961 - 1963 takvim yıllan götürü matrahlannın, Vergi Usul Kanu
nuna göre yetkili takdir komisyonlannca tekrar gözden geçirilmesinin ve tarhiyatm bu suretle 
taayyün edecek matrahlara göre ifa veya ıslâhının uygun olacağı düşünülmüş ve bu maksadı temin 
etmek üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Maliye Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No : 1/171 
Karar, No : 20 

4 . 4-. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tssbit olunan mükelleflere aît matrahların yeniden 
gözden geçirilmesi hakkında Hükümet tarafından hazırlanan kanun tasarısı komisyonumuza hava
le edilmekle tasarı ve gerekçesi üyelerin iştirakiyle komisyonumuz tarafından tetkik ve müzakere 
edilerek uygun görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmek üzere havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Muş 

S. Mutlu 

Erzurum 
G. Karaca 

Sözcü 
Aydın 

N. Müren 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Bolu 
K. înal 

Kütahya 
A. Erhek 

Zonguldak 
S, T. Müftüoğlu 

Çorum 
/. Tömbuş 

Manisa 
Y. Yakut 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esat No. 1/171 t 6 . 4 . 1962 
Karar No, 23 

Yüksek Başkanlığa 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflere ait matrahların yeniden 
gözden geçirilmesi hakkında Hükümet tarafından hazırlanan ve Maliye Komisyonunca kabul edilerek 
komisyonumuza havale edilen kanun tasarısı tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Takdir komisyonlarınca tesbit edilen götürü matrahların mukayesesinde vergi adaletinin ve eşil-
liğiniıı tahakkuk ettirilemiyeceği mütalâasiyle'götürü matrahların Vergi Usul Kanununa göre yetkili 
Takdir komisyonlarınca tekrar gözden geçirilmesini ve tarhiyatm bu suretle taayyün eden matrahlara 
göreıslahını istihdaf eden Hükümet tasarısının şikâyete mevzu olan 193 ve 213 sayılı Kanun hüküm
lerini aynen muhafaza etmesi itibariyle kabulüne imkân görülememiştir. 

Malûm olduğu üzere mükellefin müracaat ve şikâyetini mucibolan sebepler takdir hatalarından 
neşet etmekten ziyade 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda münde
miç nâzı hükümlerle ilgili bulunmaktadır. 

Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit edilen mükelleflerden âdil esaslar dairesinde 
vergi tahsili için, vergi tarhiyatınm indî takdirloıden kurtarılması, esnaf muaflığı hududunun tek
rar gözden geçirilmesi, Usul Kanununda komisyonların teşekkül tarzı, ilçelerde, nahiyelerde ve köy
lerdeki esnafların kazançlarının ve sınıflarının tesbiti ile götürü masraflarının tâyini ve matrahlara 
şikâyet hususunda daha müspet esasların vaz'edilmesi lüzumu aşikârdır. 

Esasa taallûk eden bu hükümlerin yeniden tedvini cihetine gidilmedikçe, komisyonların aynı 
hükümler dairesinde telkrar takdir yapması suretiyle vergi adaletinin ve eşitliğinin temin edilemi-
yeceği neticesine varan komisyonumuz, 193 sayılı Kanunun ücretleri ve ticari kazançları götürü 
usulde tesbit edilen mükelleflere ait vergilerin- tarhiyat ve tahsilatını yeni hükümlerin tedvinine 
kadar tehir etmeyi zaruri görmüştür. 

ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmış ve aynı zamanda varidat kalemleri arasında yer 
alan Esnaf Vergisinin 1962 malî yılı içinde tahsilini temin etmek üzere bu tasarıya gerekli hüküm
ler ilâve edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Artvin 

S. 0. Avct 

İzmir 
N. Mirhelâmoğlu 

Konya 
C. Yılmaz 

Başkanvekili 
Elâzığ 

//. Müftügil 

Aydın 
/. Sezgin 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Marâş 
E. Kaplan 

Sözcü 
Ankara 

t. Seçkin 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Konya 
/. Baran 

Ordu 
. A. H. Onat 

Adana 
H. Aksay 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
R. özal 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Trabzon Yozgat 
A. Ş. Ağanoğlu C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulde tesbit olunan 
mükelleflere, ait matrahların 
yeniden gözden geçirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Ka
nunun 46 ve 64 ncü maddeleri
ne göre; 1961 - 1963 (ücretler
de bütçe, ticari kazançlarda tak
vim) yılları için götürü olarak 
tesbit edilen ücretleri veya tica
ri kazançları üzerinden vergi
lendirilecek mükelleflerin vergi
lerinin tarhına esas alınması ge
reken götürü matrahlar; kesin
leşmiş olsun olmasın, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde, Vergi 
Usul Kanununda yazılı takdir 
komisyonlarınca yeniden gözden 
geçirilir. 

Bu suretle yeniden gözden ge
çirilen götürü matrahlar Vergi 
Usul Kanununun 40 ncı mad-' 
desinin 2 numaralı bendinde ya 
zili daire, kurum ve teşekkülle
re imza karşılığında verilir ve 
aynı kanunun 41 nci maddesin
de yazılı müddet içinde ve usul 
dairesinde kesinleşir. 

MADDE 2. — Götürü ücret
leri üzerinden vergiye tâbi mü
kelleflerin 1962 ve 1963 bütçe 
yılları; götürü ticari kazançları 
ürerinden vergiye tâbi mükel
leflerin 1961, 1962 ve 1963 tak
vim yılları faaliyetlerinden mü
tevellit Gelir vergileri 1 nci 
maddede gösterilen şekilde ye-* 
niden gözden geçirilecek ve ke
sinleşecek matrahlar üzerinden 
tarh olunur. 

MADDE 3. — Her il veya il
çeye ait, yeniden gözden geçiril
miş götürü matrahların kesin-

M 

leştiği, mahallî Maliye teşkilâ-

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTÎRÎŞI 

Ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulde tesbit olunan 
mükelleflere ait matrahların 
yeniden gözden geçirilmesi 

hakkında Kanun 

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

MADDE 2. - Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞl 

Ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulde tesbit olunan 
mükelleflere ait vergilerin te

hir edilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Ka
nunun 46 ve 64 ncü maddelerine 
göre götürü usulde Gelir Vergi
sine tâbi mükellefler adına ay
nı kanunun 109 ncu maddesinin 
2, 3 ncü bentlerinde gösterilen 
müddetler içerisinde yapılması 
gereken tarhiyat, bu konuda 
yeni hükümler tedvin edilinceye 
kadar tehir edilmiştir. 

Bu kanunun meriyetinden ev
vel yapılmış olan tarhiyata müs
teniden tahsilat yapılmaz. 

MADDE 2. — Götürü usulde 
Gelir Vergisine tâbi mükellefler 
adına 1962 malî yılı içinde 193 
sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsili icabeden vergiler yeni 
tedvin edilecek esaslara göre 
tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
meriyetinden evvel yapılmış 
olan tarhiyatm birinci taksitle
rine karşılık olmak üzere bi-
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Hü. 

tınca ve mûtat 
olunur. 

usullerle ilân 

GEÇÎCI MADDE 1. — Gö
türü ücretleri üzerinden vergi
lendirilecek mükellefler 1962 
bütçe yılı, götürü usulde tesbit 
olunan ticari kazançları üzerin
den vergilendirilecekler 1961 
takvim yılı vergilerini, üçüncü 
maddeye göre yapılacak ilânın 
tesadüf ettiği tarihi takibeden 
ay içinde bağlı oldukları vergi 
dairelerine müracaatle tarh et
tirirler. 

Bu vergiler yarısı tarh edü-
dikleri ay, diğer yarısı bu ayı 
takibeden dördüncü ay zarfında 
olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir. Ancak (Götürü matrahla
rın kesinleşmemiş olması hali 
hariç) bu vergilerin tarh ve tah
sili 1962 bütçe yılını tecavüz 
edemez. 

Götürü ücretlerde 1963 bütçe, 
götürü ticari kazançlarda 1962 
ve 1963 takvim yılları vergileri 
Gelir Vergisi Kanununun genel 
hükümleri dairesinde tahakkuk 
ettirilerek tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce götürü ücret üzerinden 
vergilendirilecek mükelleflere 
1962 bütçe yılı; götürü ticari 
kazançları üzerinden vergilendi
rileceklere ise 1961 takvim yılı 
için, mevcut götürü matrahlar 
üzerinden tarh edilmiş bulunan 
vergiler yeniden gözden geçiril
miş matrahlara göre düzeltilir. 
Bu düzeltme sonunda fazla tah
sil edildiği anlaşılanlar mükel
leflerine iade, eksik tahsil edil
diği anlaşılanlar geçici 1 nci 

~ 5 ~ 
Mİ. Eo. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasa-
rınm geçici 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa-
rınm geçici 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

rinci maddede tasrih edilen mü
kelleflerce ödenmiş olan vergiler, 
yeni tedvin edilecek hükümlere 
göre tarh edilecek vergilerden 
mahsubedilir. 
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madde esasları dairesinde tahsil 
olunurlar. 

MADDE 4. — B u kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

27 . 3 . 1962 
Başbakan 

îsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A., Eyidoğan 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 

Mİ.. Ko. 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 

B. Ko. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye Bakam yürütür. 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümleri 31 .3 .1962 tariMnde 
yürürlüğe girer. 
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Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Tarım Bakanı 

C. OraL 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

tmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 




