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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, seçim müessesesi
ne ve partilerin bu konudaki meselelerine dair 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Partilerarası görüşme ve anlaşma mevzuu 
olan kanunların çıkarılmasına değin, her birle
şimde en fazla iki üyeye İçtüzükte tespit edi
len en az söz süresinden fazla olmama'k kaydıy-
le gündem dışı söz verilmesi hakkında Başkan
lık Divanı kararma; 

iManisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu'na hasta
lığı sebelbiyle 83 gün izin verilmesine ve, 

İki aydan fazla izin alan Manisa Üyesi Do
ğan Barutçuoğlu'nun ödeneğinin verilmesine 
dair Başjkanlık tezkereleri ile, 

Petrol Reformu kanunu tasarısının havale 
edildiği Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve Ada
let, Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun önergesi kabul 
olundu. 

Toptancı halleri kanunu teklifinin maddele
ri onaylandı ve tümü açık oya sunularak, oyla
rın ayrımının birleşim sonunda açıklanan sonu
cuna göre, kabul edildiği bildirildi. 

1Ö . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve 
'bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylanarak, maddeleri kabul olundu ve 
tümünün gelecek birleşimde açık oya sunula
cağı bildirildi. 

11 . 1 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere saat 19,05'te Birleşime son 
verildi. 

«Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Yazılı soru 
] . — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tuna'nm, İnebolu esnafından 

almış olduğu mektuba dair yazılı soru önerge
si. Maliye Bakanlığına gönderilmiştir, (7/100) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı

lan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli ve 
1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde eklen

mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi: 
1/693; C, Senatosu : 1/141) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1973) 

«s* * . -**• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 19 nen Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'in, Millî 
Güven Partisine katıldığına dair önergesi (4/77) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette iki önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
10 .1 .1973 günü, Millî Güven Partisine kay

doldum. Gereğinin ifasını saygıyle arz ederim. 
Cemal Yıldırım 

İstanbul 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Millî Güven Partisi Grup Başkanlığı
nın, istanbul tfy esi Cemal Yüdırım'm partile
rine katıldığına dair tezkeresi ((3/246) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstanbul Senatörü Sayın Cemal Yıldırım, 

Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
buna iltihak etmiştir. 

Gereğini saygıyle arz ederim. 
Dr. İ. Eteni Karakapıcı 

Cumhuriyet Senatosu 
Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

IV. — GÖRÜŞ! 

1. — 15 .5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabıd olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe ve Plân 

KURULA SUNUŞLARI 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araş
tırma yapan Komisyon Başkanlığının, Komis-
y onlar inin görev süresinin bir ay uzatılmasına 
dair tezkeresi (10/44, 3/241) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Diyanet İşleri Başkan
lığında görevli Yaşar Tımagür'ün faaliyetleri 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonumuz, 
araştırma konusunu ikmal etmiş bulunmaktadır. 

Raporun hazırlanması için Komisyonumu
zun çalışma süresinin 1 9 . 1 . 1973 tarihinden iti
baren bir ay daha uzatılması için gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Nahit Alt an 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun, ra
porunu hazırlaması için, bir ay mehil talebi var
dır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜLEN İŞLER 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/708; C. Sena
tosu : 1/143) (S. Sayısı : 186) (1) 

(1) 186 Sıra Sayılı basmayazı 9.1.1973 tarihli 
18 nci Birleşim tutanağına e'klidir. 
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BAŞKAN — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanunim mı 26 neı maddesine bir 
fıkra ve bu kanıma geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının acık oylaması yapıla
caktır. Küre dolaştırılsın. 

,2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri T sulu 
Kan un unun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
re bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun t asan s m m Millet Meclisince kabul olu
nan metni re Cumhuriyet Senatosu Anayasa re 
Adedet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; 
C. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvel müzakeresine 
başlanmış olup da Komisyon tarafından geri 
alman ve redaksiyonu yapılmak suretiyle Baş
kanlığımıza iade edilen, 1412 sayılı Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının müzakeresi
ne devam ediyoruz. 

Bundan önce. 3 neü maddenin müzakeresi 
tamamlanmış, madde üzerinde veıilmis olan 
önergeler işleme tabi tutulmuş idi. 

Lütfen, Hükümet ve Komisyon, yerlerini al
sınlar. 

.Komisyonun kısa raporunu takdim ediyo
rum : Kanun tasarısı üzerinde verilmiş olan bir
çok önerge, kanun maddelerinin matlabının ko
nulması istikametinde idi. Komisyon, İm işlemle
ri yapmış ve kısa bir raporla iade etmiştir. Ra
porun kısa metnini takdim ediyorum. Madde 
üzerinde müzakereye ondan sonra devam edece
ğiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Raporu 9 . 1 . 197-> 
Esas No : 1/113 
Karar No : 27 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzun 26 Ekim 1972 tarihli ve 

Esas 1/1 İM; Karar 25 sayılı Raporuna esas, 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanım tasa
rısının. Cumhuriyet Senatosundaki müzakerele-

(1) 151 Sıra Sayılı basmayazı 30 . 11 . 1972 ta
rihli R nci Birleşim tutanağına eklidir. 

rinde, tasarı maddelerinde düzenlenen Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun madde matlapla-
rma ilişkin olarak oo matlap önergesi ve iş bu 
tasarı ile getirilen yeni düzenlemelere ilişkin 
olarak da 13 değişiklik önergesi verilmiş ve bu 
önergeler üzerine tasarı geri alınarak. Komisyo
numuz 7 ve 12 Aralık 1972 ve 9 Ocak 197:3 ta
rihli birleşimlerinde Adalet Bakanlığı temsilcisi 
de hazır bulunduğu halde is bu önergeler ve 
Genel Kurul müzakereleri esaslarında değerlen
dirilerek yeniden tetkik ve müzakere olunmuş
tur. 

Komisyonumuz, işbu tasarı ile Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun ilgili maddelerinde 
öngörülen değişikliklere ilişkin madde metinleri 
hakkında verilen matlap önergelerini benimse
miş ve 

Tasarının 3 neti maddesine esas 29 neu mad
de matlabı olarak, «Hâkimin re'sen red kararı 
ve tetkik mercii» 

Tasarının 4 ncü maddesine esas 30 neu mad
de matlabı olarak, «Zabıt kâtiplerini red» 

Tasarının 5 nci maddesine esas 32 nci mad
de matlabı olarak, «Kararların yazılış şekli» 

Tasarının 6 neı maddesine esas 45 nci mad
de matlabı olarak, «Tanıkların çağrılması» 

Tasarının 7 nci maddesine esas 46 nci mad
de matlabı oîTırak, «Çağrıya uymayan tanıklar» 

Tasarının 8 nci maddesine esas 63 ncü mad
de matlabı olarak. «Tanıklıktan ve yeminden se
bepsiz çekinme» 

Tasarının 9 ucu maddesine esas 66 neı mad
de matlabı olarak. «Bilirkişinin tayini» 

Tasarının 11 nci maddesine esas 70 nci mad
de matlabı olarak. «Görevini yapmayan bilirki
şi hakkındaki işlem» 

Tasarının 12 nci maddesine esas 74 neü mad
de matlabı olarak', «Sanığın şuurunun tetkiki» 

Tasarının 13 ncü maddesine esas 106 neı 
madde matlabı olarak. «Sanığın tutuklanması 
xc tutuklama müzekkeresinin şekli» 

Tasarının 14 ncü maddesine esas 107 IK-Î 
madde matlabı olarak, «Sanığın tutuklanmasın
dan kimlere haber verileceği» 

Tasarının 15 nci maddesine esas 108 nci 
madde matlabı olarak, «Tutuklunun sorguya çe
kilmesi» 

Tasarının 16 ııcı maddesine esas 109 neu 
madde matlabı olarak. «Tutuklunun salıveril
mesi» 
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Tasarının 18 nei maddesine esas 128 nei 
madde matlabı olarak, «Yakalanan kimsenin 
sorguya çekilmesi» 

Tasarının 20 nei maddesine esas 134 ncü 
madde matlabı olarak. «İhzar olunan sanığın 
sorguya çekilmesi» 

Tasarının 21 nei maddesine esas 158 nei 
madde matlabı olarak, «Soruşturmanın re'sen 
yapılması» 

Tasarının 22 nei maddesine esas 171 nei 
madde matlabı olarak, «tik soruşturmanın ya
pılacağı haller» 

Tasarının 23 ncü maddesine esas 173 ncü 
madde matlabı olarak, «Talepnamenin reddi» 

Tasarının 25 nei maddesine esas 17G nei 
madde matlabı olarak, «Talepnamenin reddi ka
rarı aleyhine itiraz» 

Tasarının 26 ncı maddesine esas 183 ncü 
madde matlabı olarak, «İlk soruşturmanın ge
rektirdiği hususlar» 

Tasarının 27 nei maddesine esas 188 nei 
madde matlabı olarak, «Sanığın bilirkişi çağır
ma hakkı» 

Tasarının 28 nei maddesine esas 191 nei 
madde matlabı olarak, «İlk soruşturmada sorgu 
hâkiminin yetkisi» 

Tasarının 34 ncü maddesine esas 220 ncı 
madde matlabı olarak. «Sanığın duruşmadan va
reste tutulması» 

Tasarının 35 nei maddesine esas 227 nei 
madde matlabı olarak, «Sanığın müdafi gönde
rebilmesi» 

Tasarının 3G ncı maddesine esas 238 nei 
madde matlabı olarak. «Ikillilerin ikamesi ve 
reddi» 

Tasarının 37 nei maddesine esas 253 ncü 
madde matlabı olarak, «Duruşmanın bitmesi ve 
hüküm» 

Tasarının 39 neu maddesine esas 299 nen 
madde matlabı olarak, «İtirazın tetkiki merci
leri ve usulü» 

Tasarının 40 ncı maddesine esas 303, ncü 
madde ımatlabı olarak. «İtiraz üzerine verilen 
kararlar» 

Tasarının 43 neü maddesine esas 317 nei 
madde matlabı olarak, «Yargıtayca temyiz iste
ğinin reddi» 

Tadarının 45 nei maddesine esas 340 nei 
madde matlabı olarak, «İtiraz talebi hakkında
ki karar alevhine acele itiraz» 

Tasarının 48 nei maddesine esas 377 nei 
madde matlabı olarak, «Gizili duruşmalarla bu-
ılunabilme müsaadesi» 

Tasarının 49 neu maddesine esas 386 nei 
madde matlabı olarak. «Duruşımasız ceza ka
rarnameleri» 

Tasarının 50 nei maddesine esas 390 nei 
madde matlabı olarak, «Ceza kararnamesine iti
raz» 
şekil ve ifadelerini kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının 6 nei maddesine 
esas 45 nei maddeye ilişkin olarak getirtilen dü
zenleme hakkında verilen önergeden, «tutuklu
luk» durumunun özellikleri gözetilerek işbu ta
sarı ile getirilen düzenlemenin yararlı ve zo
runlu okluğunu müşahede ederek benimsememiş 
ve mevcut metnin muhafazasını karar altına al-
'mıştır. 

Komisyonumuz, tasarının 8 nei maddesine 
esas 63 ncü maddeye ilişkin olarak getirilen dü
zenleme hakkında verilen önergeleri, bu düzen
lemenin T. C. K. ıııın d a yer almış olması nedeni 
ile benimsememiş ve ımevcut metnin muhafaza
sını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, tasarının 10 neu maddesine 
esas 67 nei maddeye ilişkin olaraik getirilen dü
zenleme hakkında verilen önergeleri, yürürlük
te olan ıııctinde «merci» gösterilmemişken bu 
değişiklik ile mereinin tayin edilmiş olması ve 
böylece bir boşluğun doldurulmuş bulunması 
keyfiyetini gözeterek benimsememiş ve metnin 
muhafazasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, tasarının 22 nei maddesine 
esas 171 nei maddeye ilişkin olarak getirilen 
yeni düzenleme hakkında verilen/ önergeleri, 

«Cuıinhuriyet Savcısının keyfî hareket etmesini 
önleyici» nitelikte görmekle benimsetmemiş ve 
metnin muhafazasını karar altına almıştır*. 

Komisyonumuz, tasarının 36 nei maddesine 
esas 238 niei maddeye ilişkin olarak getirilen 
düzenleme hakkında verilen önergeleri, davanın 
«lüzumsuz delillerle uzatılmasını önleyici» hü
viyeti gözetilerek benimsenmemiş ve metnin 
munafazasmı karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, tasarının 42 nei maddesine 
esas 315 nei maddeye ilişkin olarak getirilen 
düzenleme hakkında verilen önergeleıii, işbu, ko
nunun 'gerek Usul Kanununda ve gerek diğer 
bâzı kanunlarda da «'kabili temyiz olmadığı» 
şeklinde düzenlendiği gerçeğini gözeterek ve 
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Yargıtay'ın işlerinin azaltılmasını sağlayıcı ni
telikte kabuıl ederek benimsememiş ve metnin 
muhafazasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, tasarının 48 nei (maddesine 
esas 377 nci maddeye ilişkin olarak getirilen 
düzenleme hakkında verilen önergeleri, işbu ko
nunun yürürlükte bulunan kanunda da yer al
mış olması ve H. U. M. K. ıranda mevcut boşlu
ğu giderici telâkki etmek suretiyle benimseme
miş ve metnin muhafazasını karar altına almış
tır. 

Komisyonumuz, ek 2 nci nnadde hakkında 
verilen önergeleri, yakın geçmişti milletçe yaşa
dığımız gerçekleri ve anarşi hareketlerinin mil
letlerarası nitelikte uygulama biçimini gözete
rek benimsememiş ve bu madde ile getirilen dü
zenlemenin yararlı olduğu düşüncesiyle metnin 
muhafazasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, VA\ 5 nci madde hakkında 
verilen önergeleri, işbu maddeye esas düzenle
menin hukuk literatüründe «ön ödetme» olarak 
tanımlanan ve T. O. K. nun 179 nıeu maddesin
de de mevcut bulunan ve nihayet mahkemele
rin yükümü azaltabileceği gibi vatandaşın taciz 
»edilmesini de önleyecek bir müessesemin teyidi 
olması görüşü ile benimsememiş ve metnin mu
hafazasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, Ek 6, 7 ve 8 nci maddeler 
hakkında verilen önergeleri, Ek 5 nei madde 
ile ilişkili olmaları nedeniyle ve sözü edilen 5 
nci maddenin muhafaza edilmesinin karar altı
na alınmış olması sebebi ile benimsememiş ve 
işbu metinlerin muhafazasını karar altına al
mıştır. 

K o misyonumuz, tasarının görüşmelerinde 
dil beraberliği»' konusuna da eğilmiş ve hukuk 
lisanının «yerleşik» niteliği ile kendisine özgü 
hususiyetlerini gözeterek, bundan böyle geti
rilecek tasarılarda bu yerleşik esasların dikka
te alınması hususunu bir temenni olarak rapo
runda ifade etmeyi de uygun bulmuştur. 

Keyfiyet Oenel Kurulun tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan Sözcü 
Refet Rendeei Ömer Ueuzal 

Üye Ankara 
Münhal Turgut Cebe 
Ankara Bursa 

Turhan Kapanlı Şeref Kayalar 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. Seç. Üye Hatay 
Nihat Erim Mustafa Deliveli 

Kırşehir Mardin 
Halil Özmen Abdurrahman Bayar 

Rize Sakarya 
Osman Mecdi Agun Mustafa Tığlı 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
Tabiî Üye Tokat 

Mucip Ataklı Zihni Betil 
9 Ocak tarihli 

Birleşime katıldı 
imzada bulunamadı 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN — 3 neü maddenin müzakeresi 
tamamlanmıştır. Yüksek Heyetin kabul etmiş 
olduğu ve Sayın Orhan Kürümoğlu tarafından 
verilen matlap önergesine uygun olarak mad
deyi tekrar okutuyorum. 

Madde 3. — Aynı kanunun 29 ncu maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Hâkimin re'sen red kararı ve tetkik mercii : 
Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip se

bepleri bildirerek davaya bakmaktan eekinirse 
ret talebini incelemeye yetkili olan merci, bu 
çekinmenin yerinde olup olmadığına karar ve
rir. 

Bu karar hâkimin işten çekilmesini gerek
tirdiği ve bu sebeple davanın aynı mercide gö
rülmesi imkânsız olduğu takdirde, karar veren 
merci dâvayı başka hâkime tevdi veya başka 
mahkemeye nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini 
yapmaktan memnu olduğu zanıımı uyandırırsa, 
aynı merci bu hususu kendiliğinden inceleyerek 
gereken kararı verir. 

Bu madde de yazılı haller de gecikmesi caiz 
olmayan işler hakkında 28 nci madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Zabıt kâtiplerini ret : 
Madde 301 — Bu fasılda yazılı hükümler 

zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
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Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddi
ni mucip sebepleri bildirerek görevden çekin
mesi halinde gereken karar, zabıt kâtibinin ya
nında çalıştığı hâkim veya mahkeme başkanı 
tarafından verilir. 

Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte 
reddine karar verecek merci, hâkime göre tayin 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı kanunun 32 ııci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Kararların yazılış şekli : 
Madde :>2. — Bütün hâkimlik ve mahkeme

lerin her türlü kararları muhalefet şerhleri dâ
hil gerekçeli olarak yazılır. Kararların suret
lerinde muhalefet şerhleri de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aynı kanunun 45 nci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Tanıkların çağrılması : 
Madde 45. — Tanıklar davetiye ile çağırılır. 

Davet üzerine gelmemenin kanunî neticeleri da
vetiyede gösterilir. 

Tutuklu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimle
ri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için ih
zar müzekkeresi verebilir. Şu kadarki, bu mü
zekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sorgu 
hâkimliklerince davetiye ile gelen tanıklar hak
kındaki muamele tatbik olunur. 

Davetiye fiilî hizmette bulunan askerlere bu
lundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıta-
siyle tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Türkmen. 

'SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem ar'kadaşlarım; 

Hakikaten bu madde hukukî bakımdan şah
sî özgürlüğe, hattâ Anayasa' haklarına muha
lif olup çok tahdit edici bir hüküm getirmekte
dir. Halen mer'i bulunan kanunlarımızda, dave
tiye ile gelmeyen tanıklar ihzaren celp edilir, 
denilmektedir. Yani mer'i kanunlarımıza göre 
bâzı tanıkların müzekkere ile celbi yoluna gi

dilmektedir. Çünkü tatbikatta görülmektedir 
ki, birçok mahkemelerimizde bazen tebligat ve 
davetiye masraflarını yerine getirebilme duru
mu olmadığından, adlî makamlar çok zaman 
dâvaların da sürümcemede kalmaması için mü
zekkere yoluyla şahitleri getirmekte'dirler. Bu 
hakikaten bâzı hallerde bir zarurettir. Bir za
rurettir. çünkü bâzı durumlarda bu yola gidil
mezse birçok dâvaların görülmesi imkânı bulu
namaz. îşte bunlar müzekkere yolu ile celp edi
lirler. 

I kıra d a tutuklu hallerde bir şahide daha ev
vel davetiye yollanmadığı halde doğrudan doğ
ruya ihzaren celp etme hali getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; ihzar durumu zor
layıcı bir durum, âdeta bir tevkif mahiyetinde
dir. Fakat, bir milletvekili davetiye üzerine gel
mediği takdirde, ihzaren celbine gidilmeyecek
tir. Çünkü, bu bir cezadır ve hürriyeti tahdit 
edici bir durum olduğu için teşriî masuniyeti 
olan bir parlâmento üyesine ihzar müzekkeresi 
infaz edilemez. 

Bu şekilde olan ve ceza mahiyeti arz eden 
bu hükmü tanığa tatbik etmek gerekeceğinden 
İm maddenin kabul edilmemesini istiyorum. 

Tasavvur buyurunuz, siz veya anneniz, ba
banız hiçbir günahı yoktur, iki kişi kavga etmiş 
birisi tevkif edilmiş, bunun üzerine hiç tebliğ 
edilmeden ihzaren celp edilsin. Hattâ ihzaren 
celp tam mânasıyle tatbik edildiğinde icabında 
mahkemede hazır bulundurmak için bir gün ev
velden getirilip, bir gece bekletilip ertesi gün 
mahkemeye çıkartma imkânını vermetedir. Ger
çi bu tatbik edilmiyor, günün'de yapılıyor, ama 
icabında bu tatbik edilebilir. 

Sizin nasıl gönlünüz razı olabilir ki, hiçbir 
tebligat yapılmadan, hiç haberi olmadan doğ
rudan doğruya tutuklu bir dâva vardır diyerek 
sizin veyahut bir yakınınızın tevkif edilmesi 
mahiyetinde ihzaren mahkemeye celp edilsin. 
Ben bunu katiyetle insan hakları ve Anayasa
nın hükümleriyle bağdaştıramıyorum. 

Bu itibarla, tebligat yapılmadan ihzar yolu
nun katiyetle aleyhinde bulunduğumu ve bu 
maddenin tebligat yapılmadan ihzaren celp et
me kısmının değiştirilmesini arz ve rica edi
yorum. 

BAŞKAN 
Alpaslan. 

Savın Adalet Bakanı Fehmi 
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını ; 

Sayın Türkmen arkadaşımın çok zorunlu 
hallerde ve mutlak surette tutuklu hâdiselere 
taallûk ettiği ahvalde hâkimin davetiye tebliğ 
etmeksizin, bir tanığı müzekkere ile celp etmesi 
konusunun maddemizde yer almasına karşı, bir 
'tutuma girdiler, insan haklarından, Anasaya 
aykırılıktan bahsettiler. Bir defa hemen arz ede
yim; bu maddenin bu bölümü sureti katiyede 
bir değişikliğe uğramamıştır. Yıllar yılı uygu
lanmakta olan. 1961 Anayasasından bu yana 
geçen 11 yıldan beri yine uygulanmakta bulu
nan madde aynen mevcut. 

Bakın eski kanundan arz edeyim. «Acele 
olan mevkuflu işlerde mahkeme ve sorgu hâ
kimleri celpname tebliğ ettirmeksizin mahkeme
nin 'kurulduğu merkez dışında bulunan şahit
ler için ihzar müzekkeresi verebilirler.» Bura
da da yine ayın maddeyi ele almış bulunuyoruz. 
Binaenaleyh, bu konuda bir değişiklik yok. 

Kaldı ki, bunun insan haklarına aykırılığı 
söz konusu değil. Tutuklu birisi vardır ve ta
nıklık aynı zamanda çoğu kez bir nevi kamu 
hizmetidir- ceza hukukunda. Binaenaleyh, bir 
şahsı kamu hizmeti görmek için mahkeme davet 
ediyor. Davetiye tebliğ ederek ediyor veya işin 
mahiyeti icabı müzekkere ile davet ediyor-. Zan-
nımca, davetiyeyi alan tanığın göreve gitme yo
lundaki düşüncesiyle, müzekkereyle gelecek ta
nığın göreve gitme yolundaki düşüncesi' arasın
da. esasında fark olmamak lâzım; yani cemiye
timize bir tanık davetiye aldığı zaman mutlaka 
tehalükle bu işe gidecektir şeklinde bir anlayı
şa tam olarak gelmiş olsa, o zaman ayrıca bir 
ihzar müzekkeresi çıkarmaya ve saireye lüzum 
da olmayabilirdi. Ya da, tebligat işlerinin za
mana mütevakkıf olduğu dikkate alınmak su
retiyle. bunu herhangi bir şahit başka türlü bir 
tefsire tabi tutmazdı. 

Şimdi, burada tutuklu olacak, hadise tutuk
lu işe taallûk edecek ve hâkimde bir zorunlu
luk görecek, tabiî bu zorunluluk hadisenin ma
hiyetinden tutunda, tutuklunun salıverilme ihti
malini dikkate alacak ve aynı zamanda celbi 
gereken tanığın da vasfı ve bu tanıklığa icabet 
derecesini hâkim takdir edecek. Eğer meseleyi 
insan haklarına dayatırsak, bir insanı daha faz-
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la tutuklu tutmamak için yapılmış bir tedbire 
bir başka vatandaşın riayet etmesini sağlamak 
gibi bir ulvî maksat içersinde mütalâa etmele
rini rica edeceğim sayın arkadaşımdan 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kümüroğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) - Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
Madde kanaatim odur ki, çok iyi tanzim 

edilmiştir. Gerçi bir kişiyi kanunî muameleye 
tevessül etmeden önce hürriyetini tahdit eder 
mahiyette mahkeme huzuruna celp etmek, tas
vip edilecek bir davranış değildir. Ancak, mad
dede getirilen şartlara göre, tutuklu işlerde bu 
işin icra edileceği hususu tasrih edilmiş •bulun
maktadır. Böyle olunca, Türkiye'de ceza tat
bikatı yapan hukukçu ar'kadaslarmıız gayet iyi 
bilirler, bir teamül haline gelmiş; karşı tarafı 
veya mevkuf olan kişiyi azamî derecede mağ
dur edebilmenin çaresi olarak, şahitliği suiisti
mal eden küsler de vardır. 

Bu sebeple, bu suiistimali önlemesi bakımın
dan, tutuklu işlere münhasır olmak üzere geti
rilen bu hükmün çok isabetli ve yerinde bir hü
küm olduğu 'kanaatindeyim. Maddenin aynen 
kabulünde isabet olacaktır, arz eder saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Verilmiş bir önerge var 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesiyle değiştirilen 45 

nci maddenin 2 nci fıkrasının çıkarılmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

Salih Türkmen 
Ağrı 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini izah 
ettiler. Sayın Bakan cevap verdiler. Hükümet 
ve Komisyon katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) •—• Katılmıyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECl (Samsun) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz bir şey arz ede
yim. iSayın Türkmen, takıldıkları mevzua şöy
le bir hava vermek istiyor; hâkim davetiye çı
karmayacak. Alışılmış bir usul vardır; evvelâ 
davetiye çıkarılıyor, ondan sonra ihzareıı celp 
ediliyor-. Halbuki, burada bir yenilik getiriyor 
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madde, diyor ki; bâzı zarurî hallerde hâkim da
vetiye çıkarmadan ihzaren «celbine karar vere
bilir. «Verir» demiyor, hâkimin takdirine bırak
mış. Buradaki «verebilir» keyfiyetini, («verir» 
şeklînde bir yanlış anlayış vardır zannediyo
rum. 

Komisyonda da bu mevzu üzerinde geniş ge
niş durulmuştur. Mutlaka hâkim ihzar çıkarır 
demiyor, bu hallerde dahi hâkim takdirini kul
lanacak ve diyecek ki, bunun davetiye çıkarma
dan ihzaren celbine karar verdim, veya daveti
ye çıkarılmasına karar verdim diye hâkimin bir 
kararına bağlı olarak yapılacak bu muamele. 
Kesin ve katî hüküm değildir, takdire bağlı bir 
hükümdür. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum, kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aynı kanunun 46 ncı maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Çağrıya uymayan tanıklar ; 

Madde 46. — Usulü dairesinde çağırılıp da 
mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar 
zorla getirilir ve gelnremel erinin sebeboldukları 
masraflar ile beraber elli liradan ikiyüz liraya 
kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mazereti kabul olunarak yeniden davetiye 
ile çağırılması tensibolunan tanıklara para ce
zası ve masraf hükmolunmaz. 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelmemesini 
mazur gösterecek sebepleri sonradan bildirir ve 
bu mazeretin doğruluğunu ispat eder delil ve 
vesikaları gösterirse aleyhine hükmedilmiş olan 
ceza ve masraflar kaldırılır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin tatbikine 
istinabe olunan hakim ve naipler ile hazırlık ve 
ilk soruşturma esnasında sulh ve sorgu hâkim
leri dahi yetkilidir. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki 
ihzar nnizekkeresi askerî makamlar vasıtasıyle 
infaz olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Madde 8. — Aynı kanunun 63 neü madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme : 
Madde 63. — Kanunî bir sebebolmaksızm 

tanıklıktan veya yemin etmekten çekinen tanık 
bundan doğan masraflara ve 46 ncı madde gere
ğince para cezasına mahkûm olur. 

Bundan başka tanıklığa veya yemine zorla
mak için; dinleneceği dâva hakkında hüküm ve
rilinceye kadar ve her halde 6 ayı geçmemek 
üzere tanık hapsolunabilir. 

Kabahat dâvalarında bu müddet altı hafta
yı geçemez. 

Bu tedbirleri ittihaza, istinabe olunan hâkim 
ve naipler ile hazırlık ve ilk soruşturma esna
sında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 

Bir davanın görüldüğü sırada bu tedbirler 
alındıktan ve tatbik olunduktan sonra o dava 
veya aynı işe ait diğer bir dâvada tekrar edil
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Kayın Öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Eski 63 neü maddede, «Bundan başka tanık
lığa veya yemine zorlamak için; dinleneceği 
dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve 
herhalde 6 ayı geçmemek üzere tanık hapso
lunabilir.» hükmünden önce; eğer verilen para 
cezası hükmü infaz edilmez ise. o zaman ta
nığa hapis imkânı tanınıyor idi. Şimdi « ... 6 
ayı geçmemek üzere tanık hapsolunabilir.» de
yince, burada paraya tahvil şekli yoktur. Hâ
kim isterse tanığı 10 gün de hapsedebilir, is
terse 3 gün hapsedebilir, isterse 6 aya kadar 
hapsedebilir; ama eski kanunda olduğu gibi 
paraya tahvil şekli yok. Halbuki eski kanun 
zannıma görç daha ileri olan bir husus vardı 
ve tanık eğer parayı ödeyemez ise. o zaman 
müddeti içinde hapsolunuyordu. 

Türkiyemizde açıkça ifade etmek icabe-
der ki; müteaddit dinler ve bu müteaddit din
lerin müteaddit meshepleri mevcuttur. Her 
meshebin yemini tamaman ayrı olduğuna göre, 
kanunda va'zedileıı bir sisteme göre, söyleye
ceği söz yalan da olsa rahatlıkla yemin etme 
imkânını bulacaktır. Yemin ki, hâkime verilen 
bir karinedir. Esasa müessir olmamakla bera-

j ber şahit yeminden imtina ettiğine göre, o za-
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man bu meshebin dışında bulunan herhangi bir 
kimse rahatlıkla yeminden imtina etmeyecektir 
ve yemin etme imkânını bulacaktır. 

Şimdi, yeni Anayasamızı tetkik ettiğimiz za
man göreceğiz ki, 12 nci maddesi gayet açık. 
« ... din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin, kanun 
önünde eşittir.» der. Doğrudur. 

Yine Anayasamızın 19 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrasının son cümlesinde : «Kimse, dinî inanç 
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.» hükmü 
vardır. Şimdi burada bizim bir vatandaşı yemi
ne davet etmemiz, bu vatandaşın dinî inancını 
bir nevi açıklamaya zorlama olmuyor 
mu? Halbuki Anayasamızı?, 8 nci maddesinde 
«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.» hükmü 
vardır. Bu yönden, bir defa da bu arz etti
ğim hususlar da Hükümetimizin veya Komisyo
numuzun vereceği cevaba göre oy kullanaca
ğım. 

Çünkü, eski Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
yeni Anayasamızın arasında bu gibi hususlar 
da büyük bir fark vardır. Burada vatandaşla
rımızda bir nevi dinî inancını zorlama, veya-
hutta mesbebi ayrı olan herhangi bir kimseyi 
klâsik, kanunda vazedildiği bir şekilde yemin 
ettirmekle o meshebe sahibolmayarı kişinin rahat
lıkla bu yemini etme imkânı bulunacaktır. 

Eğer yemin bir delil ise, o zaman da bu de
lilden uzaklaşmış olacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Fehmi 

Alpaslan, buyurunuz. 
ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 

(Atrvin) — Sayın Başkan, müsade ederseniz 
buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, bir defa Sayın Öz-
1 ürkeiııe'nin meseleleri olduğundan başka isti
kâmete götürmesinden dolayı üzüldüm. 

Burada tazyik hapsinden bahsediyor. Bir 
kimse şahitlikten veya yemin etmekten çeki-
nirse, hâkim onu 6 aya kadar hapsedebilir. 

«Efendim, eski maddede başka idi» dediler. 
Eski maddede de başka değildi, tıpa tıp aynı 
idi. Para cezasına tahvil esası ile bu mevzuun 
hiçbir alâkası yoktur. Cezaların infazı hakkın
daki sistem değişiktir. 

Sonra dinden, imandan, meshepten bahsetti
ler. Ne alâkası var, bunu anlamak kabil değil, 

57 nci maddede yeminin şekli belli. «Bir şey 
saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden 
korkmayacak, bir tesire kapılmayarak bildiği
mi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söy
leyeceğime yemin ederim.» 

Yani, Hiristiyanm namusu ve vicdanı yok, 
ondan sonra bilmem... 

BAŞKAN — O maddeyi okumanız kâfi Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Böyle bir şey yok efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Zaten Sayın Öz-
türkçiııe'nin konuşması istikametinde verilmiş 
bii' önerge var, onu da okutayım. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci madde ile değiştirilen 63 ncü maddede 

metinden « ... veya yemine» kelimesinin çıka
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kars 
Sırrı At alay 

BAŞKAN — Bu önergenin de aynı kanaatle 
verilmiş olduğu anlaşılıyor. Buna Hükümet 
verdiği izahattan soni'a katılmadığını anlıyo
rum. 

Komisyon?.. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET KENDEOİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Aynı kanunun 66 nci maddesi 
aşağıda vazıh olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Bilirkişinin tayini : 
Madde 66. — Bilirkişinin tayini ve adedi

nin tespiti hâkime aittir. 
Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sa

kınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı 
da bu yetkiyi haizdir. 

Belli hususlar hakkında rey ve mütalâala
rını beyan ile kanun tarafından görevlendiril
miş resmî bilirkişi varsa, hususî sebepler ol
madıkça başkası tayin edilemez. 

Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya 
Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulan
ması bakımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya 
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hâkimler mecburdur. Bilirkişinin, adlî tabip 
yoksa, mütehassıs bir hekim olması şarttır. 

Hazrılık soruşturmasında muayeneleri iea-
beden kimselerin muayeneleri. Cumhuriyet Sav
cılarının talebi ile yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Değiştirilmesi istenen 66 ncı maddenin 

3 ncü fıkrasında «Tedavi ve muhafazaya hük-
molunması...» deniyor. Bu, doğrudan doğruya 
Türk Ceza Kanununun 46 ncı maddesini ilgi
lendiren bir husustur. «Veya Ceza Kanununun 
47 nci maddesinin uygulanması» diye şekil ko
nuyor. 

Şimdi benim itirazım en son fıkra hakkın
dadır. Bu, her ne kadar eski metinde mevcut 
ise de adlî vakalarda birçok hakukî konuların 
uzaklaştığını açıkça ifade etmek isterim. 

«Hazırlık soruşturmasında muayeneleri ica-
beden kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet sav
cılarının talebiyle yapılır.» 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 46 ncı mad
desine göre, failin fiilî işlediği zamanda şuu
runun durumunun tetkiki lâzımdır. Şuurunun 
tetkiki; suçu işlediği zamanda fail şuuruna 
malik midir, değil midir? Tatilde bir suç işlen
di, tatil müddeti 4 gün. Cumhuriyet savcısı o 
mahalde yok, suçun, vakanın kazada işlendiğini 
kabul edelim, resmî dairelerin açılmasından 
sonraki muayeneye sevk halinde işlediği suç 
anında akıl ve şuurunun hâkimiyeti esastır. 
Fail, şuuruna malik midir değil midir? Ben
deniz, Türk Ceza Kanununun 46 ve 47 nci mad
deleri maalesef fiilî duruma uymadığı için bu 
hususta değişiklik teklifi hazırladığım için ko
nuyu rahatlıkla biliyorum. Açıkça ifade etmek 
isterim yeri değil; sayın Bakanımız da durumu 
bilir, 47 nci madde, yarı delileri ilgilendiren 
bir konudur. Bugün yarı delileri dahi muhafa
za ve tedavi altına almaya hukuk kurallarımız 
imkân vermemektedir. Yarı deliler; yani Türk 
Ceza Kanununun 47 nci maddesini ilgilendiren 
suçlar normal hapishanelere konmakta ve nor
mal hanishanelerde normal kişilerle beraber bı
rakılmaktadır. Yarı delilerin tedavi imkânını 
sağlayıcı mevzuatın maalesef şu ana kadar mev
cut olmadığını açıkça ifade ederken, gene arz 
ederim ki, aslolan hak ise, hakkın kaybolma
ması için hukukta failin fiilî işlediği zaman da 

şuuruna hâkim olup olmadığı esas olduğuna 
göre, o zaman tatilde bu gibi vakaların ne şe
kilde muameleye tabi tutalacağmın açıklanma
sında fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ren-

deci. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Bir 
hususu arz edeyim. Efendim madde, burada bir 
suç işlendiği anda maznun hakkında yapıla
cak; muameleyi tayin ediyor. Adlî tabibe veya 
bir hekime müracaatı halinde hangi yollara gi
dilecek, hâkim hangi halleri seçecek, bunları 
tayin etmiş. 

'Saym Öztürkçine'nin itiraz ettiği noktaya 
gelince: Savcı, hazırlık tahkikatı adliyeye po
listen intikal eder etmez, haberi olur olmaz hâ
kimin önüne gitmiyor ki, hâkim karar versin. 
Savcı o anda mühim ve müstacel bir durum 
varsa, bir karar vermek mecburiyetindedir. Hâ
kime verdiğimiz yetkiyi son fıkra ile savcıya 
da vermişiz. Böyle 46 ve 47 nci maddeyle ilgi
li mühim ve müstacel bir durum var ise, dava 
açmadan da meseleyi bu bilirkişilere, adlî ta
biplere gösterebilirsin demişiz. Madde bunu 
açıklıyor, bunun dışında yeni bir şey getirmi
yor. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, Sayın Öz
türkçine'nin ileri sürdüğü meseleyi bu madde 
bilhassa hazırlık tahkikatı esnasında yapıyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Yani, hâkimin önüne gitmeden savcı hâdiseye 
elkoyar koymaz, hemen daha sıcağı sıcağına ; 
dahi bilirkişiye muayene ettirme yetkisini sav
cıya veriyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. Bu itibarla... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tatil 

zamanında ne olacak? 
BAŞKAN — Sayın Öztürkeine, sizin endi

şenizi bu madde bilâkis ortadan kaldırıyor. 
Eğer sadece hâkimde olsa bu, hazırlık tahkika
tı esnasında herhangi bir şey yapmak mümkün 
olmaz. Hazırlık tahkikatı esnasında da bu gibi 
işlemin yapılabilmesi için bu madde ile savcı
ya da yetki veriyoruz diyorlar. Endişeniz isti
kametinde getirilmiş bir madde. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
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Bir hususu cevaplandırmayı unuttum, arz ede
yim. Sayın Öztürkçine şimdi itiraz ediyorlar, 
diyorlar ki, «Tatil olursa ne olur?ı» 

'Sayın Başkanım, Cumhuriyet savcıları Tür
kiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde her adlî 
bölgede 24 saat vazife başındadırlar. Nöbetçi 
savcılar vardır, nöbetçi tabipler vardır, onlar 
da hizmet görür, hazırlık tahkikatında tatil 
diye bir şey mevzubahis değildir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz iste
yen sayın üye l . Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Aynı kanunun 67 nci madde
sine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra 
•ek\enımiştir: 

Ret talebini işi soruşturmakta veya dava
yı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. 
Reddi isteyen taraf ret sebebini ispat ile mü
kelleftir. Yemin delil olmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 10 ncu maddesinin tasarıdan çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ekrem Özden 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılıyor mu?. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Katılmıyoruz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Aynı Kanunun 70 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki iş
lem : 

Madde 70. — Rey vermekle mükellef ol
duğu ve usulü dairesinde çağırıldığı halde gel
meyen veya gelip de yeminden ve rey ve mü

talâa beyanından çekinen bilirkişi bu hareke
tinin sebebiyet verdiği masrafları ödemekle 
beraber elli liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edilir. 

Bilirkişi yine gelmez veya vazife ifasından 
çekinirse para cezası tekrar hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, birinci vazifesini yapmayışmdan son
ra ehlivukufun ikinci sefer de gelmeyişinde 
yalnız para cezası verileceğinden bahsediliyor. 
Orada vuzuh yok. Acaba bununla yine sebe
biyet verdiği masraf da ödenmekle birlikte, 
para cezası mı kastediliyor, yoksa bilir
kişinin ikinci gelmeyişinde sebebiyet verdiği 
masraflar affediliyor da sadece para eeza-
sıyle mı iktifa ediliyor? Bu hususun tavzihini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, «maddeye 
vuzuh vermek için birinci gelmeyişinde mas
raflar alınıyor da ikinci gelmeyişinde sadece 
para cezası mı yoksa masraflar da dâhil mi» 
demek istiyorlar. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, her ikisinin masrafları da; yani 
cezadan gayri her iki masraf da birlikte alı
nır. Maddenin getirdiği mâna bu. 

BAŞKAN — Yani, bu Çıkradan masrafların 
al ı nm a sı m k a st e diyorsunuz 7.. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ ('Samsun) — 
Onu kastediyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?... Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Aynı kanunun 74 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Sanığın şuurunun tetkiki : 
Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hük-

molunması veya Ceza Kanununun 47 nci mad
desinin uygulanması bakımından yapılan tet-
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kikte, bilirkişinin teklifi üzerine Cumhuriyet 
Savcısı ve müdafi dinlendikten sonra, sanığın 
resmî bir müessesede gözaltına alınmasına, 
hazırlık soruşturması sırasında sulh hâkimi. 
ilk soruşturma sırasında sorgu hakimi ve son 
soruşturma sırasında mahkeme tarafından ka
rar verilebilir. 

Sanığın müdafii yoksa, yardım için re'sen 
kendisine bir müdafii tayin edilir. 

Sanık, gözaltına alma kararı aleyhine 
acele itiraz yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz 
kararın yerine getirilmesini durdurur. 
Resmî müessesede gözaltına alma süresi altı 

haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anla
şılırsa, resmî müessesesinin talebi üzerine, her 
seferinde altı haftayı geçmemek üzere, ek 
süreler verilebilir; fakat sürelerin toplamı 
hiçbir zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî 
müesseseye gönderilirken soruşturma dosyası 
da yollanır. Dosyanın bütünü ile yollanma
sında sakınca gören hâkim, bâzı belgenin su
retlerini gönderebilir. Dosya en geç bir ay için
de geri gönderilir. Clerektiği takdirde hâkim 
bu süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. 

Tîesmî müessesede gözaltına alma süresi 
ilerde verilecek cezadan ve muhafaza ve te
davi tedbirinin asgari süresinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye .. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

1') neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Aynı Kanunun 106 ncı mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Sanığın tutuklanması ve tutuklama müzek-
kerisinin şekli : 

Madde 106. — Sanığın tutuklanması hâkim 
tarafından verilen bir tutuklama müzekkeresi 
ile olur. 

Tutuklama -müzekkeresinde, sanığın müm
kün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli 
ve aleyhine isnadedilen suç ve tutuklamanın 
sebebi yazılır. 

Tutuklama müzekkeresinin sureti tutma anın
da tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı tak
dirde de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat sa
nığa hemen yazılı olarak bildirilmekle beraber 

tevkif evine konulduğunun en geç ertesi 
günü kendisine tebliğ olunur. Tebliğ, tutuk
lama müzekkeresinin aslına, bir suretinin sa
nığa verildiği ve tarihi, yazılmak ve sanığın 
yakalandığı gün gösterilmek ve altı sanık ile 
tebliğ yapan 'memur tarafından imzalanmak 
suretiyle olur ve bu asıl tevkif evi dosyasında 
saklanır. Bu muamelenin yapıldığı yazılı olan 
tutuklama müzekkeresinin diğer bir sureti 
dava dosyasına konur. 

Sanığa tutuklama müzekkeresinin tebliğin
de tutuklama kararma itiraz hakkı olduğu bil
dirilir. 

BAŞKAN — .Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde .14. — Aynı Kanunun .107 neü mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Sanığın tutuklanmasından kimlere haber 
verileceği : 

Madde 107.— Tutuklamanın gayesini ihlâl et
memek şartı ile tutuklanan sanığın yakınlarına 
ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, 
tutulmasını bildirmesine müsade olunur. Tu
tuklanan. islerse bunlara resmen dahi haber 
verilir. 

Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkarılınca, 
durum yakınlarına bu hâkim tarafından veri
len bir kararla hemen bildirilir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul. 
edenler.... Etmeyenler... Mjdde kabul edil
miştir1. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — Aynı Kanunun 108 nci mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Tutuklunun sorguya çekilmesi : 
Madde 108. — Sanık tutuklama müzekke

resi üzerine tutulduğunda derhal vo nihayet 
kırksekiz saat içinde yetkili hâkim önüne çı
karılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam 
edip etmeyeceği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili hâkim önüne götürmek için 
gerekli süre bu kırksekiz saatlik süreye dâhil 
değildir. 
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Sanığa, sorgu sırasında aleyhindeki vaziyet 
ve hallerden haber verilir. 

Sorguya çekme, sanığa kendi lehine meyda
na koyacağı delillere mânj olmayacak tarzda 
cereyan etmelidir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun ic
rasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen 
suçlarda ; sanık sayısının çokluğu veya sanık
ların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği 
sebebiyle birinci fıkra hükmünün uygulan
maması halinde sanık, soruşturmanın bitimin
de ve her halde yedi gün içinde yetkili hâ
kim önüne çıkarılır; ancak , zabıta. Cumhuri
yet Savcısının veya gecikmesinde sakınca bu
dun an hallerde sulh veya sorgu hâkiminin ya
zılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saatten 
fazla tutamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye I . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 16.— Aynı Kanunun 109 ncu mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Tutuklunun salıverilmesi : 

Madde 109. — Sanık 108 nci maddede gös
terilen süre içinde yetkili hâkim önüne çıka-
rılamazsa aynı süre içinde tutulma yerine en 
yakın sulh hâkimi önüne çıkarılır. 

Sorguya çekilmede tutuklama müzekkeresinin 
geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama 
müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı anlaşı
lırsa sanık hemen salıverilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

17 nc| maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — Aynı kanunun 124 ncü mad

desinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum.. 

Madde 18. — Aynı Kanunun 128 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi : 
Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakıl

ın azsa lüzumsuz veya muhik olmayan bir ge
cikmeye meydan vermeyecek surette ve yaka
lanma yerine en yakın sulh hâkimine gönderil
mesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz 
saat içinde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır. 
ve sorguya çekilir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icra
sına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen 
suçlarda; sanık sayısının çokluğu veya sa
nıkların yahut delillerin durumu veya suçun 
niteliği sebebiyle birinci fıkra hükmünün 
uygulanmaması halinde sanık, soruştumnanın 
bitiminde ve her halde yedi gün içinde sulh 
hâkimi önüne çıkarılır; ancak zabıta, Cum
huriyet Savcısının veya tehirinde zarar umu
lan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı 
emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saatten 
fazla tutamaz. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal 
görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını 

; emreder. 
Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi 

hakkında 126 ncı madde hükmü uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 19. — Aynı kanunun 133 ncü mad

desine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra 
eklenmiştir : 

İhzar müzekkeresinin bir sureti sanığa ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

186 sıra sayılı kanun tasarısının açık oy
lamasına oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 20. — Aynı kanunun 134 ncü mad

desi aşağıda yazılı olarak olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 
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İhzar olunan sanığın sorguya çekilmesi : 
Madde 134. — İhzar müzekkeresi ile çağrı

lan şahıs derhal, mümkün olmadığı takdirde yol 
süresi hariç en geç kırksekiz saat içinde hâki
min önüne götürülür ve sorguya çekilir. 

İhzar, getirme için muhik görülecek bir za
manda başlar ve hâkim tarafından sorguya çc-
•'kilmenin sonuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 21. — Aynı kanunun 158 nci mad -
desi aşağıda yazılı okluğu şekilde değiştiril
miştir. 

Soruşturmanın re'sen yapılması : 
Madde 158. — Meşhut suçlarla gecikmesinde 

zarar umulan hallerde sulh hâkimi veya sorgu 
hâkimi, tutuklama dahil bütün soruşturma 
muamelelerini resen yapmak yetkisini haizdir. 

Cumhuriyet savcıları da tutuklamadan baş
ka yukarda yazılı muameleleri yapabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 22. — Aynı kanunun 171 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

İlk soruşturmanın yapılacağı haller : 
Madde 171. — Cürümlerde Cumhuriyet sav

cısı lüzum görürse, talebi üzerine ilk soruştur
ma yapılır. 

Suçun önemi, dağınıklığı ve delillerin ko
runup toplanması hâkim tarafından soruşturma 
yapılmasını gerekli kılıyorsa Cumhuriyet sav
cısı ilk soruşturmanın yapılmasını ister. 

İrtibat dolayısıyle yüksek görevli mahkeme
ye ait davalarla birleştirilmesi hali ayrık olmak 
üzere sulh muhakemelerinin göreceği işlerde ilk 
soruşturma yapılmaz. 

Hazırlık soruşturması 158 nci maddeye gö
re yapılmış ise ilk soruşturma, hazırlık soruş
turmasının noksanım tamamlama suretiyle ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. 

'Sayın Türkmen, buyurunuz. 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Halen meri olan hukukumuzda, ağır cezalı 
işlerde ilk tahkikat mecburiyetidir. Bunun bâ
zı mahzurları görüldü. Hakikaten bazan aynı 
'muamelenin hazırlık tahkikatı, sonra ilk tahki
kat yapılıyor, sonra son tahkikata geçiliyor, 
mesele uzuyor. Bunun bir mahzur olduğu gö
rüldü. Bunu önlemek için bâzı kimseler, bâzı 
hukukçular buna lüzum olmadığı mütalâasını 
ileri sürdüler. Şimdi bu kanunla da her mese
lede ilk tahkikatın yapılmasına lüzum olmadığı 
hükmü getiriliyor; fakat bâzı ahvalde de, bu
nun lâzım olduğu zaman da bu olsun deniliyor. 
Yani hem isteniyor, hem tamamen vaz geçilmi
yor. 

Bana öyle geliyor ki; burada bir karar ver
mek lâzım. Ya ilk tahkikat bir emniyettir, lâ
zımdır; o vakit ağır cezalı suçlarda bundan bâ
zı memleketlerde olduğu gibi vazgeçmemek lâ
zımdır, oralarda, bu bütün ağır cezalı suçlarda 
istenir. Veyahut değildir, o vakit hiç, birinde iste
nemez. Bunu savcının lüzum görmesine bırakmak, 
bence yerine göre başka başka muamelelere sc-
bebolur. Aynı suçu gören su şahıs hakkında ilk 
tahkikata lüzum görülür, aynı suçu işleyen bir 
başkası hakkında ilk tahkikata lüzum görül
mez. Veyahut bir savcı vardır-, müşkülpesent
tir, her hâdisede ilk tahkikat ister, başkası is
temez, Binaenaleyh, bu ya bir teminattır, umu
mî olsun veyahut değilse tamamen kalksın. 
Ben bu itibarla iki tercihin arasındaki bu tedbiri 
kâfi gö rmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalkaplıoğlu, buyuru
nuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım ; 

Bu vesile ile bir meseleyi huzurunuza kısa 
birkaç cümle ile getirmek isterim. Bir «reform» 
sözü aldı yürüdü gidiyor. Şurada reform, bura
da reform. Sayın Adliye Bakanımız hukukçu
dur, kendisi bunu «refonm» kelimesi içine da
hil ederek mi getirdi, yoksa onun dışında ısla
hat olarak mı getirdi bilmiyorum; ama sayın 
arkadaşımın tenkidettİği husus bir prensip me
selesi olarak doğru. 

Muhterem arkadaşlarım; gönül isterdi ki, 
ibizim şikâyet ettiğimiz, cemiyetimizin şikâyet 
ettiği ilk tahkikat meselesi, sorgu .meselesi 
hukukumuzdan kalksın; ilk tahkikat yapılma-
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'sın, sorgu hâkimlikleri lağvedilsin ve böylece 
benden evvel huzurunuza gelen Salih Bey arkada
şımın ifade ettiği tereddütler hâsıl olmadan süratle 
yürünsün. Hakikaten muhterem arkadaşlar, bir 
meselede polis tahkikat yapar, savcı tahkikat 
yapar. Bunun adına hazırlık tahkikatı denir. 
ıSorgu hakimine gider, onun adına da ilk tah
kikat denir. Oradan ağır cezaya veya asliye ce
zaya. intikal eder, bunun adına da son tahki
ka t denh". Bununla da bitmez, bir de temyizi 
var. Böyle olunea taibiî uzar; ama gönül ister
di ki, şu ilk tahkikat, son tahkikat kaldırılsın, 
sorgu hâkimlikleri lağvedilsin. 

Ben imamyorunı ki; hakikaten lüzumu yok
tur ve halen de yok. Günkü muhterem arkadaş
larım, tatbikatta fakülteliler değil, mustaııtik 
ımektepleriiıden çıkanlar sorgu hâkimliği yapar-
lar. Bugüne dek böyledir. Şimdi, onlar tüken
d i ; maalesef, açık konuşmayayım biraz daha 
kapalı konuşayım, sicilileri pek müsaidolımayaıı 
kimseler veya fazla çalışma imkânı olmayan 
kimseler sorgu hâkimliğine atanır. Diğerleri 
esas mahkemelere geçer. Savcılar daha çalış
kan, daha becerikli insani ardır. Tatbikatta 
umumiyetle bu böyle ve savcılara pekâlâ, hü
küm de müsaittir, mühim işlerde, âcil işlerde 
yeminli ifade alma yetkisi verilir-. Zaten var
ılırda. O hailde sorgu hâkimin yerine geçen 
savcı bizzat hazırlık tahkikatını yaparken, ye
min verdirir. Kendisi de hâkimdir, hâkim nite
liğindedir, hâkim vasfmdadır, Polisten alır, 
•tahkikatı bizzat kendisi yapar. Savcı polise ve
ya jandarmaya göndermez ve orada yapacağı 
tahkikatı süratle yaptıktan sonra doğrudan 
doğruya asliye cezalık mevat ise oraya verir, 
ağır cezalık mesele ise ağır cezaya havale eder 
ve öylelikle de ilk tahkikat, sorgu hâkimliği 
müessesesi kalkar ve dava da süratlenil-. 

Muhterem arkadaşlar; biliyor musunuz ki, 
ısorgu hâkimlerinin vermiş olduğu ciddî karar
ların hiç biri kendiliğinden hüküm icra etmez. 
illâ bağlı okluğu asliye ceza mahkemesinin tas
dikine vabestedir, O halde bu müesseseyi ne 
için yaşatırız? Hani reform! Adliyede reform, 
muhakemelerin süratle neticelenmesi, vatanda
şın istediği, cemiyetin 'istediği, bizlerin iste
diği yılların şikâyet mevzuudur; fakat görü
yorum ki, bugünkü Hükümetimiz de, bunun şi
kâyetçisi olan Hükümetimiz de bir adım atma 

cesaretini göstererek sorgu hâkimliği moiesisese-
sini 'kaldıramamıştır. Bence hiç lüzumu yok. 

Şunu ifade edeyim muhterem arkadaşlar; 
gün gelecek sorgu hâkimleri ve sorgu hâkim
liği müessesesi kalkacaktır, lüzumsuzdur. Savcı 
Ibu işi bizzat kendisi pekâlâ yapar. 

Muhterem arkadaşlarım; burada Sayın Ad
liye Vekilimiz eski bir hukukçu olarak, bu işten 
anlayan bir arkadaşımız olarak bir adım, cesa
retsiz bir adım atmıştır; yine de kendisini bu 
cesaretsiz adımına rağmen tebrik ediyorum. 

Salih bey arkadaşım «ya odsun, ya olmasın» 
diye kesin olarak bir adım atmıştır, Savcıya bir 
takdir hakkı veriliyor-, ilk tahkikattan geçiril
mesi mecburî olmuyor. Savcının takdirine ver
mek suretiyle eğer is hafifse. ehvense sorgu
suz, yani ilk tahkikatsız sorgu hâkimim atla
yarak ağır cezaya veya asliye ceza mahkeme
sine dava intikal edecektir. Savcıya bu yetki 
verilmek suretiyle kıs'men de olsa iyi tatbikat 
yapıldığında dâvanın süratlenmesi yoluna bu 
vesileyle gitme tarafı ihtiyar edilmiştir. Bu ba
kımdan, benim arzuma tamı uymamakla bera
ber, bu kadar atmış okluğu adımla az da oilsa 
eesaretüe böyle bir imkân ve fırsatı vermiş ol
masından dolayı Hükümete ve onun mümlesisili 
olan Sayın Adliye Bakanı arkadaşıma da mü
teşekkirim. 

H ür me t le riımle. 

BAŞKAN — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
.bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının açık oylama
sına 115 sayın üye iştirak etmiş; 114 kafbul, 1 
ret oyu çıkmıştır. 

Tasarı kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanı Sayın Fehmi Alpaslan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Türkmen 
arkadaşımın, ya tamamiyle reddedilmesi veya
hut da kabul edilmesi suretiyle sorgu hâkimliği, 
ilk tahkikat müessesesine bir kesin şekil veril
mesi lâzımdır. Cumhuriyet savcılarının arzula-
larma, iradelerine bırakırsak aynı meseleyi baş
ka başka tatbikat safhasında görebiliriz yolun
da görüşleri oldu. 
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Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşım da, ilk tahki-
kat tamamiyle kalkmalıdır; ama kalkamamıştır. 
İşte bu bir adım olarak mütalâa edilir diye bu
yurdular. 

Her iki arkadaşımın görüşünü saygı ile kar
şılarım. Bu doktrin olarak ilk tahkikat mese
lesi henüz halledilmiş halde değildir. Batıda da 
ilk tahkikat kalksın mı, kalsın mı meselesi mü
nakaşa edilmektedir ye faraza Fransa'da ilk tah
kikatın nıutlaKa hem de çok kuyyetli olarak yü
rütülmesi lüzumu üzerinde İsrarla durulmakta
dır; ama oradaki ilk tahkikat bizdeki gibi tek 
sorgu hâkimine bırakılmış değildir. Bir kısım 
ülkelerde ilk tahkikat artık gereksiz bir muame
le halini almıştır. 

Arkadaşım tatbikatçı olarak düşünürler. Biz
de adlî zabıta teessüs etse, teşekkül etse ye her 
işi tek adam olarak el atması mümkün olmayan 
Cumhuriyet Savcısı gerçekten bu sahada yetiş
kin elemanlar marifetiyle meseleleri yürütse, o 
zaman sorgu hâkimliği müessesesi kalksın veya 
kalkmasın mevzuunu daha rahatlıkla münakaşa 
edebiliriz. 

Kabul edeceksiniz ki, bugün hazırlık soruş
turması genellikle zabıtanın elinde yürümekte 
ve zabıta deyince köyde jandarma erinden, jan
darma onbaşısından kurulu zabıtanın yapabil
diği tahkikatı bazen bir ağır ceza mahkemesine 
götürmeden önce süzgeçten geçirmek gerekmek
tedir. Gerçi ağır cezalarla ilgili tahkikata ge
nellikle Cumhuriyet savcıları el atarlar; ama 
bir kısım ahvalde de yetiştirme imkânını bula
mıyorlar, böyle bir sıkıntılı hat var. O halde 
birkaç yıl daha deneme döneminde bugünkü sis
tem içerisinde meselelere girmek lâzımgcliyor. 
Cumhuriyet savcılarına, hadiselerin oluş şekline, 
tahkikatın yapılış tarzına göre bir imkân ver
mek ve birkaç yıllık tatbikatan sonra (ki, bâzı 
neticeler çıkaracağız, cemiyetimiz birçok şeyle
re alışacak, uygulayıcılar birçok şeylere alışa
cak) bir kesin neticeye varmak mümkün olur. 

O itibarla bu yenilik getiren, hakikaten tat
bikatta da iyi neticeler vereceğine inandığımız 
bir maddeir. 

Kıymetli arkadaşım Kalpaklıoğlu reform fa
lan diye takıldılar. Siz bilirsiniz ki. ben her 
mevzua «reform» diyen kafa yapısında bir adam 
değilim. Bu mutlaka ihtiyaca cevap veren bir 
metindir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

nun tümü üzerinde çalışmalar olmuştur; ama 
biz, kısa zamanda gerek mahkemeler için, gerek 
vatandaş için, sanık için, müdafi için âcil ihti
yaçları karşılayacak meseleleri getirdik yük
sek huzurunuza ve biran evvel çıkmasını da is
tirham ediyoruz, tatbikatta kolaylık olsun diye. 

Adalet camiasında hazırladığımız birçok ka
nunu bir arada mütalâa ederseniz, hepsi ayrı ay
rı birleşmek suretiyle yenilikler getiriyor. Adı
na «ıslahat tedbirleri» veya «reform» diyenler 
desin, o zaman adlî reform olur; ama bir mad
deyi şöyle yapmak, böyle yapmayı behemalıal 
reform niteliğinde takdim etmeyi kendimden 
uzak bulurum. 

Burada bir hususa vuzuh vermek ihtiyacını 
hissediyorum. Evvelce müstantikler nasıl işli
yordu, onun üzerinde duracak değilim. Yalnız 
bugün tatbikatta sorgu hâkimliği müessesesi da
ha ziyade genç arkadaşlara, her ilçede bir sorgu 
hâkimi bulunmasının zarurî olması nedeniyle, 
verilir. Kendilerine yetkiler tanınmak suretiyle 
diğer bütün işleri o arkadaşlara gördürmek su
retiyle netice alınmaktadır: Yani adına «sorgu 
hâkimi» denilen bir arkadaşımız, bir meslektaşı
mız ayni zamanda sulh hâkimliği, asliye hakim
lisi görevlerini de görmektedir; hususiyle ilçe
lerde bu böyledir. O itibarla sorgu hâkimliğin
de sicil durumu şöyle veya böyle olan kişilerin 
istihdam edildiği yolundaki bir görüşte asla isa
bet yoktur. Çünkü bir yere bir hâkim verecek
siniz. bir de sulh hâkimi vereceksiniz; ama sulh 
hâkimi unvaniyle vermiyorsunuz, çünkü sorgu 
hâkimi niteliğinde de olacaktır o zat. sorgu hâ
kimi diyorsunuz, sulh hâkimliği hattâ asliye hâ
kimliği yetkilerini kendisine tanıyorsunuz. O 
halde böyle bir tefrike gitmek mümkün değildir. 
Bu hususta her hakle bir sürçü lisan olmuştur. 
Bunu da bir mesele olarak ortaya koymak iste
miyorum; ama adalet camiası olarak böyle bir 
görüşü asla kabul etmediğimizi ve esasında da 
böyle bir görüşte doğruluk bulunmadığını yük
sek huzurunuzda arz etmeyi vazife biliyorum. 

-Saygılar sunarım. 

RİFAT ÜZTÜFcKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bir sualim var. 

Sayın Bakanımız «reformlara karşı» gibi bir 
deyim kullandılar. Ben kendilerine Adalet Ba
kanı oldukları için adlî yönden sormak isterim; 
bir adlî reformuna taraftar değil midir'?.. 

— 717 



O. Senatosu B : 19 11 . 1 . 1973 O : 1 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — B u mevzu 
ile alâkası yok. 

•RİFAT * ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — «Re
forma taraftar değilim.» dedi de. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçiııe, o mevzu her 
halde bir dalgınlığınıza rastlamıştır, Sayın Ba
kan bilhassa işaret ettiler efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. Ben refor
ma hararetle taraftar olan kişiyim; ama böyle 
«reform» deyince basit meseleleri reform gör
mem. O kadar reforma taraftarım ki. şu mües
sesede Bakanın cevap vermesi 

BAŞKAN — Tamam efendim... Soru cevap
landırılmıştır Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — ....Muhterem arkadaşlarımın soru 
sorması müessesesinde de bir reforma ihtiyaç ol
duğu kanaatini taşıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddeyle ilgili bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci madde ile değiştirilen 171 nci madde

nin ikinci fıkrasının çıkarılmasını saygıylarımla 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı?... 

Hükümet ve Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Aynı kanunun 173 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Talepnamenin reddi: 
Madde 173. — Sorgu hâkimi bu talepnameyi 

görev veya yetkisizlik, kamu davasının kabule 
şayan olmaması veya işin ilk soruşturmaya tabi 
cinsten bulunmaması yahut fiilin cezayı müstel-
zim olmaması sebeplerinden birine dayanarak 
reddedebilir. 

Karar verilmeden önce sanık dinlenebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 24. — Aynı kanunun 175 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

Sanık, 173 ncü maddenin ikinci ve 174 ncü 
maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde gö
rev veya yetkisizlik hakkındaki talebini redde
den sorgu hâkiminin veya asliye mahkemesi baş
kan veya hâkiminin kararı aleyhine acele itiraz 
yoluna müracaat edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — Aynı kanunun 176 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

(Talepnamenin reddi kararı aleyhine itiraz: 
Madde 176. — İlk soruşturmanın açılması 

hakkındaki talebinin reddine dair sorgu hâkimi 
tarafından verilen karar aleyhine Cumhuriyet 
Savcısı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — Aynı kanunun 183 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

İlk soruşturmanın gerektirdiği hususlar : 

Madde 183. — İlk soruşturma, sanık hak
kında son soruşturmanın açılmasına veya mu
hakemenin men'ine yahut kamu davasının düş
mesine karar verilmeye yetecek bir derecede 
bütün delillerin toplanmasını ve elde edilmesini 
gerektirir. 

Muhakemeden önce kaybından korkulan ve
ya sanığın müdafaasını hazırlamak için tespiti 
zaruri olan delillerin her halde toplanması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 27. — Aynı kanunun 188 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 
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Sanığın bilirkişi çağırma hakkı : 
Madde 188. — Bilirkişi iş t i raki ile bir keşif 

veya muayeneye lüzum görülürse, sanık duruş
ma sırasında get i r tmek arzusunda bu lunduğu 
bilirkişimi de bu muamelenin yapı lacağı güne 
davet edilmesini isteyebilir. Bu isteğin hâkim 
ta ra f ından reddi halinde sanık, bilirkişiyi ken
diliğinden davet ettirebilir . 

Sanığın seçtiği bilirkişi hâkimin tây in et t iği 
bilirkişinin işine engel olmamak kaydıyle keşif 
ve muayene ve soruşturma işlerine iş t i rak etti
rilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişinin keşif veya muaye
ne sırasında ileri sürdüğü isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde ret karar ı gerekçeli o larak 
tu tanağa geçirilir. 

BA.ŞLvAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

H r S H Y İ N IvALPAKLIOOLr (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaş lar ın ı ; 

27 nci maddenin değiştirdiği 188 nci madde, 
Ceza Hukukumuza tamamen yeni bir usul ve 
sistem olarak sokuluyor. Bana öyle geliyor ki, 
Hükümet in bu tasarı ile varmak istediği gaye 
zor t ahakkuk edecek. (Jünkü. bu bir mânada 
hâkime, mahkemenin seçtiği ehlivukufa veya 
ehlivukuf heyetine i t imat ve i t ibar edilmemesi. 
sanık taraf ından kâfi görülmemesi esas alına
rak kendisinin de ayrıca mahkemenin dışımla 
bir ehlivukuf getirebileceği zarurî bir müesse
se olarak sokuluyor. Dikkat ederseniz hâkim 
reddetse dahi sanık yine istediği bilirkişiyi bıı-
lundurabi l iyor ve mahkemenin işine de. hâki
min isine de halel gelmemek üzere onu da hâ
kim vazifelendirmeye mecbur tu tu luyor . Hâki
min itsemediği. hâkimin bizzat kendi tayin et
tiği bilirkişiyle veya bilirkişilerle meseleyi ma
hallinde şahit ler huzurunda halletmeye keşif 
yaparken çabalayan hâkimin yanında sanığın 
tek veya iki - üç kişi olarak getirdiği bilirkişi 
nasıl bir rapor verecek, hâkimin isine nasıl 
yardımcı olacak? Bir çıkmaza sokacak. 15u ken
dil iğinden belli olan bir keyfiyet. Hâkimin seç
tiği ehlivukuf veya ehlivukuflar bir tür lü ra
por verecek burada hâkim onların beyanını 
zapta geçecek, bir taraf tan da sanığın getirdi
ği bilirkişinin o mesele hakk ındak i fikri orada 
alınacak, bu da tespit edilecek. Birbirine zıtsa 
nasıl teklifi kabil bir hale getirilecek? Oradaki 
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j münakaşalar ı , müzakereler işi çıkmaza sokacak. 
'Bilmiyorum böyle bir t a tb ika t ın içinden ne öl
çüde çıkılacak? 

•Muhterem a rkadaş l a r ; ben eski bir ta tbikat
çı olarak biliyorum ki, böyle birkaç ehlivukuf
la mahallinde ceza meselelerinde keşif yapıp 
da işin içinden çıkmak haddizat ında çok zor 
bir keyfiyett ir . Bir de bir başka bilirkişi heye
ti ile hâkimin seçtiği bilirkişi heyetini bir ara
da keşfe sokup birl ikte mütalâa almak ve neti-

I eeye varmak bilmiyorum nasıl mümkün olacak? 
Çok kere bunlar birbirine zıt beyanda buluna
caklar ve hâkim, mahkeme şaşıracak büyük iti
razlara sebebiyet verecek, ileride kocaman tem
yiz sebepleri or taya çıkacaık ve is adalet bul-

I sun. yerine gelsin, biliı'kisi t ahkika t ında bir ha
taya varılmasın diye bir bilirkişi veya bilirkişi
ler ihtilâfı çıkmazına mahkemeyi sürükleyecek
tir t ahkika t ı . 

.Muhterem a rkadaş l a r ; buna şu mânada da 
lüzum yok. Zira inliyorsunuz muayyen sebepler 
tahdında sanık her zaman bilirkişiye veya bilir
kişilere keşif esnasında, keşiften sonra, ha t tâ 
keşiften evvel şahıslarla dava ile veya sanıkla 
i r t ibat lar ına, dava ile ilgisine binaen kanunun 
tayin ve tespit ett iği şekiller alt ında itiraz hak
kı vardır . Bunu Temyiz Mahkemesi nezdinde 
dahi ileri sürebilir, murafaada ileri sürülebilir 
ve hakikaten bilirkişi veya bilirkişiler fenne, il
me uygun beyanda bulunmuyorlarsa , bu itiraz
lar kabul edilir, yeni bir bilirkişi veya bilirkişi
ler grubu ile yeniden mahall inde keşif yapt ı r ı l ı r 
ve hakika t buluncaya kadar uğraşı l ı r ve haki
kat da tecelli ett iri l ir . 

'Mevcut yolun, uzun bir yol. olması nedeniyle 
terk edilmek istendiğini anlıyorum. Sanığın da 
sözünün veya müdafaasının esas a l ınarak ken
di seçtiği bilirkişinin keşif mahall inde bulunup 
onun da beyanını veya raporunu mahkemeye 
vermesi, hâkimin is t icvap edip onu da zapta 
geçmesinde adaletin biran evvel t ahakkukuna 
veya adaletin doğru yolda tecellisine medar ol-

I sun endişe ve düşüncesi ile getiri lmek istenen 
bu müessesenin ben faydalı olacağına kani de
ğilim. Sayın Bakanımız, bunun başka memle
ket lerde ta tb ikat ı var ise ve iyi netice de alın-

{ mışsa, bizi tenvir edecek bir malûmat da verir-
I lerse memnun olurum. 
I Hürmetler imle. 
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BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 

Başkan, Sayın Kalpaklıoğlu'nun mütalâalarına 
bâzı yönlerden iştirak etmemek için sebep yok
tur. Ancak zannederim ki, bu maddenin ilk iki 
fıkrası eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda da aynen vardır, ki, Sayın Kalpaklı oğlu 
bu noktalara itiraz ettiler. Bu fıkralar bugüne 
kadar hiçjbir adliyemizde uygulanmamıştır. 
Maddeyi bu yönden değil de, şayet sanık tara
fından getirilecek bilirkişinin hukukî statüsü 
yönünden tenkid etmiş olsalardı, isabetli bir 
tenkit olurdu. Zira, mühim olan bir nokta, bilir-
kişkönd geüiren sanık, bunu ne şekilde dinlettire
cek ve bunun vereceği rapor veya mütalâa ne 
dereceye kadar değer ifade edecektir? Bu hu
suslara dair, maddede sarahat getirilmiş olsa 
idi, çok daha uygun ve isabetli olacaktı. 

Esasında bu madde zarurî bir maddedir. 
Bugün, Türk mahkemelerinin hemen, hemen 
hepsine intikal eden tahkikat evrakının büyük 
bir ekseriyeti noksan gelmektedir. Meselâ, bir 
katil vakasında hadisenin üzerine gitmiş olan 
jandarma, o andaki vaziyeti tespit edebilme ye
teneğine sahibolsa, ileride mahkemenin de işi
ni kolaylaştıracak:, verilecek: kararın da adale
te dalıa uygun olmasını sağlayacaktır. Bu yete
nek de olmadığı için halen hiçbir hazırlık, tah
kikatında, maalesef tanı mânasıyle uygulana
madığı için daima mahkeme huzuruna veya sor
gu hâkimine veya savcıya veya sulh hâkimine. 
noksan olarak gelir ve bu noksanlık öyle nok
sanlıktır ki, ileride telâfisi gayri mümkün dür. 
Bu sebeple, sanığın bilirkişi gösterip, bunu, 
mahkemenin yapacağı keşifte veya tetkikat sı
rasında hazır bulundurmasının kaybolması 
muhtemel olan sanık lehindeki delillerin, hattâ 
sanık aleyhindeki delillerin ileride değerlendi
rilmesine imkân vermesi bakımından lüzumlu
dur. 

Ölü katılığı teşekkül ettiği zaman muayyen 
bir süre gf'Çer, Adlî Tıbbın tespitine göre. 
Bir bakarız, hiçbir hadisede, hadise mahalline 
gidip zabıt tanzim eden kişi, ölü katılığı teşek
kül etmiş midir, etmemiş midir, bunu kontrol 
etmez; ta ki, savcı vasıtasıyle tabip, otopsi yap
mak üzere cesedin başına gelinceye kadar. Hal
buki, ölü katılığının tespit edilmesi, teşekkül 
edip etmemiş olmasının tespiti, hadisenin vu-
kubulduğu saati tajdnde büyük rol oynar. 

Bu sebeple bu maddede isabet vardır, çok 
;™.wıv^ r . ancak, noksanı vardır. Ümidederiz 
M, bu noksanı da ileride telâfi edecek istika-
nıeüce oır değişiklik getirirler; fakat bugünkü 
şekliyle bu maddeyi değiştirmek için bunun kâ
fi bir sehebolarak kabulü mümkün değildir, ay
nen geçmesi faydalıdır. Zaten, eski metne ilâve 
olarak getirilmiş olan yeni hüküm, son fıkradır. 
O da, sanığın seçtiği bilirkişinin keşif veya mu
ayene sırasında ileri sürdüğü isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde, ret karan tutanağa gerek
çeli olarak geçirilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu çok lüzumlu bir 
maddedir. Avukatlığım sırasında benim başım
dan geçmiş bir hadiseyi arz etmek mecburiye
tindeyim. 

Müvekkilim, içeride mevkuf. Katil zanlısı. 
Bunun yanında bir hakiki fail de var. öteki sa
nık, devamlı şekilde müvekkilime kusur atfedi
yor ve «o, yaptı» diyor, bizimki de ona atfedi
yor. 

Deliller toplandı, birçok deliller lehimizde; 
fakat maalesef ölünün muayenesini yapan ta
bip, ölünün üzerinden çıkmış olan eşyaları el
biseleri teslim almamış olduğu için atış mesa
fesini tespite imkân bulamıyoruz. Neticede keş
fe karar verildi ve keşif mahalline gittik. Keşif 
sırasında, müvekkilimin yakınları dediler ki, 
efendim, bunun üzerinden çıkan elbiseler bizde. 
Halbuki, otopsi raporuna göre, ateşin yakın 
mesafeden, bir metre içerisinden yapıldığı an
laşılıyordu^ Uzun namlulu silâhlarda bir met
re içerisinden ya.pılan atış, barut izi bırakır. 
Yakın mesafeden atış yapıldığı otopsi raporun
da belirtilmiş olmasına rağmen, atışın yakın 
olup olmadığı hususunda aynı keşifte dinlenen 
bilirkişi mahiyetindeki otopsiyi yapan doktor, 
mütalâasını değiştirdi. Bunun üzerine ben so
ruşturduğum zaman, elbiselerin kendilerinde 
olduğunu söylediler. Yalnız, yıkadık, dediler. 
Olsun, dedim, getirin. Keşif mahallinde getiri
len elbiseleri, Ağırccza Heyetine teslim etmek 
suretiyle ve bu yıkanmış olan elbiseleri Adlî 
Tıp müessesesine göndermek suretiyle, atışın 
yakın mesafeden olduğunu barut izleriyle tespit 
ettirdik ve bunun neticesinde müvekkilime suç 
isnadeden kişilerin iddialarının hilafı hakikat 
olduğu ortaya çıkarak, beraet imkânı bulduk. 

Bunun gibi, bilirkişisini mahkeme huzurun
da veya keşif mahallinde veya bir tetkikat sı-
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rasmda hazır bulundurmanın bu gibi noksan
ları telâfi yönünden hem sanık lehine, hem de 
adaletin tanı tecellisi yönünden zaruret görmek
teyim. 

Maddenin kabulünde isabet olacaktır. Ay
nen kabulünü istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka

nım, bu madde ile getirilen husus, hakikaten, 
aslında bir yenilik değildir; eski kanunda da 
vardır. Yalnız, onda bâzı ıslahlar olmuş. Eski 
kanunda, birden fazla bilirkişi tetkikatı gerek
tiren ahvalde ancak, sanığa bu hak verilmişti. 
Yeni kanunda birden fazla bilirkişi tatbikatı 
değil, tek bilirkişi mevzııubahis olsa bile, sanık 
isterse bir bilirkişiyi tetkikatta bulundurabilir. 
Bu da iyidir, çünkü aksi takdirde daima tek 
bilirkişiyle tetkikat yapıldığı takdirde, sanığı 
bir müdafaa imkânından mahrum etmek imkâ
nı varken, bugün bu imkân sağlanmıştır. 

€eza hukukunda hâkimin, savcının, yalnız; 
sanığın aleyhine olan delilleri değil, lehine olan 
delilleri de toplaması bir vazifedir; fakat bu
nunla beraber bazen hakikaten vazife yaparken 
hâkim veya savcı, sanığın bütün hukukunu hi
maye edecek durumda olmaz. Seçtiği bilirkişi 
hakikaten bazen ihmalkâr olur, ehliyeti haiz 
olmaz ve bâzı hususları tespit etmez. Halbuki 
sanık, bu işten anlayan, hakikaten mütehassıs 
bir bilirkişi bulmak suretiyle, mahkemenin seç
tiği bilirkişiye de yardım eder. 

Bir arkadaşım buyurdu ki, bu, bazen dava
ları çok sürüncemede bırakır, bir rapor verir, 
mahkemenin seçtiği bilirkişilere itimatsızlıktır, 
iki rapor olur ve sürüncemede kalır dava. 

Efendim, bu, haddizatında mahkemenin bi
lirkişi seçmekte ehliyetsizlik gösterdiği mâna
sına gelmez; fakat herkes aynı şeyde aynı eh
liyete haiz değildir. Bilirkişi kendi hukuku 
bakımından ehil bulduğu adamı bulundurur ve 
arkadaşımın buyurdukları gibi, bu bilirkişinin, 
sanığın seçtiği bilirkişinin ayrıca bir rapor ver
mesi mevzuubahis değildir. Bu itibarla, mahke
meye iki rapor gelmesi söz konusu değildir. 
Yalnız, sanığın bilirkişisi, mahkeme tarafından 
seçilen bilirkişiye «Bu hususa da dikkatinizi 
celfoederim, bu hususu da tetkik edelim, bu 
böyle oldu.» der. Eğer, mahkemenin seçtiği bi
lirkişi, bunu kabul ederse, rapor daha ikna edi
ci ve tetkikatm iyi getirilmiş olduğunu göste

rir ve yeniden rapora itiraz ederek, bilirkişi tet
kikatı yapmak imkânını da önler. 

Maddenin son fıkrası esasen, sanığın seçti
ği bilirkişinin mahkeme tarafından seçilen bi
lirkişiyle ihtilâfa düştüğü vakit ne olacağını 
hükme bağlamış. Diyor ki, mahkeme, seçtiği 
bilirkişiyi, kanunun seçtiği bilirkişinin fikrini 
her halükârda kabule mecbur değildir; ama, 
kabul etmediği vakit, neden kabul etmediğini 
esbabı mucibe olarak raporuna yazacak. Bu iti
barla bilirkişi, raporu tam ve kâmil olarak yap
mış olacaktır. 

Bu tadilâtı ben çok mesut bir tadil olarak 
görüyorum ve çok faydalı buluyorum. Bu iti
barla aynen kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Ucu-
zal. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım 
maddenin getirdiği hükümler hakkında gayet 
güzel açıklamalarda bulundular. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımın «'meseleyi 
uzatır» demesi bir yönden doğrudur. Ancak, 
öbür arkadaşlarımın da temas buyurdukları 
gibi, madde 1 nci fıkrası ile bir yenilik getiri
yor. Eski hükümde, ilk tahkikat sırasında bir
den fazla bilirkişi tayin edildiği takdirde, maz
nun da bir bilirkişi getirme hakkına sahipti. 
Şayet ilk tahkikat sırasında bir bilirkişi tayin 
edilmiş olursa maznun, böyle bir haktan mah
rum kalıyor ve Anayasamızın getirmiş olduğu 
müdafaa hakkı böylece ortadan kaldırılmış olu
yor. 

Mahkeme bilirkişi tahkikatına ister bir kişi 
ile gitsin, isterse birden fazla bilirkişi ile git
sin; maznun da, bu getirilen hükümle Anayasa
nın kendisine vermiş olduğu müdafaa hakkını 
kullanarak kendisi için de bir bilirkişi getire
bilir. Aslında bu bilirkişi bir teknik müşavir 
mahiyetindedir ve bunu mahkemeden talep 
eder ve getirebilir. 

Yine arkadaşlarımızın beyan buyurdukları 
gibi; mahkame, sanık tarafından getirilen bi-
ÛMcişinin beyanına iltifat etmezse, sebebini 
eski metinde olmayan 4 ncü fıkra ile izıah etmek 
suretiyle ret imkânına sahiptir. Bunun netice
si de, maznuna, temyiz yolu açıklığı takdirde, 
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maznun hu yoldan da müdafaa hakkını yerine 
getirmek için Teniyiz Mahkemesi nezdinde mü
dafaasını devam ettirme imkânını sağlamış 
olur. 

Getirilen hükmün asıl gayesi. Anayasamızın 
müdafaa hakkıyle ilgilidir; birden fazla değil, 
bir bilirkişi tayin edildiği zaman da bunun 
maznuna tanınınıası keyfiyetidir. 

Maddenin getirdiği hüküm yerindedir. Ko
misyon olarak da görüşümüz budur. 

.Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Aynı Kanunun 191 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

İlk soruşturmada sorgu hâkiminin yetkisi : 

Madde 191. — İlk soruşturma yapılan işler
de son soruşturmamın açılmasına, sanığın muha
kemesinin menine, kamu dâvasının düşmesine 
veya son soruşturmanın geçici olarak: durma
sına karar vermek yetkisi sorgu hâkiminindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını id
diası ile birlikte en geç yedi gün içinde sorgu 
hâkimine geri verir. 

Son soruşturmanın açılması talebi iddiana
meyle olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Aynı kanunun 194 neü mad
desinin son fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sanık, bu karar aleyhine kanun yoluna 
gidemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Sayın Ata 1 ay, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Yermiş olduğum bir önerge ile bu eklenmek 
istenen fıkranın tasarıdan çıkarılmasını talebet-
nıefcteyim. 

Aslında, bu tasarı, demokratik bir açıdan ve 
özgür hakların garantiye alınması yönünden 
bir değişiklik getirir nitelikte olsaydı, daha 

j yerinde olurdu. Buradaki hüküm daha ilerici 
I 'bir anlayış içerisinde, bir başka yönden değiş-
I tirilmesi gerekirken, daha sınırlayıcı bir zihni -
I yelle gelmektedir. Metinde, «Soruşturma açıl

ması tebliğ edilir» denilmektedir. Oysa, sanı
ğa. yalnız soruşturma açılması talebi değil, sav
cının bütün taleplerinin tebliğ edilmesi zo
runlu olmalıdır. Zira, soruşturma açılıp açıl
ım a ma hususundaki kararların hukukî yönle
rini sanık bilmelidir ki, •mahkemeye şevkte ona 
göre hazırlıklı bulunsun. 

I Bu değişiklik yapılacağı yerde, deniyor ki. 
I sanığın soruşturma açılması kararına itiraz 

hakkı olmadığı içindir ki, kanun yoluna başvu-
I ramaz. Kanun yoluna başvurma, ancak soruş

turma açılması kararına itiraz hakkı olmadığı 
I zaman olur. Aslında buradaki madde ile ilgili 

olarak Sayın Nuruıllah Kunter'iıı de yaptığı i.ti-
I razda, bilim adamı olarak ileri sürdüğü gibi, 

sanık, ileri sürdüğü iddianın reddi kararına, i.tî-
I raz edebilmelidir. Asllolan budur. Yani sanığın 

ileri sürdüğü bir iddia reddedildiği takdirde, 
bu iddiaya karşı kanun yollarına başvurma. 
hali olabilmelidir. Şimdi, işte kısıtlanmak iste
nen budur. Sanığın ileri sürdüğü iddianın red-

I di halinde sanık kanun yollarına başvııramaya-
I çaktır. Halbuki Hükümet tasarısında deniliyor 

ki, «Soruşturma açılmasına ait karara itiraz hak
kı olmadığı için kanun yoluna da başvurula
maz» Sayın Kunt er'd şehit tutuyor ve Ceza Mu
hakemeleri- Usulü Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ile ilgili tasarının 194 ncü 

I maddesinin 4 ncü bendine ait düşüncelerini ay
nen okuyorum : 

«Gerekçede değişiklik sebebi olarak, bir de 
sanığın soruşturma açılması kararma itiraz 
hakkı olmadığı söylenmiştir. Burada, soruştur
manın açılması kararma değil; (.biraz önce de
ğindim) sanığın ileri sürdüğü iddianın reddi 
kararma itiraz söz konusudur.» 

Böyle olunca, sanığın ileri sürdüğü iddianın, 
yani ortaya attığı iddianın reddi burada söz 
konusudur ve buna, elbette ki, reddedildiği tak
dirde kanun yollarına, başvurması hakkı ta
nınması gerekir. Yeni gelen tasarıda buna en
gel olunmakta ve kanun yollarına başvurulma-
yacağı derpiş edilip, bir hüküm olarak getiril
mektedir. Bunun, savunmanın masuniyeti ve sa-

J vunmanm hukukî kıstaslarıyle bağdaşmayacağı 
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kanısındayım. Bunun metinden çıkarılması için 
bir de önerge verdim. 

Saygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 neu madde ile 194 ncü maddenin sonu

na eklenmek istenen fıkranın çıkarılmasını say
gılarımla talebederim. 

Kars 
.Sırrı At al ay 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon ka
tılıyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Saym Başkan; 

Buna katılmak için sebep yok. Sayın Ata-
lay'm söylediği gibi, savunmanın esasiyle alâ
kalı bir konu değil. Sayın Nurullah Kunter'in 
mütalâası da, elbette bir bilim adamı tarafın
dan serdedilince saygıya değer, ama her söy
lediğini keramet telâkki etmeye de mâna yok. 

Duruşma esnasında da sanık, savunmasına 
taallûk eden birçok talepte bulunur. O talebi 
o esnada reddedilirse, hemen o gün bir başka 
kanun yoluna; Yargıtay'a başvurma suretiyle, 
yalnız o safhaya taallûk eden bir meseleyi gö
türemez; neticede kararla birlikte bozma sebe
bi olarak götürebilir. 

Bizim hadisemizde artık her şey bitmiş; 
Cumhuriyet savcısı iddianamesini tanzim etmiş, 
sanığa tebliğ edilmiş. Sanık bunun karşısında 
herhangi bir talepte bulunabilir. Sorgu hâkimi
nin bunu kabul edip, etmemesini bir kanun yo
luna mevzu telâkki edersek, o zaman tahki
katların altından çıkmak mümkün değildir. 
Çünkü gideceği yer, işin mahiyetine göre niha
yet mahkemedir; asliye mahkemesi veya ağır 
ceza mahkemesidir. Orada bu meseleler tetkik 
edilecektir. 

Binaenaleyh, savunmayı engelleyici bir ta
rafı yoktur. Meseleyi bu zaviyeden mütalâa 
etmeye imkân görmediğimiz için bu talebe ka
tılmamız da mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

(SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Aynı mütalâaya iştirak ediyoruz ve önergeye 
katılmıyoruz. 
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(BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Önerge kabini edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Aynı kanunun 197 nci mad
desine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki fıkra 
eklenmiştir : 

Kamu davasının düşmesini gerektiren ka
nunî sebepler varsa sorgu hâkimi bu sebepleri 
ve kanunî mesnetlerini yazarak davanın düşme-
isine karar verir. 

Muhakemenin men'i ve kamu davasının düş
mesi kararları sanığa tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Aynı kanunun 202 nci mad
desinin ilk fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştıirilımiştir : 

ıSorgu hâkimi görevli ve yetkili mahkeme 
huzurunda son soruşturmanın açılmasına karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Aynı kanunun 203 ncü mad

desinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Muhakemenin men'ine, âmme davasının düş
mesine, soruşturmanın geçici olarak durmasına 
veya davanın iddianamede gösterilen mahkeme
den daha aşağı görevli bir mahkemeye verilme
sine dair sorgu hâkimi tarafından verilen ka
rat aleyhine Cumhuriyet Savcısı acele itiraz yo
luna müracaat edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Aynı kanunun 210 ncu mad
desinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Bu methle riayet edilmemiş ise, ilk soruşturma 
yapılmış olan işlerde son soruşturmanın açıl-
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masına dar olan kararın ve 3-apılmamış olan 
işlerde iddianamenin okunmasından önce sanık 
duruşmanın talikini isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. 
•Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Aynı kanunun 226 ncı mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması : 
Madde 220. — Sanık veya vekâletnamesin

de sarahat bulunması halinde müdafii isterse, 
mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunma mec
buriyetinden vareste tutabilir. 

Ağır cezalı suçların maadasında sanık da
hi.. önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sor
guya çeMlnlemiş ise, davaya esas olan olaylar 
üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh 
veya sorgu hâkimi tarafından sorguya çekilmiş 
olsa bile, davaya esas olan olaylar üzerine isti
nabe suretiyle sorguya çekilir. 

Duruşmadan vareste tutulmasını talebetnıe-
se bile, davanın görüldüğü yer mahkemesinin 
yargı çevresi dışında başka bir suçtan tutuklu 
veya cezası infaz edilmekte olan sanığın sorgu
su bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile 
yaptırılabilir. 

Sorgu için tayin olunan gün, Cumhuriyet 
Savcısı ile müdafi e bildirilir. Bunların sorgu sı
rasında hazır bulunması zorunlu değildir. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Aynı kanunun 227 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Sanığın müdafii gönderebilmesi : 

Madde 227. — Sanığın hazır bulunmaksızın 
yapılabilecek bütün duruşmalara müdafiin i gön
dermek salâhiyeti vardır. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen 
savın üve ? Yok. Maddcvi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul 
Madde kabul edilmiştir. 

etmeyenler... 

Madde 36. — Aynı kanunun 238 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Delillerin ikamesi ve reddi : 
Madde 238. —̂ Delillerin ikamesi, davet edi

len bütün tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi 
ve sair sübut vasıtalarının iradedilmesi demek
tir. 

İkamesi istenilen herhangi bir delil aşağıda 
yazılı hallerde reddolunabilir. 

a) Delil ikamesi kanun hükümleri mucibin
ce caiz değilse, 

1)) Delilin belli açık bir hususa taallûku 
itibariyle ikamesi lüzumsuz ise, 

c) Delil ile ispat edilmek istenilen vakıa
nın karara tesiri yoksa veya sanık lehine evvel
ce sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, 

d) Delil hiçbir suretle maksada elverişli 
değilse, 

e) Delilin elde edilmesi imkânı yoksa, 
f) Delili ikamesi talebi işi uzatmak mak-

sadıyle yapılmış ise, 
g) Sanığın beraatini ispat edecek önemli 

bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada bildirilen 
vakıa, gerçek olara<k kabul edilebilecek ma
hiyette ise, 

Bu hüküm, ilk olarak duruşma celsesinde 
veya 212 nci madde mucibince duruşma hazır
lığında veya hâkim soruşturmasında davet olu
nup dinlenmeleri istenilen tanıklar ve bilirkişi
ler hakkında ve diğer sübut vasıtalarının iradı 
halinde de uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ile sanık ve varsa mü-
dahil müştereken talebederlerse mahkeme şu 
veya bu delilden vazgeçebilir. 

Müdâhil, yalnız şahsi hakları ispat için gös
terdiği delilden, başkaiannııı uygun beyanla
rına hacet olmadan, her zaman vazgeçebilir. 

Kabahata taallûk eden veya şahsî dava üze
rine görülen işlerde mahkeme davaya ve fera
gate ve evvelce verilen kararlara bağlı olma
yarak delillerin ne hudut dahilinde ikame edi
leceğini tayin eder. 

BAŞKAN — Sayın Atalay önergenizi izah 
edecek misiniz ? Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Yasa tasansmın tümü üzerinde görüşülür
ken de arz etmiş ve bu madde üzerinde dik-
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kâtleri çekmeye çalışmıştım. Mevcut hüküm
lere göre, «Delillerin ikamesi, davet edilen bü-
ıtün tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi ve sair 
ıSiibut vasıtalarının iradedilmesi demektir.» de
niyor ve ikamesi istenilen herhangi bir delil 
aşağıdaki yazılı hallerde reddolunabilir hükmü 
getiriliyor. 

Eski metlimde de ikame edilen delillerin red
diyle ilgili beiliıii hükümüıer vardır. Daha ön
ceki hazırlıklarda; özellikle 1966 raporunda ve 
bunu izleyen hazırlıklar sırasında, delillerin han
gi ahvalde reddedilebileeeği belirli bir ölçü içe
risinde ele alınmıştı. 

Şimdi görülüyor ki; Hükümet, reddedilebile-
ce,k delil ifadelıeriniıı sınırını bir hayli geniş
letmiş bulunmaktadır. Gerçi davaların uzama-
ması için bir kısım delillerin reddinin, davanın 
selâmeti yönünden zorunluluğu öteden beri bi
linmektedir ve mevzuatımızda yer almaktadır. 
Ama şimdi öyle hükümler getirilmektedir ki, 
dilendiği takdirde, Anayasanın sarih hükmü 
olan; herkesin davacı ve dâvâlı olarak meşru 
olmak kaydıyle bütün delilileri ikame etmesi, 
temel hükmünü reddedecek müphem ifadeler 
mevcuttur. 

Sayın Kunt er'in de ifade ettiği gibi meselâ; 
(İD) bendi, «Delillin belli açık bir hususa taal
lûku itibariyle ikamesi lüzumsuz ise», demek 
tedir. Hâkim istediği delili bu nitelikte göre-
'bilir. İbare bir defa elâstikî ve burada getirilen 
hükmün kendisi, bizatihi açık bir hususu be
lirtmemi ektedir, açık bir niteliği haiz bulıın-
mamatktadır. Bu sebeple, Anayasanın açık ola
rak hükme bağladığı ve Anayasa görüşüldüğü 
sırada benim de bir önerge ile katkıda bulun
duğum, herkesin davalı ve davacı olarak meşru 
bütün vasıtalardan istifade imkânı buradan kal
dırılıyor. Bu sınırlanıyor. Bu maddenin (b) 
Ibendine ne diyor? «Delilin belli açık bir hususa 
taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuz ise, 'iba
renin ne kadar çeşitli yorumlara tabi tutulabile
ceği ve ne kadar takdire bırakılabileceği açık 
!bir şeikilde gözükmektedir. 

Bu fıkranın eklenmesi, Anayasanın sarih 
^olarak meydana getirdiği özgürlüğün garantisi 
olan ve savunma masuniyetinin belkemiğini 
teşjkil eden, her şahsın davacı ve davalı olarak 
meşru bir şekilde bütün imkânlardan istifadesi 
ile bağdaşabilecek durumda mıdır? Bağdaşma-
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sına imkân yoktur. Çünkü tamamen takdire bı
rakıyor; «... Açık bir hususa taallûku itiba
riyle ikamesi lüzumsuz ise» diyor. Davacı ve
ya davalı ikamesini zorunlu görebilir, davası 
için önemli görebilir ve ileride Yargıtay'da ve
ya çeşitli safhalarda bu delillerin ikamesi ka
der meselesi olabilir. Buna rağmen hâkim, «Ha
yır, ben bunlara lüzum görmüyorum» diyecek
tir ve ikame etmeyecektir... Bunun, Anayasanın 
meşru bütün vasıtalardan istifade hakkını tanı
yan âmir hükmü ile bağdaşır tarafı var mıdır? 
Eğer bu hüküm çıkar ise; ben sayın 35 üyenin 
imzasını toplayabilirsenı Anayasa Mahkemesi
ne bu hükümleri iptal için götürmeyi kendim 
için bir görev bilirim. 

Zira sözünü ettiğim hükmün Anayasada yer 
almasına uğraşmış bir insan olarak, o görevi
min devamı saydığım bu husus için de elbette 
kanun yollarına başvuracağım. Bu sebeple bu 
başvurmalara da lüzum kalmaması için bu 
hükmün maddeden çıkarılması yerinde olacak
tır. Benim bir politikacı olarak görüşlerim bel
ki şu veya bu şekilde yoruma tabi tutulur; ama 
ıbilim adamlarının görüşlerini getiriyorum. Sa
yın Kunter'n de ifade ettiği hususlardır bun
lar. Yani, Sayın Kunter'de «Davayı uzatmamak 
için bâzı hususlarda tedbir alalım, genişletelim; 
ama bu şekilde müphem hükümler getirmeye
lim, bu şekildeki hükümleri de ilâve etmeye
lim» demektedir. Sayın Kunt er'in 35 nei say
fada 238 nci madde ile ilgili hükmü tekrar oku
yorum : 

«(b) bendi delilin belli açık bir hususa ta
allûku itibariyle ikamesi lüzumsuz olması halini 
ele almıştır. Bizce bu bent kötü yorumlamaya 
elverişlidir. Kötü yorumlamaya elverişli oldu
ğu takdirde meşru hak arama yolundaki masu
niyeti de zedeleyici bir niteliği taşır. Bu se
beple Anayasaya aykırıdır.» 

Anayasaya, aykırı olduğu için bu bentlerin 
madde içinden çıkarılması için önerge veriyo
rum. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Sayın Bakan izahat mı vere
ceksiniz efendim?. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Buradan arz etmeme müsaade istir
ham edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, sayın At alay'm, me
selenin Anayasaya dokunur tarafı olduğunu 
söylemesini doğrusu 'benimsemek mümkün değil
di/. 

Sayın Nurullah Kunter'in, bizim, de elimize 
gecen bir görüşünü değerlendirmek istediler. 
196,6 senesinde, .kendilerinin de istinat ettiği, 
üniversite profesörlerinin müştereken hazırla
dıkları raporda, bu maddenin bu hali ile Yük
sek Meclislere sevkedilmesi öngörülmüştür. Ya
ni bir profesör böyle söyledi diye olacak.; ama 
ıbirçok profesörlerden kurulu bir kurul bir gö
rüş ifade edecek, o ters düşecek. 

BAŞKAN —• Profesörünki kitap mı. broşür 
müdür % 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —• Şöyle birşey. 

BAŞKAN —• Başlığını okur musunuz lütfen. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) —• «Ceza Muhakemesi Kanununun 
değiştirilmesi tasarısı hakkında...» 

BAŞKAN — Böyle bir kanun var mı efen
dim?... 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yok değil mi?.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —• 0 da yok. 

Şimdi, ben bilim adamının bâzı görüşlerini 
saygı ile karşılarım; ama illâ ona bağlanarak 
«Anayasaya aykın düşüyor» sözünü etmeaıin 
yeri yok. Kaldı ki, bu madde aklın gereklerime 
uygun olarak sevkedilmiştir. İkide bir Anayasa
ya aykın, Anayasaya aykırı, diyorlar. Birçok 
defa, daha evvel bu konuyu söylemiştim. Bizim 
Anayasamız, aklın gereklerini bir kenara at
mak suretiyle meselelere eğilmez. 

«Efendim, Anayasa Mahkemesi yoluna baş
vururuz» şeklinde bir beyanda bulundular. Çok 
temenni ederim ki, bu maddeden ötürü Anaya
sa Mahkemesine ba vursunlar. Anayasa Mahke
mesi, kendisinin dayanağı olan Anayasayı bir 
gerçekçi görüş içerisinde eğer tetkik etmezse, 
o zaman asıl bâzı düşüncelere gitmek zorunlulu
ğu hâsıl olabilir. Anayasa ile bunun alâkası yok. 

Deli saçmasını dinlemez bir hâkim. Delil ika
me edecek. 90 tane söyleyecek... Efendim. «Bu-
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gün günlerden Perşembedir, bunu delille ispat 
edeceğim.» diyecek adam. 

«Delille ispat edeceğine göre, bunun gibi her 
madde ve mevzu üzerinde, 3 tane de şahit getir
sin, bugünün günlerden Perşembe olduğunu is
pat etsin» rai diyecek bir hâkim? Hâkim bunu 
takdir edecek. Hâkimin behemehal yüzdeyüz tak
diri isabetlidir demek mümkün olmayabilir; ama 
hâkimin takdirinin mahsulü olan kararlar da 
Temyiz Mahkemesine gidecek, orada da tetkik 
edilecek. Takdirde hata vukubulmuşsa, noksan
lık vukubulmuşsa, kanun süzgecinden geçmek su
retiyle netice alacak. 

Atalay arkdaşımın; politik cephesiyle müna
kaşayı bu madde içerisine getirmek istemiyorum, 
ama bir hukukçu olarak, özellikle tatbikat geçir
miş bir arkadaşınız olarak bu gibi konuları bir 
mesele haline getirmesinden ciddî surette müte
essir olduğumu yüksek huzurunuzda arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN— Sayın Özmen, buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Özür dilerim, açıklamaya mecburum. Değerli 
arkadaşım Atalay'm burada bir zühulü oldu zan
nediyorum. 

Hakikaten tatbikatın çok büyük rolü vardır. 
Hazırlık tahkikatında Cumhuriyet Savcısı eline 
birkaç mermi kovanı ve çekirdeği geçirmiştir; 
maznunun haber olmadan, tahkikatı biran evvel 
bitirmek için bunu doğrudan doğruya Tıbbı Ad
lî Meclisine göndermiştir. Tıbbı Adlî Meclisin
dim de bir rapor alarak hazırlık soruşturmasına 
ilâve etmiştir. Bundan başka maznunun haberi 
olmadan birçok şahitler dinlemiştir; kamu şahit
leri dinlemiştir, nihayet son tahkikat açılmıştır, 
duruşma başlamıştır. Duruşma başladığı anda, 
biraz evvel arkadaşımın buyurduğu ve itiraz et
tiği durum hâsıl olmuştur. Ne olmuştur? İşte 
maznun o zaman bir dilekçe ile «Efendim benim 
şimdi öğrendiğime göre, bu hadisede hem taban
ca istimal edilmiştir, hem de mavzer istimal edil
miştir. Bianenaleyh, bulunan bu çekirdekleri ve 
boş kavanları siz Tıbbı Adlî Meclisine gönderin, 
Tıbbı Adlî Meclisi bir rapor versin » diye bir ta
lepte bulunmuştur. Bu bir. 

İkincisi, yine haber olmayan bâzı şahitlerin 
dilenmesi için müdafaa şahidi göstermiştir. Şim
di mahkeme heyeti bu halde ne yapacak'?.. He-
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inen, «Bir dakika» diyecek, inceleme ve müzake
re için içeriye girecek. Müzakere esnasında bu 
iki hususun da yerine getirildiğini görecek ve 
maznunun veya müdafiinin İm iki talebinin ye
rinde olmadığım anlayacak. İşte o zaman, ret ka
rarı verecektir. Binaenaleyh, maddenin (b) fık
rası gayet yerindedir ve başımızd m geçtiği için 
açık olarak biliyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa, «Mad

de : 3.1. — Herkes, meşru bütün, vasıta ve yol
lardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak, iddia ve 
savunma hakkına sahiptir.» Bu, Anayasanın 
âmir ve vazgeçilmez hükmüdür. Hiç şüphesiz 
ki, Anayasa hukukuna bağlı olanlar ve Ana
yasayı gönülleri üzerinde taç bilenler için bu 
hüküm muteber ve meşru bir hükümdür. 

Şimdi, (b) bendi, «Delilin belli açık bir hu
susa taallûku itibai'iyle ikamesi lüzumsuz ise, » 
diyor. Delilin ikamesi açık bir hususa taallûku 
itibariyle lüzumsuz ise ne olaeaiktır ? Takdirli 
-mahkemeye bırakacaktır. Mahkeme, Anayasa
nın 31 nci maddesinin ışığı altında hükme bağ
lanan bu garantiden sanığı mahrum edebilecek
tir. Sayın Özmen'in burada öne sürdüklerinin 
aksi de varit ve daima mümkün olabilecektir. 

Aynı misali alalım. Diyecek ki, «Bir taban
ca ve bir mavzer kullanılmıştır.» Bir de, daha 
önce de dinlenmemiş bir şahit olduğunu söyle
yecek. Arkadaşımız tipik bir olayı veriyor; 
dinlenmemiş şahit diyor. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — O hariç; din-
lenmemişse dinleyecek. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, müm
kün olabilir. 

BAŞKAN — Müdahale edilmemesini rica 
edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır; (b) 
bendi gereğince: «Delilin, belli açık bir konu
ya taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuzdur, ben 
mahkeme olarak bu delili lüzumsuz addediyo
rum» diyecektir. Şimdi mer'i hükümde bu 
yok. Önemli olan konu, üzerinde duracağımız 
konu bu. Mer'i hükümde bu yok, bir. 

Sayın Adalet Bakanının iyi bilmesi lâzım 
gelir, 1966 tasarısında bu hüıküım yok, iki. 
Evvelâ bunları bilmıeik lâzım; ne mer'i hüküm

de var, ne 1966 hazırlığında var. Şimdi,, yeni 
Hükümet bu tasarıyı getirmiştir ve eleştiril
mektedir. 

Ben kendi görüşlerimi ifade ederken, bu gö
rüşlerimde yalnız olmadığımı ifade için Sayın 
Kunter'in de bu görüşte olduğunu ifade ettim. 
Sayın Kunter'in bu kitabı, bizim tümü üzerin
deki görüşmelerimizden çok sonra elimize geç
t i ; yanli Sayın Kunter'in bu görüşüne benim 
müracaatımdan önce, ben bu görüşü tümü üze
rindeki ^müzakereler sırasında ifade ettim. Ora
dan bir aktarmanın ifadesi değildir. Zanneder
sem bu kitabı bana Sayın Kunter gönderdi on 
gün oluyor. Posta ile göndermişti sanırım ki 
bütün, arkadaşlara da o zaman göndermiştir. 
Benim de daha önce elime geçmiş değil. Ama 
tümü üzerindeki görüşmeler nerede ise bir ayı 
bulacaktır, ben o zaman da yine bunları ifade 
etmiştim. Bu kürsüde daha tümü üzerinde ko
nuşulurken bunları söylemiş ve önergeyi de o 
tarihte bu madde ile ilgili olarak Başkanlığa 
vermiştim. 

Konu; delilin, savunmanın, davacı ve dava
lı olmanın esasını teşkil etmektedir. Şimdi bu 
sınırlanmaktadır ve takdire bırakılmaktadır'. 
Bu sınır ve takdir ile Anayasanın 31 nci mad
desi çelişir haldedir. Benim görüşüm o. Sa
yın Bakanın görüşüne de saygı duyarım. «Ha
yır çelişmemektedir.», diyor. O da benim gö
rüşüme saygı duysun. O, nasıl kendi hazırla
dığı bir tasarıyı meşru ve makbul sayıyor ise, 
ben de görüşümü o nispette ve o derecede meş
ru sayma hakkına sahibim ve bunun için de 
bir mehazı ifade ediyorum. 

Sayın arkadaşım, «E canım bir adam böyle 
diyor kabul ediliyor da, diğerleri söyleyince 
niçin kabul edilmiyor?» diyorlar. Çoğunluk 
böyle diyebilir. Ben, çoğunluğu kınamadım, ta
sarıyı getirenleri de kınamadım; çünkü bir gö
rüştür, davaların uzatılmaması için bir tedvire 
başvurulmaktadır. Dâvalar uzatılmasın diye ih
tiyaç duyulmuştur; ama bu ihtiyacı giderebil
mek için de, Anayasanın 31 nci maddesinin te
min ettiği temel espriyi de ortadan kaldırmaya 
hakkımız yoktur. Bu bakımdan bağdaşamaz di
yorum. Buna da lüzum hissedildiği takdirde, 
biraz önce de ifade ettiğim gibi, Anayasa Mah
kemesine gidilir, Anayasa Mahkemesi karar ve
rir. 
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Anayasa Mahkemesine bir konuda gidilmesi 

gerekir demek, mutlaka Anayasa bunu bozar de
mek değildir. Ben böyle bir şey demedim ki; Sa
yın Adalet Bakanı «Anayasa Mahkemesi buna. sa
hip çıkacaktır.» diyor. Ben burada «Anayasa 
Mahkemesi bozar» demedim. «35 üyeyi toplaya-
bilirscm Anayasa Mahkemesine baş vurabilirim» 
dedim. Anayasa Mahkemesine baş vurmak ve 
oraya bir meseleyi götürmek demek, «Anayasa 
Mahkemesi illâ bunu bozacaktır» diye fetva ver
mek değildir 'ki, Sayın Bakan, «Anayasa Mah
kemesi bugünkü görüş içinde buna sahip çıka
caktır, o zaman belli olacaktır» şeklinde peşinen 
Anayasa Mahkemesinin vereceği hükme sanki te
sir edecek misiz gibi; kendilerinin tesirlerini 
meydana getirecek bir ifadede bulunuyorlar. 
Böyle bir şey mümkün değildir. Ne kendileri 
Anayasa Mahkemesine tesir edebilir, ne de be
nim buradaki konuşmalarını o niteliktedir. Bizim 
bildiğimiz Anayasa Mahkemesi, hiç kimsenin te
siri altında kalmaz ve kalmayacaktır. Önemli ko
nu bu. 

Şimdi özetliyorum; 3.1 nci madde sarihtir. 
31 nci madde, Anayasa görüşüldüğü sırada, uzun 
görüşmeler neticesi elde edilen sonucu ile şu; da
vacı ve davalı olarak masuniyeti teminat altı
na almıştır. 

Arkadaşımız tetkik etsinler; Anayasanın gö
rüşülmesi sırasında 31 nci maddede «Meşru ol
mak kaydı ile» diye bir tâbir de yoktu. Anaya
sa daha ileri bir görüş getiriyordu; «Herkes, da
valı ve davacı olarak bütün vasıtalardan ve araç
lardan istifade eder.» hükmünü getiriyordu. İle
ride çeşitli ihtimalleri düşünerek «Meşru» tâbi
rini ben bir önerge ile getirdim. Şimdi, meşru 
olmak kaydıyle davacı ve davalı olarak bütün 
araçlardan istifade etmek imkânını bu bentle ön
lüyoruz. Ne diyoruz? «Delilin belli açık bir husu
sa taallûku itibariyle ikameci lüzumsuz ise,» ya
ni takdire bırakıyoruz. Kim takdir edecek? Hâ
kim takdir edecek. Kimi mahrum edecek? Da
vacı ve davalıyı. Neden? Davanın temeli olan ve 
sıklet merkezini teşkil eden delillerin ikamesin
den. Anayasanın 31 nci maddesiyle bunun bağ
daşır durumu var mıdır? Benini görüşüme göre 
bağdaşmıyor. Arkadaşım «Hayır, bağdaşabilir.» 
diyor. Bunu, oylar halleder. Şüphesiz ki, siyasî 
bir heyet, teşrii' heyettir, kararları muteberdir ve 
kanundur. Arkadaşlarımızla beraberce oy ve
receğiz, kanun çıkacaktır. Yasa niteliğindedir 

ki, muteberdir; ama mutlaka hepsi doğrudur, 
mutlaka çıkanların hepsi isabetlidir diye bir id
dia da yoktur. Yarın mahzurları da görülebi-

Ben, siyasî hayatımın icabı olarak henüz avu
katlığa başlamadım; ama Sayın Adalet Bakanı 
ve Sayın Ucuzal avukattır ve birgün belki de 
kendileri ileride avukatlık yaptıkları sırada mah
zurlarını görürler. Ben, vakit bulamadım, o şere
fe henüz nail olamadım; avukatlık şerefli bir 
meslektir. Kendileri davaları sırasında bununla 
karşı karşıya gelecekler ve davacı ve davalı mü
dafii olarak geldikleri zaman bu ıstırabı çeke
cekler. Çünkü takdire kalacaktır. Delil ikame 
edecekler, «Hayır» denecektir ve o zaman en 
çok kendileri zorluk çekeceklerdir. Kendileri 
derken şunu ifade ve tenzih edeyim ; ben, ne ar
kadaşların ve ne de avukatların bu durumla kar
şılaşmalarını istemiyorum. Siyasî hayattan çe
kildikten soma ben de avukatlık yapacağım, ben 
de aynı durumla karşı karşıya geleceğim ve o za
man güçlükleri göreceğiz. Yani bu hükümleri 
getirerek davaları uzatmayı önleyelim derken, 
hiçbir demokratik ülkenin, (Dikkat buyurun) ce
za yargılama usulünde bulunmayan anka kuşu 
anlamındaki bir hükmü şimdi biz getirmiş olu
yoruz. 

Sayın Kunter'in işaret ettiği husus bu. «Çe
şitli yorumlara meydan verebilecek bir hüküm
dür.» demektedir. Bir kişi de olsa, ilmin sesi
dir. Ben bunu size getirdim; haklı veya haksız, 
itibar görür veya görmez, bunun için birbirimi
zi incitmeye lüzum yok. Bir görüştür; ben bu
nu ifade ediyorum ve rahatça ifade edeceğim. 
Zaten demokrasinin tabiî icabı bu. Birbirimize 
zıt görüşler cilaeak; ama bunları rahatlıkla ifa
de edeceğiz. Ben bir ilim adamına dayanacağını, 
siz 10 tanesini 20 tanesini 'gelip burada söyle
yeceksiniz; bu Heyet kararını verecektir. 

Bu sebeple, Sayın Bakanın Anayasa Mah
kemesini burada bu mesele dolayısıyle eleştiri 
konusu etmesine yüreğim razı olmadı. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Ucu
zal, buyurun. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
ADINA ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
B a şkan, d eğe r li ark a da şiarım; 
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36 ncı madde ile değiştirilen 238 nei madde
de, yalnız ikinci fıkra değişikliğe tabi tutulmuş
tur. Esiki metinde ikinci fı!kra şöyledir : «De
liller davayı uzatmak maksadıyle ikame oluna
maz.» Huzurunuza getirilen metin bu fıkrayı 
tadat ederek, davanın uzatılmamasını temin 
maksadıyle, maddeye bir vuzuh vermiştir. 9 
fıkra halinde ve hâkimin şu şu hallerde bu du
rumu takdir ederek bir karar vermesi hükmü
nü getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, karar verme yetki
sini haiz kişiye, dava sırasında ifcri, sürülen 
delilleri takdir etmek yetkisini elbette verece
ğiz. Delilleri takdir eden hâkim, şimdi getiri
len metnin (b) fıkrasındaki «Delilin belli acık 
bir hususa taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuz 
ise» hükmüne göre, herkes tarafından ve ga
yet açık şekilde bilinen bir şey delil olarak 
mahkemede ileri sürülürse, esasa hüküm vere
cek olan hâkim, elbetteki bu delili dinleyip din
lememe yolunda da bir takdire yetkilidir. Şim
di hâkime, «Efendim, burası Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurul salonudur, ben mutlaka bunu 
ispat -edeceğim» diye bir iddiada bulunur da, 
«Bu delilleri dinleyin» dersem ve bu talebimi 
de hâkim reddederse, Anayasanın 31 nei mad
desinde tespit edilen müdafaa hakkı yok edil
miş olunur mu? 

Eski metindeki fıkra yeni merinde gayet sa
rih haile gelmiştir. Şu şu şu hallerde ileri' sürü
len deliller hâkimce takdir edilir; ya kabul edi
lir, ya reddedilir... Hakikaten müdafaa hakkına 
taallûk eden delilleri mahkeme dinlememişse, 
Sayın Adalet Bakanı ve arkadaşımın buyurduk
ları gibi, bu dava orada bitmiyor ve verilen ka
rar orada kesin hale gelmiyor ki,.. Elbette Yük
sek Temyiz Mahkemesine gidecek, bu yolda da 
itiraza maruz kalacak; Yüksek Temyiz Mahke
mesi tetkik ettiği sırada hâkimin, ileri sürülen 
bü iddiayı yerinde bulup bulmadığı yönünü de 
inceleyerek bir karara varacak. Böylece de mü
dafaa hakkı yeniden ele alınmış olacaktır. Ar
kadaşımın, «Bu fıkra ile Anayasanın 31 nei 
•maddesindeki savunma hakkı yok edilir» diye 
ileri sürdüğü kanaati, Komisyon olarak yerin
de görmüyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Takriri takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
36 ncı madde ile değiştirilen 238 nei madde

nin tasarı madde metninden çıkarılmasını say-
gıyle arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyonun vaki 
izahatlarından önergeye katılmadıkları anlaşı
lıyor.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Evet saym Başkan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Art\4n) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

37 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 37. — Aynı Kanunun 253 ncü mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir. 

Duruşmanın bitmesi ve hüküm 
Madde 253. — Duruşmanın sona erdiği tef

him olunduktan sonra hüküm verilir. 
Sanığın beraetine veya mahkûmiyetine, da

vanın reddine veya düşmesinle ve muhakemenin 
durmasına dair kararlar hükümdür. 

Aynı konuda, aynı sanık için evvelce veril
miş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise da
vanın reddine karar verilir. 

Kovuşturmanın ve dolay isiyle muhakemenin 
yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın 
gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini bek
lemek üzere, mııhakemenm durmasına karar ve
rilir. 

Ceza Kanununun birinci kitabının dokuzun
cu babında davarım düşmesi sebebi olarak gös
terilen haller varsa veya muhakeme şartının 
gerçekleşmeyeceğ'i anlaşılırsa davanın düşmesi
ne karar verilir. 

Derhal beraet kararı verilebilecek hallerde 
durma veya düşme kararı verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi • oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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38 nci maddeyi okutuyorum. 
• Madde 38. — Aynı kanunun 258 nci madde
sine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

Yuıkardaki fıkralarda yazılı bildirmeler var
sa müdafiye yapılır. Müdafi sanığa tanınan hak
lardan onun gibi faydalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz issteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 39. — Aynı Kanunun 299 ncu mad

desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

İtirazın tetkiki mercileri ve usulü 
Madde 299. — İtirazı incelemeye yetkili mer

ciler aşağıda gösterilmiştir. 
1. Sorgu hâkimlerinin kararları aleyhine 

yapılan itirazlar mensubolduğu asliye mahke
mesi başkan veya hâkimi tarafından incelenir. 

2. Sulh hâkiminin kararlarıma karşı yapı
lan itirazların incelenmesi yargı çevresi içinde 
bulundukları asliye mahkemesi başkan veya hâ-
'kimine aittir. 

Sulh işleri asliye hâkimi tarafından görülü
yorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini 
g-ören mahkeme başkanmmdır. Sulh işleri asli
ye mahkemesi üye veya üye yardımcılarından 
biri tarafından görülüyorsa itirazı incelemeye o 
mahkemenin başkanı yetkilidir. 

3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâ
kim kararları aleyhine yapılacak itirazların in
celenmesi mensuboldukları asliye veya ağır ce
za mahkemesinin hâkim veya başkanına ve as
liye mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından ve
rilen kararlar aleyhindeki itirazların incelen
mesi yargı çevresinde bulundukları ağır ceza 
işlerini gören mahkemeye ve bu mahkeme ile 
başkanı tarafından verilen kararlar- hakkındaki 
itirazların incelenmesi ise. yine ağır ceza işleri
ni gören en yakın mahkemeye aittir. 

4. Yargıtay dairelerinin esas mahkeme sı
fatı ile baktıkları davalardaki ilk ve son duruş
malarda itirazları : 

A) Yargıtay üyesinin kara.IM aleyhine men-
.suboldukları daire başkanı. 

B) Yargıtay daire başkanının karan aley
hine diğer daire başkam. 

C) Yargıtay dairesinin kararı aleyhine di
ğer daire tetkik eder. Diğer daireden maksat 
sayı itibariyle takibeden ceza dairesidir. So
nuncu daire bahis konusu ise birinci dairedir. 

Karar aleyhine yapılan itiraz, kararı veren 
makama verilecek bir dilekçe veya o hususta. 
bir tutanak yazılmak üzere zabıt kâtibine yapı
lacak bir beyan ile olur. Tutanak beyanım ve 
imzayı mahkeme başkanı veya hâkim tasdik 
eder. 

Acele hallerde itiraz, incelemeyi yapacak ma
kama da arz olunabilir. 

Kararma itiraz olunan makam, itirazı varit 
görürse o kararı düzeltir. Aksi takdirde hemen 
ve nihayet üç gün içinde itirazı incelemeye yet
kili olan mercie gönderir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Aynı kanunun 303 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 303. — İtiraz üzerine verilen karar
lar kesindir. Ancak, merci sanığın tutuklan
masına karar verirse, acele itiraz yoluna gidile
bilir. 

.BAŞKAN —- .Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Mad.de kabul edilmiştir. 

.Madde 41. — Aynı kanunun 305 nci mad
desinin birinci fıkrasının bir ve iki numaralı 
bentleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

1. Beşyüz liraya kadar (beşyüz lira da
hil) hafif para cezalarına dair olan hüküm
ler, 

2. Yukarı haddi bin lirayı geçmeyen para 
cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen 
beraet hükümleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler'... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Aynı kanunun 315 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Temyiz isteği kanunî sürenin geçmesinden 
sonra yapılmış veya süresi içinde temyiz 
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şartlarından olan para depo edilmemiş ise 
veya temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz 
edilmiş ise veya temyiz edenin buna hakkı 
yoksa, hükmü temyiz olunan mahkeme bir ka
rar ile kabule şayan olmamasından dolayı tem
yiz dilekçesini reddeder. 

BAŞKAN — Sayın At alay.'.. Yok. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Bir önerge var, takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
42 nci madde ile değiştirilen 315 nci mad

de metninin «Temyiz edilmeyecek bir hüküm 
temyiz edilmişse» cümlesinin çıkarılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Kars 
Sırrı At alay 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) :—Katılmıyoruz. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler'... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 43. — Aynı kanunun 317 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Yargıtayca temyiz isteğinin reddi. 
Madde 317. — Yargıtay, temyiz dilekçisinin 

veya depo parasının süresinde verilmediğini, 
hükmün temyiz edilmez olduğunu, temyiz ede
nin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz 
isteğini reddeder, görmezse tetkikatım yapar. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Aynı kanunun 322 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Hükme esas olarak tespit edilen vakıalara 
tatbikinde kanuna muhalefet edilmesinden do-
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I layı o hüküm bozulmuş ise Y'argıtay aşağıda ya
zılı olan hallerde kendisi davanın esasına hük
meder. 

1. Yakıanm daha ziyade aydınlanması ge
rekmeden beraete veya davanın düşmesine ya
hut aşağı - yukarı haddi olmayan sabit bir ceza
ya, hükmolunması icabederse, 

2. Yargıtay, Başsavcılığının iddiasına uy
gun olarak suçluya kanunda yazılı cezanın en 
aşağı derecesini uygulamayı uygun görürse, 

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsurla
rı ve vasfı ve cezası hükümde doğru gösteril
miş olduğu halde sadece kanunun madde nu
marası yanlış yazılmış ise, 

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren ka
nun suçun cezasını azaltmış ve mahkemece suç
luya ceza tayininde artırma sebebi kabul edil
memiş veya yeni bir kanun ile fiil suç sayılma
mış olmaktan dolayı birinci halde daha az bir 
cezanın hükmü ve ikinci halde hiç ceza hükmo-
lunmaması gerekirse, 

I 5. Açıkça tespit edilmiş olan suçlunun do
ğma ve suç tarihlerine göre ceza tayininde ge
rekli indirme yapılmamış veya yanlış olarak in-

I dirme yapılmış ise, 
I G. Artırma veya indirme sonu ceza müddeti 

veya miktarını tayinde maddî hata yapılmış 
ise, 

I • 7. Hükmedilmiş olan ceza yerine Ceza Ka-
I nununun 29 ncu maddesince adlî tevbih karan 
I verilmesi icabederse. 
[ 8. Teza Kanununun 29 ncu maddesindeki 
I tertibin gözetilmemesi yüzünden eksik veya faz-
I la ceza verilmiş ise, 
I 9. Harçlar Kanununun hükümlerine aykı-
I rılık yapılmışsa. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I yııı üye?. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I Madde 45. — Aynı kanunun 340 ııcı mad-
I desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş

tir : 
I İtiraz talebi hakkındaki karar aleyhine ace-
I le itiraz. 

Madde 340. — 33Ü ve 338 nci maddeler ge-
I reğinee verilen kararlara karşı acele itiraz yo-
1 luna gidilebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın Üye?.. 

Sayın Kürümoğlu, buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, bu madde üzerinde başlık olarak tak
dim ettiğim önergemde «İade talebi hakkındaki 
karar aleyhine acele itiraz» şeklinde olan tale
bim «İtiraz talebi hakkındaki karar aleyhine 
acele itiraz» şeklinde Komisyonca benimsenmiş
tir. Bunda bir yanlışlık olmuştur, Komisyondan 
düzeltilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Maddede de «Karar» a karşı 
zaten. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — «iade» 
kelimesi değişik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz. 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — «ia
de talebi hakkındaki karar aleyhine acele iti
raz» olacak Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu'nun önerge
sinde de; «iade talebi hakkındaki karar aleyhi
ne itiraz» eliyor. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Birinci 
«itiraz», «iade» olacak. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 

Bu iddiası doğru efendim. Zaten iaclei muhake
me ile ilgili hükümler. 

BAŞKAN — Yani Sayın Kürümoğlu'nun işa
ret ettikleri husus doğrudur. Şu halde matlabı 
düzeltiyorum. «İade talebi hakkındaki karar 
aleyhine acele itiraz» şeklinde olacak. Matlap bu 
şekildedir. Tamam efendim, düzeltilmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmevenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Ayın kanunun 342 nei mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde -342. — Muhakemenin iadesi talebin
de bulunan mahkûm haksız çıkar ve talebi suini
yete müstenit bulunursa ikiyüz elli liradan iki-
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 47. — Aynı kanunun 373 neü RiaçU 
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Duruşma herkese açıktır. Ancak genel ahlâ
kın veya kamu güvenliğinin kesin olarak ge
rekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının 
veya tamamının gizli olmasına mahkeme karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın ü y e l . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Aynı kanunun 377 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Gizli duruşmalarda bulunabilme müsaadesi 
Madde 377. — Gizli yapılan duruşmalarda 

mahkeme, bâzı kimselerin hazır bulunmasına 
müsaade edebilir. Bu halde başkan, bunlara du
ruşmanın gizli olmasını gerektiren keyfiyetle
rin açıklanmamasını tembih eder. 

Gizli yapılan duruşmalarda icra kılman mu
hakemenin yayımı yasaktır. 

Açık duruşmalarda cereyan eden muhake
me millî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişi
lerin haysiyet, şeref ve haklarına dokunacak 
veya suç işlemeye kışkırtacak mahiyette ise 
mahkeme bunları önlemek amacı ile ve bu ama
cın gerektirdiği ölçüde muhakemenin kısmen 
veya tamamen yayınlanmasını yasaklar ve ka
rarını açık olarak tefhim eder. 

Açık ve gizli muhakemeleri yasağa aykırı 
olarak yayınlayanlar beşbin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde hükmü hukuk muhakeme usulle
rine dahi caridir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Öztürkçine. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Komisyondan bir sorum var. Burada 
sondan bir evvelki fıkraya göre «Beşbin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile ceza
landırılır» deniyor. Bu, tabam teşkil ediyor. Bu
nun tavanı ne olacaktır? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Efendim, bu şekilde açıklık bulunmayan haller
de Ceza Kanununun 19 neu maddesi vardır. Ce-
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"za Kanımıınnn 19 ncu maddesi ne yapılacağını 
göstewâektedir. Oradaki bükme göre muamele 
'<û\m\\v. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili aynı mahiyette iki önerge 
var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
48 nci madde ile değiştirilen 377 nci madde

nin son fıkrası olan «Bu madde hükmü hukuk 
muhakeme usullerine dahi caridir» in çıkarılma
sını saygılarımla, arz ederim. 

Ka rs 
Sırrı Atalar 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4S nci madde ile değiştirilen 377 nci madde

nin son fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu iki 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu ? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI KEFGT RENDEM (Samsun) — Ka
tılmıyoruz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 49. — Aynı kanunun 386 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Dnruşmasız ceza kararnameleri 
Madde 386. — Sulh mahkemelerinin görevi 

dahilinde bulunan ve kabahat nevinden olan 
suçlara sulh hâkimi duruşma yapmaksızın bir 
ceza kararnamesi ile karar verebilir. 

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif para 
cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis 
veya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline ve
ya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya 
hepsine hükmedilebilir. 

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif pa
ra cezası yerine «Cezaların İnfazı hakkında Ka
nun» gereğince para cezası da hükmolunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Aynı kanunun 390 ııcı mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Ceza kararnamesine itiraz 
Madde 390. — Ceza kararnamesi ile hafif 

hapis cezasına hükmedilmişse itiraz üzerine du
ruşma yapılır. Şu kadar ki, sanık •duruşmadan 
evvel itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal 
kalmaz. 

Duruşmada sanığı müdafii temsil edebilir. 
Hâkim itiraz üzerine vereceği hükümde evvelki 
kararı ile bağlı değildir. 

Ceza kararnamesiyle hafif para cezasına ve
ya muayyen bir meslek ve sanatın tatiline veya 
müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya 
hepsine hükmedilmişse itiraz üzerine Asliye 
Mahkemesi Başkan veya Hâ/kinıi 301. '302 ve 303 
ncü madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu 
halde itiraz dilekçesinin verilmesi, aleyhine iti
raz olunan ceza kararnamesinin icrasını dur'lu-
rur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir'. 

Ek madde 1. -— 1) Anayasada yer alan 
temek hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla. 
Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığı
na dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyle iş
lenen suçlarla, bunlara murtabıt suçları; 

2. Türk Ceza Kanununun 179, 180, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ayrı olmak 
üzere 188, 201, 254, 256. 257 ve 264 ncü madde
lerinde veya 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun değişik 12 nci ya
hut aynı kanunun ek maddesinin, birinci ben
dinde yazılı suçları; 

İşliyenler hakkında yapılacak soruşturma ve 
kovuşturmalar, 3005 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (A) bendindeki mahal ve aynı Kanunun 
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4 neti maddesinde yazılı zaman kayıtlarına ba
kılmaksızın, bahis konusu kanun hükümlerine 
göre yapılır. 

Bu suçlardan dolayı ilk soruşturma yapıl-
m az. 

Askerî Mahkemelerin yetkisi saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Ek Madde 2. — Kanun dışı vücuda getirilen 

veya kanıma aykırı faaliyetleri sebebiyle yargı 
mercilerince kapatılan dernek veya siyasî par-
1i gibi kuruluşlara üye olunması suç sayılan 
hallerde bu nitelikteki bir kuruluşun ; 

1. Bir görevlisi gibi hareket eden. 
2. Adına bir emir veren veya. tavsiyede bu

lunan veya bildiri çıkaran veya demeç veren 
yahut haber taşıyan. 

o. Yararına her hangi bir kimseye aidat 
veya diğer bir nam altında yardım eden veya 
yardım taahhüdünde bulunan. 

4. Yardım, veya yardım taahhüdü toplıyan. 
;"). Bir komitesi, kolu veya hücresinin bir

kaç toplantısına katılan veya orada hazır olan. 
kimse, aksini ispat edemedikçe, o kurulun üye
si sayılır. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz is-
tr-yen sayın üye?... 

Duyurun sayın Atalay. 

SIBRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri: 

Tümü üzerinde ki görüşme sırasında da ifa
de etmiştim; ek 2 nei maddenin Ceza Yargıla
ma r.sulü Kanununda yeri yoktur. îhtiyaç var 
ise ve gerçekten zaruret görülüyorsa, bunun ye
ri Ceza Kanunudur. Mutlak ani a m iyi e gerçek 
budur ; yeri Ceza Kanunudur. 

Bir ceza mevzuatını Ceza Yargılama Usu
lü Kanununda getirmeye hukuk tekniği yönün
den ne ihtiyaç' vardır, ne gerek vardır, ne de 
yatgılama usullerinde böyle bir hususa baş vu
rulur. 

Bununla da yetinilmemiştir. Şu ibarelerle bir 
kanunî delil getirilmiştir. Ceza Yargılama 
Usulünde buna da cevaz yoktur. 

«Maddenin sonunda kimse, aksini ispat et
medikçe, o kurulun üyesi sayılabilir» diyor. 

Eğer bir bilidiri yayınlanmış ise. 
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I Yararına herhangi bir kimseye aidat veya 
diğer bir nam altında yardım etmiş veya taah
hüdünde bulunmuşsa. 

Yardım veya yardım taahhüdü toplamışsa, 
Bir komitesi, kolu veya hücresinin birkaç 

I toplantısına katılmış veya orada hazır bulun
muş ise, o fiile iştiraki kanunla zorunlu kılın
maktadır. 

I «Sen, falan hücreye dahil olmadığını ispat 
edeceksin» deniyor. Bu hangi demokratik ülkede 

I görülmüştür? Kanunî delil bulacaksın ve sen, şu 
suçu işlemediğini ispat edeceksin?. Bizim ceza 

I mevzuatımızda aslolan. suçluluğun ispatının 
kamuya düşmesidir. Cumhuriyet adına savcı, 
sanığın o suçu işlediğini ispat etmek zorunda -

i dır. mahkeme de bu delillere dayanarak karar 
vermek mecburiyetindedir; ama burada öyle 
değil. Ne diyor? «Kanun dışı vücuda getirilen 
veya kanuna aykırı faaliyetler sebebiyle yargı 
mercii erince kapatılan dernek veya siyasî parti 
gibi kuruluşlara, üye olunması suç sayılan hal
lerde bu nitelikteki bir kuruluşun ; 

1. — «Bir görevlisi gibi hareket eden.» 
Falan cemiyet kapatılmış, falan dernek 

kapatılmış, sen onun üyesi gibi hareket ediyor
sun; binaenaleyh, sen. bunun üyesi olmadığını 
ispatla mükellefsin; yani bunun üyesi olmadı
ğını ispat mükellefiyeti sana düşüyor.. Bu, Tür
kiye'de iftiranın, tezvirin kapılarını sonuna, ka
dar açmaktır. Bu, Türkiye'de vatandaşa huzur 
ve emniyeti burnundan getirmeyi imkân haline 
getirebilecek büyük bir kapıdır ve bu kapıdan 
herşey »"irer ve bu kapıdan girecek -her şeyin. 
yarın kimleri tehdit etmeyeceğini, yarın kiml-e-
rin yakasına yapışmayacağını hiç kimse şimdi
den kestiremez. 

Yarın herhangi birisine bir başkası iftira 
I edecek; «Kapanmış şu cemiyetinin adına falan 

kimse beyanname dağıttı» diyecek ve o kimse 
hür bir vatandaş olara.k bu ülkede bu ihbar kar
şısında o cemiyetin üyesi olmadığım «Hayır ben 
değildim» diye, ispat edecek.. Bu nerede görül
müştür?. Hem de Ceza Kanununda da değil. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununda, sen vatan-
daşa. ceza koyacaksın, ondan sonra da, gelecek-
sk). «Sen bu suçu işlemediğini ve. bu cemiyete ai-
dolmadığım ispat edeceksin» ? diyeceksin.. Ye
li burası mıdır? Bu olmamalıydı, çünkü yeri bu
rası değildir. Ne olurdu; Ceza Kanununda de-

j ğişiklik yapardık, bunu görüşürdük; yeri inidir. 
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değil midir, olur mu olmaz mı karar verirdik. 
Yahut hususi bir kanun getirirdik, görüşürdük, 
yeri mi, değil mi; bir sonuca varırdık. Ama, Ce
za, Yargılama. Usulü nedir? Muhakemelerin iş
leyiş tarzını gösteren bir kanundur. Nasıl Cum
huriyet. Senatosu, çalışmalarını bir İçtüzükle 
düzenliyor ise; bu da, davacı ve davalı olan in
sanların haklarını arama ve savunmalarını yap
an ak için, ilk hazırlık soruşturmasından hük
mün kesinleşinceye kadar gecen bütün safhala
rında işleyişini gösterir. Ceza ayrıdır. Ceza Ka
nunumuz vardır. Askerî Ceza Kanunumuz var
dır. hususi ceza kanunu külliyatımız vardır; şu 
suçu, şu suçu isleyene cezayı orası verir. Burası 
ceza vermez; Ceza Yargılama Usulü Kanununda 
cezalar getirilmez. 

bugünkü şartlar şöyle anarşik bir ortamda
yız. binaenalevh, gelmişken İni arada şunu da çı
karalım dersek bu, hukuk devleti olmaz o za
man. Türkiye., hereyden önce büyük bir hukuk 
Devletidir. Ya buyuz, ya değiliz. "Büyük bir hu
kuk devleti değil isek, demokratik hürriyetlere 
ve özgürlüklere sahip çıkmıyor isek, gelmişken 
gelişigüzel yapalım gitsin.. O zaman bir diyece
ğim yok; yamalı bir bohçaya çevirmiş oluruz. 
Ama büyük bir hukuk Devleti isek. hukuka say
gılı isek; 

1. — Kanun tekniğine uymaya, mecburuz. Ce
za Yargılama Usulünün yeri ayrıdır. Ceza Ka
nununun yeri ayrıdır'; onu oraya koyarsın, bunu 
buraya koyarsın. 

2. — Hukukta mükellefiyet vatandaşa yük
letilmez. 

Özgür insana, «Sen bu suçu işlemediğini is
pat. edeceksin» diye mükellefiyetler yüklenmez. 
bunu da burada yüklüyoruz. Ben bunun tartış
masına. dahi girmiyorum. Çünkü, yeri burası 
değildir. (İçtirelim Ceza Kanununu, bunu gö
rüşelim ; ama Ceza Yargılama Usulü Kanununu 
değiştirirken bunların görüşülmesini ben yerin
de görmüyorum. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şart
lar ve içinde bulunduğumuz çalkantılar dola yi-
sıyle, gelmişken bunu da çıkaralım demek doğ
ru değildir'. 

b i r şeyi de iyi bilmek lâzım. Ceza ve inzibat 
tedbirleri, ne 20, 25 yıl evvel İtalya'sını, ne 15 
yıl önce Fransa'sını, ne 20 yıl önce Holanda'sı 
ve Avusturya'sını aşırı solun tahrip ve tehditle-
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rinden korumamıştır. Sosyal hayat kurtarmış
tır, ekonomik düzen kurtarmıştır ve sosyal dev
let anlayışı içerisinde açık rejimler kurtarmış
tır; ceza kurt a rina m ıştır. Evvelâ bu çok kolay, 
ucuz ve basit yoldan kendimizi kurtarmak zo
rundayız. 

Ha bire ceza ceza.. Ceza ile teçhiz etmek, ce
za hükmü getirmek, ceza vermek kolay; evvelâ 
.jandarma, - devleti anlayışından kendimizi kur
tarmaya mecburuz. Aramızdaki fark bu. Bu an
layıştan kendimizi kurtarmalıyız. Türkiye'yi 
gerçekten mutlu yarınlara götürmenin yolu, ce
za mevzuatlarını yığıp yığıp getirmek değildir. 

İlki büyük siyasî parti A. P , ve C. II. P. 
«Seçim seçim» diye bağırıyorlar. Hikmeti sebe-
ıbi vardır, gerçekten bu iki büyük siyasî parti
nin burada büyük vebali vardır ve gelecek nesil
lerin kaderi bunların omuzlarına yüklüdür. Se
çimi yapıp yapmama hususundaki vatandaşa 
verdikleri sözü yerine getirmeleri icabeder. De
mokratik hayatın talbiî icabı bu. Seçim olacak, 
demokratik hayat işleyecek, kim çoğunluğu sağ
larsa o gelecek, ekonomik tedbirleri ciddî suret
te alacak, sosyal devletin ilkelerini yerine geti
recek; işte o zaman memleketi aşırı sağın da. aşı
rı solun da tahriplerinden kurtarmak, hem ra
hatlıkla kurtarmak mümkündür. 

Yatandasın çoğunluğunun oy verdiği ve bir 
tarafta % 45, bir tarafta % 30 oy alan iki bü
yük siyasî parti, Devlet iktidarı mesuliyetini 
paylaşıp bu memleketi âdil bir anlayış içerisin
de. idare ettikleri takdirde, bu ceza mevzuatla
rının hiç birine ihtiyaç kalmayacak, hiç birine 
lüzum kalmayacaktır. O günler gelecek ve za
man bunu gösterecelktir. Lüzum yok; zamanla 
bunlar olmayacaktır. Aksi halde istediğiniz ka
dar ceza hükmü yığın, insan düşüncesi baskı 
altına alınamaz. Akılla hareket etmek lâzım. 
Demokratik usullerle ekonomik hayatı düzelt
mekle bunlar giderilecektir. Ekonomik hayatı 
düzeltemediğimiz için bunlar böyle oluyor. 

Şunu ifade etmek istiyorum; bugünkü şart
lar ağır, doğru; ama cezaları getirmekle de 
bunlar halledilmiyor. Hele Ceza Yargılama Usu
lü Kanunu ile bunları getirmekle hiç olmuyor. 
Cletirelim Ceza Kanununu, değiştirelim ve gere
kiyorsa bu maddeler veya benzer maddeleri ko
yalım ; ama Ceza Kanununa ait hükümleri bu
raya niye getiriyoruz, ben onu anlamıyorum. Ye
ri ne, icabı ne?.. 



O. Sskatosu £ : İ9 İ l . 1 . İ973 O : 1 

Bu sebeple önenge verdim, lütfedin hiç ol
mazsa «Marş marş» diyelim, Ceza Kanununda 
yerini bulsun; ama bu maddenin burada yeri 
yok. Lütfedin hiç olmazsa bunu kabul edin de, 
Ceza Kanununa gitsin, yerini bulsun; çünkü 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bunun 
yeri yok. 

Bizden söylemesi; 24 yıldır çoğu zaman 
bunu söyleriz. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyondan ve

rilecek bir cevap var mı efendimi. 
ADALET BAKANI (FBHMt ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkanım, çoık kısaca arz ede
ceğim. 

Şimdi, burada Sayın Ât al ay'm dediği gibi, 
ispat mükellefiyetini sanık olan kişiye bırakma 
hali mevzubahis değildir. 

Yuikarda zikrediyor; 
1. — Bir görevli gibi hareket etmiş olacak, 
2. — Adına bir emir veren veya. tavsiyede 

İFıilıınan veya bildiri çıkaran veya demeç veren 
yahut haiber taşıyan kişi olacak, 

3. — Yararına herhangi bir kimseye aidat 
veya. diğer bir nam altında yardım eden veya 
yardım taahhüdünde bulunan kişi olacak, 

4. —• Yardım veya yardım taahhüdü topla
yan kimse olacak, 

5. — Bir komite, kolu veya hücresinin bir
kaç. toplantısına katılan veya orada hazır olan 
kişi olacak. 

Bunlar olacak, demekle olacak değil. Bunlar, 
savcı tarafından iddia edilecek ve iddiası da is
pat delillerine dayanmış olacak. Fakat böyle bir 
kimse, bu fiilleri işlemiş olmasına rağmen, «Ben 
bunları evet yaptım, şunu yaptım bunu yaptım, 
taahhüt verdim; ama ben, bu kurulun üyesi de
ğilim» dediği zaman, bu kadar çok deliller içe
risinde, kendisini o delillerden kurtarması için 
üye olmadığını ispat edecek. Yapmış olabilir; 
ama, «.Üye sıfatıyle yapmadım da, böyle bir te
sadüfle yaptım» derse, savunmasını da ispat et
mek elbette ki, o kişiye düşer. 

Şimdi, Ceza Kanununda mı bu getirilmeli
dir, yoksa Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da im, meselesine gelince; arkadaşıma tama-
mıyle hak vermeınezlik yapmıyorum. Ceza Ka
nununda da olabilir; ama deliller, delil ikamesi, 
niteliklerin tavsifi ve bunların yargılama siste
mi, Usul Kanununda da olabilir. Büyük kanun

lar arasında olan Ceza Kanununda, bu dönemde 
bir değişiklik düşünmedik; Ceza Muıhakeniıeleri 
Usulü Kanunu getirildi. 

Hukuk Devleti diyoruz; evvelâ Devleti ya
şatmanın zorundayız. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Hukuku ele alabilmek için Devleti 
yaşatmak şarttır. Her getirdiğimiz bu kırıntı; 
bizzat Devleti yaşatmanın çabasıyle doğmuştur, 
o çabadan gelmiştir ve şüphesiz ki, hukuk ge-
tirdiğiimize göre, hukuk yoluyle Devleti yaşat
manın yolunu aramaktayız. 

Binaenaleyh, bunları bir başka türlü tefsir 
etmeye lüzum ve mahal olmadığı kanaatini arz 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Vuzuh getirmek için bir hususu 

tespit edeceğim. Anaprensibolan, «İspat külfeti 
müddeiye düşer» hükmüne aykırı değildir, bu 
madde diyorsunuz. Yani herhangi bir kimsenin 
isnaclıyle; ispat külfeti isnat edilene düşmeye
cek diyorsunuz "1 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Burada; fiili işlemiş olacak; fiili 
işlediğini iddia makamı veya başka biri ispat 
edecek. Ama fiili işlemiş olmasına rağmen, bu 
tarzda fiili işleyen bir kimse üye gibi görünür 
de, «Ben işledim bu fiili, ama üyesi değilim» 
dediği vakit, üye olmadığım ispat etmek de o 
şahsa düşecek. 

BAŞKAN — Tamam ,efendim. 
Şimdi, aynı mahiyette, iki önerge var. tak

dim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının (Ek Madde 2)'nin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem özden 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 2 nei maddenin kanun tasarısı metnin

den çıkaırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, Sayın Kü-
rümoğlu, buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Sayın Atalay, 2 nei maddenin metinden çı
karılması hakkında verdiği önerge üzerinde 
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maksadımı ifade ederken, biraz bu -mevzuun 
hudutları dışına da eı/knıa lüzumunu hissetiler 
gibi geldi bana. 

Sayın Adalet Bakanının ifade buyurduğu 
gibi, önce Devlet olacak ki, ondan sonra hukuk 
olsun. Devlet olmadıktan sonra, iki partinin 
elele vermesi veya herhangi bir iktidarın iktidar 
olması bahis konusu olmaz. Kaldı ki, bu sözler-
den biz şu mânayı çıkardık: İki parti elele "ver
mezse, şayet hasbelkader yine bir parti iktidar 
yapma durumuna gelirse, o zaman yine rejim 
tehlikeye girer, anlamına gelen bâzı ifadelerde 
bulundular. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Nereden çıkı
yor bunlar? 

SIRRI ATALAY ( Kars) — Sayın Başkan, 
süz rica ediyorum. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Yan
lış tefsir etmiş olabilirim belki Sayın Atalay. 
Yalnız, burada mühim olan nokta kanaatka.ce 
şudur: Siz, burada maddî hukuka taallûk eden, 
yani Ceza Kanununda yer alması icabeden bâzı 
hususların buraya dere edilmiş olmasını Usul 
Kanunu ile ba.ğdaştıramadığınızı ifade etmek 
istediniz. Fakat gerçekten de; (!l), (2), (3), (4), 
(.">) numaralar altında madde metninde zikrolu-
nan hususlar, birer maddî hukuk; yani Ceza 
Hukuku maddesi halinde olan hususlardır. Ceza 
Hukuku maddeleri mahiyetinde olmasına rağ
men, bu maddede hükme bağlanmak istenen 
husus, ispat külfeti ile ilgili husustur ki, bunu 
zaten maddenin sonunda tek cümle halinde ifa
de ettiği için dikkat nazarından kaçırmak ihti
mali olabilir. 

«Kimse, aksini ispat etmedikçe, o kurulun 
üyesi sayılır» cümlesi maddenin esasını teşkil 
etmektedir. Böyle olunca; bu cümle maddenin 
sonunda olmamış olsaydı, buyurduğunuz doğ
rudur; hakikaten Ceza Hukuku içerisinde mü
talâa edilen hususlar olurdu. Fakat, burada 
ceza tayininden ziyade, ispat külfetini esas al
dığı için, doğrudan doğruya usul ile ilgilidir ve 
bu sebeple önergenize katılmayacağımızı ifade 
eder, maddenin aynen kabulünde isabet bulun
duğunu arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, o yanlış izah et

tikleri sözü doğrulttular, onun için sizin konuş
manıza sanırım lüzum kalmadı efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Önergelere Hükümet ve Komis

yon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde, 
kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Ek 1 nci maddede gösteri
len suçların hazırlık soruşturması bizzat Cum
huriyet Savcıları veya yardımcıları veya bulun
madıkları hallerde Sulh veya Sorgu Hâkimi ta
rafından yapılır. 

Bıı suçların son soruşturmasının yapılacağı 
yerde bu davalara bakacak derecedeki mahke
menin birden fazla olması halinde, görevli mah
kemeyi, 469 sayılı «Mehâkimin Teşkilâtına ait 
Ahkâmı Muaddil Kanunu» 2 nci maddesi gere
ğince Adalet Bakanlığı tayin eder. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 4. — Ek birinci maddede gösteri
len suçların soruşturma veya kovuşturulması 
sırasında Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları 
veya hâkim, yahut mahkeme tarafından yazılı 
olarak istenilen bilgilere yedi gün içinde cevap 
verilmesi zorunludur. 

Eğer bu süre içinde istenen bilginin verilme
si imkânsız ise sebebi ve en geç hangi tarihte ce
vap verilebileceği bildirilir. 

Bilgi istenen yazıda, yukardaki fıkralar 
hükmü ile buna aykırı hareket etmenin kanunî 
sonuçları yazılır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı 
hareket eden kimse, üç aydan altı aya kadar 
hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasıyle cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı sucu, haklarında kamu 
davasının açılması, izin veya karar alınmasına 
bağlı bulunan kişiler işlediği takdirde de umu
mî hükümler dairesinde işlem yapılır. 

Yasama dokunulmazlığı saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 5. — Yalnız para cefasını gerek
tiren bir sucu işleyen kimse, hareketine uyan 
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maddede yazdı para cezası maktu ise bu mik
tarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşa
ğı haddini 10 gün içinde merciine ödediği tak
dirde hakkında kamu davası açılmaz. 

Nispî para cezasını gerektiren suçlar hakkın
da bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var. 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 5 nei maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

«Yalnız para cezası olarak yukarı haddi 500 
liraya kadar olan suç işleyen kimse hareketine 
uyan maddede yazılı para cezası maktu ise bu 
miktarı aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise 
yukarı haddini 10 gün içinde merciine ödediği 
takdirde hakkında kamu davası açılmaz. 

Nispî para cezasını gerektiren suçlar hakkın
da bu madde hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN -— önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı?.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) —Katılmıyoruz. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) v~ 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkaten alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edııler.. Kabul 
ölmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Mad
de. kabul edilmiştir. 

Ek Madde 0. —• Ek besinci maddede yazılı 
süre içinde para cezası ödenmediği takdirde ka
mu davası açılır ve suç sabit görülürse tayin edi
lecek para cezası, aşağı ve yukarı haddi gösteri
len hallerde yukarı haddi geçmemek üzere, yarı 
nispetinde artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde T. —• Yukarıki madde gereğince 
para cezasının artırılarak hükmedilebilmesi için, 
Cumhuriyet Sevc-ısı tarafından sanığa para ce

zasının miktarı, ödeme süresi ve bu süre içinde 
ödenmesi halinde, kamu davasının açılmayacağı 
ve ödenmediği takdirde ise, eğer suçu şahit gö
rülürse, mahkemece tayin edilecek cezanın yarı 
nispetinde artırılarak hükmolunacağmın bildi
rilmesi ve sanık hazır değilse bu hususun tebliği 
gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka<bul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
.edilmiştir. 

Ek Madde 8. — Yukarıki madde hükmü ye
rine getirilmeden dava açılmışsa, sanık sorgu
sundan önce. hareketine uyan maddede yazılı 
para cezası maktu ise bu miktarı aşağı ve yu
karı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddi ile mah
keme masraflarını merciine öderse kamu davası 
'ortadan kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 9. — Yukarıki maddeler gereğin
ce para cezasının ödenmesi, şahsî haklar, malla
rın geri alınması ve müsadereye ilişkin hüküm
ler-i etkilemez. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 51. — 825 sayılı Ceza Kanununun 
mevkii meriyete vaz'ma müteallik Kanunun 29 
nen maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Hususi kanunlarda yazılı olan kabahat fiil
lerine ait davalar sulh mahkemelerinde görülür. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Öztüııkçine. buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

51 nei maddeyi kabul ettiğiniz takdirde, o 
zaman kanunun başlığının tutmadığı görülecek
tir. Zira görüşülmekte (dan kanun tasarısının 
başlığı; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısıdır. Halbuki biz bunun içerisinde, 
ayrıca konu ile hiç alâkası olmayan 825 sayılı 
Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ma mü
teallik Kanunun 29 ncu maddesine bir de fıkra 
ilâve ediyoruz. 

738 
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51 nci maddenin buradan kaldırılıp, ayrı bir 

madde olarak getirilmesi lâzımdır. Nitekim 29 
nen maddeye, 2G Ekim 1939 tarih ve 3747 sayı
lı Kanun ile aynı kanunun ayın maddesine bir 
fıkra, ilâve edilmesi ile asliye teşkilâtı bulunma
yan yerlerdeki sulh mahkemelerine, bu gibi 
Türk Ceza Kanununu ilgilendiren maddelere 
ait davaları görme yetkisini veriyoruz. 

Şimdi, 3747 sayılı özel bir Kanun ile 29 ucu 
maddeye bir fıkra ilâve ediyoruz ve burada, ay
nı maddeye yeni bir fıkrayı da 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda ilâve ediyo
ruz; bu da tutmuyor. 

.Birinci olarak arz etmek istediğim husus 
bu. 

İkincisi. 825 sayılı Ceza Kanununun yürüt
me yetkisi Adliye Bakanına aittir. Üzerinde ko-
nuş't'uğumuz tasarının yürütme yetkisi ise Ba
kanlar Kuruluna aittir. O zaman burada da ay
nı kanunun bir fıkrasını Bakanlar Kurulu yü
rütecek; 29 ucu maddenin diğer kısımları ili1 825 
sayılı Kamımın diğer maddelerimi de Adliye 
Bakanlığı yürütecek... Salâhiyet noktaî nazarın
dan da bir irtibat olmadığı görülmektedir. Ya 
51 nci maddenin buradan çıkarılması lâzımdır. 
veyahut da. tasarının başlığının değiştirilmesi 
lâzımdır. 

Şimdi görüşmelerde bu noktaya kadar gel
dik ve görüyoruz ki, verilen önergeler kabul 
edilmiyor. Hükümetten istirhamımız; yasala
rın ilgili konularının aidoldukları yasalar çer
çevesi içerisinde değiştirilmesi usulü getirilmeli
dir ve bunun büyük bir faydası da vardır. 

Önergemin veriliş nedeni yerindedir. Bu su
retle bu, dikkat noktai nazarından hem Hükü
metimiz, hem de Komisyonumuz bakımından 
iyi bir ders olmuş olacaktır. Ayrıca, yasaların 
birinin diğerine irtibatı bakımında da faydalı 
olaeağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önerge var, 
takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa. 
51 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ederim. 
İstanbul 

Rifaıt Öztürkçiıne' 
BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın Adalet Ba

kanım 
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Aıltvin) — Sayın Başkan; 

Bir defa satır haslığının değiştirilmesine lü
zum yok. Çünkü metin, «Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna, bâzı madde
ler eklenmesine...» diyor. Mahiyeti, muhtevası 
gösterilaııeden «Maddeler» denildiğine göre, 
Sayın Öztürkçine'nin görüşü içerisinde olsa da
h i genel anlamda «Maddeler» 'sözünün içerisi
ne taibatiyle bu kısım girer. 

Binaenaleyh, madde başlığının değiştirilme
sine lüzum yoktur. 

Şimdi burada, tatbikatta en çok zorluk çe
kilen husus şu; asliye mahkemesine giden 
davalar ikame edilir, tebligatlar yapılır. Ondan 
bir sene sonra 10 lira para cezasına hüknıolu-
nur; ibir asliye mahkemesi 10 lira para cezasına 
taallûk eden meselelerle uğraşır... Meselâ, Taş-
ocakları Nizamnamesi ile uğraşır. Şimdi biz bun
ları kaldırıyoruz. Hangi işlere hangi mahkeme
lerin 'bakacağı konusuyle temel olarak bizim 
usul kanunlarımız yakından ilgilidir ve bu şe
kilde bir madde vaz'ınde mahzur yoktur. Za
ruretler icabı, hem de faydalı ?bir haldir. 

Sonra «Bakanlar Kurulu yürütür.» deniyor. 
O madde kalktığına göre; «Ceza Kanununun 
mevkii meriyete vaz'ı hakkındaki Kanunun yü
rütülmesinin tümü de Bakanlar Kuruluna ve
rildiğine göre. o da bir mahzur teşkil etmez. 

O itibarla iştirak etmemiz .mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı?... 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

SÖZOÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyorlar. 

Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

'Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kahul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Diğer 
önergelerimi geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
52 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 52. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 53. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütül'. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Saym Başkan, bir - iki söz söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür konuşması mı efen
dim. Buyurun yerinizden. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, çok değerli senatör 
arkadaşlarım; 

Gerek vatandaş yönünden, gerek uygulayı
cı meslektaşlarını yönünden açıklık getiren, ko
laylık getiren. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nundaki değişikliği yapıcı bir görüşle, vukufla 
ve büyük bir müzaheret duygusu ile lütfedip 
kabul eden Cumhuriyet Senatosu değerli arka
daşlarıma ve bu arada bu konuyu süratle yü
rüten değerli Başkanımıza teşekkürlerimi ve 
saygılarımı arz etmeyi vazife biliyorum. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Gündemimizde mevcut diğer 
maddelerle ilgili bakanlar ve ilgililer bulunma
dığı için, 23 Ocak 1973 Salı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

- 740 -



C. Senatosu B : 19 11 . 1 . 1973 O : 1 

15 . © . 1971 tarih ve 1402 (sarılı (Si3ayöıııe(t!i|m. Kanunumun 26 inici maddesine foilr ifıfcüa ve Ibu 
nunıa ğıdçdlci Ttnir madde leküenmJesinle daffir tkanuın foalsairiBiınıa şerikin (açık toyların fsönuıcu. 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
ismet inönü 
Fahri özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maciti Zereıı i 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Aid Celâlettin Coşkun 

BALTKEStR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 11'5 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : % 

Çedrinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Grületz 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügîl 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğltl 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaaı 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlut 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 1 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
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Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îııebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü (i.) 
Snphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ! 

Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Mehmet özgünoş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
(1. Â.) 
Haydar Tunçka n at 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddeden] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulus oy (İ.) 

AYDLN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
C eni a 1 e tt in İ n k a y a 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
S .-iffet Ura I 

DENÎZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
S el âhattin Cizrelio ğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ' 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 

ÎZMlR 
Nazif Çağatay (I.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 
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Halil Özmen 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 
KONYA 

Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçııoğlu 
(I.) 

MARAŞ 
A d n a n Ka r a küçük (B.) 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas \ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet İzmen 
Fahri Konıtürk 
Bahriye Üç ok 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artuikmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Valıa.p Güvenç 
Sabahaddin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
NainıTalû (B.) 
Halil Tunç 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
19 NCU BİRLEŞİM 

11 . 1 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; 
C. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 1 1 . 1972) (Bitiş tarihi : 17 . 1 . 1973) 

X 2. — 15.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 neı maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/708; C. Sena
tosu : 1/143) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
4 . 1 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Eeisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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