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1. ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Öök-

ay; Paris'te toplanan Avrupa Konseyi Daimî 
Komisyonu ile Nüfus ve Mülteciler Komisyonu
na Türkiye'yi temsil etmek üzere giden Kurul 
adına iki Birleşim önce yaptığı açıklamaları 
üzerinde tamamlayıcı bilgi verdi. 

ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde 
tesbit olunan mükelleflere ait vergilerin tehir 
edilmesi hakkındaki kanun tasarısı kabul olun
du. 

Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Saadet Evren ve üç arkada
şının, Anayasa Mahkemesi kanunu teklifinin 
maddeleri üzerinde görüşülmeye devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili İstanbul 
Mekki Keskin Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltactoğlu 

İkinci Oturum 
Anayasa Mahkemeli kanunu tasarısı ile İs

tanbul Milletvekili Saadet Evren ve üç arkada
şının, Anayasa Mahkemesi kanunu teklifinin 
görüşülmesine devam olunarak komisyona gi
den 9, 10, 15, 16, 17, 36 ve geçici 4 ncü madde
lerden başka diğer başka maddeler kabul edildi. 

11 . 4 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 
Refct Aksoy Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltactoğlu 
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SORULAR 

Sözlü sorular 1 
J. •— Edirne Milletvekili Talât Asal'm, Tür

lüye radyolarından, mulhakfet partilerine de 
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla
maları imkânının sağlanıp sağlanmıyacağına 
dair sözlü soru önergesi, Basm - Yaym ve Tu
rizm Bakanlığına gönderilmiştir. (6/260) 

2. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
Kadirli Kaymakamının naklinde bir usulsüzlük I 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, içiş- I 
İ m Bakanlığına gönderilmiştir. (6/261) I 

.'!. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, j 

2. — GELEN 

Tasarı I 
1. — Tuıizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 

tasarısı (1/180) (Basın - Yaym ve Turizm ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, İstanbul'da Beşiktaş'ta I 
Vişnezade mahallesinde Teşvikiye ve Maçka I 
meydanı sokaklarında kâin ve Hazineye ait I 
iken parasız olarak İstanbul Belediyesine dev- I 
redilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye I 
iadesi hakkında kanun teklifi (2/196) (İçişleri, I 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) I 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi I 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığına I 
bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi hak- j 

terfi haklarını Danıştay ilâmiyle ispat etmiş 
olup da ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle 
müktesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bu
lunduğuna dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/262) 

Yazılı soru 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, An
talya - İzmir arasındaki en kestirme Devlet 
yolunun bir an evvel ikmali için ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/91) 

KÂĞITLAR 

kındaki .3423 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/197) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına ) i 

4. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
ile Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Unaldı'nın, 3460 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/198) 

(Maliye, Ticaret, Sanayi, Adalet, Tarım ve 
Bütcc komisyonlarına) 

Rapor 
5. — Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu 

ve iki arkadaşının, İşçi Sigortaları Kurumun
dan sigortalı işçilere uzun vâde ve az faizle 
borç para verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
(Çalışırla Komisyonu raporu (2/44) (Gündeme) 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 

KÂTİPLER : Ferruh Bozbcyli (istanbul), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 73 ncü 'Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme
lere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Ev-
liya'nın, Maraş'm Afşin ve Elbistan ilçelerinde 
15 günden beri aralıklı devam eden yer sarsın
tısına ve bu hususta gerekli yardım ve tedbirle
rin alınmasına dair demeci. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
HASAN FEHMİ EVLİYA — Maraş'daki 

zelzele hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
'HASAN FEHMİ EVLİYA — Mulhterem ar

kadaşlarım, 15 günden beri Maraş'in Afşin ve 
Elbistan kazalarında yer sarsıtısmın fasılalarla 
devam etmiş olduğunu gerek bâzı basının neş
riyatından ve gerekse mahallinden almış oldu
ğumuz haberlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu
ralarda tıalk heyecan içinde maalesef evlerinde 
yatamamakta, dışarıda yatmak ıneeburiyeinde 

bulunmaktadırlar. Hükümetimizin halkın ba
rınması ve diğer ihtiyaçlarının temini için bir 
an evvel lâzımgelen tedbirleri alması bakımın
dan söz almış bulunuyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, 2 teklif var, okutu-
j^orıım. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sorulardan ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

Veli Başaran 

Sayın Başkanlığa 
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum, 

teklifleri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

(1) 54 S. Sayılı basmayazı 71 nci Birleşim 
tutanağı sonundadw, 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Kanunu 
tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
Anayasa Komisyonunun bir tezkeresi var, oku
yoruz, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca, aşağı

daki fıkra, 3 ncü maddeye son fıkra olarak ek
lenmiştir. Arz olunur: 
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«Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin 

seçilme yeterliğine saihibolmadıklan yolundaki 
itirazlar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulun
ca kesin olarak karara bağlanır. Hakkında iti
razda bulunulmuş olan üye, bu konudaki ince
leme ve oylamalara katılamaz, itiraz haklı gö
rülürse, seçim yapılmamış sayılır ve 9 ncu 
madde uyarınca gereken işlemler yerine getiri
lir. Bu konudaki itirazların yapılması, incelen
mesi ve karara bağlanması hakkındaki usul, 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir.» 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen var mı 
efendim?. Yok.. 

O halde önergeyi oylarınıza, sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 neü maddeyi kabul edilen önergedeki fıkra 
ile birlikte tekrar okutuyorum. 

Seçilme yeterliği 
Madde 3. — Anayasa Mahkemesinin asıl ve 

yedek üyeliğine seçdlebilmek için, aşağıdaki 
şartları haiz bulunmak lâzımdır : 

1. Kırk yaşını bitirmiş, altmışbeş yaşını 
doldurmamış olmak; ve 

2. a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargı
tay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, başsav
cılık, başkanunsözcülûğü; veya 

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

e) Oribeş yıl avukatlık, 
Yapmış olmak; ve, 
3. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik mes

lekine alınmamayı gerektiren bir suçtan dolayı 
mahkûm bulunmamak veya bu gibi suçlardan 
ceza takibi altına da alınmamış olmamak. 

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin 
seçilme yeterliğine sahibolmadıkları yolundaki 
itirazlar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulun
ca kesin olarak karara bağlanır. Hakkında iti
razda bulunulmuş olan üye, bu konudaki ince
leme ve oylamalara katılamaz, litiraz haklı gö
rülürse, seçim yapılmamış sayılır ve 9 ncu mad
de uyarınca gereken işlemler yerine getirilir. 
Bu konudaki itirazların yapılması, incelenmesi 
ve karara bağlanması hakkındaki usul, Anaya
sa Mahkemesi İçtüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi beşinci madde hakkında bir tadil tek
lifi var... Okutuyorum : j 

Sayın M. Meclisi Riyasetine 
Anayasa Komisyonu tasarısının 5 nci mad

desinin 3 neü fıkrasının ilgası teklifimizin tek
riri müzakeresini arz ve teklif ederiz. 

Adana İstanbul 
Kemal Sarıibrahimoğlu Reşit Ülker 

Balıkesir Sinop 
Cihat Bilgehan Mahmut Alicanoğlu 

Adana 
Hasan Aksay 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza sunmıya-
cağım. Esasen ivedilik sebebiyle kanun bir defa 
görüşülecektir. İkinci defa müzakeresi bahis 
konusu olsaydı, belki tadil teklifi mümkün ola
bilirdi. Sayın arkadaşımız eğer, isterlerse Se
natoda bu hususu müdafaa ettirsinler. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, gerçi kanunun ivedilikle görüşülmesi 
Yüksek Meclisin oyuna iktiran etmiştir; ancak, 
İçtüzüğün 5 nci babı, madde 70 den başlamak 
üzere devam etmekte ve burada, bir maddenin 
taallûk ettiği kanun tasarısının tamamiyle ka
bul edilip, tümünün oyunuza iktiran etmesin
den evvel, bir maddenin veya fıkranın tekriri 
müzakeresinin menedildiğine dair bir hüküm 
bulunmamaktadır. Hattâ bir not, 'bir teamül da
hi mevcut değildir. Bu itibarla, daha kanun ta
sarısı tamamiyle kabul edilip Heyeti Umumiye-
nin reyine iktiran etmeden verilmiş bulunan bu 
teklifimizin kalbulü iktiza ©der. Encümenlerde 
tekriri müzakereler daima yapılmaktadır. Hattâ 
görüşülen kanun teklifi veya tasarısının tümü ka
bul edildikten sonra, diğer bir encümene sevk 
edilmeden tekriri müzakere teklif edildiği tak
dirde, bu dahi kabul edilmekte ve tekriri müza
kere yapılmaktadır. Encümenler Meclise niya-
beten vazife gören Meclisin bir organı olması ha
sebiyle, oralardaki bu işlem bir emsal olarak, 
teamül olarak kabul edilebilir. Bu itibarla ver
miş olduğumuz tekriri müzakere takririnin kabu-
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lü ile meselenin yeniden müzakere edilmesi ifcti- I 
za eder. Çünkü arkadaşlarım, Ibir Anayasa Mailv I 
kemesi hükmü ihdas etmekteyiz. Bu Anayasa I 
Mahkemesi hükmünü ihdas ederken İçtüzüğün I 
ve kanunların ahkâmına mutlak surette riayet et- 4 
memiz iktiza eder. 6 nei maddenin 3 ncü fikrar I 
sı, Bütçe Encümeninde kabul edildiği üzere, Mec-
lis .İçtüzüğü, Senato İçtüzüğü tarafından tâyin I 
edilecek mesaile taallûk etmektedir. Bütçe Ko- I 
misyonu bu fıkranın çıkarılmasını kabul etmif- I 
tir. Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda nizam- I 
sızlığa ve İçtüzük hükümlerine aykırı tasarrufa I 
gitmek caiz değildir 1 

Bu itibarla, sayın Riyasetin bu hususta tek- I 
ı*iri müzakere yapılıp yapılmadığını Heyeti Umu-
miyenin oyuna sunmasını ve ondan sonra müza
kereye, - kabul veya redde göre - devam etmesini I 
istirham etmekteyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ KEMAL 
BAĞCIOĞLıU (Maraş) —- Çok muhterem arka
daşlarım, usul hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
Benden evvel konuşan arkadaşım Kemal Sarıib-
rahimoğlıı'nun mütalâasına şahsan ve Komisyon I 
olarak katılmıyoruz. Çünkü müzakeresini yap- I 
tığımız Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısının 
ivedilik ve öncelikle görüşülmesine heyeti celile- I 
niz karar vermiş bulunmaktadır. Arkadaşımızın 
bahsetmiş, olduğu usule göre, Yüksek Heyetimiz
de bu kapı bir detfa daha açılırsa; o takdirde ive- I 
dilik kararı değiştiriliyor. demektir. Her mad
de oya arz edilir, kabul edilir, ondan sonra her I 
madde hakkında bir de tekriri müzakere takriri 
oylanarak bu madde tekrar görüşülürse normal I 
olarak iki defa görüşülmek gibi bir yola gidilmiş 
olur. Bu suretle daha önce verilmiş olan ivedi
lik kararından dönülmüş olur ki, bu da mantıkan 
mümkün değildir. Kaldı ki, İçtüzükte bunun bu I 
sebilde yapılacağına dair bir sarahat da mevcut 
değildir. Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın buyur
dukları gifbi, Meclis teamüllerinde de böyle bir 
şey yoktur. Türk Parlâmentosunda hiçbir za- I 
man görülmemiştir ki, ivedilik kararı verilen bir f 
kanun maddesi oylandıktan sonra tekrar görüşül» 
s'ün. Bu sebeple arkadaşımızın mütalâaları ye
rinde olmadığı gibi teamüle de aykırıdır, arz ede- j 
Hm. I 

U . 4 . 1962 0 : 1 
'BAŞKAN — Kesit Ülker, -buyurtın. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın bu teklifin 
oya konamıyacağı hakındâki beyanları üzerine 
bir noktanın açıklanması icbediyor. ıSaym Baş
kanımız (buyurdular ki, 'tasarının ikinci müza
keresi olsa idi, yani öncelikle ve ivedilikle mü
zakere edilmeyip de normal prosedür içinde, 
normal usule göre müzakere edilse idi, ikinci 
müzakeresinde tekriri müzakere mümkündü. 
Nitekim bizden evvel Parlâmentoya karışmış. 
teamülleri bilen arkadaşlar, bu şekilde müza
kere sırasında tekriri müzakerenin mümkün ol
duğunu beyan etmektedirler. Şimdi arkadaş
lar, hal böyle olunca 'öncelik ve ivedilikle 'gün
deme alınmış ve ikinci müzakeresi yapılması 
mümkün olmıyan bir kanunda tekriri müzake
renin evleviyetle mümkün olması icalbeder. İkin
ci müzakeresi yapılırken tekriri müzakere ol
duğuna göre şu anda birinci ve ikinci müzake
reyi bir arada yapmaktayız, bu bakımdan tek
riri müzakerenin mümkün olması lâzımgelir. 
Zaten, bu kanun Anayasa hükmünden olan bir 
kanundur. Bendeniz, evvelki toplantıda da bu
nu arz ettim. İtalyan Anayasasının, bunu Ana
yasanın müzakeresi usulüne tâbi tuttuğunu da 
ifade etmiştim. Demek ki, önümüzde çok önem
li, milletin mukadderatına tesir icra edecek bir 
kanun vardır. ılçtözükte de tekriri müzakereyi 
m en eden açık bir hüküm mevcut değildir. 

2 nei müzakerelerde tekriri müzakere müm
kündür. 1 nci ve 2 nci müzakereyi bir arada 
ve öncelikle, ivedilikle yaptığımıza göre, bura
da tekriri müzakerenin mümkün olması lâzım-
gelir, kanaatin deyim. 

Yüksek takdiriniz 'bunu belli edecektir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN—Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GOŞ-

KUN KIRCA (İstanbul) — 'Muhterem arka
daşlarım, evvelemirde zapta geçirilmek üzere 
tasrih ediyorum. Bu kanun Anayasa hükmünde 
değil, diğer kanunlar hükmündedir. 

İkincisi; ivedilik kararı kahul edildiği za
man hunun mânası, görüşmenin bir defa yapıl
ması demektir. İçtüzük açıkça «ivedilik bulu
nan işler için bir görüşme yapılır» der. Ruzna-
mede de bir de*fa görüşülecek işler arasında 
yer alır ve almıştır. İkinci müzakere caiz olduğu 
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hallerde, tekriri müzakere, ikinci müzakere sı
rasında değil, ikinci müzakere yolu ile yapılır. 
Binaenaleyh bir defa ıgörüşülmesi, ivedilik kararı 
gereğince kararınıza iktiran etmiş olan bir mese
lenin tekriri müzakeresi yapılırsa, esasen iki 
defa görüşülemiyeceğinden içtüzüğün âmir 
hükmüne aykırı hareket edilmiş olur. 

CİHAT BİLGEIİAN (Balıkesir) — Usul 
ha'kkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, esasen bu mevzu 
hakkında 4 kişi konuştuğu için tüzük hükmün^ 
ee size söz veremiyeceğim. («Reye» sesleri) 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Son söz milletvekilinindir, komisyondan sonra 
milletvekili konuşur. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre bu mevzuda 4 kişi konuşmuştur. Siz de 
usul ha'kkında, 'bu mevzuda konuştunuz. Şim
di 89 ncu maddeyi okutuyorum : 

«Müzakereye mahal olmadığı, ruznameye 
veyahut da (bu nizamname ahkâmına riayete 
davet, ta'kdim ve tehir teklifleri asıl meseleye 
takaddüm «der. 

Böyle hir teklif vukuhulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebus • onbeşer dakikadan 
fazla sürmemek üzer,e - söz şöyliyebilir. 

Neticede reye müracaat lâzımgelirse mesele 
işari reyle halledilir.» 

(Gürültüler) 
KEMAL SARItBRAHtMOĞLtJ (Adana) — 

Efendim, son söz mebusundur. 

BAŞKAN — Bakan konuşmadı ki siz son 
sözü istiyorsunuz efendim. («Komisyon ko
nuştu» sesleri) 

Efendim, Başkanlık Divanı, Anayasa Ko
misyonunun kanaat ve içtihadına aynen iştirak 
etmektedir, hu hapta başka bir işlem yapıla
mayacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, hu tamamen kayfî bir hareket ve İç
tüzüğe aykırıdır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — İçtüzüğün 72 nci 
maddesi açıktır efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen 9 ncu mad
deye geçiyoruz. Komisyon yazısını okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonu, 9 ncu maddenin ay
nen: kabulünü teklif eder. Arz olunur. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Komisyon, 9 ncu maddenin 
aynen kahulünü teklif etmektedir. Söz ıstiyen? 
Yoîk.. 9 ncu maddeyi tekrar okuyoruz. 

Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 
Madde 9. — Anayasa Mahkemesine seçilen

lerden hu görevi kahul etmiyenlerin adlan Ana
yasa Mahkemesi Başkanı tarafından, ceçimi 
yapan kurul veya meclislere veya makama der
hal 'bildirilir. Bu tarihten itibaren bir ay için
de, yukardakî maddelerde belirtilen usuller 
uyarınca yenileri seçilir. Kurul ve meclislerin 
tatilde bulunması veya Millet Meclisi seçimle
rinin yenilenmesine karar verilmiş olması hal
lerinde, üye seçimi, tatilin hittiğ günden ve
ya Millet Meclisinin ilk toplantısından itiba
ren onheş gün içinde yapılır. 

BAŞKAN — Efendim maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kahul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kahul edilmiştir. 

15 nci maddeye geçiyoruz. Komisyonun 
önergesi var, evvelâ onu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu, 15 nci maddenin ay

nen kabulünü telriif eder. Arz olunur. 
Istanhul 

Coşkun Kırca 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok.. Maddeyi 
okuyoruz. 

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

13 ve 14 ncü maddelerde yazılı haller dışında; 
1. Hâkimler Kanununa göre hâkimlik 

mesleğinden çıkarılmayı gerektiren hir suçtan 
dolayı kesin hüküm giyme hâlinde, kendili
ğinden ; 

2. Görevin sağlık bakımından yerine geti-
rilemiyeceğinin sağlık kurulu raporu ile ke
sin olarak anlaşılması veya göreve izinsiz ve
ya özürsüz ve araılksız olarak hir ay süre ile 
devam edilmemesi hallerinde, Anayasa Mah-
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kemesi asıl ve yedek üyelerinin tamsayısının 
salt çoğunluğunun karan ile 

Sona erer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
17 nci maddeye geçiyoruz. Komisyon tek

lifini okuyoruz. 

Yüksek CBagkanlığa 
17 nci maddenin bağlığı ve metni aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. Arz olunur. 
«Emeklilik 

Madde 17. — Anayasa Mahkemesi Başkan 
ve üyeleri, aitmışbeş yaşını bitirince, istek
leri olmasa dahi, emekliye ayrılırlar. 

Emeklilik hakları bakımından 8 Haziran 
1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve tadilleri uy
gulanır. 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tara
fından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan emek
lilik ile ilgili bütün hakları saklıdır.» 

istanbul 
Coşkun Kırca 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Söz lilstiyen? Yok. Maddeyi bit 
şeödÜde Itadilen oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ettlmiy enler... Kabul edfflmüştir. 

Komisyondan gelen 36 nci maddeye geçiyo
ruz. Koimfeyıoın yazısını okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşıağıdaki thkra, 36 mcı maddeye son fıkra 

olarak eMenmişt&r. 
Arz olunur. 
«Mazeretlerin sebep ve mahiyetiyle kabul 

şeikJi, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile düzenle-

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
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Mazeretlerin sebep ve mahiyetiyle ıkabul şek

li, Anayasa Mahkelmesii İçtüzüğü »ile düzenlenir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiş'tiîr. 
GeçJM 4 ncü madde hakkında komisyon 

tekliflini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü geçici ımladde aşağıdaki şieiknilde değdş-

tirilmıişltit, arz okunur. 
«Geçici ımadde 4. — Askerî Yargı'tayın Ana

yasalda gösterlilen şekilde kurulması tarihine 
kadar, bu kanunun 6 nci maiddesi uyanınca As-
(kerî Yargıtay tarafımdan gösterilecek üç aday, 
Askerî Yargıtaym adlî üyelerinden dbaret kurul 
tarafından, Askerî Yargıtay adlî üyeleri ile 
Başsıavcısı arasından Seçilir.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Söz istdyen? Yok. Efendim, ıge-
çici 4 ncü maddeyi komisyonun teklifi şeklin
de oylannıza (sunuyorum. Kabul edenler... Et-
mjiyenler... Kabull edilmiştir. 

10 ncu madde hakkındaki kotmüsyon değiş-
tirges'ini okutulyoram. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddedeki iand metni, aşıağıdaki şe

killide değ%tiriKmiısJtir, arz olunur. 

«Asıl teminatını Türk vataındaşlannın gönül 
ve iradelerinde bulan Türkiye Cuımftıur'ryetti 
Anayasasını koruyacağıma; görevlimi, doğruluk, 
tarafsızlık ve hakka Saygı duygusu içinde, sa
dece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, na
musum üzerine söz verriirilm. 

İstanbul 
Coşkun Kırcıa 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

(«Yemin ederim olacak» sesleri) 
BAŞKAN -— Komisyon söz veririm diye /mü

dafaa letlmüşît'i, Heyetoı Umumiye de bu şekilde 
kabul etti. («Hayır» sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadalş-
lar MU; komfeyonlarla Heyeti Umumiye anasında 
biraz evvel sayın arkadaşımın ifafde ettiği gibi, 
ihtilâflar ımalûmuâliniz, eksik olmaz. Talât 
Asal arkadaşıimızıın bu madde hakkındaki öner-

BAŞKAN — Söz ÜÖtiyen? Yok. Maddeyi bu 
iflârve düe okuyoruz. 

Mahkemenin toplanma nisabı 
Madde 36. .-— Anayasa Malhkemesi, Başkan 

ve on dört talsıH üyenin huzuru dile toplanır. Baş
kan, asıl üyederdien ımâzereti olanların yerini kı-
detaa esasımla göre, yedek üyelerle tamamlar. 
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gesttonin nazarı Ötibara alınmasının kabul edalım e -
si üzerine, naçiz komisyonunuz İçtüzüğün ken
disine verdiği yet&iyi kuManaraik final verilen 
ömergeyi kabul etlmedi'. îçitüzük hülkımü gere
ğince de, bu konudaki bütün önergelerle birlik
te madde komisyona iade edilmişti. Şimdi, biz, 
maddeyi, nazarı itibara alman takririn de ışığı 
altında, yeniden tedvin ederek huzurunuza arz 
ediyoruz. Tedvin ettiğimiz yeni metin üzerinde 
elbette ki müzakere açılacak, arkadaşlar fikirle
rini söyliyeceklerdir. Bu fikirler bize ışık tuta
caktır. Neticede, şimdi kabul edeceğiniz metin 
ne olursa olsun, artık onun üzerinde, teamül 
icabı komisyonumuzun hiçbir itiraz hakkı olmı-
yacaktır. Boynumuz kıldan incedir, kesseniz de 
kabul ederiz. 

Muhterem Talât Asal arkadaşımızın birçok fi
kirlerini aynen aldık. Ezcümle, Anayasamızın 
Başlangıç Kısmının son fıkrasından bir parçayı 
aynen naklediyorum. «Anayasanın asıl teminatı
nın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde 
yer aldığı inancı ile» demektedir. Bu fikri çok 
doğru bulduk ve metnin başına koyduk. Bunun 
yanında, görevin dürüstlük, tarafsızlık ve hakka 
saygı esasları içinde yapılacağına dair ibare de 
yine Talât Asal arkadaşımızın önergesinden he
men hemen aynen alınmıştır. Üç noktada Talât 
Asall arkadaşımızın önergesinden ayrıldık. Bun
ları izah etmeyi bir vazife biliyorum : 

Birincisi, Talât Asal arkadaşımız, «söz veri
rim» şeklindeki ifade tarzını sonradan «yemin 
ederim» diye değiştirmişti. Nâçiz komisyonunuz, 
•belki haddini aşarak, Anayasa metninde Cum
hurbaşkanı, milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin yeminlerinde uygulanan ibareyi bura
da da kabul etmenin daha doğru olacağı kanaatin
dedir. Bu itibarla «yemin ederim» yerine «söz 
veririm» ibaresini tekrar yüksek huzurlarınıza 
getirmeye mücaseret ettik. 

Ta'lât Asal arkadaşımızın metninde «her tür
lü tesirden azade olarak...» ibaresi vafdır. Biz, 
Anayasanın asıl teminatını Türk vatandaşlarının 
gönül ve iradelerinde bulduğuna göre bu tarz 
tesir ve baskıların Anayasa Mahkemesi üyeleri 
üzerinde sanki yapılması ihtimali varmış gibi 
pek açık bir ifadeyi yerinde görmedik; fikri esas 
itibariyle kabul ettik. Her hangi bir tesirden 
azade olarak vazife görme mefhumunu «sadece 
vicdanının emrine uyarak» demek suretiyle, 
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«sadece» kaydının mânayı vermesi bakımından 
daha uygun bulduk. 

Nihayet, arkadaşlar, haddimizi aşarak, eski 
metindeki bir ibareyi aynen muhafaza ettik : 
Anayasamızın korunmasının sulhperverane ve 
hukuk düzeni yollan içerisinde yapılması gerek
tiğinin bu Anayasanın temel umdelerini teşkil et
tiğini göstermek bakımından, «Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasını koruyacağım» ibaresini muhafa
za ettik, üksek Meclisin, bu ibarenin muhafazasın
daki mânevi değeri takdir edeceğini ümidetmek-
teyiz. 

Yaptığımız değişiklikler bundan ibarettir. 
Muhterem arkadaşlarımızın ayrıca emirleri olur
sa onlara da cevap vermeyi bir vazife biliriz. 

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

kadaşlarım, beş dakika önce bir takrir münase
betiyle buraya çıkan arkadaşımız Sayın Coşkun 
Kırca bu kanunun ivedilikle görüşülmesi itiba
riyle tekriri müzakere yapılamıyacağını, iki de
fa görüşülecek kanunlarda ancak bunun vârid-
olacağını beyan ederek tekriri müzakereye itiraz 
etmişlerdi. Oylanmış bir maddeyi tekrar bura
ya getirmek suretiyle ve üç defa tadil yapıldığı
nı itiraf etmek suretiyle, ikinci müzakereyi bil
hassa... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIECA (İstanbul) — Bu madde oylan
madı. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Oylandı bu 
madde arkadaşlar. Madde oylandı, fakat oylan
dıktan sonra komisyon tekrar istedi. 

BAŞKAN — Madde oylanmadı efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Zühul ediyorsunuz 
efendim. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka
daşlarım; benim hatırladığım kadar, arkadaşla
rımla birlikte vermiş olduğum önerge, diğer öner
gelerle birlikte nazarı itibara alınmak ve tekrar 
huzurlarınıza getirilmek kaydiyle komisyon ta
rafından alınmıştı. Bu itibarla meselenin huzu
runuzda tekrar müzakere ve münakaşasını icab-
ettirmiyen bir hukuki vaziyet mevcut değildir. 
Bizim Anayasa Komisyonuna tevdiini muvafık 
bulduğunuz metnimizle Anayasa Komisyonunun 
biraz evvel huzurlarınıza getirmiş bulundukları 
teklif arasında büyük bir fark yoktur. Bizim üze-
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finde durduğumuz ve işlediğimiz şemayı esas 
itibariyle Anayasa Komisyonunun benimsemiş ol
ması dolayısiyle kendilerine teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Aslında mühim ihtilâfımız, Anayasanın ko
runması meselesine taallûk etmektedir. Biz ina
nıyoruz ki, Anayasa Mahkemesi bir kaza orga
nıdır. Anayasayı korumak başka, Anayasayı mâ-
nafandırmak başkadır. Bizim anladığımıza göre 
Anayasa Mahkemesi, Anayasayı mânalandıraeak-
tır, tefsir edecektir. Parlâmentonun kabul etmiş 
olduğu bir kanun, eğer Anayasaya aykırı bulu
nuyorsa, böyle bir iddia varit ise, Anayasa pren
sipleri muvaehesinde, «bu kanun, Anayasaya ay
kırıdır veya değildir» diyecektir. Yani, Anaya
samızın metnini mânalandıraca'k ve tefsir ede
cektir. («Koruma, 'koruma» sesleri) Arkadaş
larım, bu koruma mânasına gelmez. Koruma, 
önümüzdeki devre içinde akıp giden 'hâdisele
rin tesiri altında tekevvün edebilecek türlü 
hâdiseler muvacehesinde «koruma» sözü başka 
başka mânalar alabilir. Biz, istikbalde bu nevi 
mânalar almasından korktuğumuz cihetle, hu
zuru âlinize «koruma» tâbirini çıkartmak su
retiyle gelmiş bulunuyoruz. Nitekim, Cum'hur-
başkanı yeminine taallûk eden hususta Ana
yasa tedvitı edilirken, Vâzıı Kanun saygı ve 
savunmayı nazarı itibara almıştır. 'Bendeniz, 
bin sene,. 'Türkiye var oldukça devam edecek 
olan demokratik düzenimizin teminat müesse
sesi olan bu kanunu ısdar ederken, muhtemel 
hâdiselerin tekevvünü muvacehesinde, muhte
mel şekillerde fikir imaline mâni olunması 
ınaksadiyle, Anayasa Komisyonundan istirham 
ediyorum, bu mânada uzak 'bir şekilde teklifi
ni Büyük Meclisin huzuruna 'getirsin ve mese
leyi öylece halledelim. Anayasa Mahkemesinin 
bir gün hakikaten bir tasarruf hakkında, bir ka-
nun teklifi ha'kkında muhtelif kimselerin dü
şünceleri istikametinde, ayrı bir hüküm tesis 
ötmesi halinde «korumak» kelimesinin, «koru
ma» mefhumunun ifade ettiği mâna muvacehe
sinde türlü türlü hâdiselerin bu memleket ha
yatına girmesinden korkmakta bulunduğum ci
hetle bunun üzerinde ısrar etmiş bulunuyorum. 
Blbetteki en iyi kararı 'Büyük Meclis alacaktır, 
arkadaşlar. (Alkışlar) (Sağdan «yemin olsun» 
sesleri) 

Affedersiniz, komisyon sözcüsünün ricası üze
rine tekrar huzurunuzu işıgal ettim. 
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Efendim, benim hazırlamış bulunduğum me

tinde «söz veririm» idi. Büyük Meclisin o istika
mette beliren temayülüne uyularak, «yemin ede
rim» şeklinde olsun denildi. Hakikaten yemin 
kelimesinin Türkçemizde müstesna 'bir mevkii, 
bir mehabeti bulunmaktadır. Nitekim, bu meha
beti dolayısiyle, mahkemeler 'huzurunda yemin 
müessesesi kullanılırken, gerek Hukuk usulü 
muhakemeleri Kanunumuzda, 'gerekse Ceza mu
hakemeleri usulü Kanunumuzda yemin mefhu
mu vardır. Bu. tarzda «yemin ederim» denilir. 
Bundan dolayı, yeminin ifade ettiği büyük mef
hum muvaee'hsinde, son derece 'kıymetli, inan
mış, her bakımdan vazifeli insanların meydana 
getirecekleri bu Anayasa Ma'hkemesi üyelerinin, 
Türkçe'de yerleşmiş ve mehabeti olan bu keli
meyi kullanmaları, Büyük Meclisin imal ettiği 
tarz ve istikametteki fikirlerine bendeniz de iş
tirak ederim. Komisyondan istirham ediyorum, 
teklifi bu tarzda getirsinler efendim. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım ; Sayın Talât Asal arkadaşımıza, biraz ev
vel kâfi derecede izahtan âciz kaldığım fikri
mizi daha iyi bir şekilde belirtmeye fırsat ver
diği için, çok teşekkür ederim. 

Evvelâ üzerinde durduğumuz husus, «söz ve
ririm» mi diyelim, «yemin ederim» mi diyelim? 
Meselesidir. Talât Asal arkadaşımız; Hukuk 
Muhakemeleri Usulü ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanunlarında «söz veririm» denmediğini, 

« yemin ederim» dendiğini, binaenaleyh, burada 
da aynı şeyin denmesi icabedeceğini ileri sür
düler. 

Muhterem arkadaşlarım; iki nokta vardır. 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 1926 da, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da 1928 de 
tedvin edilmiştir. Halbuki, Anayasamız 1961 yı
lında tedvin olundu. O zamandan beri dilimiz
de Türkçe tâbirleri kullanma yolunda bir cere
yan oldu. Biz do kendimizi İm cereyana kaptır
dık. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Şahitler ye
min eder. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; ikincisi Turhan Kut arkadaşım yerin
den haklı olarak müdahale ediyor; onu da be-
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lirteceğim. «yemin ederim» diyenler şahitler ve 
bilirkişilerdir. Şahitleri ve bilirkişileri «yemin 
ederim» dedirtmekte fayda vardır. Ama, Ana
yasa Mahkemesi üyeliğine kadar seçilmiş bir 
kimsenin bir şeye «söz verdim» demiş olması, o 
kimseden aranabilecek en büyük mânevi temi
nattır. (Bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarını, bu mesele o kadar 
mühim değildir. Takdir buyurursunuz ki, her 
halükârda, «fsöz veririm» tezine taraftar olan
larla, «yemin ederim» tezine taraftar olanlar, 
Anayasa Mahkemesi üyelerini bir andla bağla
mak gibi aynı gayenin peşindedirler. Bu teri
min bizi çok derinden ayırabileceğini zannet
miyorum. 

İkincisi; daha mühim bir mesele; Anayasa 
Mahkemesi üyelerine, «Anayasayı koruyacağı
ma» dedirtelim mi, dedirtmiyelim mi? Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa iki şekilde koru
nur : Maddeten korunur, hukuken korunur. 
Maddeten bir Anayasa dış düşmana karşı ko
runur. Memleket istiklâl ve bütünlüğünü yok-
etmek istiyen düşmana karşı, vatandaşlar, bu 
birer Anayasa kuralı olan bu istiklâl ve bütün
lüğü kanları pahasına korurlar. Buna maddi 
koruma denir. Bunun gibi, Anayasanın getir
diği müesseseleri zor kuvvetiyle ortadan kal
dırmak istiyen diğer kuvvetlere karşı da, el
bette ki, Türk vatandaşı, Anayasasını dişiyle, 
tırnağiyle, kaniyle korumasını bilecektir. 

Ama, bir de Anayasayı hukuken koruma 
vardır. Bundan önceki Meclis, Anayasaya çok 
aykırı kanunları çıkardığı ve bunları hukuk 
düzenimizden ayıklıyacak bir hukuki yol bu
lunmadığı içindir ki, bir meşru ihtilâlle fesh
edilmiştir. Muhterem arkadaşlar, biz, «Anayasa 
Mahkemesi Anayasayı koruyacaktır.» derken, 
bundan sonra böyle bir durum karşısında teşriî 
meclislere karşı millet adına zulme karşı diren
me hakkının kullanmasının en ufak bir hukuki 
mesnedi olmıyacağmı ve artık, Anayasa Mah
kemesinin Anayasaya aykırı kanunları ayıtla
rım bakımından tek salahiyetli merci olduğunu 
belirtmek istedik. Bu ibareyi onun için and 
metnine koyduk; onun için ısrar ediyoruz. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, andiçme maddesi 
üzerinde bir teklif var, okutuyorum : 
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Başkanlığa 

Cümlenin sonunun yemin ederim şeklinde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bu hususta komisyonun müta
lâasını dinlemiş bulunuyorsunuz. Reylerinize arz 
ediyorum. Andiçmenin sonuna «yemin ederim» 
tâbirinin... (Söz istiyorum, sesleri) Şimdi oyla
ma var, konuşulmaz artık... (Gülüşmeler) «Ye
min ederim» tâbirinin bağlanmasını kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... »Sarih olarak ka
bul olundu efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon filhal ka
bul etmek mecburiyetindedir. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Komisyon da filhâl kabul et
mek mecburiyetinde olduğunu ifade etmiştir. 
(Alkışlar) 

O halde yemin fıkrasını, madde ile birlikte, 
yeni şekliyle okutup reylerinize arz edeceğim. 

Andiçme 
Madde 10. — Anayasa Mahkemesi üyeleri, 

görevlerine başlamadan önce, Mahkeme Başka
nının davet edeceği, Cumhurbaşkanı, Yasama 
Meclisleri Başkanları, Başbakan ve Adalet Ba
kanı, Yargıtay Birinci Başkanı ile Cumhuriyet 
Başsavcısı, Danıştay Başkanı ve Başkanunsözcü-
sü, Askerî Yargıtay Başkanı ve Başsavcı, Sayış
tay Başkanı, Üniversiteler Rektörleri ile Hukuk, 
İktisat ve Siyasal Bilimler Fakülteleri Dekanla
rının huzurunda, asıl ve yedek üyelerin iştirak 
edeceği kurul önünde, aşağıda yazılı andı içer
ler : 

«Asıl teminatını Türk vatandaşlarının gönül 
ve iradelerinde bulan Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasını koruyacağıma; görevimi, doğruluk, tu-
rafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece 
vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum 
üzerine yemin ederim.» 

BAŞKAN — Efendim; andiçmeye ait 10 ncu 
maddeyi yeni şekliyle tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

16 ncı maddeye bir fıkra ilâvesine dair Ana
yasa Komisyonu teklifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonu, 16 ncı maddenin 1, 2 ve 

3 ncü fıkralarının aynen kabulünü ve bu mad-
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deye bir dördüncü fıkranın ilâvesini teklif eder. 
Bu durumda, 16 ncı madde şu şekilde değiştiril
miş olmaktadır. Arz olunur. 

«Madde 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı 
ile asıl ve yedek üyeleri birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca, ken
dilerine, aylıkları tutarında ödenek verilir. 

Bunların aldıkları aylıklar, emekliliklerinde 
ve diğer memuriyetlere geçmelerinde kazanılmış 
hak sayılmaz. Bu gibilerin emekliliklerinde ve 
diğer memuriyetlere geçmelerinde, tahsil du
rumlarına ve hizmet sürelerine göre iktisabede-
cekleri derççe aylıkları esastır. 

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine ve
rilecek ödenekler hakkında, Çeşitli Teadül ve 
Teşkilâ Kanunlariyle diğer Kanunlarda Mevcut 
Aylık ve Ücret tutarlarının değiştirilmesi hak
kında 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tarafın
dan gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan bütün 
hakları saklıdır.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Anayasa Komisyonu 
Sözcüsü 

BAŞKAN — Efendim, kanunun özlük işleri
ne taallûk eden 16 ncı maddesini tasvibinize 
arz ediyorum. (Söz istiyoruz, sesleri) («Yüzde 
altmış kabul edilmişti» sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, tıpkı biraz evvel and meselesinde olduğu 
gibi, Komisyonunuz, huzurunuza sıkılarak ve ta
hammülünüzü bilhassa istirham ederek çıkıyor. 

Tekrar hatırlatalım. Yüksek Meclis Anaya
sa Mahkemesi üyelerinin ödeneklerimin aylık
ları tutarında olmasını değil fakat, aylığın % 
60 ı nisbetinde olmasını teklif eden bu önerge
nin nazarı itibara alınmasını kabul etmişti. Na
çiz Komisyonunuz bu hususta, bu önergeyi fil-
hal kabul etmemeye mücaseret eylemişti. (Gü
rültüler) 

Bu son maddemizdir. Meramımı ifade etme
me müsaadelerinizi istirham ediyorum, arka-
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dağlar. Bundan başka, Cevad Odyakmaz arka
daşımız ile arkadaşlarımın bir önergesi Komis
yona gelmişti. O da, Askerî Yargıtay'dan ge
lecek üyenin emeklilik haklarının diğerlerinden 
farklı oluşu ve bundan dolayı da onların bu 
haklarının saklı olması hakkında teknik bir hu
susa aitti. 

Biz Cevad Odyakmaz ve arkadaşlarının tek
lifine uyarak dedik ki, «Cumhurbaşkanınca As
kerî Yargıtay tarafından gösterilecek adaylar 
arasından seçilecek üyenin, Ordu mensubu olmak
tan doğan bütün hakları saklıdır.» Çünkü, bu 
konu sadece emeklilik haklarına değil, bütün 
özlük haklara taallûk 'ediyor. 

İkincisi; muhterem arkadaşlarım, çok üzü
lerek ve müsamahanıza sığınarak, ücretler hak
kındaki fıkralarımızın aynen kabulünde ısrar 
ediyoruz. Komisyonunuzun tam bir vazife şuu
runa sahibolarak; mesuliyetini, üyelerinin itti-
fakiyle iliklerine kadar duyarak niçin böyle 
hareket ettiğinin gerekçelerini açıklamak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi uyarınca, ödeneklerin aylı
ğın yüzde 60 mı geçmemesi yolundaki hükmü 
buraya ilâve ederken, Sayın Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü llyas Seçkin, Devlet personelinin üc
retlerinin tevhidi ve teadülü esasına dayandık
ları fikrini ileri sürdüler. Bu fikir çok muhte
rem ve doğrudur. Ancak, bugün Devlet perso
nel sistemimiz bu teadülü gerçekleştirmiş ol
maktan o kadar uzaktır ki, halen bu konuda bir 
Devlet Personel Kanununun bir an evvel Mec
lise gelmesi, daima izhar edilen temenniler ara
sındadır. Binaenaleyh, şu anda büyük adedlere 
baliğ olan memur kütleleri arasında dahi bu 
tovhi't ve teadülü keyfiyeti mcvcudolmaktan çok 
uzaktır. 

İkinci nokta, bu kanun huzurunuza getiri
lip çıkarılsaydı, kamu hizmetlerinde çalışan 
personelin aylık ve ücretlerinde bir tevhit ve 
teadül temin edilmiş olsaydı dahi, Komisyonu
nuz yine de huzurunuza 20 tane Anayasa Mah
kemesi üyesi için özel malî imkânlar tanınması 
ricasiyle çıkmaya cesaret edecekti. Bunu yapar
ken, muhterem arkadaşlarım, şunu da Yüksek 
Heyetinize hatırlatmak isterim k i ; Devlet per
sonelinin ücret ve aylıklarının tevhit ve tea
dülü üzerinde en ziyade kıskançlıkla duran An-
glo-sakson memleketlerinde - bırakalım yük-
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sek mahkemeler üyelerinin ücretlerini - bidayet 
mahkemeleri hâkimlerinin ücretleri bile, diğer 
personel ücretlerinden ayrı kanunlarla ve on
lardan çok yüksek seviyede kabul edilir. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, bizler gibi baş
ka işlerde çalışamıyacaklardır. Eesmî ve özel 
başka hiçbir görev alamıyacaklardır. Alacakla
rı kararlar, bu memleketin hukuk düzenini ve 
toplum hayatını icabında altüst edebilecek de
recede ehemmiyetli konular üzerinde olacaktır. 
(Gürültüler, «Temyizin verdiği kararlar ehem
miyetli değil mi?» sesleri) Yerinden bana ikaz
da bulunan arkadaşlar, Temyiz Mahkemesi de 
öyle değil mi, diyorlar. Arada çok büyük fark 
vardır, arkadaşlar. Bir kanunu bir ihtilâfla 
tatbik edip bir hüküm A^ermek başkadır; Yasa
ma Meclislerince kabul edilmiş bir kanunu ip
tal etmek başkadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konu tevhidi 
içtihat konusundan da daha mühimdir. Bu ko
nunun, yasama meclislerince kabul edilmiş, mil
lî iradenin mümessilleri tarafından kabul edil
miş bir kanunun iptalinin ne kadar ehemmiyet 
kesbettiğini düşünürken, bunun sadece hukuki 
neticeleri değil, siyasi neticeleri olacağını da 
hatırlamanızı yalvararak bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuz 
üyeleri ittifakla şuna yüzde yüz kaanidirler k i ; 
memleketimizde, bilhassa bu konularda, Ana
yasa Mahkemesine üye olarak gelecek vasıfta 
insanlar enderdir. Bunlara mali imkânlar ta
nımazsak, onlara huzur ve sükûn içinde çalış
mak imkânını tanımazsak, Anayasa Mahkeme
sinin istediğimiz evsafta kimselerden kurulma
ması ve vereceği kararların bu memleketin top
lum hayatında zararlı neticeler tevlidetmesi ih
timali maalesef mevcuttur. («Eskiden böyle ko
nuşmuyordun.» sesleri, gürültüler) Yalnız eski
den değil, her zaman böyle konuştum arkadaş
lar. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin ifa edeceği 
vazifesinin, açıkça söylemek lâzımgelirse her 
hangi bir kamu hizmeti ifa eden kimsenin va
zifesinden çok daha büyük bir ehemmiyet ta
şıdığına yüzde yüz inanıyoruz. Hattâ buna 
kendimizin de dâhil olduğumuz kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin mesuli
yetini bir kere daha vicdanlarınızda tartmanı
zı rica eder ve bâzılarınızın hissiyatına doku
narak hiddete sevk etmiş olmamdan dolayı elem 
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içinde ve özür diliyerek; ama vazifemi eksiksiz 
yapmaktan doğan tam vicdan huzuru içinde 
yüksek huzurlarınızdan ayrılıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Anayasa Komisyonu Yüksek Mecli
sin kararlarına uymak mecburiyetindedir. Bun
dan evvelki madde de aynı haleti ruhiye içinde 
kabul edilmiştir. 

Komisyon Sözcüsünün yeniden esasa girerek, 
burada, bugünkü mevzuatla maddenin bugünkü 
şekliyle alâkalı olmıyan bir konuşma yapması 
yersizdir. (Bravo sesleri) Komisyon Sözcüsünün 
daha evvel, komisyonun vazifelerini Yüksek Mec
lise izah ederken, Yüksek Meclisin verdiği karara 
uymak mecburiyetinde olduğunu söylemesi şim
di de, tekriri müzakere ister tarzda konuşarak 
Yüksek Meclisin hissiyatını lüzumsuz şekilde ga
leyana getirmesi yersizdir. (Bravo sesleri) 

Tek Meclis değildir arkadaşlar. Bu Meclis bir 
hata yapmış olabilir, Senatoya gider, orada ka
bul edilmezse buna göre Meclis karar verebilir. 
Komisyon nasıl ki, kılı kırk yararak vazifelerini 
yaptığına kaani ise, burada rey veren arkadaş
lar da onlar kadar vazifelerini müdrik insanlar
dır. Yüksek Meclis karar verdiğine göre Meclisin 
karar verdiği esas dâhilinde komisyonun madde
yi tedvin etmesi şarttır arkadaşlar. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Arkadaşım izah 

ettikleri için bendeniz vazgeçiyorum. 
BAŞKAN ı— Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Efendim, müsade ederse
niz usul hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Pek muhterem arkadaşlar, kıymetli arkada
şım Hasan Erdoğan'ın bahis buyurdukları mese
le hakkında usuli mâruzâtta bulunmak için hu
zurunuzu işgal ettim. 

Biliyorsunuz, Meclisi Âlice kabul edilen tak
rirleri madde ile birlikte geri alan Anayasa En
cümeniniz; takrir ve maddenin yeniden gözden 
geçirilmesi ve icabederse eski metin üzerinde İs
rar etmesi hakkını haizdir. Meclis çalışmalarında 
Anayasa Komisyonu, Meclisi Âlinin ilk defa ka
bul ettiği takrir üzerinde ısrar edebileceği gibi, 
Meclisin kabul ettiği takrir aleyhine madde tan-
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zim etmesi de mümkündür. Asıl şimdiki kararı
nız meseleye katî yönünü vermiş olacaktır. Bu 
bakımdan usulî bakımdan Anayasa Komisyonu
nuz hata etmemiştir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, iki günden beri Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin alacağı ücret hakkında enine boyuna 
müzakereler cereyan etti. Bâzı arkadaşlarımızın, 
bilhassal Anayasa Komisyonu -Sözcüsü Coşkun 
Kırca arkadaşımızın, âdeta, bu makamın, ücretin 
fazlalığı ile daha iyi ve daha salim yürüyeceği 
mânasını ifade eder mahiyette yaptıkları konuş
malar hayretimi muciboldu. Böyle bir davranış, 
seçilecek olan, henüz kendilerini tanımadığımız 
muhterem zevata bühtan olur ve milletvekilleri
nin serhest iş yapmalarını kıyaslıyarak, onların 
başka işle iştigal edemiyecekleri için bu parayla 
geçinemiyeceklerini beyan etmelerine karşılık da, 
milletvekillerinin 4 yıllık teşriî hayatının son 
olaylar muvacehesinde çok kısa sürdüğünü ve 
hattâ sakıt iktidar zamanında dahi üç seneyi geç
mediğini, ikinci seçimin de 2,5 senede sona erdi
ğini hesaba katacak olursak, bir milletvekilinin 
seçim çevresinden Büyük Millet Meclisine gelin
ceye kadar 4 yıllık süre içinde alacağı paranın en 
az yarısını sarf ederek ,geldiğirii ve borçlu olarak 
da 4 sene Büyük Millet Meclisinde kıvrandığını 
hesaba katarsak, 65 yaşına kadar kaydıhayat şar-
tiyle devam edecek olan bir vazifede Millet Mec
lisi üyelerinin tâhi oldukları Anayasa hükümle
rine göre (en yüksek dereceli Devlet memuru 
maaşından fazla olamaz) kaydına tıâ'bi olmama
ları doğru değildir. Bu memleketin fakir bün
yesi, bir taraftan açlıkla mücadele eden mmtaka-
1 arımızın umumi hayat şartları ve büyük bir buh
ran içinde kıvranan iktisadi duruma bundan faz
la bir para ödenmesine müsaidolmadığmı açıkça 
gösterir. Binaenaleyh dünkü kararımız gereğin
ce, temenni mahiyetinde olsa dahi, Büyük Mec
lisin temayülüne uyarak bunun dünkü gibi % 60 
nispetinde kalmasını hassaten rica ediyorum. 

BAŞKAN — İhsan Ataöv ( «Oya, oya» ses
leri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem .ar
kadaşlarım, Anayasa Komisyonu sözcüsü arka
daşımız, dün uzun müzakereler ve esas hakkın
daki münakaşalardan sonra Büyük Millet Mee-
]isinin varmış olduğu bâzı kararları., yine, dün 
o takrirler oylanmamış gibi nazara almadan 
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huzurunuza getirip, aynı şekilde geçirmek için 
bii' zekâ oyununda bulunuyor. 

Ben Anayasa Komisyonundaki arkadaşların 
çok zeki olduklarını biliyorum. Fakat, komis
yon mensubu arkadaşlar da bu vazifeye kendi
lerini seçen Büyük Meclisin onlar kadar zeki 
olduğunu kabul etmek mecburiyetindedirler. 

Dun vermiş olduğumuz takrirler kabul edil
dikten sonra Sayın Coşkun Kırca arkadaşı
mızın bu kürsüden muhterem yüksek hâkimleri
mizin maddi cepheleri görüşülürken, kendileri
ne has jestlerle müdafaa durumunda idi. 

(lözlerimizin önünde ve birkaç gün evvel bu 
Mecliste meal itibariyle aynı olan bir kanun 
dolayısiyle Coşkun Kırca arkadaşımızın bir po
lis camiasına 150 liralık tazminatı çok gördüğü
ne şahidoldum, arkadaşlar. (Alkışlar) 

Memleket vazifelerinin hepsi çok mukaddes
tir, mukaddes olduğu nisbette mühim olan va
zifelerin. maddeyle ölçülemiyeceğini kabul et
mek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Anayasa Komisyonu sözcüsü ar
kadaşımız bir prensibin müdafaasını yapmak 
mecburiyetindedir. Bu memleketin bünyesi eğer 
maddi olarak bu hususta bizi büyük hamleleri1 

sevk ediyorsa onu polisten başlıyarak millet
vekili ve Anayasa Makhemesi azalarına aynı şe
kilde teşmil, etmek mecburiyetindeyiz. 

Bundan bu camiayı istisna etmeye hakkımız 
yoktur arkadaşlar. Arkadaşımızın, Büyük Mec
lisin iştirak etmiş olduğu, büyük bir çoğunlukla 
tecelli eden, irade önünde ısrar etmesi, su
reti katiyede yersizdir. Ve bu memleketin bün
yesi muhterem hâkimlerimize yüzde 60 tazminat 
verebiliyorsa, bu muhterem hâkimlerimizin yüz
de 60 tazminat aldıkları için, vazifeden kaça
caklarını ve Anayasa Mahkemesi gibi çok şe
refli, çok mukaddes bir memleket hizmetinden 
uzakta kalacaklarım ben asla kabul etmiyo
rum ve yüce hâkimleri böyle bir zandan ten
zili ediyorum. 

Onun içindir ki, hâkimlerimizin memleketi
mizin iktisadi bünyesine uygun olarak, Büyük 
Meclisin takdir edeceği tazminatı seve seve ka
bul edeceğini nazara alarak ve şurada bir ay 
evvel bütçe müzakerelerini yapmış olan ve 
memleketin bütün malî çehresini görmüş olan 
ve her akşam radyolarda ısrarla konuşan bir 
Maliye Vekilinin sesini dinlemiş olan Mecli-

— 432 — 



M. Meclifli Bt78 
sin, Hükümetin bu izahatını kabul ettiği için
dir ki, bu çerçeve içinde tahsisatta hassas dav
ranacağı kanaatindeyim. 

Bu bakımdan Mecliste dün tebellür eden 
kanaate uyarak tazminatın yüzde altmış ola
rak kabul edilmesini ve Anayasa Komisyonu
nun sayın sözcü arkadaşımızın da Büyük Mec
lisin dünkü kararma uyarak bu münakaşayı 
burada kesmesini hassaten istirham ederim. He
pinizi muhabbetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ KE

MAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; bu mevzuda komisyonumu
zun fikirlerini arkadaşımız biraz evvel arz ve 
izah ettiler. Yalnız bilâhara konuşan arkadaşla-
rımızm bilhassa benden evvel konuşan arkada
şımın mütalâa ve kanaatlerinden anlaşılıyor k i ; 
vaziyet mükemmel bir şekilde tebellür etmiş 
değildir. Bu sebeple birkaç dakikanızı istirham 
edeceğim. 

Evvelemirde bir İçtüzük meselesi olarak 
her nalde, komisyonumuz halelidir. Çünkü, İçtü
züğün 119 ncu maddesi bize böyle bir hak ver
miştir. Bu Mecliste İstanbul Milletvekili kıymet
li arkadaşımız Mahmut Rıza Bertan da aynı şe
kilde bu kürsüde hu mevzuu müdafaa etmiş, 
ben de «bir kere dana maddenin komisyona iade 
edilemiyeceğini» savunmuştum. Ama, yine ha
tırlarsınız ki, bu Meclisin teamülü o zaman tasarı 
halinde idi ve 119 ncu maddeye göre, Meclisin 
dikkatini çekmek üzere verilen önergeler, komis
yona iade edildiğinde komisyon bunlarla bağlı 
değildir. Mütalâa eder, Mecliste aynı kanaatin
de ısrar eder. Netice itibariyle takdir Yüksek 
Meclisindir. Evvelce aldığınız kararlarla teamül 
teessüs etmiştir. 

Mevzu, tekriri müzakerenin oylanması olma
yıp İçtüzüğün âmir hükmü olduğu kabul edilmiş
ti. Bu sebeple esas hakkındaki Yüksek Meclisini
zin görüşünü ele alan komisyonunuz meseleyi 
yeni baştan mütalâa etmiş ve fikirlerinde ısrarlı 
olarak karşınıza çıkmış bulunmaktadır. Kaldı ki; 
meselenin' aslına gelince; bir kere, değiştirge 
önergesinde teklif edilen miktar 1 440 liradır. 
Halbuki Komisyonunuz Anayasa Mahkemesi hâ
kimlerine 2 400 lira teklif etmektedir. Aradaki 
farkın senelik bütçedeki inikası 280 400 liradır. 
Anayasa Mahkemesinde 20 ad'ed yüce hâkim var. 
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Bu Mahkemenin müntesipleri olan hâkimlerin 
adedi aritmetik bakımdan çok olmadığı için büt
çe inikası da bu derece farklı olmıyacak. Senede, 
230 400 lira fark oluyor. 

Anayasa Mahkemesi hâkimlerine bu derece 
küçük bir maddî farkın verilmesinde komisyonu
muz bir mahzur mütalâa etmemektedir. Kaldı 
ki, arkadaşımız Coşkun Kırca, Komisyondaki ar
kadaşların fikirlerini burada savundu. Polisler 
hakkında, vaktiyle şahsan ileri sürmüş olduğu me
selede, 12,0 milyon liralık bütçeye bir külfet, 
tahmil ediyordu. O sebeple, bu iki meseleyi böy
lece mütalâa edip, bütçeye çok cüzi bir fark yük-
iiyen komisyonun getirmiş olduğu teklifi oylama
nın çok uygun olacağı kanaatindeyim. Komis
yon arkadaşlarınızın, parti farkı gözetmeksizin, 
getirmiş olduğu bir neticedir bu. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir, 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin öde

nek ve yollukları hakkındaki müzakereler kâfi
dir. Kifayetin oya konmasını arz ederim. 

•Nevşehir 
Ramazan Demirsoy 

Sayın Başkanlığa 
Yeter derecede konu aydınlanmıştır. Kifaye

ti müzakereyi arz ve teklif ederim. 
Manisa. 

Hurrem Kubat 

BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 16 ncı maddenin, Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği şekilde kabulü babında dört takrir 
vardır, birer birer okutacağım: 

Başkanlığa 
16 ncı maddenin Bütçe Komisyonu değiştiri

ci şekliyle oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Bilgenan 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin Bütçe Komisyonunun tâdili 

şeklinde kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

Nevşehir 
Halit Aka, 
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Yüksek Başkanlığa 

16 ncı maddede verilecek ödeneklerin: 
Bütçe Komisyonunun kabul ettiği üzere % 60 

tutarında olmasını ve maddenin bu şekilde tedvin 
edilmesini arz ederini. 

Edirne 
Fahir Giritlioğiu 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi üyelerine verilecek taz

minatın % 60 olarak kalbul edilmesini arz ve 
teklif ederkn. 

Çankırı 
Kâzım Arar 

BAŞKAN — Aykırı bir teklif yok, hepsi 
aynı mahiyettedir. 

16 ncı madde olarak Bütçe Komisyonunun 
maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum. 

(Şiddetli gürültüler) 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ne söyliye-

ceğimi biliyor musunuz muhterem arkadaşla
rım ? 

BAŞKAN — Oylama yapılıyor, konuşamaz
sınız. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Oylamayla 
ilgili önemli bir hususu arz edeceğim, müsaade 
buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Takrir ka

bul edildi, ısrara hakkımız olmadığını müdri
kiz. Yalnız bir kayıt var. Biraz evvelki reddet
tiğiniz değiştirgemizde bir de son fıkra ilâve 
edilmiştir. Askerî Yargıtaydan gelen üyelerin 
ordu mensubu olmaktan doğan haklarının mah
fuz tutulması için bu son fıkranın Bütçe Ko
misyonu teklifine ilâvesi icabetmektedir. 

Kabul edilen kısımlar üzerinde ısrarda hak
kımız olmadığını müdrikiz. Biraz evvel de bu
nu ifade ettik. Onun için protestolar, mazur 
görünüz, pek muhik olmadı. Ricam sadece, Ri
yasetten, biraz evvel takdim ettiğimiz ve son 
fıkrası hariç, diğer fıkraları reddedilmiş olan 
değiştirişin son fıkrasının da bir teklif olarak 
oylanması ve maddenin ondan sonra oyunuza 
sunulmasıdır. 

BAŞKAN — Komisyon; kabul edilen Bütçe 
Komisyonunun 16 ncı maddesi sonuna kendi 

11. 4 .1962 O : 1 
teklifinin son fıkrasının ilâvesini istemektedir. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddenin yeni şeklini okuyoruz : 

Üyelerin aylık ve ödenekleri 
Madde 16. — Anayasa Mahkemesi Başkanı 

ile asıl ve yedek üyeleri, birinci derecedeki me
murluk kadrosunun aylığını alırlar; ayrıca, 
kendilerine, aylıklarının yüzde altmışı tutarın
da 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-
cckleri derece aylıkları esastırj 

Cumhurbaşkanınca Askerî Yargıtay tarafın
dan gösterilecek adaylar arasından seçilecek 
üyenin, ordu mensubu olmaktan doğan bütün 
haklan saklıdır. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CİHAT BİUGEHAN (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, Coşkun Kırca arkadaşımızın 
mütalâaları varittir. Biraz evvel madde oya 
sunulduğu zaman bizim değiştirgemizdeki ta
leplerimiz üzerine aylıklarının yüzde altmışı 
üzerinden olması kısmı oya konuldu, kabul 
edildi. 

Coşkun Kırca arkadaşımızın ilâvesini iste
diği askerî hâkimlere aidolan hüküm okunma
dığı için oya konulmamıştır. 

Yalnız bir nokta var; kâtip arkadaşımız 
maddeyi okurken «kendilerine aylıklarının tu
tan kadar ödenek verilir.» şeklinde okudular. 
Bunun da «yüzde 60» olarak düzeltilerek yeni
den oya konulması doğru olacaktır, kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — «Yüzde 60 tutarının» diye 
okundu, yanlış anlaşılmış efendim. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu. 

Yürürlük tarihi 
Madde 59. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bir mütalâası olan var mı efen

dim? Olmadığına göre reylerinize arz ediyo-
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rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

Yürütme 
Madde 60. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

Efendim, şimdi, kanunun tümü üzerinde, 
bir lehte, bir aleyhte olmak üzere iki arkadaşa 
söz vereceğim. Lehte konuşmak üzere Sayın 
Talât Asal söz almış ve sıraya girmişti. Aleyhte 
konuşmak istiyen var mı?... (Yok, sesleri) Ol
madığına göre, yalnız lehinde bir kişi konuşa
cak. Buyurun Talât Asal 

TALÂT ASAL (Edirne) — Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu adına mâruzâtta buluna
cağım. 

Anayasamızın âmir hükümlerine tevfikan 
ısdar edilmekte bulunan Anayasa Mahkemesi 
kanun tasarısının tümü biraz sonra oylarınıza 
sunulacaktır. 

Dünyada Devlet mefhumu var olduğundan 
beri her rejim hakkında çeşitli itirazların vu-
kubulduğu tarihî bir gerçektir. Yine bir ger
çektir ki, demokrasi en az itiraza uğramış Ibir 
rejimdir. Artık demokrasi modern 'dünyanın 
tek düzenidir. 

Bir asrı geçen zaman içinde yapılan müca
delelerin neticesi olarak girilen çok partili 
hayat artık milletin malı olmuştur. Nasıl bu
gün Türkiye'de bir alfalbe değişikliğinden bah-
sedilemezse demokratik düzenden gayri bir 
rejim de düşünülemez. 

Demokrasi kendi kendisini tedavi edebilen 
bir rejim olduğu için mükemmeldir. Demok
ratik müesseseler parlmaniter rejimin teminatı
dırlar. Anayasa Miahkemesi bunlardan biri1 

değil belki birincisidir. 
Bu tasarının kabulü ile demokrasinin en 

yüksek, en hazık tedavi müessesesini millettin 
hizmetine vermiş bulunacağız. 

Bir kanunun Anayasaya uygunluğu veya 
aykırılığı daima tartışma konusu olabilmiştir. 
Hukukça çoğu zaman evet kadar hayır da 
kuvvetin sahibidir. Anayasa mahkemeelrinin 
vücuduna sebep de budur. Bu kanunla ihti
mallere çare bulacak aklı meydana getiriyo
ruz. Bu suretle sübjektif ölçülerle memleketin 
badirelere sürüklenmesine mâni olmuş olacağız. 
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Mükemmel bir kanun meydana getirdik. 

Şerefi millete aittir. Sadece bu kanun milletin 
kendisine lâyık olanları seçtiğinin ve millî ira
denin salâhiyetinin en katî delilidir. 

Bu kanun modern parlâmentoların mümtaz 
vasfı olan efkârı umumiye ile sıkı irtibatın 
canlı misalidir. 

Bu itibarla ifadede de zaruret vardır M, 
millet Anayasa dışı davranışları reddetmekte
dir ve daima reddedecektir. 

Demokratik düzenin ve onun emniyet supap
larından biri olan Anayasa Mahkemesinin Tür
kiye'nin hayatında ebediyen payidar olmasını 
diliyerek Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu-
nun müspet oy kullanacağını hürmetlerimizle 
arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesi 
kanun tasarısı ve teklifi üzerindeki görüşme
ler sona erdi. Bu kanun tasarısı ve teklifini 
cetvelleriyle birlikte yüksek tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kanun tasarısı bilmü-
zalkere Meclisimizce kabul edildi. 

Efendim, Sayın Saadet Evren komisyon adı
na «on bir görüşme istediler, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎ-
Lî SAADET EVREN (İstanbul) — Kıymetli 
arkadaşlarım, iki gündür devam eden müzake-
reler neticesinde, ehemmiyeti ve kıymeti defa
larca tebarüz ettirilen bu kanunun tartışılması 
dolayısiyle Heyeti Umumiyenizin gösterdikle
ri hassasiyet, endişe ve basireti şayanı şükran 
telâkki ediyoruz. 

Bu kanunun komisyonda müzakeresi sıra
sında, komisyonu teşkil eden 4 partiye men
sup arkadaşlarda hâkim olan müşterek fikir, 
hiçbir siyasi tesire kapılmadan sadece Devle
tin temel unsuru ve istikrar müessesesi olan 
böyle bir müesseseyi, en sağlam temeller üze
rine bina etmekten ibaret kalmıştır. Bu iti
barla gösterdiğiniz tenkidlere, aynı zamanda 
izhar ettiğiniz itimadınıza bir kere daha te
şekkür ederek, bu müessesenin Devletin siya
si hayatında lâyık olduğu yüksek mevkii şe
refle ilhraz etmesini ve memleket namına ha
yırlı ve uğurlu olmasını, komisyonu olarak, siz
lerin de müşterek kanaatlerinize tercüman ol
duğumuz ümidiyle, tekrar teyidederim efen
dim. (Şiddetli alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi gündemin ikin

ci görüşülmesi yapılacak işler kısmına geçiyo
ruz. 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletme
si Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırıl
ması için borç para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla bi
rinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tekUfi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/57) (8. Sayısı : 53) {Birinci görüş
me tarihi :4.4.1962"} 

BÂŞKA^ — Tasarının birinci görüşülmesi 
4 Nisan 1962 tarihinde yapılmıştı. Maddelere 
geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için borç para ve
rilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 617S ve 
121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci madde

sinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 
sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. -—Devlet Demiryolları ve liman
ları İstetme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı 5616 sayıU 
Kanoma, bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilenlerden 
(çıraklar hariç) müseccel hizmeti 8 yılı doldur
muş bulunanlara mesken yaptırmak şartiyle bir 
kişiye arsa bedeli dâhil olmak üzere 20 000 lira 
borç olarak verilebilir. Her yıl bu işe tahsis 
edilecek sermaye sandık yönetim kurulunca tes-
bit edilir.» 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Birinci mad
deyi reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul olundu. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak etmek 
suretiyle inşaata.başlamış olup meskenleri henüz 
tamamlanmamış olanların kredileri de lüzumu
na göre kanunla tesbit edilen miktara yükseltile
bilir. 

BAŞKAN — Tadihıame yoktur. Maddeyi rey
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul olundu. 
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Madde 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul olun
du. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu. Teklif 
bu suretle Meclisimizce tasvip ve kabul olun
du. 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 
kısmına geçiyoruz. 

3. — #004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
3890 sayılı Kanunla muaddel 76 \ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/29) >(S. fiaym: 55) (1) 

ıBAŞKAN — Gerekçe ve maddelerin tümünün 
okunmasına lüzum görüyor muşsunuz? («Lüzum 
yok» sesleri) Okunmasını kalbul edenler... Etoıi-
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler? («Adliye Ve
kili yok» sesleri); 

.'BAŞK3AİN — Adalet Komisyonunun yerini al
masını rica edeceğim. Bakan yok ise o takdirde 
kanunun müzakeresinden vazgeçeceğiz. («Adli
ye Bakanı geldi» sesleri) 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? 

'TAHSİN TEMJl (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

®'A£EAN — Buyurun. 
TAHSİN TULU: ('Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Hükümet programı okunurken pi
yasadaki darlığı önlemek malksadiyle, bilhassa 
alacafclarra, kolayca tahsilini temin etmek mak-
sadiyle İcra ve Ifîâs Kanunu üzerinde tadilât 
yapacaklarını vaat etmişler ve 5 aylık bir süre 
ıgê tdlkten sonra maalesef «dağ doğura dloğura fa
re doğurdu misali» bir maddenin değiştirilmesi 
ile huturlarınıza gelmiş bulunmaktadırlar. 76 nci 
maddenm tadilini gördüğüm zaman, böyle bir 

(î) 55 8. Sayıh basmayan tutanağın sonun-
daefor. 
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madde ile maksadın hâsıl olup olmıyacağını uzun 
uzadıya düşündüm. Peşinen şunu arz etmek is
terim ki, icra ve Mâs Kanununun tümü üzerin
de esaslı bir tadilât yapılmadığı müddetçe iste
diğimiz neticeye varmamıza imkân yoktur. Yal
nız icra ve Mâs Kanununun bu maddesinin de
ğiştirilmesiyle değil, îcra ve îflâs Kanununun 
işlemesini güçleştiren ve Medeni Kanunumuzda 
yer almış olan, bâzı müesseselerin tadillerine de 
zaruret vardır. 

Muhterem Bakandan istirham ettiğimiz husus 
şudur : 

îcra ve Mâs Kanununun yalnız 76 ncı madde
sinin tadili ile değil, bu müesseseyi işlemez hale 
getiren birçok hükümlerini tadil eden bir kanun
la huzurunuza gelsinler ve vatandaşların icra ba
kımından olan dertlerine daha iyi çare bulmuş 
olalım. 

76 meı madde, esas itibariyle, mahkemelerin 
mevcut işlerini îbiraz daha fazlalaştırmaktan baş
ka bir işe yaramaz haldedir. Çünkü evvelce mal 
beyanında bulunmıyan kimseleri icra memurları
nın 'hapisle tazyik etme hakları mevcuttu. Bunu 
icra tetkik hâkimine vermiş olmakla hiçbir zaman 
fayda sağhyamayız. Bilâkis bu müessesenin işle
mez hale gelmesini temin etmiş oluruz. Bu itibar
ladır ki, tasarı hiçbir zaman ihtiyaçlara cevap 
•verecek mahiyette değildir. îcra ve îflâs Kanunu
nun diğer hükümleri göz önüne alınarak, daha 
toplu Mr kamun tasarısı halinde huzurunuza ge
tirilmeği yerinde Olacaktır. 

'Hepiıaa hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyuran Cevat önder. 
CBVAT ÖNDER (Erzurum) — Pek mulhte

rem arkadaşlarım, usul kanunlarımızda tadilât 
yapılması lâzımdır. Bunu Adliye Bakanımızın 
Bütçe KJomisyonunda zaman zaman yaptığı be
yanlardan da anlamak mümkündür. Usul kanun
larımızda, geniş tadilât yapılması hakikaten bir 
zarurettir. 

(Bendeniz Bütçe Komisyonunda, bir vesile ile 
Adliye: Bakanımızdan soru sormuştum. Bu soru
ma karşı bana verdiği cevapta, îcra ve Mâs Ka
nununda yapılacak değişikliklerin 10 - 15 gün 
içerisinde Meclise sevk olunacağı ve sevk oluna
cak tasarıda geniş tadilâtın bulunduğunu ifade 
etmişlerdi. Bu bakımdan böyle tek bir madde
nin. Meclisimize gelmesini ve perakende tâdiller 
yapılmasını bendeniz doğru bulmamaktayım. Bu 
tasarının bu madde hakkındaki değiştirisini Hü-
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kümetimiz mümkünse geri alsınlar. îcra ve İf
lâs Kanunu hakkında yapılmakta olan geniş ta
dilâtla birlikte getirseler daha iyi olur. O zaman 
bu kanun hakkında enine boyuna konuşma im
kânı, fikirlerimaÜBİ serdetme imkânı hâsıl olmuş 
olur. Hükümetin ya bu tasarıyı geri almasını ve
yahut tasarının tarafımızdan reddedilmesini is
tirham etmek üzere söz almış bulunuyordum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ GÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, îcra ve Îflâs Kanununda değişiklik 
yapılması piyasada günün mevzuu halinde idi. 
iBütün piyasa merakla bir an evvel bu değişik
liğin yapılmasını beklemekte idi. önümüze ge
len teklifte; sadece mal beyanında4>ulunmıyan-
larırı hapisle tazyik salâhiyetinin icra memur
larından alınarak münhasıran icra tetkik hâ
kimlerine v verilmesinden başka bir değişiklik 
yapıldığını görmemekteyiz. Bu değişiklik bize 
ne temin edecektir? Bugüne kadar îcra ve îf
lâs Kanunu tatbikatında her hanigi bir vatan
daşın, hürriyetinin icra memuru tarafından tah-
didedildiğine dair ortaya çıkıp feryadettiğini 
veya böyle bir müracaatta bulunduğunu gör
medim, duymadım. Bizim üzerinde ısrarla dur
mak istediğimiz ve üzüntü yaratan husus, borç
luların müesseselerini devretmek suretiyle, borç
larını ödemeden kolayca kaçma imkânlarını 
önlemektir. 

Halbuki bugün önümüze gelen tasarıda sa
dece, mal beyanında bulunmıyanlara karşı ic
ra tetkik hâkimlerinin, 3 aya kadar ceza ver
melerini gerektiren madde vardır. Bu madde 
bize ne temin edecektir ve îcra ve iflâs Kanu
nuna göre icra ve iflâs muamelelerinde ne sür
at sağlanacaktır? Ben şahsan, bu maddenin en 
ufak bir fayda sağlıyacağına inanmıyorum. En 
ufak bir faydası bahis mevzuu değildir. 

Bu maddenin bu şekilde Meclise getirilmesi, 
çıkarılması, vatandaşın nazarında bir hüsran 
yaratacaktır. Belki de diyecekler ki, Hükümet, 
bu tasarı ile îcra ve iflâs Kanununda değişik
lik yapıyorum diye, bir oyalama yoluna gidi
yor. Bu zehap uyanacaktır. 

Halbuki bütün vatandaşlar ısrarla bekle
mektedir. Ticari sahada bir itimat ve huzurun 
doğabilmesi için, îcra ve iflâs Kanununda borç
luya tanınan haklar tahdidedilerek, alacaklıy
la borçlu arasında bir muvazenenin kurulması 
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hususunu kanunun ele alması istenmektedir. 
Bizim mâruzâtımız budur. Biz de bunu istirham 
ediyoruz. 

Muhterem Adliye Vekili bunun üzerinde du
rup bu şekilde bir tadil teklifiyle huzurumuza 
gelselerdi kendilerine çok teşekkür edecektim. 
Benim ifade etmek istediğim hususlar bunlar
dır. Bu tasarının pratikte en ufak bir faydası 
olacağı kanaatinde değilim. Bu bakımdan hali 
hazırdaki icra ve iflâs Kanununu bu tadille de
ğiştirmeler daha iyi olur kanaatindeyim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Halil özmen. ' 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlar; gayet kısa olarak 
bu tasarı hakkındaki fikrimi arz etmek üzere 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 76 ncı maddenin ta
dili şu şekilde yapılmıştır: «Mal beyanında bu-
lunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine, be
yanda bulununcaya kadar icra tetkik mercii 
hâkimi tarafından bir defaya mahsus olmak 
üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç 
ayı geçemez.» 

Muhterem arkadaşlarım, içinizde avukat ar
kadaşlarımız, hâkim arkadaşlarımız vardır, bu 
maddeyi senelerce tatbik etmişlerdir. Bu mad
de evvelce icra memurlarına verilmiş bir salâ
hiyet maddesi idi. icra memuru1 bir borçluyu, 
alacaklının talebi üzerine bir hafta hapis ceza-
. siyle'tazyik etmekte idi 

Misal olarak bir hususu arz etmeme mü
saadenizi rica ederim, icra ve iflâs Kanununun 
bu maddesinin icra memurları tarafından ne 
şekilde tatbik edildiğini ve bugün huzurunuza 
getirilen şu tasarının da tatbikatta ne şekilde 
uygulanacağını, bir kardeşiniz olarak, bir ar
kadaşınız olarak arz edersem, gayet güzel bir 
şekilde anlamış olacaksınız. 

Malûmu devletleri bir, icra emri, bir de öde
me emri vardır, ilamlı olanlarında, hâkimin bir 
hükmüne veya ilâm mahiyetinde olan kararla
ra dayanan takipler için borçluya bir icra emri 
gönderilir, ilamsız olan takiplerde ise, sadece 
ödeme emri gönderilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin yüz
de 80 inin köylü olduğunu, okuma yazma bıl-

^miyen vatandaşların bulunduğunu hepiniz tak
dir edersiniz. Okuma yazma bilmi|yen bir borç
lu hiçbir surette mal beyanında bulunmayı a)k-
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lmdan geçirmez. Hiçbir suretle bu madde ora
da tatbik edilemez. Ancak mal beyanında bu
lunmak istiyen vatandaşlarımız sizin gibi oku
muş yazmış insanlardır. Bunun haricinde bu 
madde hiçbir suretle tatbik edilemez. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, ilâm mahi
yetinde olmıyan, ilamsız bir takip talebinde bu
lunulduğu zaman ne olacaktır? Mal beyanında 
bulunmamış borçluyu alacaklı takibetmek isti
yor ve bir beyanda bulunuyor. Diyor ki ; falan 
kimse müddeti içinde mal beyanında bulunma
mıştır, binaenaleyh, icra memuru olarak bu 
borçluyu hapsediniz. Bu borçlu hapiste yatsın 
ve benim paramı ödesin, icra memurunun yapa
cağı vazife şudur: Hangi mmtakada ise mahal
lin Cumhuriyet savcısına bir tezkere yazıyor; 
76 ncı maddeye göre bu borçlunun hapisle taz
yiki için gerekeni yapınız, diyor. Mahallî Cum
huriyet Savcısı bu borçluyu makamına davet 
ederek ifadesini alacak ve diyecek ki, Ankara 
Adliyesince falan arkadaşa karşı şu kadar lira 
borçlusunuz, bunu ödeyiniz. Maddenin metnin
de var; mal beyanında bulununcaya kadar ha
pisle tazyik edilecektir. Savcının huzuruna ge
len vatandaş da diyor ki ; «Savcı bey, sizin ver
diğiniz şu malûmata göre ben mal beyanında 
bulunuyorum. Falan yerde üç tane tarlam var
dır, falan yerde de hizmetçi olarak çalışıyorum, 
oradan da ayda 200 lira ücret alıyorum. 

Binaenaleyh, mal beyanında bulundum, bu
nu yazınız ve beyannameyi gönderiniz.» Cumhu
riyet Müddeiumumisi bu beyanı yazıyor ve icra 
memuruna gönderiyor. Hani arkadaşlar hapis ile 
tazyik? Bu mu tecziye? Demek ki îcra ve iflâs 
Kanununun bu maddesi hiçbir suretle kullanıl
mamıştır. Tatbikatta hiçbir zaman yer almamış 
bir maddedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, tatbikatta hiçbir 
işe yaramıyan bu maddeyi ele alıyoruz, muhte
rem arkadaşlarımızın bir teklifi ile, yetkiyi icra 
tetkik mercii hâkime veriyoruz. Bir nmkamdan 
alıp diğerine veriyoruz. Zaten icra tetkik hâ
kimlerinin işleri o kadar çoktur ki, bu normal 
işlerini güçlükle görüyorlar. Bir de kalkıyoruz, 
bu işi veriyoruz. Nasıl takibedecek? Zeki olan, 
münevver olan alacaklılar için bu tatbik edilebi
lir. Fakat münevver olmıyan, nüfusumuzun yüz
de 80 nini teşkil eden köylüler için bu madde 
tatbik edilemez arkadaşlar. 14 senelik adliye ha
yatımda hiç rastlamadım. Ancak sizin gibi mü-
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hevver alacaklılar gelecek, beyanname verniyen 
borçlunun hapisle tazyikini istiyecek. Beyanname 
vermiyen o borçlu çağırılarak kendisinin beyan
name vermediği söylenecek. Şayet beyanname 
vermediği sabit olursa kendisine verilecek ceza da 
7 gün hapis cezası olacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda 
hepinizin ciğeri yandığı gibi benim de ciğerim 
yandı. Memleketimiz malî bakımdan, ekonomik 
bakımdan sıkıntı içindedir. Arkadaşlar, bugün 
milletvekili olarak sizlere 50 kişi müracaat edi
yor, bize de 100 kişi müracaat -ediyor. Neden? 
iş 'bulamıyor, alacağını takibedemiyor. İhtiyati 
hacizler çoğalmıştır. Ankara esnafları gün geç
tikçe daha fazla hapis tazyiki altına giriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece şunu söyler
sem Ankara adliyesi icra dairelerindeki haciz 
muamelelerinin takip evrakının (hangi mertebe
ye vardığını anlamış olursunuz. Geçen sene An
kara Adliyesinde Dördüncü İcra Dairesindeki 
takip talepleri 4 bin idi, bugün 9 hine çıkmış
tır. Belki son günlerde 10 bine varmıştır. Şu 
(halde arada muazzam bir fark vardır. 

Çok sevdiğim, ilmine, irfanına, aJhlâkma hür
met ettiğim muhterem 'hemşehrim Sahir Kurut-
luoğlu arkadaşım ilk Vekil olduğu günlerde İs
tanbul'da bir beyanat vermişti. Bu beyanatında, 
icra ve iflâs Kanunu (A) dan (Z) sine kadar 
en kısa zamanda değişecektir, demişlerdi, hepi
miz 'bahtiyar olmuştuk. 

Binaenaleyh, şu tasarı hiçbir zaman işe ya-
ramıyacağma, piyasada, esnaf arasında, icrada, 
ihtiyati hacizlerde, ticaret dairelerinde hiçbir 
işe yaramıyacağma 'göre, istirham ediyorum, ri
ca -ediyorum, lütfetsinler bu tasarıyı1 geri alsın
lar. Kendilerinin buyurdukları şekilde, icra ve 
iflâs Kanununun mükemmel bir komisyon
dan geçirmek, tatbikattan anlıyan arkadaşları 
bir -araya toplamak suretiyle yeni hır kanun ta
sarısı ile huzurunuza gelsinler. Biz de o getiri
lecek kanun tasarısını burada müdafaa edelim, 
arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHÎR KÜRUTLUOĞ-

LU — Çok muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
iktisadi mevzuda, ticari mevzuda hüyük sıkıntı 
yaratan ve takip hukukuna taallûk eyliyen ic
ra ve iflâs Kanunumuzun tadilen huzurunuza 
getirilmesi va'dedilmiş bulunmaktadır. Bu va"-
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dimizde de durduğumuzu ifade edersem 'belki 
Yüksek Meclisi tatmin etmiş olurum. 

Kurulmuş bir komisyon marifetiyle istanbul 
Tüccar Derneğinden, barolardan, Ticaret ve Sa
nayi Odaları Birliğinden mümessillerin iştira
kiyle bu kanunun 170 nci maddesi tadil edümiş, 
69 yeni hüküm ve 101 tadil maddesi şeklinde 
tecelli eden tasarı öyle zannediyorum ki, bir haf
ta veya 10 gün içinde Yüksek Meclise takdim edi
lecek şekli almıştır. Ve halen elimizdedir. 

Tetkikinize arz edilen bu kanunun sevk tari
hi 4 . 1 . 1962 dir ve bendenizin Hükümete vazife 
kahul etmemden evvel, Anayasanın ıstarmdan 
sonra Anayasaya aykırılık arz eden kanunların 
taranması komisyon tarafından ele alınmış ve 
Anayasanın 32 nci maddesinde, tabiî hâkimden 
haşka hiçbir merci önüne hiç kimsenin çıkarıl a-
mıyacağı âmir hükmü karşısında bu maddenin 
Anayasaya mutabakati zaviyesinden tadili dü
şünülmüş ve bu düşünce ile şevki yapılmıştır. 

Anayasa muvacehesinde gayet tabiîdir ki, 
hâkimden gayri bir şahsın, ne hapsen tazyik ve 
ne de tevkif gibi bir karar verme yetkisi olma
mak gerekir. Fakat bu nokta da, hangi merci ara
sında hükmün tatbik edileceği muallâkta kalan 
bir şeydir. Yoksa, biz bu maddeyi getirmekle, 
Hükümetçe vâdettiğimiz icra ve iflâs Kanunu
nun tadilini getirdiğimiz iddiasında olmadığımızı 
açıkça ifade etmek isterim. Sadece, Anayasanın 
bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. Kaldı ki, 
bu hapsen tazyik bir tedbirdir, bunu bir cezai 
mahkûmiyet şeklinde göstermek mümkün değil
dir. icra memuru tarafından talehedilecek borç
lunun hapsen tazyiki kararının infazı için, bu 
kararın Anayasamızın emrettiği şekilde yetkili 
hâkim tarafından verilmesini temin eden bir ta
sarıdır. Anayasanın âmir bir hükmü olarak bunu 
getirdik, öbür tadilimiz de en kısa bir zamanda 
Yüksek Meclise getirilecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral. 
ADALET KOMİSYONU SOZOÜSÜ HÜDAJI 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Bakanın ifade buyurdukları gibi, icra ve if
lâs Kanununun hukuk bakımından sistematik de
ğişikliğine mütedair tasarı komisyonumuza henüz 
sevk edilmiş değildir. Bu tasarının hazırlanmış 
olduğuna komisyon müzakereleri esnasında mut
tali olduk. 

Şimdi komisyonumuzu ilgilendiren nokta şu
dur : 
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Mal beyanında bulunmıyan borçlunun, ala-; 

eaklınm talebi ile icra memuru tarafından üç ayı 
ıgeçuıemek şartı ile hapsen tazyikine dair mevcut 
hüküm; Anayasanın 14 ncü maddesindeki, «kişi 
dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunda açıkça gös
terdiği hallerde usulüne göre verilmiş hâkim ka
rarı olmadıkça kayıtlanamaz.» şeklindeki âmir 
hükme muhalif olduğu için bu tasarı müzakere 
edilmiştir. Bu hükmün antidemokratik bir hüvi
yeti olduğu için müzakere mevzuu olmuştur ve 
icra memurundan bu salâhiyet alınmış, hâkime 
bırakılmıştır. 

Şimdi, bunun hâkime bırakılmasının işleri 
sürüncemede bıfakacağına dair olan mütalâalar, 
sistematik surette gelecek olan tasarı münasebe
tiyle uzun boylu müzakere edilecektir. Binaen
aleyh, Anayasaya muhalif olan bu hükmün bir an 
evvel tadilindeki zaruret aşikârdır. Bu bakımdan 
komisyonun mütalâasının kabul buyurulmasını 
ve maddelerin müzakeresine geçilmesini rica edi
yoruz, arkadaşlar. 

. IBAŞKAN — Sayın Naci öktem... («Yok» 
sesleri) 

Sayın Adnan Şehyurt. («Vazgeçti» sesleri) 
ADNAN ŞENİYHRJT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, söz almış bulunduğum için hu
zurunuzu işgal ettim. Arkadaşlarımın temennile
rini nazarı itibara almak suretiyle mâruzâtım 
uzun olmıyacaktır. Ancak daha önce muhterem 
arkadaşlarım beyanlarında, bu tasarı münasebe
tiyle, icra îflâs Kanununun siyasi ve iktisadi ba
kımdan bir an evvel değiştirilmesi zaruretinden 
bahsettiler. Elbetteki Muhterem Meclisin üyeleri 
bu zarurete kaanidirler. 

Nitekim, büyük Meclisin temennilerine işti
rak etmiş bulunan Hükümet bu kanun tasarısını 
hazırlamış bulunmaktadır. 

Bendeniz arzedeeeğim, bilhassa sayın Adalet 
Bakanı ve komisyon adına konuşan arkadaşımı
zın ifade ettikleri gibi, kişinin hürriyeti bahis 
konusu olması bakımından, mevcut tasarının bir 
an evvel kanuniyet kesbetmesfi ve bu sebeple 
de işin doğrudan doğruya hâkim sıfatını haiz 
olan bir merci bir şahıs tarafından yapılmasıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze

rinde görüşme sona ermiştir. Maddelere geçilme
sini 'oylarınıza sunuyorum. 'Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 1. — İcra ive İflâs Kanununun 3890 

sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 76. — Mal beyanında bulunmıyan 
borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulu
nuncaya kadar icra tetkik mercii hâkimi tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle 
tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez. 

BAŞÖCAN — Madde üzerinde Söz istiyen... 
Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ^irer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükmünü Bakanlar 
kurulu' yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

4. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğ-
lu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe komis
yonları raporları (2/45) (S. Sayısı : 56) (i) 

BAŞKAN E'fendim, bu kanun teklifinin gö
rüşülmesine başlamadan evvel, bununla ilgili 
bir teklif var. okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aile yuvasindan uzak, 'gece gündüz ceza evin

de kalmak suretiyle âdeta günde yirmidört sa
at vazife başında bulunan gardiyanların da bu 
cüz'i tazminattan istifadelerini mümkün kılmak 
ve Sayın Adliye Vekili bütçe konuşmalarında 
hatırımda kaldığına 'göre gardiyanların da me
mur statüsüne dahil edileceklerini belirtmiş ol
makla, ileride bunların da (ıD) cetvelinden alı
nacakları tabiî olmakla, 'o zaman bütçe komisyo
nunun esbabı mueibesi de -ortadan kalkacağın
dan «Adalet Komisyonu Değiştirişi»nin müzake
reye esas tutulmasını arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 11. 4 .1962 

Tokat 
Ali Dizman 

(1) 56 S Sayılı basmayazı bu Birleşim tuta
nağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonu burada m i l . 

(Yok sesleri) Bütçe Komisyonunun "bu hususta 
mütalâasını almak icaJbetmez mi? («Eder» ses
leri.) Evvlâ Bütçe Komisyonunun mütalâasını 
alalım, sizi dalha iyi tatmin eder. 

Bütçe Encüimeınıi ıgekniş Ibulhınııyor. Bir tak
rir var, evvelâ onu okutacağım. 

(Tokat MMletveikiili Ala Dtizman'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bütçe Enıcüınıeni 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKlN (Ankara) — Muhterem «aribadaşlarmı, 
zabıtt kât'ipleriyle Başfkâtipler ve mübaşirler ve 
icra memurlarına, teklifte mevzuubahils mükltar-
la/rlda tazminat verilmesi ha'kkmdalki İkamın tek
lifime gard'ijyanlar dâhül edifllmemilştİ. Adalet 
Kottndlsyonu, gardiyiainllara da bir miktar zaım 
yapılması hakkında kamun teklifine ilâvede 
'bulunjmuşjtiur. Malûımuâlinıiz gardiyanlar Bütçe 
kanunlarına bağlı (D) cetvelinden, hizaların
da yazalı ücretlerle Devlet hizmetinde vazife 
gören kimselerdir. (D) cetV€Ülin(den ücret aftan 
Mzmeftiiferıiin ücretlerine zam yapılımaısı Ihulsu-
sundaki kanun tekMlierii, normal kanunların 
tâbi oldukları usul ve sıranın dışındadır. Ana
yasamızın 94 neü maddesine göre Bütçe Kanu
nunda yapılması gereken değişiklikler meyianun-
dadır. Evvelâ bu kabîl telklifler Bütçe Komis
yonunda görüşülür, ondan nonra mevzu Cuını-
hujriyett Senatosuna intikali eder, Cumhuriyet 
Senatosundan da Müillet Meclisine gelir. Muay
yen Ibfr (möbiâğın bütçeye ilâvesini tazaımmun 
eden bu kabîl tekliflerin bu 'kanunnn başlığı 
aflltmda tedvin edillmesine -imkân yoktur. Filha
kika, Adliye Encümeninin bu yolda tertibetiti-
ği ınaidldeleri Bütçe Hoımisyonunuz tetkik etti, 
Hükümet de muvafık buldu. Yalnız teklifi ya
pan Akliye Encümeni mensupları komisyonu
muzda ikna edilmek suretiyle bu durumun Ana
yasa/ya ayfkırı düşeceğimin (bildirilmesi üzerine 
gardöiyaaDİJai' maddeden çıkarıldı. 

AmfeflEudaşla'r bu ii§ i>ç4n ayrı bir prosüdür lâ-
zıimdır. Mumzam kanun teklifleriıyOe (D) cet
velinden ücret alanlara zam yapılması hakkın
da b&r kanun teklüfd Büyük Meclise takdim 
ejdilirse, Ibu teklif evvelâ Bütçe Karama Komis-
y^nunidla, Cumhuriyet Senatosunda görüşüldük
ten seöara kanuniyet kesbetmesi dle tmüımkün olia-
\M.v. Bu yüzklen bdz Adliye Enıcüimeninin gö-
rüçülae içliirak etmedik ve normal yolu tercih 
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etltik. O itibarla, Adliye Encümeni (maddesinin 
kabu'Minü teklif eden taikriri sunan arkadaşın 
teklifini geri almasını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Ali Dizman. 
ALİ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem (aofea-

daşlarım; Bütçe Komisyonu Sözcüsünün ine Ide-
ınelk istediğini maalesef anlıyamaldum. BeÜlki 
gardiyanlar (D) cetveline tâlbidir. Fakat bun
ların da maaşlarının artırılması lâzımdır. Za
bıt kâtipleri başka bir statüye tabiidir. Artırı
lan maaş veya ücret değildir. Eğer 'munzam 
bir tazminatın, 100 - 150 veya 75 lira, her ne 
ise Yüksek 'Meıcllilsinizin takdir edeceği riakam, 
Bültçe kanunlarımın takibedeceğıi seyri taikibede-
cekse, o zaman zafoıt kâtipleri ve Başkâtiplerin 
tazlmlinatlariâian da ayını seyri taikibetmesi icafb-
eder. Biz, maaş zamımı veya ücret zammı değil, 
doğrudan doğruya tazminat olarak ayrı bir (mev
zuun ilâvesini teklif ediyoruz. Bu, emelklilliğe 
tâlbi değildir. Kendileri de bu hususu ıgerelkçe-
de belirtmişlerdir. 

Gene gerekçede belirttikleri diğer bir husus 
da, bu gibi ücretlerin her sene bültçe ile ayar-
lanalbilecelkleri ve konjonktüre uyguın bir hale 
getirilebilecekleri düşüncesidir. Bu teklifi ya
parken ide arz ettim, Adalet Bakanı, bütçe ko-
nuşdnaJiarı sırasunlda gardiyanların da hareline 
d â h i edilecelderini vadetmişlerdi. En az zabıt 
kâtipleri kadar hizmetleri geçen, haftada biir 
gün hariç, diğer 'günlerde geceleri dahi evleri
me gidemiyen ve çok ağır şartlar altında vazife 
gören bu grupum >'bu tazminattan (mahrum (bıra
kılması uygun (değildir. Kaldı ki, Adalet Balka
nı, yamn o kanunu getirirse, yeni bir (kanun ttek-
'Mfli! ile tazminat vermelk gıibi bir durum meyda
na gelecektir. İki iş yapmaktansa tazminatla 
beraber Ibu hususun da kabul edilmesi daha uy
gun olaJcalktur. 

Yalnız bir noktayı daha arz ötmek istiyo
rum : Bu durumun 'konjonktüre uyduruk/cağı 
ifade edildi. Bütçe kanunları nlda'M (D) cetvel
lerinin konjonktüre uymadığı ımalûlm. Çünkü 
gaıldiyanlamn altmış olduğu para 200 - 250 - 300 
lira giibi gayet cüzi miktarlardır. Bunun Ana
yasa mevzuu ile ilgti ve irtibatı olmasına zaten 
imkân yok. Biz bu ımeselenin de .tazminatla 'be
raber halledilmesini islterken, Bütçe Komisyo
nunun Anayasa, meselesüni önle sünmelk suretiy
le şüphe uyandırmaya hakkı yoktur. Kaildi ki, 
buı miktaran kabul edilüp edilmemesi haikkında-
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İdi karar yüJklsefk reylerinize imevdu bir iştir'. J 
Teküf edilen Ajdalet Komisyonu değiştirgesinin 
müzakeresini rica ederim. 

Gardiyanlara da tazminat verilmesi kabul 
edildiği takdirde, gerek Bütçe Komisyonu ve 
gerek sayın arkadaşımız, Anayasa bakımından 
mevzuu inceler ve icabederse böyle bir tazmi
natı çıkarabilirler. Yeter ki, bu görüşü benim
sesinler ve esası kabul etsinler. Teklifimin ka
bulünü rica ediyorum, efendim. 
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Bu itibarla takriri geri almalarını istirham ede
ceğim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yalnız gardiyanlar için. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 
SEÇKİN (Devamla) — (D) cetvelinden maaş 
alanlara tazminat verilmek istenirken, aynı 
usulü takibetmeye mecburuz. 

BAŞKAN — Teklifi geri alıyor mu arkadaş
lar? Reyinize arz edeceğim. («Almıyoruz» ses
leri) 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Maraş) — Bu me
sele ile alâkalı olduğu ve Anayasa meselesi ha
line getirildiği için müsaade buyurursanız söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tadil teklifi üzerinde komis
yon konuşur, başka kimse konuşamaz. 

Efendim; kanun teklifinin müzakeresinde 
Adalet Komisyonunun değiştirişinin esas tutul
masını istiyen önergeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddolunmuştur, 
efendim. 

Efendim, şimdi teklifin tümü üzerinde gö
rüşmek istiyen Mustafa Uyar, buyurun. («Rey 
neticesi anlaşılmadı» sesleri) 

Bütçe Komisyonu raporu esas tutuldu. («Kaç 
reyle?» sesleri) 41 e karşı 47 oyla. («Sayılma
dı» sesleri) Üç kişi birden saydık. Müdahale 
etmeyin. Tümü üzerinde konuşmaya devam 
ediyoruz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — 80 küsur kişi ile 
müzakere yapıyoruz. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Aziz arkadaş
larım, huzurunuza getirilmiş olan teklif Mah
mut Alicanoğlu tarafından zabıt kâtibi, başkâ
tipler ve icra memurlariyle yardımcılarına taz
minat verilmesi talebinden ibaretti. Adalet Ko
misyonunda bu teklif biraz daha genişletilerek, 
teklife mübaşirler, gardiyanlar ve ceza evi mü
dür ve memurları da dâhil edilmek suretiyle 
Bütçe Encümenine gönderildi. Bütçe Encüme
ninde uzun münakaşalardan sonra ve biraz ev
vel Bütçe Encümeni Sözcüsünün izah ettiği 
gibi, esasa muhalif olmamakla beraber sırf büt
çe tekniği bakımından, esastan ayrılmmıyarak, 
gardiyanların bütçenin (D) cetvelinden ücret 
almakta oldukları ve maaşlı memur bulunma
dıkları, tazminata müstahak, olamıyacakları es
babı mucibesiyle, Bütçe Komisyonunda gar-

BAŞKAN — Buyurun llyas Seçkin. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arkadaşla
rım, pek muhterem hatip arkadaşımızın «anlı-
yamadım» dedikleri hususta belki meramımı 
etraflıca izah edemedim. Malûmuâliniz bütçe 
kanunları bir yıllıktır. Bütçe kanunlarına bağlı 
(D) cetvelinden alman ücret miktarlarını her I 
sene Millet Meclisleri bütçe kanunlarını tetkik • 
ederken tesbit eder. Gardiyanlar (D) cetvelin
den maaş alırlar. Bu sene miktarı meselâ 200 
dür de gelecek sene 300 liraya çıkarılabilir, ve
ya 175 liraya indirilebilir. Onun için, aslî ma
aşlı olmıyan, normal devlet memuru bulunmı-
yan, müstahdem kadrosundan maaş alan ve (D) 
cetveline bağlı olduğu gösterilen müstahdemle
rin ücretlerine bu şekilde normal kanun yolla-
riyle tazminat verilmesi, zam yapılması müm
kün değildir. Bütçe Komisyonu olarak bu hu
susu benim de gönlüm arzu eder. Fakat bu ka
bil tekliflerle küçük ücretlerle çalışanlara ve 
memurlara zam yapılması hakkında Bütçe Ko
misyonunun vermiş olduğu bir prensip kararı 
vardır. Gönlümün bütün arzusuna rağmen 
Anayasa bu imkânı bize bahşetmemektedir. 
Anayasaya göre bütçe kanunları cetvellerinde 
yapılması gereken değişiklik yolu bu şekilde 
değildir. Bu değişiklik lazımsa Millet Meclisi 
ve Senato tarafından yapılan, Hükümet tasa-
rısiyle getirilen teklifler evvelâ Karma Bütçe 
Komisyonuna sunulur, sonra Meclisi Âlinize 
gelir. Yanlış bir usul ihdas etmiyelim. Şimdiye 
kadar olan teamül budur. Normal olarak de
vamlı kadrolardan maaş aldıkları için bu üc
retlere zam yapılabilmesinin bu kanunla müm
kün olmadığını Bütçe Komisyonu olarak tesbit 
ettik. Artık bundan sonra arkadaşlarım ısrar 
buyurmasınlar. Sayın Bakan da kabul buyuru
yor, bir kanun teklifi ile bunu da getirecekler. | 

— 442 — 
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diyanlar çıkarılmış ve biraz evvel d© reyleri
nizle bu husus teyidedilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; «Adalet mülkün teme
lidir.!», bunda şek ve şüphe yok. Bu temelin 
sağlam ve muhkem olması lâzımdır. Temelin 
atılmasında; hâkimler bu işin memurları ise, 
kâtipler de kalfaları, icra memurları ve ceza 
evleri müdürleri de kontrol mühendisleri olmak 
lâzımgelir. Hakikaten, yetişmiş bir zabıt kâti
binin yardımiyle adaletten beklenen sürat elde 
edilebilir. Bu arkadaşlarımızı hem meslekleri
ne bağlamak ve hem de geçim imkânsızlıkları 
içerisinde müzayaka halinde bulunan bu me
murların durumlarını biraz , düzeltmek ve on
ları maddi bakımdan takviye etmek için böyle 
bir tazminatı vermek bugünün icaplarına en 
uygun hal çaresidir, kanaatindeyiz . 

Esasen huzurunuza getirilen teklif ve tasa
rı bir maaş zammı mahiyetinde değildir. Diğer 
birçok personelde olduğu gibi fazla mesaile
rinin karşılığını bir parça olsun vermeyi istih
daf eden bir talepten ibarettir. Diğer Devlet 
dairelerinde her türlü personel sabah saat 9 
da gelir ve akşam saat 17 de giderler. Ama 
Adliye personeli, zabıt kâtipleri, başkâtipler, 
mübaşirler, icra memurları ve ceza evlerinde
ki personel böyle değildir. Onların gecesi gün
düzü birbirine^ karışmaktadır. Çok yerlerde 
geceleri petrol lâmbalarının ışığı altında çalı
şan ve kararlar yazan zabıt kâtipleri, Adliye 
personeli görmüşüzdür. 

Biraz evvel gardiyanlar mevzuunda konu
şan arkadaşlardan birinin dediği gibi, gardi
yanların ömürleri gece ve gündüz ceza evlerin
de geçmektedir. Ceza evi personeli, müdür ve 
memurları da aynı vaziyettedir. 

Bir noktayı daha tebarüz ettirmek isterim : 
Maliyede veya bankada veznedarlara kasa taz
minatı verilmektedir. Adalet mahkemesi baş
kâtipleri de sayman, veznedar vaziyetindedir
ler. Bunlar mutemettirler. Zâyiden, hatalardan 
ve kayıplardan1 mesuldürler; tazminle mükellef
tirler. Fakat bunlara diğer veznedarlarda ol
duğu gibi kasa tazminatı verilmemektedir. Bu, 
yaptıkları işle kabili telif değildir. İcra me
murları hukuk ilâmlarının infazcısıdır. Bir 
ilâm ne kadar doğru olursa olsun, bir ilâmda 
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ne kadar kanunun ifadesi bulunursa bulunsun 
infaz edilmedikçe hiçbir kıymeti yoktur. 

Ceza evleri memurları da ceza ilâmlarının 
infazcısı mahiyetindedir. Ceza evlerimiz ka
nunlarımıza göre aynı zamanda bir ıslah evi
dir. Cemiyetin içinden bir kere suç işliyereK 
gidenlerin, ceza evlerinde ıslah edilmeleri de 
bahis konusudur. Bu neticeyi elde etmek için, 
ceza evleri müdür ve memurlarının da ehil ve 
kaliteli olması lâzımgelir. Bunun için de ken
dilerinin maddi bakımdan biraz takviye edil
meleri icabeder, kanaatindeyiz. 

Her hangi yönden mütalâa edersek edelim, 
bu kanun bir zaruretin ifadesi olarak huzuru-
nuzdadır. 

Bununla, diğer Devlet. dairelerindeki me
murların durumlarının mutlaka iyi oldukla
rını söylemek istemiyoruz. Onların da durum
larının gözetilmesi lâzımgelir ve onların da 
tatmine ihtiyaç duyulan tarafları vardır. Ama, 
demin de arz ettiğim gibi, bu teklif memurla
rı, bir zümreyi ve onların maaşlarının artırıl
masını değil, fazla mesailerinin karşılığının 
verilebilmesi için huzurunuza gelmiştir. Kabu
lünü saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga. (Ekse
riyet yok, sesleri) 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Bütçeye 18 mil
yon lira tahmil edecek olan bir kanunun mü
zakeresinde ne Maliye Bakanı var, ne de ek
seriyet vardır.. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Beş kişi ayağa 
kalktığı zaman sayma mecburiyeti vardır. 
Ekseriyetin olup olmadığı lütfen tahkik edil
sin. 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkmış bulu
nuyor. Yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim; Yüksek Mecliste ka
rar nisabının bulunmadığı yoklama yapılmak 
.suretiyle tesbit edilmiştir. 

Bu sebeple, kanunun müzakeresini gelecek 
Birleşime bırakıyorum. 

13 Nisan 1962 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 
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Toplantımı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla 
muaddel 76 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı.ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/29) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 1 \ 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1615/76 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 4.1.1962 tarihinde kararlaştırılan; «2004 sayılı îcra ve* İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanun
la muaddel 76 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmtt İnönü 

GEREKÇE 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının «Kişinin hakları ve ödevleri» ne taallûk eden 
ikinci bölümünün 14 ncü maddesi ile «kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açıkça gösterdi
ği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz.* yolunda vaz'oluııan 
hüküm karşısında mal beyanında bulunmıyan borçlunun, alacaklının talebi üzerine beyanda bu
lununcaya kadar icra memuru tarafından hapsen tazyik edilmesine imkân yoktur. 

Hapsen tazyik yetkisinin icra ve İflâs Kanununun 4 ncü maddesinde gösterilen hâkime ve
rilmesi suretiyle hem Anayasaya mutabakat sağlanacak hem de kişi hakları teminat altına alın
mış olacaktır. 

Tasarı bu gayeyi temin için hazırlanmış bulunmaktadır. 
Gerçi bu hususun, îcra ve İflâs Kanununun tümü üzerinde yapılmakta olan tadilât sırasında 

nazan itibara alınması düsünülebilirse de; mevzuun ehemmiyeti, değişmesi iktiza eden hükmün 
Anayasaya aykırılığı, maddenin bir an önce tadilini zaruri kılmaktadır. 
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* ' " Adalet Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3.4.1962 

Esas No. 1/29 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

2004 sayılı îcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair 4.1.1962 tarihli kanun tasarısı, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Adalet 
Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Filhakika 2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı mad
desi; mal beyanında bulunmıyan borçlunun, alacaklının talebi ile icra memuru tarafından üç 
ayı geçmemek şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere hapsen tazyik olunabileceğini âmir 
bulunmaktadır. Anayasanın 14 ncü maddesine göre, kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı ile kayıtlanabilir. Kişinin fizik hürriyetini tahdit ve takyide tâbi 
tutulmasını gerektirecek bir tasarrufun yargı organları tarafından ve ancak hâkim karariyle 
mümkün olabileceği açık bir Anayasa kuralı bulunması sebebiyle hapsen tazyik yetkisini icra 
memurundan alarak icra tetkik mercü hâkimine veren Hükümet tasarısı gerekçe ve maddeleriyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına sunulur. 

Başkan Sözcü Üye Üye 
istanbul Denizli Aydın Erzincan 

î. H. Tekinel H. Oral Orhan Apaydın 8. Peringeh 
İmzada bulunamadı 

Üye Üye 
içel istanbul 

Mazhar Arıkan 8, Vardarh 
imzada bulunamadı 

Üye Üye Üye 
izmir Mardin Uşak 

M. Uyar T. Oğuz A, B. Akbıyıkoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı: 55 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

2004 sayılı îcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı 
Kanunla muaddel 76 ııcı maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — îcra ve iflâs Kanununun 3890 
sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 76. — Mal beyanında bulunmıyan 
borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulu
nuncaya kadar icra tetkik mercii hâkimi tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle 
tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

4.1. 1962 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakam 

N. Su 
Milli Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarptr 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. înan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit ^ 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

imar ve iskân Bakam 
M. Güven 

»m<i «Sİ, 

M. Meclisi . (S. Sayısı: 55 ) 
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Toplantı: i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun Adalet Baş
kâtip, İcra memuru, Zabıt Kâtibi ve yardımcılarına 
tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 

Bütçe Komisyonları raporları (2/45) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Anayasanın 91 nei' maddesi hükmünün tanıdığı hak ve salâhiyete .binaen Adalet başkâtip, ic
ra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hakkında tarafımdan hazırlanmış 
olan kanun teklifi ve gerekçesini ekli olarak takdim ediyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi rica ederim. Saygılarımla. 
14 .12 .1961 

C. H. P. Sinop Milletvekili 
Mahmut Alicanoğlu 

i 

G E R E K Ç E 

Adalet tevzii, vazifesiyle muvazzaf olan ve bu vazifenin büyük, maddi ve mânevi mesuliyetini 
omuzlarında taşıyan hâkimlerimizin bu vazifenin ifa ve icrasında kendilerinin yegâne yardımcısı 
ve aynı zamanda denebilir ki, muvaffakiyetlerinin yüzde büyük bir nisbetini gösterecekleri hüs
nüniyet ve sâyü gayretlerin© bağlı ve nihayet mahkeme muamelâtına mütaallik işlerin zamanında 
süratle ve intizamla tedvirini sağlıyacak olan Yargıtay ve Genel mahkemelerde çalışan başkâtip, 
başkâtip yardımcıları, zabıtkâtipleri ve yardımcıları ve memurlar ile mahkemelerden sâdır olan 
hükümlerin infazı ve ayrıca vatandaşların ilamsız alacaklarının tahsili hususunda gerekli ve birçok 
formaliteye tâbi muamelâtı ifa ile görevli icra memur ve yardımcılarıdır. 

Bunların büyük bir kısmının ise baremin en alt derecesinden başlıyan maaşları bugünkü hayat 
şartları karşısında en mütevazi aileyi dahi geçindiremiyecek bir derecededir. 

Anayasanın 7 nci maddesinde yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla
nılır demektedir. Mahkeme deyince hâkimden gayrı mahkemenin kalem muamelâtını tedvir eden 
başkâtip, başkâtip yardımcısı ve zabıt kâtiplerini de göz önüne getirmek bunların da şu veya bu 
türlü tesirlerden masun bırakmak ve bağımsızlıklarını garanti etmek lâzımgelir. îşte bu da bu 
vazifelerde çalışan personelin maddi ve mânevi huzurlarını temin etmekle olur. 

Günden güne artan nüfus ıniktariyle beraber mahkeme işlerinin de o nisbette artmakta olduğu 
istatistiklerle sabittir. Buna mukabil mahkemelerin başkâtip ve zabıtkâtibi kadroları ve yine icra 
memur kadrolarının o nisbette artırılmadığı maalesef bir hakikattir. Hal böyle olduğuna göre 
günden güne artmakta olan iş hacmi karşısında mahkemelerin kalem ve icra dairelerinin perso
nel mensuplarının geceli gündüzlü hattâ tatil günlerinde dahi çalıştıkları, ayrıca nöbet tuttukları, 
insan takati üstünde bir mesai ve gayret sarf ettikleri bir hakikat olduğu gibi bu fazla mesaile
rine mukahil İktisadi Devlet Teşekküllerinde, bankalarda çalışan memurlar ve hususi sektörlerde 
vazife görenler gibi prim, ödenek, ikramiye ve yaptıkları fazla mesai ücreti gibi namlarla mun
zam bir ücret de almadıkları keza bir hakikattir. 
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Maddi yoksuzluk dolayısiyle mânevi huzursuzluk içinde ve geçim kaygısiyie çırpman başkâtip 

veya yardımcısı ve hattâ zabıt kâtibi ekseri ahvalde C. Savcılığı ve Sorgu Hâkimliği gibi vazi
felerini de ifa ettikleri gibi yine bu şahıslara en mühim, dosyaların tevdi edildiği ve aynı zamanda 
adliyenin mutemet ve veznedarlığını da yaptıkları malûm bir keyfiyettir. Böyle olunca bunların 
da hâkimler gibi sıfat ve gördükleri vazifeleri nazari) alınarak bu kadrolara tahsilli, ehliyetli kim
selerin alınmasını temin ve mevcut ehliyetli kimselerin daha yüksek maaş veren başka yerlere 
gitmelerini önlemek ve yine sarf ettikleri mesaileri için kendilerini maddi bakımdan tatmin et
mek şarttır. 

Nitekim Anayasanın 45 nci maddesinde; Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri 
için gerekli tedbirleri alır demeketedir. Binaenaleyh, adalet teşkilâtı memurlarının mesuliyetli ve 
ağır vazifelerine göre bugünkü hayat şartları karşısındaki maddi durumlarını insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli bir dereceye- çıkarmak sosyal adalet anlayı
şının zaruri ve tabiî bir neticesi olarak kabul edilmesi lâzımgelmektedir. 

Bu itibarla; yukardan beri telhisan arz olunan mucip sebeplere 'binaen Yargıtay da dâhil ol
mak üzere başkâtip ve zabıt kâtipleri ile yardımcılarının ve memurların ve yine icra memur ve 
yardımcılarının vazifelerine bağlanmalarım sağlamak ve başka vazifelere gitmelerini önlemek va-
zif el erindeki, şevklerini ve randımanlarını artırmak ve maddi bakımdan mağduriyetlerini önle
mek ve onlara bugünkü geçim şartlarından daha müsait geçim şartlan temin etmek maksadiyle -
kendilerine tahmil ve tevdi edilmiş olan vazifelerinin ağırlık ve mesuliyet derecelriylç mütenasib-
olarak Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip ve başkâtip yardımcılaıiyle icra memur ve yardım
cılarına (150) yüzellişer lira, Yargıtay memur ve kâtipleriyle mahkeme zabıt kâtip ve yardımcıla
rına (100) yüzer lira fazla mesai tazminatı verilmesi sosyal adalet ve hakkaniyete uygun ve aynı 
zamanda Anayasanın 45 nci maddesi hükmünün -yerine getirilmiş olacağı kanaat vo düşüncesine 
varmış olduğumdan işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

O.H.P. Sinop Milletvekili 
Mahmut Alicanoğlu 

Adalet Komisyonu raporu ^ 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 15 . 2 . 1.962 

Esas No: 2/45 
Karar- No: 3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yargıtay dairelerinde ve genel mahkemelerde vazife gören başkâtip, başkâtip yardınıenları, me
mur, za'bıtkâti'bi ve yardımcıları ile icra memur ve yardımcılarına tazminat verilmesine dair Sinop 
Milletvekili Mahmut Alicanoğlu tarafından yapılan kanun teklifi, komisyon üyelerinden İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar, Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Çanakkale Milletvekili Burhan Arat, Maraş 
Milletvekili Hasan Fehmi EAİiya tarafından verilen mezkûr teklifin ceza evi müdür ve memurlarına, 
mübaşir ve gardiyanlara teşmili hakkındaki tevsii mutazammın talebi. Adalet ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Filhakika teklifin gerekçesinde de tafsilâtiylc irae olunduğu veçhile; Anayasanın 7, 132 ve ınütau.-
kıp maddelerine göre, Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemelerin hâkimden 
sonra en ağır mesuliyet taşıyan unsurları, yargılamadan ittihaz olunan kararların infazına kadar 
muhtelif safhalarda vazife gören başkâtip, başkâtip yardımcıları, icra memurları ve yardımcıları, za-
bitkâtibi ve yardımcıları, mübaşirler ile ceza evi müdür, memur ve gardiyanlarıdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 56 ) 
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Kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre her türlü tesirden uzak olarak karar vermesi lâzım-

gelen ıhâkimin, salim bir yargılama yapabilmesi ve verdiği kararın hassasiyetle infaz edilebilmesi adlî 
cihazımızın zaruret içerisinde bulunan bu müntesiplerinin gördükleri hizmetin ohemmiyetiyle mütena
sip şekilde maddi ve mânevi bakımdan tatmin (»dilmesierine 'bağlıdır. 

Baremin en alt derecelerindeki mütevazi maaş ve ücretleriyle mesai dışı, geç saatlere kadar yar
gılamanın ve kararların icaplarını yerine getirebilmek için insan takat ve tahammülü dışı vazife gö
ren, böylece adalet hizmetinin aksamadan-yerine getirilmesi için büyük fedakârlık ve feragatle çalışan 
bu memurların aldıkları para ile ailelerinin asgari geçimini dahi temin etmekten uzak oldukları hu
susu izahtan müstağnidir. 

Maddi ve mânevi bakımından huzur içinde Inllunmıyan bir kimsenin, ifa ettiği hizmetin, ma
hiyeti ile mütenasip iş görebilmesine imkân yoktur. Bu hizmet hususiyle adalet tevziine taallûk 
ederse, durum daha da ehemmiyet arz (»der. 

Bir mahkeme kararının infazında veya ilânının icrasında ilgililerin ihmal veya teseyyübünün 
şahısları ve müesseseleri ne kadar büyük huzursuzluğa sevk edeceği bilmen bir keyfiyettir. Hizme
tin yerinde, zamanında ve en iyi bir şekilde yapılabilmesi hizmetlilerin asgari hayat şartlarına ce
vap verebilmekle mümkündür. 

Adalet cihazımız artan nüfus, iş hacmi karşısında hizmetin icaplarını yerine getirecek kadro 
imkânına sahip bulunmamaktadır. Böylece mahkeme ve icra dairelerindeki iş tahaecümü mevcut 
ve mahdut kadro ile karşılanmaya ve binnetice insan takati dışında gayret sarfına müncer olmak
tadır. 

Asli vazifesinden gayrı savcılık ve sorgu hâkimliği yapan bir başkâtibin, yargılamadan sonra 
insan gücünü aşan bir gayretle karar, müzakere, tebligat, keşif muameleleriyle meşgul olan bir 
zabıt kâtibinin, yüklü ve. mahiyeti ağır kararlan mahallinde infaz için dere tepe dolaşan ve her 
türlü haksız tarizlere muhatap kalan icra memurunun, kalem muameleleri dâhil bütün gün ayak
ta koşturan, mübaşirin ve nihayet türlü suçlardan maznun olarak mevkuf veya mahkûm olmuş 
kimselerle her an karşı karşıya vazife görmeye çalışan ceza evi müdür, memur ve gardiyanları
nın çok mahdut malî porteleri içinde ıstıraplarım anlamamak mümkün değildir. 

Kaldı ki, hâkimlerin ifa olunan vazifenin icabı olarak maddi ve mânevi sahada en yakın yar
dımcısı olan adalet mensubu memurların ve ücretlilerin gördükleri hizmetin haysiyet ve şerefi ile 
mütenasip yaşayış seviyesine sahibolmaları sosyal adalet ilkelerine dayanan cumhuriyetimizin 
sosyal Devlet olma vasfminin da tabiî icabıdır. 

Yukarda arz olunan sebeplerle komisyonumuz teklifi ve tevsii mutazammm talebi teklif sahibi 
ve Adalet Bakanının da iştirakiyle muhik ve mukni görmüş ve Yargıtay dairelerinde, genel mah
kemelerde vazife göre başkâtip, başkâtip yardımcıları, memur, zabıt kâtibi ve yardımcıları ile icra 
memuru ve yardımcılarına ve mübaşirlere, ceza evi müdür, memur ve gardiyanlarına aylıkların
dan başka tazminat verilmesini ve tazminatı; Yargıtay ve genel mahkeme^ başkâtip, başkâtip 
yardımcıları, icra me*mur ve yardımcıları ve ceza evi müdürleri için 150 lira, Yargıtay memur ve 
başkâtipleriyle genel mahkeme zabıt kâtipleri ve yardımcıları ve ceza evi memurları için 100 lira, 
mübaşir ve gardiyanlar için 75 lira olarak ittifakla kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
/. H. T ekinci 

Üye 
B. Arat 

Üye 
H. F. Evliya 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
H. Oral 

Üye 
N, Güray 

Üye 
E. K. Aybar 

M. Meclisi 

. 

(S. 

Kâtip 
M. Göker 

Üye 
M. Uyar 

Üye 
T. Oğuz 

Sayısı : 56 ) 

Üye 
0. Apaydın 

Üye 
H. Araş 

'Üye 
A. R. Ahbıyikoğlu 

* 
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Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No : 2/45 
Karar No : 21 

4.3. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve yar
dımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu komisyonu
muza havale edilmiş olduğundan teklif sahibi, Adalet ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Teklifin, gerekçesinde de izah edildiği veçhile hâkimden sonra en ağır mesuliyet yükünü taşı
yan, mesai saatleriyle mukayyedolmaksızm sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar 
çalışan, buna rağmen baremin alt kademelerinden almış oldukları ücretlerle asgari geçimlerini da
hi temin edemiyen Adalet Bakanliğı personelinin terfihi için kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Teklifi, bidayeten tetkik eden Adalet Komisyonu kanun metnine gardiyanlar ve mübaşirleri 
de ithal etmek üzere kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra bu personelin özel durumu göz önünde 
tutularak teklif yerinde mütalâa edilmiş ve Adalet Komisyonunun metni müzakereye esas tutula
rak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Ancak kanun metnine ithal edilen gardiyanlar ücretli müstahdemler olduğundan memurlardan 
ayrı bir statüye tabidirler. 

Bunların ücretleri her sene bütçe kanunlariyle tesbit edildiğinden konjonktüre göre değiştiri
lebilir. Bu sebeple (D) cetvelinde gardiyan ücretlerinin artırılması umumi bütçe kanunlariyle her 
zaman mümkün olduğu gibi esas itibariyle normal ve hukuki bir yoldur. Aynı zamanda emeklilik 
bakımından bu artışlar kendileri için de daha faydalıdır. Diğer taraftan şimdiye kadar çıkan bu 
kabîl kanunlarda ücretlilere ait hiçbir suretle kanun tedvini cihetine gidilmemiştir. 

îşte bu sebeple kanun metninden (gardiyanlar) kelimesi çıkarılmak suretiyle kanun başlığı, bi
rinci madde ve ekli cetvel değiştirilmiştir. 

Adalet Komisyonunun ikinci maddesi aynen, kanunun tatbikine imkân verebilmek için üçüncü 
madde yayımını takibeden ay başından itibaren mer'i olacak şekilde tadilen, 4 ncü madde ise ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 
Başkan Başkanvekili Sözcü . Kâtip 
Elâzığ Elâzığ Ankara Balıkesir 

ö. F. Sanaç H. Müftügil t. Seçkin C.Bilgehan 

Adana 
Gardiyanların çıkarıl

masına muhalifim 
II. Aksay 

Gümüşane 
/?. Savacı 

• 

Ankara 
M. Ete 

Hatay 
Ş. înal 

M* Meclisi 

Balıkesir 
Muhalefet gerhi 

ilişiktir. 
F. îslimyeli 

istanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R> Ülker 

(S> Sayısı t 56 ) 

Bilecik 
§j% Binay 

İzmir 
Muhalefet gerhi 

ilişiktir. 
N. Mirkelâmoğlu 
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Konya 

Muhalefet şerhi 
ilişiktir. 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

M araş 
E. Kaplan 

Sinop 
Gardiyanların çıkarıl
masına muhalifim. Di; 
ğer hususlara iştirak 

ettim. 
M, Alicanoğlu 

Maraş 
Gardiyanların da dâhil 
edilmesi kanaatindeyim. 

A. Karakucak 

Trabzon 
Muhalefet • şerhi 

ilişiktir. 
A, §. Ağanoğlu 

Yozgat 
Muhalefet şerhi ilişiktir. 

C. Sungur 

Ordu 
A. H. Onat 

Yozgat 
1. B. Akdoğan 

Muhalefet Şerhi 

1. 1962 yılı bütçesinde Devlet gelirleriyle masraf kalemleri arasında derpiş edilen muvazenenin 
temini ve aynı zamanda Hükümet programında lörarla belirtilen iktisadi istikrarın bütçeye yeni malî. 
külfetler tahmil edilmemesine mütevakkıf bulunması, 

2. Bu kanun dolayısiyle Devlet Personel Dairesinden alınan mütalâada, bir kısım memuriyetler 
için kabul edilen tazminat usulünün tâli vazifelere de tegmilinin ücret sistemimizi çıkmaza götürece
ğinin ve âdil ücret prensibine tezat teşkil •edeceğinin sarahaten belirtilmesi, 

3. Bütçe çalışmaları sırasında, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar karşısında yatırıma mu-
hassas dış yardım imkânlanmn, bu kabîl tediyelerde tasarrufla hareket edilmesine mütevakkıf bu
lunduğunun anlaşılması, , 

- Muvacehesinde, Devlet Personel Dairesinin ücret sistemine bir an evvel âdil esaslar getirmesini 
temenni etmekte ve mümasil hizmetlerde farklı ücret tediyesine yol açan bu kabîl hususi tazminatla
rın tediyesine muhalif bulunmaktayız. ^ 

Balıkesir îzmir Konya Trabzon 
F. îslimyeli İV\ Mirkelâmoğlu R. özal A. Ş, Ağanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

M. Meclisi (S. Sayısı: 56*) 
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SİNOP MİLLETVEKİLİ MAH

MUT ALÎCANOĞLU'NUN 
TEKLİFİ 

Adalet başkatip, icra memuru, 
zabıt kâtibi ve yardımcılanna 
tazminat verilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay da
irelerinde ve genel mahkeme
lerde vazife gören başkâtip, 
başkâtip yardımcıları, memur, 
zabrt kâtibi ve yardımcıları ile 
icra memuru ve yardımcılarına 
fazla mesaileri karşılığı olarak 
aylıklarından başka effli cet
velde gösterilen miktarda taz
minat verili)'. 

MADDE 2. Birinci mad
dede yazılı tazminatın ödeme 
şekil ve şartları hakkında Yar
gıçlar Kanununa ek 19.11.1947 
tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 
2 nei ve 3 neü maddeleri hü
kümleri uygulanıl'. 

MADDE ,3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Adalet Bakanı yü
rütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
" DEĞİŞTİRİCİ 

Adalet başkâtibi, icra memu
ru, zabıt kâtibi ve yardımcı
larına, mübaşir, ceza evi mü-
•dür, memur ve gardiyanlara 
tazminat verilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay da
irelerinde ve genel mahkeme
lerde vazife gören başkâtip, 
başkâtip yardımcıları, memur, 
zabıt kâtibi ve yardımcıları ile 
icra memuru ve yardımcılarına 
ves mübaşirlere, ceza evi mü
dür, memur ve gardiyanlarına 
aylıklarından başka ekli cet
velde gösterilen tazminat ve
rilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı tazminatın ödeme 
şekil ve şartları hakkında Yar
gıçlar Kanununa ek 19.11.1947 
tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 
2 nci ve 3 neü maddeleri Mi
le üm 1 eri uygulanır, 

MADDE 3. - Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Adalet Bakanı yü
rütür, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 56 ) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRDİ 

Adalet başkâtibi, icra memu
ru, zabıt kâtibi ve yardımcı
larına, mübaşir, ceza evi mü
dür ve memurlarına tazminat 

verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay da
irelerinde ve genel mahkeme
lerde vazife gören başkâtip, 
başkâtip yardımcıları, memur, 
zabıt kâtibi ve yardımcıları ile 
icra memuru ve yardımcılarına 
ve mübaşirlere, ceza evi mü
dür ve memurlarına aylıkların
dan başka ekli cetvelde göste
rilen tazminat verilir. 

MADDE 2. - - Adalet Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başında 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Adalet Komis
yonunun 4 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun teklifine bağlı 

CETVEL 
Maktu tazmhıa 

Lira 

150 Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, başkâtip yardımcıları, icr'a memur ve yar
dımcıları, 

100 Yargıtay memur ve kâtipleriyle genci mahkeme zabıt kâtip ve yardımcıları, 

Adalet Komisyonunun değiştiricine bağlı 
J 

CETVEL 
Maktu tazminat 

Lira 

150 Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, başkâtip yardımcıları, icra memur ve yar-
dımcılflırı, ceza evi müdürleri, 

100 Yargıtay memur ve kâtipleriyle genel mahkeme zabıt kâtip ve yardımcıları ve ce
za evi memurları, 

75 Gardiyan ve 'mübaşirler. 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı 

CETVEL 
Maktu tazminat 

l i r a 

150 Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, başkâtip yardımcıları, icra memur ve yar
dımcıları, cezaevi müdürleri, 

100 Yargıtay memur ve kâtipleriyle genel maitokûme zabıt kâtip vo yardımcıları ve ce-
2îa evi memurları. 

75 Mübaşirler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 56 ) 




