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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

17 nci Birleşim 

19 . / 2 . 1969 Cuma 

İçindekiler 

Sayfa 
I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 508:509 

II - GELEN KÂĞITLAR 509 

III - YOKLAMALAR 510 
IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA ISUNUŞLARI 510 

1. — Trabzon Milletvelkili Ali Rıza Uzu-
ner'in; «orman saıçliaırınm' affına! dair ön
ceki (birleşimlerde; /yaptığı konuşmanın, Or
man Bakanı Hüseyin özajp tarafından 
Genel Kurulda yapılan ıbir g'ündem dışı 
konuşmada yanlış if aide edindiğine da)ir» 
gündem dışı demeci. 510:513 

2. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'-
itı, «Geçen yıl Çukurova'da yuku bulan \siel, 
yamgmi ve kar 'âletlerinıel uğırıyata köy
lere yapılan yardımlarda partizanca dav-
ranıldiğına dair» gündem dışı Idemeci. 513:514 

3. — Vazife ile yurt JdıişuHa güden Ulag-
tırma Bakanı Naihit Menteşe'yer Devlet 
Bakajnı Hüsamettin Atabeyli'niı* vekillik 
ötmesinin uygun igöriüdügüne da|ir Cum
hurbaşkanlığı (tezkeresi (3/89) 514 

Sayfa 
4. — Vazife* ile! yurt /dışına1 igiden Dış

işleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e 
Devlet Bakanı Refet Seagin'in tekillik 
ebesinin uygun görüldüğüne jdair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/88) 514 

5. — Cumhurbaşkanı iCevdelt Sunay'ın, 
Ürdün vö Habeşistan'a yakacağı (gezi (sıra
sında, kendilerine Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen ile (Gaziantep Millet
vekili Hüscr/in incdioğlu'nun refakat ede
ceklerine \ (dair Baişlbajkainlıkl tezkeresi 
(3/90) 514:515 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi baklanda Başkanlık tezkeresi 
(3/131) 515 

7. — Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in, 
Millî Parklar kanunu taşansınız bavale) 
edilmiş olduğu komisyonlardan ıseçlecek 
2 şer üyeden kurulajcak bir Geçici Ko
misyona havale edilmesine! dair önergesi 
(1/91, 4/14) 515 

8. — Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın, 228 sayılı ^Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmeli, ye bir madd^uijı lağvı 
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(hakkımdaki kamun teklifini Igörüşımek 
üzeife (kurulan 'Geçici Komisyona;, ajynı ka
nuna »geçici bir maldde ieklenlımesine dair 
kanun ıtasarısının da havale edilmesine 
dair tezkeresi (1/88, 3/91) 515:516 

9. — 'Çajluşma 'Komisyonu Baışkamlığı-
nın, 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi 've bir ımaiddösinin ilâğvı 
hakkındaki kanun teklifimi görüşmek 
üzere (kurulanıl Geçici Komisyona, (Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal ve '23 airkaj-
daşmın, S28 sayılı Ka,nunun 10 ncu ımajd-
desinin değiştirilmesi Ihaîkkındâki (kanun 
teklifinin (havale ddilmesine dair tezkeresi 
(2/133,3/92) 516 

10. — Gaziantep Milletvekili Muhittin 
Sayın'm, 'seçilmiş olduğu Sayııştajy (Ko-
(misyonundan çekildiğine ıdalir önetfgesi 
(4/13) 516 

11. — istanbul Milletvekili Necdet 
Uğur ve 6 apkadaşmın, istanbul'da (öldü
rülen (öğrenciler dolayısilyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Ihak-
kmda bir Gensoru aiçılmaJsına dair önjer-
ges i ( l l / l ) " 516:517 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi ÎBMsşik fTop-
lantısının uzaması ve çoğunluğun da kalma
ması sebebiyle; 

19 . 12 v. İ1969 Cuma (günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere (Birleşime isaat |19,05 fte ison ve
rildi. 

$özlü sorular 
1. — Konya; Milletvekili Vefa Tamnır'ın, Ilgın 

ilçe'si Diğrek kovunun 'orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair sözlü soru önergesi, 
Ormajn ve iskân bakanlıklarına; (gönderilmiştir. 
(6/63) 

2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha-

Sayfa 
12. •— Konya Milletvekili Necmettin 

Erbakan'ın, Türkiyd Odalar Birliği üze
rinde kanunsuz tasarruflarda IbulunuMuğu 
iddia'siykf Anayasanın 39 ııicubnaddesi uya
rınca Hükümet (hakkında 'bir Gensoru y ı l 
masına dair önergesi (11/2) 517:518 

13. — Sinop Milletvekili Bilimi işıgii-
zar'm, öğretmen boykotlara şurasında mal 
ve can emniyetinin ihlal edildiği ve \gfy-
gin fhir ızamamda 6 ncı Filonun izmir'ıe 
gelmeline müsaade velrildiği iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu inal İdesi uyarınca İçiş
leri ve Dışişleri (bakanları hakkımlda bir 
Gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 518: 

519 
V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER : 519 

1. — '22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu (Kanununun 
(bâzı maddelerinin yeniden duzısnSepf ne
sine, ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne (dair kanun tasarısı ve Adalet (Komis
yonu raporu (1/108) (S.Sajyısı : 1) 519:543 

VI-DÜZELTİŞ 543:545 

Başkan Kâtip 
B&şkanvekili ' Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlu 

zincnin (mülkiyet ve taisarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair sözlü sioru öner
gesi, Maliye Bakanlığına (gönderilmiştir. (6/64) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Ak
şehir ve Beyşehir (gölleri için yajpılaml çaiîışma-* 
lara dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynakla^ Bakanlığına gönıderilnıiştir. (6/65) 
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1. — GEÇEN TUTATNAK ÖZETİ 

SORULAR 
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4. — içel Milletvekili Çetin Yılmaa'ım, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarınla dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/66) 

Yazılı sorular 

1. — Maraş Milletvekili Mehmeıt özdal'm, 
Maraş Lisesinde Ibaş geçen derslerei daîr yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bajkamlığımıa gönde
rilmiştir. (7/37) 

2. — Afyon Karaihisar Milletvelkili iSüley-
man Mutlu'mum, Afyon ilinrj) (bağlı Kilise, (köyü 
yollarının! yapımına dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/38) 

3. — Afyon KaraJhiısar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon'un Çajy ilçesinde kuru
lacak kâğıt fabrikasına dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa igörJderilmiştir. (7/39) 

4. — Afyon IKaraihisar Milleitvekili1 fSüle(y-
man Mutlu'nun, Afyon - Selevir Barajınım su
lama kanallarıma] dalir yasılı soru önergesi, (Ener
ji ve Tajbiî Kaymaiklar Bakanlığıma ıgönderilmiş-
tir. (7/40) 

5. — Urf a Milletvekili Necati Aksoy'un, Su
riye'de îhak ve menfaatleri bulumiam (vatandaşla
rımıza ve Suriyelilerim 'bloke edileni paralarına 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri ve Maliye ba
kanlıklarıma gönderilmiştir. (7/41) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Arşiv kanunu tasarlısı (1/143) (içiş

leri, Adalet ve Plân komisyonlarına) 
2. — Çocuk mahkemelerinim kuruluş, (gö

rev ve yargılama usulleri hakkımda kanun ta
sarısı (1/144) (Adalet ve Plân komisyonla,nma) 

3. — 261 sayılı Kamun gereğince! Hükümetçe 
alman kararın onanması (hakkımda kapun 
tasrmsı (1/145) (Ticaret, Maliye ve Plân ko-
rnırvymlarıma) 

4. — Tajbiî âfetler tesiriyle muhtafç duru
ma düşen çiftçileri, geçim imkânını kaybeden 
feöylü vatandaşlara, borekMırma sıırdiiyle ye
meklik ve yemlik hulbr'b0;'; yardım satışları 
yapılmadı hakkında kanun, tasarısı (1/146) 
(içişleri, Tarım, Ticaret ve Plân komisyonla
rına) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleri ile 4896 sayılı Kamuma bağlı 2 
ve 6939 sayılı Kaınuma, bağlı 1 isayılı cetvellerim 
doğişltirilmesi ve 4036 sayılı Kamuma bir madde 
eklenmesi hakkında kamum tasarısı (1/147) 
(Gümrük ve ITekel ve Plân komisyonlarıma) 

Teklifler 
6. — Cumhuriyet Sematosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşınım, 931 sayılı İş 
Ka^ıunumun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında 'kanım teklifi (2/166) (Çalışma 
Komisyonuma) 

7. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan İKı-
rımlı ve Eskişehir Milletvekili Mftamet ismet 

Amgı'nın, 11 . 4 . 1928 (tarih ve 1219 sayılı Ta
babet ve ıŞuabaıtı sanatlarının tarzı icraısıma; 
dair kamumun somuma bir geçici madde eklen
mesine dair kamum teklifi (2/167) (Sağlık ve 
sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

8. — Balıkesir Milleitvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunumun! 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kamumla değiştirilen 118 mci maddesine 
3 fıkra eklemmesine dair kamun teklifi (2/168) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

9. — Bursa Milletvekili Sadrefttin Çamıga 
vö 10 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununum 26 mcı maddesinin! 7 mci fık
rasının değiştirilmesi hakkımda kanun teklifi 
(2/169) (Ma l̂iye İçişleri ve Plân komisyonla
rına) 

10. — istanbul Milletvelkili ilhami 'Saucar 
ve 15 arkadaşınım, Türk tSilâhlı Kuvvetleri iaşe 
Kanunu teklifi (2/170) (İçişleri, Millî Savunma 
vû Plâm komisyonlarına) 

11. — Mardin 'Milletvelkili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşınım, Çiftçi mallarımın korumtması 
hakkında kamun teklifi (2/171) (Adalet. İçiş
leri, ve Tarım komisyonlarına) 

12. — Erzincan Milletvekili Saîdık Perimçek 
ve 21 arkadaşının, 19 . 3 . 1969 'günlü ve 1136 
'sayılı (Kamumun geıçici 3 ve 4 mcü majddelleri-
nin değiştirilmesine dair (kamun teklifi (2/172) 
(Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başfcanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, bayın 
milletvekilleri lütfen (beyaz düğmelere bassın
lar. Yoklama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Bu se
beple, yarım saat sonra toplanılmak üzere, (bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

İKİNCİ OTURUM 
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 17 inci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, yoklama isim okunmak suretiyle yapılsın. 
(A. P. sıralarından «ismen yoklama yapılsın» 
sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim, Arkadaşlarımın 
arzuları var, yoklamayı ismen yapacağım. İsmi 
okunan arkadaşımın lütfen yüksek sesle «bura
dayım» demesini rica edeceğim. 

Ters anlaşılmaması için arkadaşlarım lütfe
dip, ayağa kalkmak suretiyle «buradayım» diye 

yüksek sesle beyanda 'bulunurlarsa Başkanlığın 
işi çok daJha kolaylaşır. 

Bütçe Komisyonunda 'bulunan arkadaşları
mızın listesi var. Kontrol ediyorum, ilâve ediyo
ruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
«orman suçlarının affına dair önceki birleşim
lerde yaptığı konuşmanın, Orman Bakanı Hüse
yin Özalp tarafından Genel Kurulda yapılan bir 
gündem dışı konuşmasında yanlış ifade edildiğine 

dair» gündem dışı demeci. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Zaptı sa. 

bık Ihakkında (beyanda 'bulunmak üzere zatıâli-
nize bir takrirle müracaat etmiştim, 

BAŞKAN — Evet efendim, 
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ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Gündem 
dışı konuşan Orman Bakam, (benim söylediğim 
sözleri bana izafe etmek suretiyle Ibeyanda bu
lundular, bunu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN —Sayın Uzuner, haddizatında ta
lebinizde haklısınız. Ancak (bir (usulümüz var; 
bu şekilde vücut bulan beyanınız o birleşimi ta-
kibeden birleşimde yapılmış olmasiyle ancak 
gerçekleşebiliyor. Halbuki, Pazartesi gününden 
itibaren bendeniz Meclisi idare ediyorum, bu 
konuda hiçbir taleple karşı karşıya kalmadım. 
O bakımdan, çok evvelki birleşime ait bir me
sele karşısında kalınıyor ki, zabıttan bunun tas
hihi imkânı biraz müşkülat arz ediyor. 

Şimdi, kendinizce vücut bulan bir ihmaHi 
usulî hata (şeklinde getirmek mecburiyetinde ka
lıyoruz. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, geçirdiğim bir grip hastalığı dolayısiy-
lo Saym Bakanın konuşmasını, sonradan tele ge
çirdiğim zabıtlardan tesbit edebildim, önergemi 
geçen birleşimde vermiştim, fakat geldiğim za
man müzakereler başlamıştı. Zabıtları tetkik 
ediyordum. Eğer fırsat verirseniz çok kısa ola
rak düzeltmek imkânını bulacağım. 

BAŞKAN — Pejd, buyurun efendim. 
Yalnız ileride tekerrüründe bir içtihat hali

ne gelmemesi şartiyle size bu imkânı veriyorum; 
geçirdiğiniz rahatsızlığı göz önünde bulundur
mak suretiyle. Ancak usulümüzde hep takiıbeden 
birleşimlerde zaptı sabık hakkında konuşuluyor. 

Tabiî ıSayın Uzuner, biliyorsunuz, yalnızca 
zabıtta hangi nokta tashih edilecekse konuşma
nız ona taallûk edecek. Tashihi mümkün kılabil
mek üzere beyanda bulunacaksınız. 

Buyurun. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sözlerime başlarken, Sayın Başkana, tuta
naklara benim |söylemediğim cümleleri, ifadeleri 
bina etmek suretiyle bana fikir isnadeden Sayın 
Orman Bakanının, münhasıran tutanaklardan 
okuyacağım görüşlerini tavzih etmek, düzelt
mek, bakımından kısaca mâruzâtta bulunma im
kânını verdikleri için teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin 14 
ncü Birleşiminde gündem dışı bir konuşma ya
pan Sayın Orman Bakanı, 1 . 12 . 1969 günü; 

orman köylerinin kalkınması ve orman suçları
nın affı konusunda yaptığım gündem dışı ko
nuşmayı cevapladılar. 

Oturduğum yerden de belirttiğim gibi, ra
hatsız bulunmam hasebiyle hemen sonraki cel
sede bu tashih imkânını bulamamıştım. Tuta
naklar elimdedir, bu tutanaklarda benim söyle
mediğim bâzı sözler vardır. Sayın Bakanın ifa
delerini kısaca oradan okuyacağım ve benim 
1 . 12 . 1969 günü burada yaptığım gündem 
dışı konuşmadan, buna karşılık olan cümleleri
mi aynen tekrar etmek suretiyle, tutanaklara in
tikal ettireceğim. 

Saym Bakan, elimdeki tutanakların 5 nci 
sayfasında : «... İBu açıkça (bir (samimiyetsizliğin 
ifadesidir, konuşması kendi konuşması mıdır, 
yoksa C. H. P. nin görüşü müdür? Bu konuşma 
Ö. H. P. seçim beyannamesiyle çelişmektedir...» 
dedikten sonra; ormanlarımızda bir dram mahi
yetinde teşhis edilecek büyük icapta yağma olay
ları olduğuna değindiğimden de bahsile, büyük 
çapta yağma olaylarının neler olduğunu benden 
sorulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuş
ma, şahsım adına yapılmış bir konuşmadır. Esa
sen benim konuşmamın hemen akabindeM otu
rumda Sayın Bakan cevap vermediler, tutanak
ları tetkik ettiler, tutanaklardan da bu talebin 
şahsım tarafından yapıldığı ortadaydı. 

Beni asıl üzen; her şeyden önce bakanların 
siyasi kaidelere riayetkar olmaması konusudur. 
Partiler içi münasebetlerde karşılıklı saygıya 
istinaden, bir anane olarak teessüs eden ve 
Parlâmentomuzda da böyle cereyan eden bir tu
tumu tek taraflı bir görüşle ihlâl edip, beni 
parti içindeki tutumumdan dolayı - ki onu ken
di de yaratıyor, yok böyle bir şey, belirteceğim 
konuşmamla seçim beyannamemiz iarasında bir 
fark yoktur - beni bir nevi şikâyet etmek yolu
nu tutmuştur. Bunu bir bakana yakıştıramadım 
ve «samimiyetsiz» kelimesini bir bakanın kul
lanmasından, hiçbir ciddî sebep yokken, böyle 
bir ifadeyi, özellikle meslektaşım ve bir arkada
şım tarafından böyle bir ifadenin söylenmesin
den derin üzüntü duydum. 

Şimdi, seçim beyannamesiyle benim konuş
mam arasında fark yoktur; aynı şeyleri okuyo
rum bakınız, benim ortaya koyduğum mesele şu 
idi : Her şeyden evvel; orman köylerinin kalkın-
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dırılması konusunda özetini basma verdiğim ve 
tutanaklara da aynen intikal eden, orman köy
lerinin kalkındırılması konusunda yapılacak iş
ler ve bununla af meselesinin ilişkilerini eleştir
dim ve neticede de 'böyle millî bir dâvada parti-
lerarası birlik ve beraberliğin doğması konusun
da haddim olmıyarak, bu Meclisin nâçiz bir üye
si olarak bir ikaz ve davet yapmak lüzumunu 
hissettim ve görüşlerimi ileri sürerken mevcut 
istatistiklere dayandım; Kasım 1968 ayı içeri
sinde iki orman yangını çıktığını, 1969 yıttı Ka
sım ayında 107 orman yangını çıktığını ve af 
teklifi Meclise verildikten sonra 90 tanesinin 
yurt sathında yaygın bir tehlike olarak belirdi
ğine işaret ettim Ve esas mesele, cümlelerimi 
aynen ifade ediyorum; «... Maişetini temin ve 
hayatını idame ettirmek için suç işleme duru
munda bulunan, bir nevi suça itilen lorman köy
lüsünün hayat standardını yükseltmeye matuf 
sosyo - ekonomik ciddî ve köklü tedbirlere yö
nelmek ve problemi temellinden halletmektir.» 
Devam ediyorum : ;«... Ve önce gerekli düzen 
değişikliği sağlanmalı ve ona bağlı olarak ayrı
ca topyekûn af çerçevesi içinde orman suçları
nın affı konusu üzerinde durulmalıdır..» 

Diğer kısımlarını okumuyorum, tutanaklara 
geçmiştir. 

Bu beyanlarımla C. H. P. nin seçim bildirge
si arasında hiçbir inhirafın, farklı (bir görüşün 
olduğu kanaatinde değilim. Fakat, her nedense 
Sayın Orman Bakanı, benim bu beyanımla, se
çim bildirgesine paralel olan beyanımla seçim 
bildirgesi arasında bir farklı durumun mevcu-
dolduğunu işaretle benim samimiyetsiz olduğu
mu iddia edecek kadar ileri gitmiştir. 

Şimdi' (siöizlealilmji] (bağlıyorum. 

BAŞKAN >— /Sayın Uızumier, (beyanınız tusıu-
11 yönden zaptısaıbık (halklkınlda mz aülp, zapta 
gieiçmiş ftfaldeflerıito (değilştirüllmesıi (mahiyetimi (arz 
etmiyor (da, tfcçfoüzüğün, (aajtıâlnite terafımldamı 
foüuien, 195 midi (mialddesıimıe )gtöne, i«iiHerii ısürfdüğü 
müjtıafflâa ÖıüLâfunıdia (kemidisiimje (beyanda buliumu-
üam» kilsi hallimde loMyotrfsumuz, İBiniaemlafleyh lay-
nı şıekilıde (söz |alap 195 mlci (miadfdeye /göne (komıuş-
mıalnız {gerekirdi, (deği imi tetfletnidüm? 

ALÎ RIZA UZUNER ı(DeViajmfla) t— (95 mıoi 
madde hudutları içindeyim Sayın. Başkanım. 
Şöyle (kft; (Sayın IBialkam (bendenizin ikoaıuşmlası-
ma (C. (H. P . pafitKu (seçim (biMilng(0s!in|e (tamiattiııem 

aytarı follduğumu iddia (e'tımiş'tdr, faemldeıüz bula
da (görüşlerimi Itelkiriaır |eiderie[k, (bumun (C. ıH. ıP. 
seçim Mdir^esilnde (aynen (yıer lalMığımı t>ellliirftli-
yoruım- iDıeımek (ki, (banim | (söylemediğim, lyamöJ 
C. H. IP. bıilidirigesiylle (benlim { (görüşlerim (ana
sında (bir Ifaırlk (yokken, (bunu rvanmıış fgıilbii (gös
terimle jiddialsınıda bulumlan (Sayın \ Bıakaınun gö-
rüşlleırimıi kısaca iGevaptondırmjajyıa i içjailaışıyorujm. 
Eaajseoı İbiır (iki ıcümlle daiha (söyleyip , 'vakftiln|izi 
faalıa laSaoalk değilim. 

BAŞKAN -— Eflemdim, (tabii (benim /bu üfa-
deyi fiierii ısürtmıem; laisllmıdıa lulsulî (bür (hlatamm yıa-
pıîdığı, lilienijdıe (fcelkeraıüriünle |mjeydam Ibmafcılimla-
ması liçinidir. (Halddizaltmda jbu IkonUşmfayı, İç
tüzüğün ,95 noi maddesine (g%ıe ttallelbeilmıendz 
ve \oınia (göne oevaplllanldınmaınız (gıenelkirdi. Zaptı-
saibık IhaManda bir Ikonuışma ImaJhiyetiinde (te
lâkki1 lediifllemilyor. 

ALİ RIZA UZUNER ((DeviaJmılla) — #®iym 
Bıaştean, (oıtuıjduğum jyerlden (ben «zaptısıabık 
halkkındıa» diye beyanda , /bufltumldulm, Yalnız 
zaitıâliinize (geçen fbirileşiimde Itialkdim (ettiğim1 

önergem ibianaiz daha töâfsıillâthdır )vıe !bu laçılklla-
miaıyı Syalpmıalk iimikânmtı ibulimıafk ftçim, ! ibafsıilâtliı 
yaamışitılm. 

BAŞKAN •— Peki jefıenldlim, (buyurumuz. 
ALİ RIZA UZUNER ( (iDevamla) ^ - Sayın 

Başkan, benim |bu (beyanlar muvacehesinde (som 
olanak lsöy%ıeaeğim Işjudur: Ontiadıa bir ıçjeiişki 
vardır, idoğrulduir, laünia ibu (çelişki, jyurt (sıathın-
da lo ta lormılamı [tahribatı, (orimaln ;ylan(gınilları ısıatnı-
tkn ıniortmaOl (clerıeyam ledijyonmuş (gübii ıbeyiaoııaSt Ve
ren lOrmlan Bıakamnın' Ibeyaını (ile İbu i (atollerimi 
meydana ıgeldliği böTlgellIerıdıelkii müKkî îâJmirJeıriin, 
yıatlküliılıeoniin (beyanı (aırlaisınldiaıdır. 

Yurlt ısalthında (yanığın vıe âfıeıtleriını, [kaçafe-
çıılılk loDa^larının (ollduğu IböKgeîlıerde liidaırfe <âmi!r-
îarinim beyanlarını (galzetelleirdıen tolkuJdum,; t̂<Af 
mevzuu oıitiaya laltıMığınıdıaJn Jbu {yanla fbu oış biır 
felâket Stoaiiinle jgellmişıtir i (diyorlar. Ama iSaym 
Bıâkan ta Iküröüden, kdBöyDe Ibitr (şıey ( foktur» 
diyecek (kaıdaır lişıi Ihafıifıe laillmalk [yoluınia (gidiyor. 
Asıl ıçeüüşlki burıaldadır ive (aisıl 'tehlke Ib'un'ada-
dır. 

ıSaiyın (BıaJkaının |şialbsimila Sllgıilli fgörüşlledtnldeın 
«samimiyetsiz (bir beyiaın» - işielklÜnde (tarvtsdif \ iet-
melerLinden (dollayı lüzünitü (duydıuğuımu ve fböy-
3e (bîr 'beyanı (Medlis (huızurıunıda ' (yaJpmattlarını 
yakışıtksız (bulduğuımu itıeikriar belrltliyioruim. 
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Baıua 'konuşmak fırsatı ıveMiğtniz dçin Ite-
şâkkiir (ediyor, saygılar olmuyorum, 

BAŞKAN — Mubteoıeım larfkadaşlanm, İSa-
yun Uzuııer'iın. Ikonuşmammı (müsaaide (ederseniz, 
zaptısabik haJkkında (bir ıkoıiTişma (olanak kabul 
€>fcmdyorum, gündem (dışı baüdmldıe,) tbakdire vıa-
beste bir Ikonuşma (ofllarialk ıifieısci letfciriyorum, 
bundaiı ısonra ftatbükata leısaJs lolmasın (diye. 

2. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
«Geçen yıl Çukurova'da vukubulan sel, 'yangın 
ve kar âfetlerine uğrıyan köylere yapılan yar
dımlarda partizanca \ davranıldığına dair» gün
dem dışı {demeci. 

BAŞKAN \— ıSayım Turbanı Özgüner, zatı-
âlütniiız Menisini |bö%osiııde /vücut (bulan M âfe
time "karsı yapılmış 'olan binalar ve kışın av-
det letmiş lotası (sebebiyle günKİ«an (dışı konuşa-
caksmız, buyuruiL 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın (Baş
kam, Sayın millıetveikMteri; imecen (yıl1 (Çukuro
va'da, özellMe Tarsus ve 'Mersin'imizde sel, he
yelan, {yangın ve sonumda (da jklar âfeti (bir (hay
li tahribat yaptı. Bu (tahribatın i lağudığı û&âi-
ğımgibi, özellikle Mersin ve Tarsus'la olmuştur. 

25 . 12 , 1968 tarihinde, yıl başımdan beş 
gün levvel vukubulan büyük sel âf^itinden son
ra iSayın Başbakanın heMkopterie g"elip 10-15 
dakika Tarsus ve IMersin'de kalarak göz ucuy
la bakıp, «zararın (yekûnu 30 tmalyonu iaşmiaz.» 
dediği g'ibi 'değil, |o civarda zarar (milyara, ya
kındır. Haritadan ısilinen köyler, yeri buluna-
mıyan (balheelıer yar. Yılkallan levleriaı \ (yıekûmıu 
çok (büyük. 

Zamanın idarlığı ıdoiayısiylıe beş (dakika içi
nle ısığ-dırabilnijek istediğim 'şu : Tahribat (kar
şısında özelikle imar ve İskân Bakanlığı Afet 
İşleri Genel LMüdürliiğü, köylüler larasınuda ve 
aym Iköy içinde partizanlık yapmıştır. Köyleri 
parti rengine ve ismine ıgöre ayrı muameleye 
tabi tutmuştur. İBunun yanmdıa, (seçime girildi
ği bir sene 'Olduğu için, ıseçim mevzuu yapmış
tır. Misallerini vereıceğim. 

Mersin ve Tarsus'un yıkılan bir hayl köy
leri var. işte (kış (geınıe geldi, âfetler baJhiis (mev
zuu olabilir; -Allah korusun! Ancak, göze gö
rünen Tarsus {- Mersin (asfaltı üzerindeki köy
ler hakikaten imar (edildi. Anma tfıağ [köyleri, 
asfaltın 'biraz iierisrndeki (köyler Kızılay ça

dırlarımda. (Kızılay'a hakikaten (müteşelkkiriz. 
İmar ve Iskan Bakanlığına ıdeğil, Kızılay'la mü-
te^elkkiriz. 

Asıl mühim (olan wokta, bilhassa (aynı köy 
dâhilinJdeki particileriaı layım layrı ttnuamele gör
düğü (hususudur. İsim vereceğim. 

Meradın'ün (bir BuHlultlhı Köyü yanidir. BüMta 
köyünde ondört aileye uzun vadeli mesken kre
disi yardımına başlanıldı. Bunlardan bir tane
si olan Hasan Kurt'tan zaman geldi, yapılan 
yardım da faiziyle geri alındı. Sebep? Bu şah
sın evi var imiş. Hasan Kurt der, ben de onun 
namına derim ki; bu şahsın evi varsa parti
zan grup âmirine, imar ve İskân Bakanlığına 
bağlı Âfet işleri grup âmirine hediye etmeye 
hazırım. Kendisinin hiç evi yok. Ama bundan 
parayı geri aldılar. 

Geri kalan onüç kişiye bakınız, tam aksine, 
bir değil, birkaç evi var, bunlara yeniden ev
ler yapılıyor. Döndü özdemir'in üç Mehmet 

Kartal'ın bir, Derviş Kartal'ın üç, Ahmet Polat'-
m iki, Habip Yılmaz'in üç tane evi var. Dana 
devam odiyor, * ..Hinizi almıyayım, konuşmam 
beş dakika ile ? .rhduttur. Bunların evleri o1-
dıığu halde Acndjleıine mesken kredisi veril
di, ama Hasan Kurt'un bir tek evi dahi olma
dığı halde verilmedi, verilen de geri alandı. 
Çünkü Hasan Kurt C. H. P. li, diğerleri A. P. li-
dir. Buyurunuz A. P. liler. 

Dahası var. Arslan köyde bir kar âfeti olu
yor. Arslan köyde evi yıkılanlara evler yapıl
ması lâzım. Yıkılan evi olmadığı halde Arslan 
köyde iki öğretmene ev yapıldı. Bunlar milli
yetçi öğretmenler Derneğinin mensubu oldu
ğu için. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bravo, değil mi? Eğer bunlar TÖS'ün mensu
bu olsalardı yakılan evleri de olsa yapılmaz
dı ki yapılmazdı. 

Milliyetçi Öğretmenler Derneğine mensup 
Sabri Yıldırım, ve Özer Yıldız... Vesikalarla 
geldik, bunu gündem dışı değil, soru önergesi 
halinde zaten Meclise gfetirdik, vesikalarla şüp
hesiz, cevaba hazırız. 

Ancak biliniz ki, bu memlekette bir âfet kar
şısında dahi particilik yapmak, bu memlekete 
hayırlı bir hareket olmaz. Bu hareket A. P. ik
tidara ile başladı. 

Bir seçime gidiliyor; cadde üstündeki köy
ler yapılıyor, nutuklar çekiliyor. Bir seçime gi-
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diliyor; seçim sırasında sadece A. P. lileıin ev
leri yapılıyor, 0. H. P. lüere verilmiş kredi ge
ri alınıyor. Bir seçiımıe gidiliyor; Arslan köy 
kar âfetine . uğramıştır, hiç evi olmadığı hal
de bir dikili taşı yok iken iki öğretmene - M, 
bütün marifetleri Milliyetçi Öğretmenler Der
neğine mensuptur - yeniden ev yapılıyor. 

Bunun adı yolsuzluktur A. P. diler; neye 
«Bravo» diyorsunuz? Yolsuzluktur bu.. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) Külahınızı önünüze 
alıp da bu meseleleri uzun uzun düşünün. Bu
nun lelbette bir gün sorulacağı, hesabı istene
ceği zaman gelebilecektir. (A. P. sıralarından 
«Gelmez» sesleri) Gelmez mi? Ee, bu hava ile 
siz giderseniz... Geldiği zamanda geriye mi
sal demektir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bir- dakikanız 
var; ona göre lütfen.. , 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarımı, bir büyük felâket karşısında yara
lar sarılacak. Nutuklar çekilirken yarası sarı
lanlar millet zanneder ki hakikaten bu memle
kette kanun karşısında, Anayasa karşısında 
vatandaş eşittir. Bir çok mevzuda olduğu gibi 
âfetler mevzuunda da A. P. nin imar ve iskân 
Bakanlığı, sağ olsun, Anayasayı tamamen ra
fa attığını ilân ve isbat etti. Bunun bu derece
si benim bölgemde, öylesine bilmediğiniz me
seleler var ki.. 

Burada «Bravo, bravo» diyenlerden eğer 
A. P. mebusları varsa onlara söyliyeliım; Ali 
efendi köyü seçimden önce çadırlar içinde idi. 
Köye gittiniz, dediniz ki; «Bu çadırlardan kur
tulmak için A. P. ye rey veriniz» ve verdiler. 
Yeni yeni yapılıyorsa bu nutkunuzdan istifa
de etsinler, ama hâlâ yapmamışsınız, haber al
dım hazırlığına geçilmiş; memnunum. Bir se
çim vasıtası yaptınız. 

Sayın Demirel der ki; «Biz bir Türkiye de
ğil iki Türkiye yapmak istiyoruz.» 

Biz, bu bir Türkiye'den memnunuz. Köyleri 
parti renklerine göre, köylüleri parti kisvele
rine, isim ve rozetlerine göre ayırmayınız, mem
leketi ikiye bölmeyiniz. Biz bir Türkiye'den 
memnunuz. Biz «Dimyat'a pirince giderken ev
deki bulgurdan olmıyalım»/ istiyoruz arkadaşla
rım. Partizanlık yapılmasın istiyoruz. Mesele 
alelade bir mesele değildir, hepinizin hakikaten 
düşüneceği ve iktidarınızı ikaz edeceğiniz bir 
meseledir. Sleçime daha üçbuçuk, dört sene var 

idemeyin. (Bugünden itibaren bunu böylesine 
söylemeye ;ve Ihaykırmaya klevam edeceğim. 
Bana, İçerin A. P. li mebusları katılmadığı tak-
dirlde, köylere (kaldar bunu, ıburada olduğu gi
bi, Iduyurmaya devam eldeceğim laırkaldaşlarım. 

Hepinize (saygılar (sunarim. (C. ;H. P. (sırala-
rınldan lailkışlar) 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'ye Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/8-9) 

BAŞKAN — Muhterem iar^ka'daşlarun, ıCum-
hurbaşkaıntlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife lüle yurt ıdışum ıgilden Ulaştırma Ba

kanı INalhiİ Menteşe'nıin (dönüşlüne kadar; Ulaş
tırma Bakanlığına Devlet ıBaJkanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim, 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN •— Yüce (Meclisin bilgilerine (suna
rım. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı îhsan Sabri Ç&ğlayangiVe Devlet Baka
nı Refet Sezgin'iu vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/88) 

BAŞKAN — jBaşka bir (Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, oHaıtuyorum. 

MiOtteıt Meclisi Başkanlığına 
Vazife İle yurt 'dışına giden Dışişleri Baka

nı ahsan iSalbri ÇağlayangiTin (dönüşüne Ika'dar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Balkanı Refet (Sez
ginin vekillik etmesiinıin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz »ede
rim. 

İbrialhilmi Şevki Atasağun 
Cumhurbaışkanı Vekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin (bilgilerine fsu-
narım. 

5. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Ürdün 
ve Habeşistan'a yapacağı gezi sırasında kendile
rine Giresun 'Milletvekili Nizamettin fîrkmen ile 
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Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu'nun re
fakat edeceklerine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/90) 

BAŞKAN — Başbakanlıktım gelmiş olan 
tezkereyi okutuyorum. 

Mifllet Meclisi Başkanlığına 
CumTûurbaşkammızın Dlrldün ve Habeşistan'a 

yapacağı resmî ziyaret Idalayılsiylle kendilerine 
refakat lelden Iheyete Giresun Milletvekili Niza-
mettin Erkmen ile Gaziantep Milletvekili 'Hü
seyin İncioğlü'nun ıkaMmıaları hakkında Cîum-
hurfo&şkanlığı Genel ISefcreteriiğinlden alınan 
8 . 12 . 1069 Itarih ve 4-1131 ısayılı 'yazının su
reti ilişik odaırak sunulmuştur. 

Anayasamızın 78 jnc'i maddesine gföre gere
ğinin {yapılarak sonucunun bildirilmesini rica 
ederim. 

Süleyman Demirel 
BaJşJbakan 

BAŞKAN — Anayasanın 78 nci malddesi 
uyaırmca,, iher iki milletvekili larkaJdaşınıızın ge
çidi ısüre ile görevlendirilmesi ianoaJk Yüce (Mec
lisin kararına bağlıldır. Bu İsiebeple gıelmiiş bulu
nan /tezkereyi lYüce (Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul (edenler... İKaibul lötmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. •— Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/131) 

BAŞKAN — IBâzı milletvekillerine izin Ve
rilmesine Idair Başkanlık IDivanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağida aldları yazılı isayın (milletvekilleri

nin hizalaırında gösterilen jmüddet ive Sebepler
le vâki izlin 'talepleri Başkanlık İDivanmın 
18 . 12 . 1969 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine larz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeylıi 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok 45 gün has

talığına binaen 22 . 10 . 1909 tarihinden itiba
ren, 

Sivas Milletvekili Yusuf Ziya iönder 28 gün 
hastalığına binaen 1 . 12 . 1969 tarihinden 
itibaren, 

Mardin Milletvekili Abdülfcaldir özmen 10 
gün mazeretine (binaen 24 . 11 . 1969 tarihin
den 'itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

«Manisa [Milletvekili Mustafa (Ok 45 gün has
talığına binaen 22 . 10 . 1969 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... (Kabul 
edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Yusuf Ziya önder, 28 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 12 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Abdülkadir özmeıı, 10 
gün, mazeretine binaen, 24 . 11 . 1969 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Orman Bahanı Hüseyin Özalp'in, Millî 
Parklar kanunu tasarısının havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan, seçilecek 2 şer üyeden kuru
lacak bir Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair tezkeresi (1/91, 4/14). 

BAŞKAN — Orman Bakam tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen müzakeresi için Tarım, Adalet, Mali

ye ve Plân komisyonlarına havale edilmiş bu
lunan Millî Parklar kanun tasarısının, önemi
ne binaen biran evvel kanunlaşmasını teminen 
tasarının havale edilmiş olduğu komisyon üye
lerinden seçilecek 2 şer üyeden teşkil edilecek 
geçici bir komisyonda müzakeresinin teminini 
arz ve teklif ederim. 

Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp 

BAŞKAN — Millî Parklar Kanununu görüş
mek üzere Geçici Komisyon teşkili hususunu Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu komisyonun, aidolduğu komisyonlardan 
seçilecek ikişer üyeden teşekkül etmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
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ve bir maddenin lağvı hakkındaki kanun tekli
fini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona, 
ayın kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının, da havale edilmesine dair tez
keresi (1/88, 3/91) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkam 
tarafından verilmiş bulunan önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık 

ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi işyerle
rinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bir maddesinin lağvı hakkındaki 
kanun teklifini görüşmek üzere Genel Kurulun 
1 . 12 . 1969 tarihli 12 nci Birleşiminde kurul
muş bulunan Geçici Komisyona, Emekli sandık-
lariyle Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortala
rı kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair olan kanun tasarısının da aynı mahi
yette olması sebebiyle kurulmuş bulunan mez
kûr Komisyona havalesine delâletlerinizi saygı
larımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Balkanı 
Enver Turgut 

Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabuü. edenler... ıKabul etmiyenler.. 
Katral edilmiştir. 

9. — Çalışma Komisi/onu Başkanlığının, 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bir maddenin lağvı hakkındaki kanun tekli
fini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 ar
kadaşının, 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
havale edilmesine dair tezkeresi (2/133, 3/92) 

BAŞKAN — 'Çalışma Komisyonu Başkanı 
tarafından verilmiş bulunan diğer !bir önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Emelkli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık 
ve ölüm Sigortaları Ikanunlarına ffeâbi işlerinde 
geçen (hizmetlerin birleştirilmesi ıhakkınldaki 
228 ısayılı Kanunun bâzı (maddelerinin değişti
rilmesi ve 'bir maddenin lağvı hakkındaki ka

nun teklifini görüşmek üzerce 'Genel Kurulun 
1 . 12 . 1969 tarihli 12 nci Birleşiminde ku
rulmuş 'bulunan Geçici Komisyona, Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 arkadaşının, 
Emekli Sandıkları ile Maluliyet, Jshtiyarhlk ve 
ölüm iSâgortaları kanunlarına tâbi hizmeltlerin 
(birleştirilmesi 'hakkındaki 228 teyılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi haikmdaki ka
nun 'teklifinin de aynı mahiyette olması sebebiy
le mezkûr Komisyona havaleisine delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler.. 
Kabul edilmiştir. 

10. — Gaziantep Milletvekili Muhittin Sa-
yın'ın, seçilmiş olduğu Sayıştay Komisyonundan 
çekildiğine devir önergesi (4/13) 

BAŞKAN — 'Gaziantep Milletvekili Muhit
tin Saym'ın, seçilmiş (bulunduğu iSaıyıştay Ko
misyonundan istifa etmiş olduğuna dair beya
nını okutuyorum. 

Türkiye Milllet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Sayıştay Komisyonun

dan istifa etfciğilmi arz ederim. 
Saygılarımla. 29 . 11 . 1969 

Muhittin Sayın 
Gaziantep Milletvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin (bilgilerine sunu
lur. Gereği ona ıgöre icra edilecektir. 

1:1. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
6 arkadaşının, İstanbul'da öldürülen öğrenci
ler dolay isiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Başbakan hakkında bir Gensoru açılma
sına dair önergesi (11/1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lis Başkanlığına verilmiş bulunan üç gensoru 
önergesi vardır. 'Gensoru önergelerini veriliş 
tarih 'sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

14 Aralık 1969 Pazar günü sabahı istanbul 
Beşiktaş'ta istanbul Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisi önünde tecavüz niyetiyle gel
dikleri belli silâhlı bir grup tarafından Battal 
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Mehetoğlu adındaki öğrenci, olay yakınında nö
bet tutan toplum polisinin gözleri önünde silâh
la öldürülmüştür. 

Bu olaydan bir hafta önce aynı Akademinin 
kapısı önünde, yine silâhla Mehmet Büyüksevinç 
adında bir öğrenci öldürülmüş, iki öğrenci ya
ralanmış, ancak, öğrencilerin ısrarlı gayretle
riyle bâzı şahıslar tevkif edilmiştir. 

Son olaylarla birlikte son zamanlarda öldü
rülen öğrencilerin sayısı durmadan artmıştır. 

Gözler önünde işlenen bu suçların çoğu za
man failleri bulunamamıştır. 

Bu olaylar münferit olaylar olarak ele alı
namaz. 

Bu olaylar, Konya, Taksim, Kayseri ve ben
zeri çeşitli olaylarla birlikte ele alınmalıdır. 
Olaylar bu şekilde ele alındığında, Hükümetin 
aşırı sağ kuruluşları himaye ve müsamahasiyle, 
ayn bir yönetim yoluna girdiği görülmektedir. 
Başbakan böylece Anayasanın kendisine verdi
ği yetkileri bir tarafa bırakarak, yetki dışı yol
larla kendi isteklerine uygun bir yönetim getir
mek teşebbüsündedir. Bundan dolayı her ba
kımdan sorumludur. 

Bu nedenlerle İstanbul'da öldürülen öğren
ci olaylarından dolayı, Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Başbakan hakkında gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

17 Aralık 1969 
C. H. P. Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili Hatay 
Necdet Uğur Hüsnü Özkan 

izmir Trabzon 
Coşkun Karagözoğlu Ahmet Şener 

İstanbul Kars 
Reşit Ülker Osman Yeltekin 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusu gelecek birleşim mü
zakereye tabi tutulacaktır. 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, Türkiye Odalar Birliği üzerinde kanun
suz tasarruflarda bulunulduğu iddiasiylc Ana
yasalını 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Necmettin 
Eıbakan tarafından verilmiş bulunan gensoru 
önergesini okutuyorum. 

19 . 12 . 1969 0 : 2 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 

özü : Türkiye Odalar Birliği üzerindeki ka
nunsuz tasarrufları dolayısiyle Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair önerge. 

Türkiye'mizin mevcut imkânlar içerisinde 
daha süratle kalkınabilmesi, sadece muayyen ve 
mahdut bâzı zümrelerin inkişaf ve gelişmeleri
ne imkân sağlamakla değil, topyekun, bütün 
vatan sathına yaygın bir iktisadi kalkınma po
litikasının yürütülmesi ile mümkün olacağı hu
susu her türlü şüpheden âri bir gerçektir. 

Bu gerçeği yıllardan beri kavramış olan 
Türk özel sektör camiası, bilhassa son yıllarda 
kendisinin en yüksek kanuni müessesesi olan, 
Türkiye Odalar Birliği bünyesinde kalkınmayı 
yurt sathına yayıcı zihniyette kimseleri işbaşı
na getirme ve bu zihniyeti anapolitika olarak 
yürütme gayreti içerisine girmiştir. Ancak bir
lik bütün bu gayret ve çalışmalardan istediği 
neticeleri alamamaktadır. Bu duruma en büyük 
engeli Hükümetin iktisadi kalkınmasındaki yan
lış politikası teşkil etmektedir. Çünkü Hükü
met yaygın kalkınma politikası yerine daha zi
yade mahdut zümrelerin gelişmesine imkân sağ-
lıyan bir politika gütmektedir. Bu politikasını 
aynı zamanda Odalar Birliği bünyesinde de 
yürütmeye kalkışmaktadır. İşte Türkiye Odalar 
Birliği içinde son birkaç yıldan - beri devam 
eden ve bilhassa son altı ayda su yüzüne çık
mış bulunan ve yeni Hükümetin kuruluşundan 
sonra had safhaya erişmiş olan huzursuzluk 
ve mücadelenin asıl sebebini hakikatte bu te
mel görüş ayrılığında aramak lâzımgelir. Hü
kümet, yalnız esastaki hatalı görüşün sahibi ol
makla kalmamış ayrıca bu görüşünü yürütmek 
için kanuni yolları bir tarafa bırakarak kanun 
ve hattâ Anayasa dışı bir icraatın içine girmiş
tir. Şöyle ki: 

1. Türkiye Odalar Birliği, halen Türkiye'
mizin muhtelif vilâyetlerine dağılmış toplam 
olarak takriben 300 000 kayıth üyesi bulunan 
211 ticaret odası, sanayi odası ve ticaret borsa
larının müştereken kurdukları ve finanse ettik
leri bir müessesedir. 

Anayasanın 122 nci maddesinin teminatı al
tında ve 5590 sayılı Kanuna göre tesis olunmuş 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu
dur. Anayasanın mezkûr 122 nci maddesinde 
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sarahaten «Kamu kuruma niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kanımla meydana getirilir ve or
ganları kendileri tarafından ve kendi üyeleri 
arasından seçilir. İdare, seçilmiş organları, bir 
yargı nıerrii. kararma dayanmaksızın, geçici ve
ya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. 
Meslekî kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve 
işyerleri demokratik esaslara aykırı olamaz.» 
denildiği halde : 

a) Türkiyo Odalar Birliği 8 Ağustos 1969 
tarihlerinden beri Hükümet tarafından polis iş
gali altında tutulmaktadır. 

b) 24 - 25 Mayıs 1939 tarihli Genel Ku
rul toplantısında Genel Kurulun demokratik 
esaslar dâhilinde seçtiği meşru idare heyetini 
gene Hükümet 8 Ağustos 1969 tarihinde zor 
kullanarak görevinden uzaklaştırmış ve Genel 
Kurulca ıskadedümiş yetkisiz kimseleri getirip 
bi rliğe oturtmuştur. 

c) Birliğin işleyişini kaaai mercilerin hü
kümlerini dmlemeksiain, polis baskısiyle anti
demokratik bir şekilde yürütmektedir. 

2. Anayasanın 122 nci maddesi Odalar Bir
liği organlarının seçimine Hükümetin müdaha
lesini men ettiği halde 10 Mayıs 19G9 tarihli bir 
Kararnamesi ile Hükümet bu Anayasa hükmü
nü ihlâl ederek seçimleri orteknıcyo kalkışmış, 
bilâhara Danıştay tarafından mezkûr kararna
mesi iptal edildiği hnkv) bu hükümsüz kararna
meyi yürütmeye ısrarla devam etmiştir. 

3. Anayasanın 132 nci maddesine göre Hü
kümet, mahkeme hükümlerine uymak zorunda 
olduğu halde, Banıştaym ; Hükümetin seçimleri 
ertelemek maksadiyle çıkarttığı kararnamesini 
ittifakla iptal eden hükmüne uymamakla kal
mamış, Damştaym Birlik özel Kalem Müdürünü 
vazifesine iade eden kararının tatbikine dâhi 
polis zoru kullanarak manî olmuştur. 

4. Hükümet, bütün bu kanun dışı ve gay-
rimeşru tasarruflarına sureta bir mvc 'tıiyet ka-
zaıdırmak muksadiyle normal olarak Mayıs 
ayında toplanması gereken Birlik C.-k'nıd Kuru
lunu 5 Ocak 1970 tarihinde toplamaya gayret 
etmekte ve bu hususta, Genel Kurulu toplamaya 
yetkisi oimıyan kimselere idari baskılar yap
maktadır. 

Arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet 
hakkında gensoru açılması için işbu önergemin 

19 . 12 . 1969 O : 2 

gündeme alınmazım ve kabulü için oya vaz'ını 
saygıyla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmaması hususu gelecek 'birleşim 
müzakere edilecektir. 

İS. — ^L'iop 3HII el vekili Hilmi İşgüzar'm, 
öğretmen boykotları sırasında- mal ve can emni-
•y(dinin Hilâl edildiği ve yergin bir zamanda, (i net 
IHlomm izmir'e yelmesine, müsaade verildiği id-
diasiyle Anayasanın <s'.V nen maddesi uyarınca 
hisleri ve Dışişleri bacımları halikında bir gen
soru (icılmasnta dair önergesi (İl/S) 

BAŞKAN h— Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar tarafından verilmiş •bulunan gensoru öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurdumuzda ibir çok il ve 'ilçelerde «devam 
fiden öğretmen ' ihoykotları sebebiyle bunlara 
karşı girişilen ıharefk&t çeşitli mal 've can 'emni
yetini or 'adan ikaldmıcaik iduruma geldiği (hai
lde bn'Tİret!i tedbir laJmınanııştır. Bu sebeple 
İçişleri Bakanı hakkkmda, en gergin bir zaıman-
da 6 nci Filonun iznik e gelmesine müsaade ve 
müsamaha eden Dışişleri Bakanı hakkında da 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensioru 
açılmasını arz ve taleıbederim. 

Hilmi işgüzar 
Sinop MilMvekiili 

Memleketimizde son zamanlarda birbirleri
ni kovalıyan sosyal olaylar olmaktadır. Bir 
taraftan İstanbul olayları sebebiyle gençlerin 
öldürülmesi diğer taraftan öğretmen boykot
ları nedeniyle öğretmen - polis ve halk çatış
maları bunun neticesi cemiyette doğan büyük 
huzursuzluk bütün bunlar basınımızı işgal et
miş Meclis ve Senatoda gündem dışı konuşma
larda ele alınmıştır. Sol - sağ çatışmaları her 
gün başka bir biçimde devam etmektedir. Anar
şi yaratmak istiyenler hedeflerine varmak için 
ya sağcı olmakta ya da solcu gözükmekte çe
şitli faydalar sağlamaktadır. Samimi dürüst 
ve idealist cemiyet fertleri ise bu hengame ve 
anarşi içinde mıensubolduğumus cemiyetten hat
tâ yaşamaktan bile soğumaktadırlar. Herkes 
kendi hakkını kendisi almak gibi bir yola git-
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önekte, kanunlar ihlâl edilmekte, Devlet kuv
vet ve otoritesi günden güne zayıflamaktadır. 
Kendi hakkını alamıyanlar ya da rıza göste
renler cemiyetin içinde bulunduğu sosyal çal
kantıdan bâzan anarşiye varan hareketlerden 
ürknıekte, korkmakta mal, can ve ırz emniye
tinden emin bulunmamaktadır. Vatandaşların 
bu düşünceleri bugün artan huzursuzlukla or
taya çıkmıştır. Devlet güçleri tam vazife göre
memektedir. Herkes kendi nefsini müdafaa yol
ları arar hale gıelmiştir, yarınından endişe duy
maktadır. 

Boykot - işgal ve buna karşı girişilen ha
reketlerle baskınlar müesseselere hücum mat
baalara saldırı bâzı okullara kütle halinde bas
kın teşebbüsleri ciddi durum arz etmektedir. 

Halk geniş çapta pervasızca silahlandırıl
makta şehir ve köylerde silâhlar konuşmakta 
silâhlar kol gezmektedir. Dağlarda eşkiyalar 
hakimolar kendi konunlarmı yürütmekte insan
ları dağa kaldırmakta istediği şekilde hareket 
etmektedir. Cumhuriyet kanunları bir tarafa 
itilmiş Teksas kanunları meriyete girmiştir. 
Halk kanunların teminatından çıkarılmış, ta
biat kanunlarının himayelerine atılmıştır. 

Ciddî zabıta tedbirleri alınmadığı için de 
olaylar devam etmektedir. En son olay 
17 . 12 . 1969 Çarşamba günü Boyabat'ta ol
muştur. Boykot öğretmenlere karşı harekete 
geçilmiştir. Köyden bâzı muhtarlar ve bekçi
ler şehre getirilmiş, şehirde organize edilen par
tizanların yürüttüğü iddia edilen kalabalık bas
kı grupuna katılmışlardır. Türkiye öğretmenler 
Sendikası binası basılmış, talebesi indirilmiş 
parçalanmıştır. TÖS binasında tahribatı yaptık
tan sonra bu boykot yapan öğretmenler bahane 

edilerek lise binasına hücuma geçilmiş, Lise 
Müdürü ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kal
mıştır. Aynı gün kanunları hiçe sayan tahribat 
ve saldırıda bulunanlar Boyabat Sesi matbaa
sına gelmişler camları, kapıları kırmışlar ve ta
lebeyi indirmişlerdir. Gazeteci Ali Sezer'in mat
baasının üstündeki evinin de camları ve kapı
ları kırılmış evinde yalnız bulunan ailesi bay
gınlık geçirmiştir. Emniyet ve gazeteciyi seven
lerin yardımiyle evi zorlukla korunabilmiştir. 
Bu olay mal, oan emniyetini ihlâl eden yaşama 
hürriyetini tehdideden ve kanunların ihlâl 
edildiği olaylardan biridir. Her tarafta her gün 
buna benzer olaylar olmakta çoğu gizli kalmak
ta çeşitli sebeplerle basına ve resmî mercilere 
intikal ettirilmeımektedir. Hulâsa yurdumuzda 
her yönüyle anarşiye doğru giden hareketler 
artmakta içişleri Bakanlığı bu durum karşı
sında ciddi ve samimi tedbir almamaktadır. Bu 
yönden İçişleri Bakanı hakkında, Kanlı Pazar 
hâdisesine sebebolan 6 ncı filo yine yurdumuz
da sosyal çatışmaların olduğu bir zamanda zi
yaretini tekrar etmek işemesi Amerikan Dev
letinin dost telâkki ettiği Türkiye'ye samimi 
dost olmadığını ve dostunu anlamadığını gös
termiş bulunmaktadır. Hariciye Bakanımız ise 
6 ncı Filonun böyle bir zamanda yapacağı zi
yaretle doğacak hâdiseleri bilerek harekete geç
mesi icabederken bigane kalması müsaade ve 
müsamaha etmesi ve Türk bağımsız politikası
nı münakaşa ortamına atması yönünden Dış
işleri Bakanı hakkında da gensoru açılması za-

! rureti vardır. 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusunda gelecek birleşim 
müzakere açılacaktır. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1982 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddele
rinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teısansı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü ğündenıi'mizii, gündemde meVcut araştır-

(1) 1 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna \ 
eklidir. \ 

ma önergeleri teşkil etmektedir. Yine gündemi
miz, araştırma önergelerini takiben sözlü soru
lar ve onu takiben de kanunları ihtiva etmekte
dir. 

Adalet Bakanı tarafından verilmiş bulunan 
bir önerge ile gündemde mevcut Cumhuriyet 
savcılarının atanma ve nakillerime ilişkin Ka
nunun öncelikle görüşülmesi talebedilmektedir. 

Önergeyi okutuyorum. 
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Millelt Meclisi Bajşikanlığma 

Cumhuriyet Savcılarının atanma ve nalkille-
rine ilişkin yasa hükümlerinin Anayasa Mah
kemesince 18 . 12 . 1967 tarihinde iptal ©dil
mesinden sonra hazırlanmış ibulumam yasa tasa
rısının, yasama organının dönt yılık süresinin 
sona ermesi sebebiyle kanunlaşalmalması ve bu 
kamun çıkıncaya kadar hizmetin geçici tedbir
lerle gördürülmelsine imkân veren yasa hüküm
lerinin de Anayasa Mahkemesince 23 . 12 . 1969 
tarihinden itilbaren geçerli olmak üzere ipltal 
edilmelsine karar verilmiş bulunması karşısında 
gerek atama ve nakil Ve gerekse geçici görevle 
ilgili olmak üzere hazırlanmış bulunan 22 Ni
san 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bâzı maddelerinim yeniden 
düzenlenmetsluıe ve bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı gündemde bulun
maktadır. 23 . 12 . 1969 tarihinden sonra mün
hal bulunan kaza çevrelerimde veya her hangi 
bir suretle Cumlhuriyet savcısı veya yardımcısı 
ayrılan yerlerde savcılık hizimetinin duracağı 
göz önünde tutularak gündemde bulunaln bu ka
nunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

19 . 12 . 1969 
Ziya Önder 

Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Adalet Bakanı ve kanunu hasırlıyan 
komisyon yetkilileri lütfen yerlerini alsınlar. 

Şimdiye kadar tasarı üzerimde ööz almış bu
lunan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: C. 
H. P. Grupu adıma Sayın Vahit Bozaitlı, şahıs
ları adına Sayın Reşit Ülker ,Sayım Yaşar Akal, 
Sayın Mevlût Ocakçıoğlu ve Sayın (riyasettin 
Karaca'dır. 

İhsan Ataöv, Yılmaz Alpaslan, Turhan öz-
günıer şimdi söz istemişlerdir. 

Nelbil Oktay Bey zatıâliniz G. P. Grupu adı
na... Hilimi işgüzar... 

Buyurun Sayın Bozatlı, C. H. P. Grupu adı
na. 

O. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Sivas) — Sayın Başkam, sayım mnlIetvekSÜeri, 
0. H. P. Grupu olarak, savcıların makil ve atan

ma işlerini düzenlemek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunan tasarı hakkındaki gömüşlerimizi arz ve 
izah edeceğim. 

Bumdan, iki yıl önce, yani 18 . 12 . 1967 ta
rihinde 967/45 sayılı Karariyle Anayasa Maih-
kemesa savcılarım nakil ve tâyin işlerini düzen-
liyen 5457 sayılı Kanunla değişmiş olan Hâkim
ler Kamununum 63 mcü maddesiyle 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desini Anayasanın 137 nci maddesine aykırı bul
duğumdan iptal etmlişiti. Bugüme kadar da Ba
kanlık yetkisiz olduğunu bile bile salâhiyet ver
me voliyle işi idare etti. Daha sonra salâhiyet 
yetkisi de Anayasaya aykırı görüldü, yeni bir 
iptal karan ile bu Anayasaya aykırı tasarruflar 
da telscil edildi. İkümci dönemde Yüce Meclise 
bir tasan getirildi. Bu tasarı kanunlaşmadı. Bu 
yıl, acele çıkması kaydı ile müzaJkere konusu ta
san Adalet Bakanlığınca hazırlanıp, Hükümet 
teklifi olarak Meclise intikal eltimiş bulunmakta
dır. 

Anayasanın 137 nci maddesi şudur: «Ka
nun, Cumhuriyet savcılannm ve kanun sözcü
lerinin özlük işlerinde ve görevlerimi yapmala
rında teminat sağlayıcı hükümler koyar.» 

Bu madde sebebiyle iptal ıoluııan Hâkimler 
Kanununun 63 mcü maddesi ise şöyledir: « Ada-
ıl.et Bakam gerekli (hallerde ••savcılık meslekin
de 'bulunanların yerlerini değiştirebilir.» 

Yine, Anayasanın 137 moi ımaddesine aykırı 
olduğundan iptal olunan 'aynı konuya ait 45 
-sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesi ise aynen .şöyledir: «Cumhuriyet 
eavcılan ve Cumhuriyet 'savcı yardımcıları Ba
kanlık müsteşarının (başkanlığı afltmda Teftiş 
Kurulu Başkanı, Ceza ve tevkif 'evleri, ceza 
işleri ve Zatişleri genel müdürlerinden müte
şekkil kurulun mütalâası alındıktan sonra Ada
let Bakanının ve Başbakanın müşterek karar
namesi ve Cumhurbaşkanının (onayı ile atanır.» 

Müzakere etmekte /olduğumuz elimizdeki ta
sarının bu konuda getirdiği yeni maddesi ise 
aynen şöyledir: «Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet Başsavcı yardımcıları 've Cumhuriyet sav
cı yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Başsav
cısı, iki Yargıtay Cumhuriyet teavcısı ile Bakan
lık 'Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel 
Müdürü, Zatişleri 'Genel Müdüründen müte'şek-
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kil atama ve nakil kurulunca alınacak kesin 
karar (gereğince Adalet Bakanı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanının ortak kararnamesiyle ata
nır ve nakledilir» diyor. 

«Atama ve Nakil Kurulu üye tamsayısının 
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan
ların çoğunluğu ile karar verir.» 

Biraz ıewel saydığım kimselerin tamamının 
adedi yedi kişi 'ediyor. Bu yedi kişinin toplantı 
yapması için yandan Ibir fazla ile, yani dört 
kişi ile 'toplanacak. IBöyle bir toplantıda, Baş
kanın bulunduğu (tarafın »oyu da tercih edildiği
ne göre, toplananların yarısının verdiği oy, yani 
iki (kişinin vereceği oyla savcıların, savcı yar-
dımcıHıannın atanmaıları, nakilleri yapılmış ola
caktır. 

Şimdi, bu yeni çıkaracağımız kanun her 
türlü 'olabilir, ama Anayasa Mahkemesinin biraz 
evvel tarih inuımarasmı zikrettiğim kararına ay
kırı alamaz ve Anayasanın, yine biraz evvel 
metnini aynen okuduğum maddesine aykırı ola
maz. 

Anayasa Mahkemesi; savcılık nedir, 137 nci 
maddenin gereği, maksadı nedir? Kesin yetkili 
organ olarak bunu açıklıyor. Bu açıklamayı 
belirtmeden önce, müzakere konusu elimizdeki 
tasarının igerekçesimde yer alan anasebepleri 
hülâsa edeceğim. 

1. Teminat sağlamak için yeni müessese 
kurulamaz. (Kurulması gerekseydi, hâkimler in-
ki gibi buna da Anayasa bir yer verirdi. Ku
rarsak Anayasaya aykırı düşeriz, deniyor. Yani, 
tasarıda bahsettikleri savcıların 'atama ve nakil
lerine ait kurulun yeni bir müessese olmadığı 
ve keza Savcıların özlük işlerini intaca yetkili 
45 ısayıh IKanunum '69 ncu maddesindeki halen 
mevcut Yüksek Savcılar Kurulunun dahi Ana
yasaya uygun olduğu ve layn fbir müessese ol
madığı kabul edilmiş oluyor. Burada Adalet 
iBakanlığı diyor ki: «Elimizdeki 137 nci mad
deye göre ayrı bir müessese kurmamız gerek
mez.» 

öbür taraftan 45 sayılı Kanunda halen mev
cut bir müessese var, Yüksek Savcılar Kurulu 
diye fbir müessese var. Bu müesseseyi 45 sayılı 
Kanun daha evvel kurmuş. Kendileri de bun
da Ibir sakınca igörmüyorlar, Anayasaya aykırı 
görmüyorlar, ama bu defa diyorlar ki: «Bu mü-
esıseseye rağmen yeni, yalnız tâyin ye nakil için 

bir müessese kuracağız. Bu ayrı bir müessese' 
olmuyor» (diyorlar. «Ayrı olduğu takdirde 137 
r.ci maddeye aykırı Idüşer.» diyorlar. Burada bir 
çelişmeye düşülüyor, kanaatindeyiz. 

2. «Savcı bir nevi taraftır. Hakimden fark
lıdır. Anayasa da bu sabeple her tilkisi hakkın
da uygulanması icabeden kuralları, teminatları 
ayrı ayrı maddelerde derpiş etmiştir» deniyor 
ve Federal Almanya ̂ da is avcının memur oldu
ğundan bahsediliyor, «idari görevleri vardır, 
Bu nedenle Bakanlığa Ibağlı kalması, müstakil 
yeni Ibir müesseseye bağlanmaması gerekir» de
niyor. 

Teminatın, mutlak (bağımsızlık ve mesuliyet
sizlik neticesine müncer olacak derecede düşü
nülmesi savcılık meslekinin özelliği bakımımdan 
imkânsızdır. Bu teminat sınırsız olarak düşünü
lemez. Bu düşünce sınırı içinde 45 sayılı Kanun
da özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarımda 
teminat sağlıyan hükümler getMlmiştir. 

Atama, nakil, plânı çıkarmak zorunluğu kon
muş. Bu plân objektif ve âdil olmayı sağlıyacak-
tır. Bu atama nakil plânım eldeki tasarıda ku
rulması arzu edilen yedi kişilik komisyon hazır-
lıyacak. 

Atama Nakil Kurulu istişari olmaktan çıka
rılmış, özlük işlerine uygun şekilde, Bakanlık
la Yüksek Savcılar Kurulunun birlikte çalışma
sı esasına göre teşekkül ettirilmiştir. 

Başsavcılık elemanları dışında kalan Adalet 
Bakanlığı memurları, sahiboldukları haklar ba
kımından, Adalet Bakanının mutlak murakabe 
ve tasarrufundan çekinecek durumda değiller
dir. 

Arkadaşlar, yeni tasarıda bir özellik var. Bu 
söz, Hükümetin elimizdeki kanun tasarısının 
gerekçesinden alınmıştır, aynen aktarıyorum... 

Elimizdeki tasarıya göre biraz evvel okudu
ğum maddeye göre, müsteşarın başkanlığınla da
ire müdiüderdındm iştiraki ile kurulacak yedi kişi
lik kurul savcıların atama ve nakdi işlerimi ya
pacak. 

Biraz sonra izah edeceğim üzere, Anayasa 
Mahkemesi kesin olarak, bilhassa gerekçesinde 
kesin olarak söylüyor ki, gerek Adalet Baka
nının, gerekse onun emrindeki daire müdürleri
nin, genel müdürlerin dışımda, ancak tarafsız 
bir kurulun bu görevi yapması mümkündür, di
yor, Anayasanın 137 nci maddesinden çıkardı-
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ğım mâna budur diyor. Biz tutuyoruz, bu karara 
rağmen, Bakanlıktaki Genel Müdürlerin bir ara
ya gelmesi ile kurulmuş 7 kişilik bir kurula ata
ma ve nakil yetkisi veriyoruz. Sinildi, acalba bu 
kurul ne derece tarafsızdır? Anayasa Mahkeme
sinin tâbiri ile, ne derece siyasi baskıdan, siya
si tesirden uzak kalacak? Siyasi giüç sahipleri
ne ne dereceye kaldar mukavemet edecek? 

Bakanlık, gerekçede durumu ilzaJh ediyor, di
yor ki: «Adalet Balkanının mutlak murakabe ve 
tasarrudfun'dan çekinecek durumda değillerdir.» 

Demek istiyor ki, bu genel müdürler üzerin
de Adalet Bakanının mutlak bir murakabesi 
vardır, ama o genel müdürler öyle nitelikte in
sanlar ki - hattâ belki biraz sonra iza'h edilecek, 
Hâkimler Kanununa da bâzı yönlerden tabiidir
ler - bunlar çekinecek insanlar değillerdir. 

Şurada bir kanun çıkarmak isterken objek
tif bir ölçüye dayanıyoruz, halbuki bu kainıun 
objektif bir ölçüye dayanmıyor. BuraJda sübjek
tif bir teminat aramış oluyoruz. Yani, vazife alan 
insanların kişiliğime güvenerek kanun hazırlıyo
ruz. Bu, herşeyden evvel hukuka, hukuk tekni
ğine aykırı bir istektir. 

Hükümetin gerekçesinde önemli bulduğum 
noktaların helmen hepsini sıralıyorum. 

«AsMan 'hüsnüniyettir. Kamu hizmeti gören, 
teminatlara sahöbolan bu kişilerin idarenin bas
kısına tabi olacaklarının peşlinen kabulü, huku
ka, kainıun yapma tekniğine, kanunların objek
tifliğine aykırı düşer...» 

«Adalet Bakanı dâva açmak için yazılı emir 
verecek. Emir vereceği teşkilât mensupları hak
kında söz sahibi olmaması düşünülemez.» deni
yor. Bu noktayı da açiklamak lüzumunu hisse
diyoruz : 

Ceza Muhakemeleri! Usulü Kanununda yü
rütme gücünün, kanunların tatbikini istemesi 
hususunda tek bir maldde vardır. Bu madde ile 
Adalet Bakanı her hangi bir konuda bir dâva
nın açılması hususunda bir talepte bulunursa, 
bu talebi savcı is'af 'etmekle, yerime getirmekle 
mükelleftir, işte bahsedilen emir, tek bir nok
tadadır, tek bör husustadır. Bu da kuvvetler 
ayrılığının icaJbı, yürütme güdünün kanunların 
tatbikini temin etmekteki vazifesinin icalbıidır. 
Savcının buradaki fonksiyonunu biraz sonra izah 
edeceğim. Aslında savcı işi mahkemeye intikal 
ettirmekle iktifa ediyor, Onun ilerisinde bir emir 

alamıyor. Hattâ dahası var, dâva açtığı konu
nun, Adalet, Bakanının enirime rağmen, ileride 
mahkeme safahatı sırasında beraatini dahi ta-
lebedefbilir. 

2556 sayılı Kanunun 85 nci maddesi ile, «Müd
deiumumilik teşkilâtı Adalet Bakanının idaresi 
altındadır.» deniyor. Bura'da dikkat buyurulur-
sa, «Müddeüaımumdlik Adalet Bakanının emri 
altındadır.» demiyor, «Müddeiumumilik Teşki
lâtı» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım; Ihaddizıaltanda çok 
önemli bir kanunun müzakeresi baJhils konusudur. 
Sayın Adalet Bakanlığının, Anayasa Mahkeme
sine intikal eden dâva sebebiyle Danıştaym Be
şinci Daire Başkanlığına verdiği bir itirazna-
mesi var. O itiraznamesinde diyor ki: «Bu mad
delerin uygulanmasında Anayasaya aykırı bir 
şey yolrtur, benim tasarruflarımda 137 nci 
maddeye aykırı bir husus yoktur.» Şu sebep
leri bir bir Danıştay Beşinci Daire Başkanlığı
na veriyor ve Anayasaya aykırılık iddiasını 
reddediniz diyor. Adalet Bakanlığı bu sebeple
ri aynen veriyor. Danıştay Beşinci Dairesi ek
seriyetle verdiği kararda, «Sayın Adalet Ba
kanlığı, taleplerinizi inceledim, doğru değil, bu 
taleplerinizi reddettim, Anayasa Mahkemesine 
bu iki maddenin iptali için dâva açtım.» diyor. 
Anayasa Mahkemesi de tarih ve numarasını 
verdiğim, yani bundan iki sene evvel verdiği 
kararında aynen bir madde halinde zikrederek 
diyor ki, «Adalet Bakanlığının Danıştay Beşin
ci Daire Başkanlığına verdiği itirazında ileri 
sürdüğü sebeplerin tamamını reddediyorum. 
Hiçbirisi haklı değildir.». 

Şimdi, Hükümet tutuyor, hazırladığı tasarı 
ile, Anayasa Mahkemesinin kesinlikle reddetti
ği sebeplere dayanarak aynı kanunu yeniden 
getiriyor. Bu, her şeyden evvel Anayasanın bil
hassa 152 nci maddesinin Anayasa Mahkemesi 
kararlarının aynen uygulanması ilkesine, ku
ralına aykırı bir davranıştır. 

Şimdi kısaca Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararında dere edilen sebepleri hülâsa edece
ğim ve biraz evvel hülâsa ettiğim Hükümetin 
gerekçelerinin Anayasa Mahkemesince ne şekil
de bir bir reddedilmiş olduğunu açıklıyacağım. 

Anayasa Mahkemesi bu kararında diyor ki, 
«Anayasanın 137 nci maddesi ile teminatın ne 
amaçla sağlanacağı belirtilmekte olup, temina-
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tın kapsamı hakkında açıklama yoktur. Bu se-
bepl&.ereği açısından ne gibi bir durumun ger
çekleştirilmesi ile teminat sağlanmış olur? 
137 nci maddedeki teminat kişiliğin öneminden 

. değil, görevin öneminden verilmiştir. Bu ne
denle bu madde kanun yapana bu görevi veri
yor.» 

Bunlar Anayasa Mahkemesinin kararının 
gerekçesinden aynen aldığım sözlerdir. Daha 
açık deyimi ile, teminatın ereği ise, görevliyi 
siyasi güc sahiplerinin etkisinden uzak tutmak
tır. Savcılara teminat verilmesi hakkındaki 137 
nci maddenin ereği budur diyor. 

Savcı, tahakkuk âmiri, infaz araç ve gereç 
temini gibi idari görevlere sahibolsa dahi, âm
me dâvası, ceza dâvası açma yetkisine sahiptir. 
Bu yetki vatandaşı suçlama yetkisidir. Hattâ 
bu hususta Hükümet tasarısının gerekçesinde 
de bahsediliyor. Vatandaşı suçlama yetkisi, 
denilebilir ki, ıhâkimin yetkisinden önce gelen 
ve en az hâkimin yetkisi kadar önemli olan bir 
yetkidir. 

KEMAL KAYA (Kars) — Neye yarar? 

O. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZAT-
LI (Devamla) — Neye yarıyacağını izah ede
ceğim, mutabık kalacağız. 

Medeni ulusların birçoğunda bir vatandaşı 
suçlamak için birtakım jüriler teşkil edilmek
tedir. Ancak o jürilerden geçtikten sonra bir 
kimsenin suçluluğuna karar verilmektedir. Biz
de ise bu önemli yetki yalnız savcıya veriliyor. 
Savcı her hangi bir kimse hakkında âmr:e dâ
vası açtığı zaman, ona itiraz hakkımız da yok
tur. Bu karar kesindir. Şimdi, bir söz vardır, 
onunla bu konudaki görevin önemini belirtme
ye çalışacağım: «Bir işin şüyuu vukuundan be
terdir.» denir. Suçlanan, zan altında bulunan in
san yıllarca, mahkemeden karar alıncaya ka
dar, suçsuzluğunu ispat edinceye kadar toplum 
huzurunda suçlu olma durumuna düşecektir. 
Bu bakımdan arkadaşım bu görevin çok önemli 
olduğu hususunda zannederim benimle beraber
dirler. 

KEMAL KAYA (Kars) — Delilleri kim tak
dir edecek? 

C. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Devamla) — O noktaya temas edeceğim, bi
razdan geleceğim. 

19 . 12 . 1969, O : 2 

Savcı, bunun dışında delilleri toplar. Arka
daşım, «Delilleri kim takdir eder mi?» diyor
lar. Bu konularda rahatça anlaşacağız. 

Savcı delilleri toplar, gerekirse ceza dâvası
nı açmaz, takipsizlik verir, ilk ve son tahki
kat safhasında ve mahkemede umumun (yani 
âmmenin) temsilcisi olarak hukuku ve adaleti 
savunur. Bu sebeple, ceza adaletinin yansızlık 
içinde gerçekleşmesi, hâkimden önce savcının 
siyasi gücün etkisinden kaygılanmaksızın ka
rar verip işlemler yapabilmesine bağlıdır. Ana
yasanın, savcılara ilişkin hükümlere yürütmeyi 
düzenliyen maddeler arasında değil, yargıya 
ilişkin maddeler arasında yer vermesi, Devlet 
memurları için 118 nci maddede genel bir temi
nat hükmü varken savcılar için ayrı bir mad
deyle teminat sağlaması, Anayasa kurucusunun 
yargı ile savcılara özel ve ayrı bir önem verdiği 
anlamına gelir. Siyasi güc sahibinden çekine
rek, dâva açılmıyacak bir iş için dâva açabilir 
veya dâva açılması gereken iş için takipsizlik 
vermeye mecbur kalabilir. Olur olmaz görev 
yerinin değişmesinin görevliler üzerindeki etki
si büyüktür ve kötüdür. Anayasa, savcıların 
bu gibi kaygılar etkisinde kalarak işlem yapma
larını veya işlem yapmaktan kaçınmalarını ön
lemek için bir hukukî düzen sağlanmasını em
retmiştir. Anayasanın 114 ncü maddesindeki 
idari denetim savcılar için kâfi görülmediğin
den, 137 nci maddesindeki teminata ayrıca yer 
verilmiştir. Yargı denetimi teminatı gereksiz 
kılmaz. Yani, savcıyı ben naklettim, o da git
sin Danıştayda dâva açsın demek kâfi değildir. 
Esasen Anayasamız da idari denetimi bile bile, 
ayrıca bir teminatı bu 137 nci madde ile bunun 
için emretmiştir. 

«Dâva açmak için Bakanın savcıya emir ver- -
me yetkisi varsa da, bunun dışında adlî görev
lerde Bakanın emir verme yetkisi yoktur.» 

Anayasanın 105 nci maddesine sığınılarak 
da Bakana bir yetki tanınamaz. Bu teminatı da 
Anayasa istemiştir. 105 nci madde sebebiyle 
teminatlı savcının eyleminden dolayı Bakan 
sorumlu tutulamaz. 

«Bakanın dâva açma konusundaki emri din
lenmezse savcı hakkında disiplin cezası, cezai 
takibat icra etmek mümkündür.» Bunun için 
savcının illâ nakli gereklidir, demek, yani Ada
let Bakanının emrini tutmadı diye, buna disip
lin cezası vermek, hakkında takibat açmak, 
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mahkûmiyetini istemek yerine illâ nakletmek 
de zorunlu bir çare değildir. 

«Balkan naklin gerektiğine kaani olursa...» 
Bu söz de aynen Anayasa Mahkemesinin kara
rının gerekçesinden alınmış. Kelime kelime ay
nen tekrar ediyorum. Çünkü bu kısım da çok 
önemli. Biraz sonra kabul edilecek kanunun ne 
ölçüde Anayasaya uygunluğunun ve bir defa 
daha Anayasayı ihlâl edip etmediğimizin tes-
biti, anlaşılması için dikkatle nazara alınması 
gereken sözdür. 

«... Bakan, yetkili tarafsız kuruldan ivedi
likle karar alarak savcının yerini değiştirme 
yoluna gidebilir...», «Yetkili tarafsız kurul» tâ
birini kullanıyor. Hükümet tasarısında «ayrı 
kurul olamaz» iddiasına karşılık, bir ayrı ku
rul, bir tarafsız kuruldan Anayasa Mahkemesi 
özellikle (bahsediyor. Bu teminatın belki ken
dine özel sakıncaları olacaktır, ama teminat ol
mayışının da sakıncaları olacaktır. Bizim Ana
yasamız bu iki sakıncayı da hesabederek temi
natlı olmayı kabul etmiştir. Kaldı ki, temina
tın meydana getireceği sakıncaların teminat 
çerçevesi içinde alınacak birtakım tedbirlerle 
önlenmesi de kabildir. Ayrıca biraz evvel bah
settiğim gibi, Anayasa Mahkemesi kararının 
bir pasajında da, Hükümetin biraz evvel bah
settiğim gerekçesinde ileri sürülen ve aynı ge
rekçeye istinaden Danıştay 5 nci Dairesine mü
racaat ettiği sebeplerin de varit olmadığı husu
su, reddedildiği hususu, keza sarahaten belir
tilmektedir. 

Halkın gözünde savcı teminatsız görevli ola
rak gözükürse, halk bundan /tedirginlik duyar 
ve sosyal iç huzur bozulur, yok olur. Savcıla
rın, daha önce Anayasa Mahkemesince iptal 
olunan maddeye göre, nakli hususunu yine Ana
yasa Mahkemesi bahsettiğim kararının bir ye
rinde - aynı sözlerle tekrar ediyorum - şu şekil
de niteliyor : «Bu nakil kurulunda bulunanlar, 
(yani daire müdürleri, genel müdürler) hukukî 
durumca Bakana karşı doğrudan doğruya ida
ri murakabe zinciri içindedirler.» 

Yani, şimdi bizim hazırlamak istediğimiz ve
yahut biraz sonra kabul edilip edilmiyeceği hu
susunu müzakere edeceğimiz tasarıda, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığı altında Za-
tişleri Müdürünün, Ceza İğleri Müdürünün ve 
diğer müdüramn iştiraki ile kurulacak Atama 
ve Nakil Kurulundaki kimseler için Anayasa 
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Mahkemesinin daha evvelden verdiği kararda 
tavsifi ve onların tarafsızlığı, onların teminat 
yönünden görevini yapıp yapamıyacağı husu
sundaki kanaati ve kararı şudur, bu cümleyi 
tekrar ediyorum: «Bu kurullarda bulunanlar 
hukukî durumca Bakana karşı doğrudan doğ
ruya idari murakabe zinciri içindedirler. Bun
dan dolayı bu nitelikteki bir kurulun düşüncesi 
Bakan için bağlayıcı bulunsa bile...» 

Halihazır kurul, bağlayıcı karar alacak, ni
hai karar alacak. 7 kişi; dördü ile toplanabile
cek, ikisiyle savcıların yerini değiştirecek. Bun
lar bağlayıcı karar alıyorlar, kesin artık. 

«... Bakanı bağlasa bile, yine bir teminat sa
yılmam» diyor. Anayasa Mahkemesinin bu dü
şünce ve kararı karşısında, şimdi his Adalet Ba
kanlığı olarak aynı Anayasaya aykırı yeni bir 
düzeni getirmekte ısrar etmiş duruma düşmüş 
oluyoruz, kanısındayız. Anayasa Mahkemesi ka
rarım bu suretle bir nevi tanımama, yani onun 
geçersin hale gelmesi yolunu seçmiş oluyoruz. 
Bu hareketimiz her zaman bu kürsüden şikâyet 
ettiğimiz anarşiyi doğurur. Çünkü öncelikle 
Yüce Meclisin kendi yasasına sahip çıkması ge
rekir. Bu nedenle bu konulara samimiyetle eğil
mek istiyorum. Her hangi bir hesabımız veya
hut her hangi bir endişemiz, düşüncemiz yok
tur. istiyoruz ki, şu Meclisten çıkacak kanun 
kanunların en iyisi olsun. Daha güzelini bulalım 
arzusu ile burada bu konudara önem verdiğimi 
ve bu konular üzerinde fikrimi beyan ettiğimi 
arz etmek isterim. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin, «Böyle bir 
tasan gelirse Anayasaya aykırıdır» diyecek ka
dar kesinlikle neticeye bağladığı bir hususta, 
&ym mahiyette yeni bir tasarıyı getirmekle 
152 nci maddesindeki müeyyideyi hesaba kat
mamış duruma düşüyoruz. 152 nci madde di
yor ki; «Anayasa Mahkemesi kararları yürüt
me, yasama, idare tarafından aynen uygulanır.» 
Biz şimdi yeni tasarıyı çıkardığımız takdirde, 
Anayasa Mahkemesinin biraz evvel hülâsa etti
ğim kararını uygulamak istemediğimiz sonucu
nu çıkarmış olacağız, sonucunu tescil etmiş ola
cağız. 

Bu sonuç ne olacak? Belki bu kadar kesin 
iddia etmeye beni haklı bulamıyabilirsiniz, 
ama bu sonuç §u olacaktır : Kanaatimiz o ki, 
bu gerekçe ile daha evvel iptal kararı vermiş 
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olan Anayasa Mahkemesi, ki hukukta bir istik
rar var malûmunuz, dün beyaz (dediğine bugün 
siyah derse hukukun niteliğinde, hukukun se
viyesinde (büyük kayba uğrarız, bu itibarla iki 
sene evvel Anayasaya aykırı dediği bir ko
nuyu bugün aynen bu Meclisten geçirip ka-
nunlaştınrsak (bilirsiniz bir dâva ne kadar za
manda bitiyor, diyelim iki ay, üç ayda bitiyor) 
iki ay, üç ay sonra Anayasa Mahkemesi, ev
velki verdiği sözleri, evvelki tescil ettiği hu
kuk kurallarına saygılı oîımak mecburiyetini 
duyacağından, tekrar bir iptal kararı verecek
tir. 

Bu iptal karanından zannedersem toplum 
zarar görecektir. Biz de zarar göreceğiz; göre
vini iyi yapmamış, meseleleri iyi incelememiş 
bir toplum, bir âmme müessesesi haline gelece
ğiz. !Bu, Yüce Meclisin, Parlâmentonun iti
barı için iyi bir sonuç olmaz. Biz arzu ediyo
ruz ki, hakikaten buradan çıkacak kadar mut
lak iyi ve mevcut yasalara saygılı bir sonuç, 
bir karar olsun. Yıllardır sürüncemede kalan 
savcılarım bu kötü durumu, böyle yeni bir ip
tal karan ile karşı karşıya kaldık mı, bir müd
det daha devam edecek demektir. Bundan top
lum da büyük zarar görecektir. Bu sebeple; 
bu kanunun şurada gerçeklerin ışığı altında, 
elbirliği ile bir defa olsun iyice tetkik edilme
sini, Anayasa Mahkemesi karannm gerekçe
sinde kesin olarak ifade edilen, Anayasaya 
aykırılık nedenlerinin tetkik edilmesini veya 
(tamamiyle vicdanının sesine uygun olarak bu
rada düşüncelerimi arz eden arkadaşınızın dü
şüncelerine iltifat edilmesini bilhassa istirham 
etmek istiyeceğim. O kadar inanıyorum ki, bu 
konuda belki 6 ay sonra, belki bir yıl sonra 
Anayasa Mahkemesanin iptal karannı, belki 
de şurada çıkıp tekrar ifade ederek, size bun
dan bir yıl evvel bunu bahsetmiştim, bakın 
aynı sonuç yine çıktı, demek durumunda kala
cağım. Bu kadar bu konuda savunduğum fikir
lere inanıyorum. 

Konunun önemini belirtmek için, izin ve
rirseniz bir miktar da savcının görevinin ehem
miyetini belirtmek için hayattan ve hayata in
tikal eden sonuçlarından misaller arz etmek 
istiyeceğim. Savcının ve teminatımın önemini 
bu münasebetle, bu misallerle saptamaya çalı
şacağım. 

Birçok uluslarda, biraz evvel söylediğim 
gibi, jürilerin yaptığı suçlama yetkisini biz
de savcı yapıyor. Savcı bu konuda hiçbir kay
da, şarta tabi değil ve en küçük bir ihbar üze
rine her hangi bir masum vatandaşı suçlamak, 
kesin olarak suçlamak yetkisine sahip. Bu 
yetki, kanaatim odur ki, hâkimlerin yetkisin
den hiç de az bir yetki değildir. Biraz evvel 
bir arkadaşım, «Savcının takdir hakkı yoktur, 
delilleri münakaşa edemez» buyurdular. Dbğ-
ru ama, mahkemenin de dâva açma hakkı yok
tur. Mahkemenin de bütün toplumun gözü 
önünde, belki binlerce defa tekrar edilmiş olan 
cinayetleri, suçlan yakalayıp, suçlusunu mey
dana çıkarmak, suçlusunu yakalamak, onun 
delillerini bulmak yetkisi yoktur. Mahkeme 
böyle bir hâdise karşısında, ne kadar bağım
sız olursa olsun, bütün dünya devletlerinde 
olduğu gibi bizde de sadece seyirci kalabilir. 
Bu itibarla savcının görevini küçümsememek 
gerekir kanaatindeyim. Her toplum gibi bizde 
de her gün yüzlerce olay oluyor, suç işleniyor. 
Bilhassa bunu tasrih ediyorum, «her toplum 
gibi» diyorum. Yani, «yalnız Türkiye» demek 
gibi, önemli bir konuda politik bir vasata gir
mek istemediğimizi ifade için tasrih ediyorum 
tekrar. 

Bütün bunlar savcıya intikal ediyor. Bu 
kürsüde en çok zabıtadan, zabıta vakalann-
dan, asayişten şikâyet ediyoruz. 

Şimdi, buraya bilhassa, arkadaşlanmım dik
katimi çekmek isterim. Biz bir konuda anla
şamıyoruz ve belki de sayın Riyaset makamını 
zaman zaman bunun için taciz edecek kadar 
rahatsızlık duyduğumuz yanlışlıklar oluyor. 
Savcının görev hududu nereye kadar gidiyor, 
malî zabıtanın görev hududu nereye kadar gi
diyor; samimiyetle söylüyorum, gerek içişleri 
Bakanının, gerekse Başbakanın beyanatımda 
dahi bir vuzuh bulamadım, aksine kanşıkhk 
buldum. Bunu onları tenkid için bahsetmiyorum, 
normal bir şey. Ben kendi meslekimde nasıl 
muayyen bir sahada daha fazla ihtisas yapmak 
imkânını bulmuşsam, bu benim için bir üstün
lük olmadığı gibi, Başbakanlık yapan bir muh
terem insan da kendi sahasında, özellikle bir sa-
İrda daha fazla ihtisas sahibi olabilir. O itibarla 
hu önemli konudan, cavcıların görevinin ehemmi
yetini de belirtmek için bahsedeceğim. 
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Bu şikâyetleri öneleme çaresi tamamen sav
cıya ve savcının teminatına bağlıdır. Savcının 
siyasi yolla baskı altında tutulamıyacağı bili
nirse, bu kanaati hâkim kılarsak, savcıya bunun 
için gerekli kanuni teminatları verirsek, siyasi 
güce güvenerek işlenen suçlar, cinayetler iş-
lenmiyecektir. Ama bu siyasi güc kim? Kim 
olursa olsun. Bugün (A) partisi yarın bir (B) 
partisi olacak. Demokrasiye inanıyorsak, bu 
gerçek. Savcı siyasi güçlerden korkmadan te
minatlı bir hukuk düzeni içinde vazife gö
rürse, işlenen her suç hakkında çekinmeden 
dâva açacaktır. Şu veya bu endişe ile masum 
kimseler suçlanmıyacaktır, zan altında tutul
mayacaktır, mahkemelerde bu masum insanlar 
yıllarca sürünmek mecburiyetinde kalmıyacak-
tır. Bakın savcılık teminatının getirdiği sonuç
lara. 

Savca teminat içinde olursa, çekinmeden, 
serbestçe ya bizzat veya emrindeki zabıta mari
fetiyle her suçun failini bulabilecektir. Sav
cının fail bulma konusunda, faillerin meçhul 
kalması konusunda acısı olmıyan insan yok
tur; yalhu't bu ıgibi acı vakalara şalhidolmıyan 
insan yoktur zannediyorum, toplum içinde; 
ama belki h!er toplumda var, bizde de çok. En 
önemlisi, «Suçlu» diye mahkemeye gönderilen 
kimse suçunun cezasını mutlaka görecektir. 
Çünkü savcı çekinmeden delilleri arıyacak, 
bulacak, tahkikatı,, dosyayı mahkûmiyete yete
cek hale getirecektir. Biz burada milletvekili 
olarak bu kürsüden bâzan murakabe vazi
femizi yapmak istiyoruz, diyoruz ki, Sayın 
İçişleri Bakanı, siz, şu şu şu suçun failini bu
lamıyorsunuz. Efendim, diyor ben dâva açtım, 
verdim mahkemeye, daha benim yetkim kal
madı; Anayasanın, mahkemelere intikal eden 
meseleler hakkında yürütmenin, icranın be
yanda bulunamıyacağı yasağa girdim, diyor. 
Halbuki konu böyle değil. Buradaki şikâyet 
mahkeme safahatındaki şikâyet değil. Mah
keme, yeniden, bilhassa sıcağı sıcağına hâdi
senin delililerini toplayıp da sorumluyu mah
kûm edilecek bir safhaya getirilmemiş ve
ya doğru dürüst delilleri bulunarak getiril
memiş bir dâvada mutlaka beyanat vermeye 
mecbur. Başka çaresi yok, Daha evvel savcı 
delilileri tam toplamış da bir mahkûmiyet ka
ran çıkmasını temin edecek kesinlikte,, bilhas
sa hâdisenin hemen akabinde, insanların psi

kolojik zarfları var. (biliyorsunuz, bu psdıkolo-
jılk zaıflar savcı için, zabıta içim en büyük 
delildir ve suç işliyen kimseler hâdiselerin aka
binde tevil yapma imkânını bulamazlar, ter
tip yapma imkânını bulamazlar, bir kelime ile 
suçlarını gizleme, maskeleme imkânını bula
mazlar. Ama araya zaman girdi mi, bütün bun
ları yapabilirler. Yani, mahkjeme bilâhara ça
ba da gösterse, savcı da kendisi ile beraber 
olsa, üzerinden birkaç gün geçmiş veya bir
kaç ay geçmiş bir suçtan dolayı yeni delil bu
lup mahkûmiyet kararı vermeye imkân yok
tur. O halde, hepimizin dert yandığı, işlenen 
suçların faillerinin ceza görmemesi konusu, 
netice itibariyle savcılık konusuna kadar ge
lip, dayanıyor. Bu işte en önemli görev yahut 
bu işin tam olarak yapılması hususu savcının 
görevini tam olarak yapmasına bağlanmış olu
yor. Bugünkü yürürlükteki mevzuatımız ke-

; sim olarak budur. Mahkeme ceza verecek» suç
luluğa kanaat gjetirecek imkâna kavuşturulmuş, 
yani daha açık deyimi ile, suçluyu mutlak ce
zalandırma imkânını bulmuş olacaktır. 

O halde, «Beraet kararı çıktı.. Niye beraet 
etti? Suçun faili bulunmadı» dediğimiz zaman, 
Sayın Hükümet üyelerimi, «bu konu bizi alâka
dar etmez» demeye hakları yoktur, mesuliyet
leri buraya kadar da gelmektedir. Hattâ, 
(Türkiye'de bugün % 90 bir uygulama var: Fi
lân suç işlendi.. Savcı olsun, zabıta olsun bir 
araştırma yapar,, o suç yerinde kim var, top
lumda kim var; Ahmet, Mehmet orada idi, gör
dük, tamam, iki de bekçi, orada görmüşler.. 
Doğru ama, farzımuhal yaralı varsa el uzat
tı mı, kavga varsa karıştı mı, cinayet varsa 
cinayete katıldı mı, bunun için delil yok. Hâ
dise yerinde bulundu; eh belki bu bize ip uçu 
verir düşüncesi ile alınır, nezarete götürülür, 
derken başka suçlu bulunamaz,, bu kişi bir 
bakarsınız suçlu olarak mahkemeyi boylamış. 

Şimdi, mahkeme ne ile tevkif kararı veri
yor? Sayın İçişleri Bakanı lütfetsinler Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunun 104 ncü madde
sini bir okusunlar. Tevkif kararı bir mahkû
miyet değildir; tevkif kararı bir tedbirdir. 
En küçük bir şüphe, hattâ zabıtanın; efendim 
delililer tesir altında kalıyor;, bize yardımcı olun, 
şeklindeki bir tutanağı hâkimi tedbir almaya 
zorlayabilir. Hâkimin böyle bir tedbir almış ol-

/ ması, bir kişiyi tevkif etmiş olması bizde şu 
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sonucu doğuruyor: İçişleri Bakanı çekiliyor, 
tamam vazifem bitti, tevkif edildi ya.. Başba
kan farzımuhal, dollayısiyle ilgili ise bu konu 
ile, efendim suçlu yakalandı, hem de beş kişi! 
(tevkif edildi diyoruz. Olmadı, biamedi, bitme
di. Acaba bu tevkif kararı cılktı, ama delil var 
mı?.. Yarın bunların beraet etmiycceği husu
sunda en küçük bir şey var mı elde? Önemli 
olan bu. Bu delili hâkim bulamıyor. 

Şimdi burada kalkıp, efendim hâkimlerin 
görevine müdahale ölür, (biz bunu Iburalda tartı
şamayız, (diyemeyiz. ıGörev devam ediyor, so-
rumluluk 'devam ediyor. Mahkemeye getirilen 
tahkikat »evrakı (içindeki yapılan vazifenin (dere
cesi nedir? Ne demece başarılı olmuşuz Farzı-
maJhal (tek ibir istatistikle bunu Isorabilrsıiriiz. 
Açılan ceza dâvalarından ine ımiktarı mahkûmi-
miyet ile neticelenebilmiş? İBunun neticesini 
buraya getirin, o zaman hep beraber diyelim 
ki, arkadaş yeryüzündeki (mahkumiyet karar
larına oranda iTürikıiyetöeki mahkûmiyet karar-
laınnın oranı daha yüksek, (binaenaleyh (zabıta 
vazifesini yapmış. Bu sonucu getirmeden, bir 
tevkif kararı çıktı diye isitirahalte çekilmek, me
sele ile olan ilgimizi (kesmek (doğru değildir. 

Savcılar bu (şekilde, her türlü tesirden tuzak 
olarak tam vazife yapabildikleri takdirdedir 
ki, mahkemelerden yüksek oranda imahkûmiyet 
kanarı çıkacak ve (ancak o zaman intikam duy
gusu (ile işlenen cinayetler, suçlar Itamıamen ön
lenmiş olacak. Savcının iyi görev yakmasının 
dolaylı /bir etkisi olarak farz (ediyorum. 

Bundan başka sayın laırkadaşlanim, B'avcı her 
türlü endişeden uzak olarak delilleri tam topla
mış, yeterli bir tahkikat ile, yani mahkûmiyet 
kararını kolaylıkla verebilecek yeterli delillerle 
mahkemeye dâvayı linitiıkal etltıirmişse, o >t&kdir-
de mahkeme ıbugün gördüğümüz gib'i ceza dâva
larını mzun uzun talik etme, uzun (uzun dâvala
rı sürüncemede (bırakma yoluna gitmiyecekitir. 
Çünkü, Iderlıi ItopîU, delilleri mükemmel bir dos
ya (karşısındadır. İBunları toplayıp derhal ne-
ticelendirecektir. Sebebi şu : (Mahkemeler, açıl
mış dâvada, aleyhiıılde âmme Idâvaısı açılmış 
olan kimsenin sııçsuzluğu-nlda veya suçluluğun
da (kesin bir Ikanıaat elde etmek istiyor. ÎBu ka-
naaiti mevcut deliller vermüyor. Vermedikçe be
raat veremiyor, vicdanı (müsıajade etmiyor; mah
kûmiyet veremiyor, vicdan müsaade etmiyor, 

bu (kâfi değil, bir (aydınlık yok, berraklık yok 
dosyada. Savcının yaptığı son talhkifcat da ni
hayet laynı ifadelerin tekrarı imalhiyetinde. Ne 
yapıyor bu defa?.. BeM zamanla yeni ipuçları, 
belki samanla yeni deliller mahkemede bulabi
lirim. Bu itibarla; bu iki kararı da Veremediği
ne göre, henüz kanaat elde edemediğime gftre 
en iyi çare zaman, yani talik, yani dâvaların 
uzaması. O halde, dâvaların sürüncemede kal
ması hususundaki şikâyetimizin kaynağı, savcı. 

Şimdi arkadaşlarım; iadlî ıgörevin İAnayasa'-
nın iarzu ettiği teminat içinde toplumun yararı
na işlemesi için çarelerden (birisi (olan savcı te
minatı, Anayasa Mahkemelinin (deyimi ile, 
onun kaısdi ile, mutlak (bir (teminat, Adlaîiet Ba
kanlığının (dışında bağımsız bir (kurulun, Adalet 
Balkanının emri [altında olmıyan, lonldan ayrı 
bir (kuruluşun iteşkıil edilmesi ile sağlanacaktır. 
Bu halde, savcı, kendisine lâzım olan teminata 
kavuşmuş olacaktır. 

Ancak, burada ikinci İbir çare, 'ikinci bir 
nokta daha var, onu da belirteyim, bu konuda
ki fikirlerimin gerçeklere, ilme (mutabakatını 
bu suretle (sağlamış olacağım, ikinci husus şu : 

Bugün savcıların emri (altında adlî tahki
katları idare eden, yürüten, delil toplıyan za
bıta, -adlî zabıta değil. İBir cinayet işlemdi, bir 
suç işlendi, savcının emrinde çalışıyor. O za
bıta İçişleri Bakanının emrinde; (İdari zabıta. 
O itibarla, şu tasarı vesilesi lile ışunu kesimlikle 
söylemek isterim ki, eğer hükümet, gerek adlî 
görev yapan zabıtaya, gerekse savcılara vesa
yet etmek hususundaki (arzusunu terk ederse 
V3 (bunları Anayasanın kaısdettiği mânada temi
nata kavuşturur ise, bugün şikâyet ettiğimiz ve 
hepimizin (her gün şaıhıildoMuğu asayişsizlik va
kaları ortadan ibüyük 'miktarda kalkmış ola
caktır. 

Kanaatimiz (odur iki, Isavcı bir (tahkikatta tam 
görevini yapamamış 'ise, Ihazırladığımız !bir ka
nunu müzakere ettiğimiz için savcının özel yete-
ndk'eırinden bahsetmiyorum, yanlız kanun va
simin savcıya <ve savcılık müessesesine vermesi 
ne olaibilir; onu görüştüğümüz için özelliklerin
den ıbahsetmısksizin vereıbileceğimiz imkânlar 
nediır, onlardan 'bahsediyorum. Savcının iyi va
zife yapması için kendisine ihtiyacı olan temi
natı vermemiz gerekir. Eğer, (bir savcı vazifesi
ni 'tam yapamamış ise, iki sebepten birisi var-
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dır; ya yeteri kadar teminata sahip değildir 
veyaJhutta gücü yetmemiştir, üücünün yetme-
yişi, biraz evvel söylediğim g-ilbi; kendi emrini 
icra etmesi icabeden zabıita, kendi emrinde de
ğildir, İçişleri Bakanının emrindedir, içişleri 
Balkanı 'tâyin eder, içişleri Bakanı cezalandırır, 
İçişleri Bakanı her türlü özlük işlerini elinde 
tutar. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı olacak, yanlış 
ifade ettiniz ıber halde. 

VAHİT 'BOZATLI (Devamla) ^- Savcının 
tâyini değil efendim, zabıta diye bahsettim. 

Burada savcının emrinde iadlî görev yapan, 
adlî zabıtanın, biraz evvel söylediğim gibi, ta
mamen içişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluş 
olması nedeniyle her türlü 'savcılık hizmetlerin
de toplumun gerek adlî zabıtanın, gerekse onun 
âmiri durumunda olan savcının (tarafsız kal
dığında şüpheye düşmesi, 'bugünkü tasarı kabul 
edildiği takdirde, normal olacaktır. 1969 sene
sinde aynı konuda bir tasarı getirilmiş o müna
sebetle kamu lüyu da, ilim adamları da, savcı
lık müesesesi hakkındaki düşüncelerini duyur
muştu. 1969 yılında liliim adamları, ceza hukuku 
profesörleri kesinlikle yön 'alldılar. Farzedelim 
ki, biran biz, 'savcıların teminatından, Ana
yasanın 137 nci (maddesinden yahut Anayasa 
Mahkemesi (kararından gerçek mânayı çıkara
mıyoruz, hata ediyoruz, ilim adamlarımız, en 
yetkili kimseler, İnatta 'bugün, (mesleklerinde ye
tişmiş, 'otorite (sayılan insanlar, bunlar bir bil
diri yayınlıyorlar ve 'bu bildiride deniliyor ki; 
«Savcıların, Anayasanın 137 noi [maddesinde 
kasdedilen teminata kavuşimaları liıçin, Adalet 
Bakanlığının dışında kurulacak Ibir kurul ile 
nakil ve atanmaları yapılması zaruridir» İlim 
adamlarının ve Anayasa Mahkemesinin görüşü 
•bu. Öbür taraftan Adalet Bakanlığı, illâ sav
cıların nakil ve tâyini hususundaki selâbiye-
tini vermemek yönünde 'İsrar ediyor. Benim 
görüşüme ıgöre bu psikolojik bir nedene daya
nıyor. Şöyle İki; Ibilhaşsa hayatın gerçekleri bu, 
Adalet Bakanlığında senelerce bu yetkileri sık 
sık kullanmış ve buna alışmış, bu zaafı nede
niyle, yani Ibu yetkiyi vermeme hususundaki 
duygusal sebeplerle bu tasarı bir defa daha 
Yüce Meclisin huzuruna gelmiş oluyor. Başka 
hiç'bir toplumsal fayda yoktur. 

Usule ait bir noktaya da, izin verirseniz, 
temas ettikten sonra sözleriimi bitireceğim. 
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Adalet Komisyonunda üyeyiz, Meclisin toplan
tısı olmadığı birgün bir davet aldık ve Savcılar 
Kanununun görüşüleceğini ıo münasebetle öğ
rendik. Salona gittiğimiz zaman Hükümet tem
silcisinin ve Komisyon Başkanının elinde tasa
rının birer kopyalarını gördük, oradan okunu
yor. Okunma bitti ve oylama yapıldı, sonra
dan, «tasarı kabul edildi» dendi. Bendeniz, oku
madım, okuma imkânını (bulamadım. Biz oy 
verirken Öncelikle bir defa tetkik edeceğiz, 
vicdani kanaatimizi elde ettik diyeceğiz, kanaat 
sahibi olduk diyeceğiz, ondan sonra ellimizi 
kaldıracağız. Fakat 'bu imkân verilmedi. Bu .im
kân yalnız bana değil 'hiç (birimize verilmedi. 
Arkadaşlar çıkıp da; (bırakın okumiıayı, biz bu
rada tasarının sadece yüzünü gördük, diyebile
cektir. 

Şimdi (bu, 'herşeyden evvel eşyanın tabiatına 
aykırı bir icraat. Çünkü, insanlarda görmeden 
keşfetme veya kehanette bulunma gücü yok. O 
itibarla sayın komisyonun ıbu usulsüz uygula
masını da kınamadan geçemiyeceğinı. Ve bu 
konudaki 'hukukî düşüncemiz şudur ki, hâlen 
usulüne uygun (müzakereden geçmiş muteber 
bir tasarı mevcut değildir. Hükümsüz bir tasa
rıdır, Adalet Komisyonundan geçmemiştir. 

Adalet Komisyonu Başkanı muhterem bir 
arkadaşım, elbette birtakım Sebeplerle bunu 
yaptı, başka bir kastı yok. Sebebine, izin 
verirseniz, kısaca dokunmak istiyorum. Halen, 
zannediyorum iki gün sonra, savcıların yetkiy
le başka yerlere verilmeleri, yer değiştirilmele
ri hususundaki salâhiyetin müddeti de bitti 
veya bitecek, iki gün sonra Adalet Bakanlığı 
en küçük bir icraatta bulunamıyacaktır. Ama 
elinizdeki tasarının muvakkat 1 nci maddesini 
tetkik buyurunuz. Orada diyor ki; «Atama ve 
nakil kurulu bir plân hazırlıyacaktır.» Bu 
plân için de iki aylık bir süre veriyor. Demek 
kj daha iki ay atama ve nakil işi yapılıamıya-
caktu\ Olsa olsa belki salâhiyet verme gücü 
kullanılacak. Ama, biz diyoruz ki; şurada ilmî 
gerçeklerde ve memleket menfaatinde anlaştığı
mız takdirde iki gün içinde en iyi tasarıyı çı
karabiliriz. O itibarla yani, tasarının hemen 
kabul edilmesi zaruridir. Müddetimiz bitti, şek
lindeki gerekçe bizim hata yapmamızı ve biraz 
evvel bahsettiğim Anayasanın kesin hükümle
rini çiğnememizi mazur gösteremez. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir de, 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun ha
len tadil edilmek istenilen 77 nci maddesiyle 
bir anormal durumun meydana geleceği husu
suna, dikkatinizi çekmek istiyorum. 45 sayılı 
Kanunun 69 ncu maddesi halen yürürlüktedir. 
69 ncu maddesi diyor ki; savcıların cezalandı
rılması, kadrolarının verilmesi, özlük işleri de
diğimiz o hususlarda toplanan bütün yetkileri 
12 kişiden mürekkep bir Yüksek Savcılar Ku
rulu yapar. Yani, 45 sayılı Kanunda savcıların 
durumunu ve savcıların özlük işlerini yürüten 
bir Yüksek Savcılar Kurulu halen mevcut. 12 
kişiden kurulu bunlar. Bu 12 kişinin 8 tanesi 
Yargıtay ve Cumhuriyet Başsavcılık mensup
larından, 4 tanesi de, bakanlık genel müdürle
rinden. 

Şimdi bu kurul mevcut. Biz tutuyoruz bu 
kurulun mevcudiyetine rağmen bu yeni tasarı 
ile ikinci bir kurul daha kuruyoruz. Ben, izin 
verirseniz bunun adına rahatlıkla, kırtasiyeci
lik, iş çoğaltma, diyebileceğim. Meselâ bir keli
me ile, 69 ncu maddeye bir fıkra eklemekle bu 
mesele halledilebilirdi. Savcının bütün meselele
rini, itimadedip, teslim ettiğin Yüksek Savcı
lar Kuruluna, atama ve nakil yetkisini de bir 
fıkra ilâvesiyle vermek mümkündü, iki kurul 
ayrı ayrı, birbirinden habersiz çeşitli problem
ler çıkaracak bir durum yaratıyor. 

Değerli arkadaşlarım, daha evvel de kamu 
oyuna bildirilmişti, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak görüşümüz şudur ki, biraz evvel de arz 
etmiye çalıştığım, ilim adamlarının da yayınla
dığı bildirge esaslarına uygun olarak, savcıla
rın tamamiyle tarafsız, siyasi gücün etkisinden 
uzak bir kurul tarafından atama ve nakilleri
nin yapılmasına taraftarız. Böyle bir kurulun 
kurulması zorunludur. Mevcut tasarı bunu te
min etmekten uzaktır. Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygı 
ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı; burada vuku-
bulan beyanınızda, Savcılar Kanununun tümü 
üzerinde, rapor hakkında konuşurken komis
yonda vücut bulan bir usulsüzlüğü tebarüz et
tirdiniz. 

İçtüzüğün 34 ncü maddesi uyarınca, şayet 
resmen böyle bir itirazınız varsa, her şeyden 
evvel bu kanunun muhtevasına geçmeden önce, 

usulî meseleyi halletmek için müzakere açmam 
gerek. O bakımdan zatıâlinizden soruyorum; 
resmen bu usulsüzlük yönünden talepte bulu
nuyor musunuz? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yazılı olarak 
mı vermek lâzım efendim? O durumu kınamak 
bakımından arz etmiştim. 

BAŞKAN — Evet, yani hangi yönden bir 
usulsüzlük, komisyonda cereyan eden her hangi 
bir usulsüzlük olduğu iddiasında isteniz, bunu 
usulî yönden halletmemiz gerekir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Grup Başkan-
vekilimizle temasta bulunduktan sonra yazılı 
olarak takdim edeyim. Önergeyi yazıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın komisyon, siz, komisyon olarak işin 

esasına geçmeden bir beyanda bulunacak mı
sınız? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — önerge okunduktan 
sonra beyanda bulunalım, efendim. 

BAŞKAN — Evet; Sayın Bozatlı, Başkan
lığa vermiş olduğu önergesinde «45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine dair, Adalet 
Komisyonundan geçmiş ve gelmiş bulunan tasa
rının, komisyonda usulüne uygun görüşmeye 
tabi tutulmasını teminen komisyona iadesi arz 
ve teklif olunur.» demektedir. 

Komisyonda bu kanun tasarısının usulüne 
uygun şekilde müzakere olunmadığı iddiası var. 
Evvelâ komisyondan salimen tasarı Meclise in
tikâl etmiş midir, etmemiş midir; o meseleyi 
halletmemiz icabeder. Bu konuda komisyona 
söz veriyorum. 

Komisyon adına 'Sayın Arıkan, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Sayın Başkan, muh
terem Milletvekilleri; 

22 INisan 1962 tarihli ve 45 sayıl, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiMirilmesine dair bulunan Hükümet tasarısı 
Adalet Komisyonuna tevdi edilmiş ve 5.12.1969 
tarihinde komisyonumuz toplanarak 'bu tasarıyı 
inceliyeceği (arkadaşlarımızın vestiyerde bulu
nan dolaplarına atılan 'kâğıtlarla bildirilmiştir. 

Hakikaten bu kâğıtara, gönderilmiş bulunan 
tasarının bir sureti eklenmemiştir. Tasarının 
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süratle görüşülmesinde zaruret vardır. Zi
ra, Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 89 
ncu maddesi gereğince, savcısız kalan yerlere, 
bu maddeye göre adalet i (mekanizmasının ve 
adalet cihazının /aksamaması için Adalet Ba
kanlığının yetkili savcı göndermesine imkân ve
ren ıbu maddesi Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş ve bu iptal ihükmü 23 , ,12 . 1969 tari
hinde yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu zaruret 
göz önünde bulundurularak komisyon süratle 
toplanmıştır. 

Şimdi, tüzüğümüzün 33 ncü maddesinde; 
(Müstaceliyeti Heyeti Umumiyede kararlaştırı
lan maddelerden Ibaşka mühavvel işlerin müza
keresine ancak 48 saat sonra başlanır. 

Heyeti Umumiyede müzajkere olunan bir ka
nunun (encümene iade olunmuş bir veyahut daha 
ziyade (maddesinin (müzakeresi {bundan müstes
nadır. 

Mühavvel evrak encümen âzasından beşi ta
rafından istendiği takdirde veyahut Reisin ten
sibi üzerine encümence bastırılır.) denmektedir. 

Adalet Komisyonunda vaki müzakere esna
sında 5 arkadaşımız tarafından böyle (bir talep
te bulunulmamıştır. Müzakerelerden ve ıbu ar
kadaşımızın iddiasından anlaşıldığına göre reıis 
de böyle bir «tensibe» - arz ettiğim zaruret do-
layısiyle - gitmemiş ve arkadaşlarımızla demiş
tir ki; «maddeyi, (burada vukuf peyda edebile
ceğiniz kadar okuyalım, ondan sonra müzakere
sine geçelim. 

Sayın Sözdü (arkadaşımızın dışında arkadaş
larımızın itirazları olmamıştır, müzakeresine ge
çilmiştir. Bu sözcü arkadaşımız da, bilâhare söz 
hakkını kullanacağını beyan ederek zabta meş
ruhat vermiştir. 

Kanaatimizce [şu okuduğum fikraya göre bir 
usulsüzlük yoktur. Saygılarımla iarz eldenim. 

BAŞKAN — Buyurun, (Sayın (Bozaltlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — (Sayın Baş

kan, Bayın 'arkadaşlar; 
Biraz evvel (arz etmeye (çalışmıştım, ama bir 

usulsüzlük önergesi, bir 'tasarının (komisyona 
iade talebi şekjl'indie müracaatta bulunduğum 
'için - sayın (komisyon sözcüsünü de dinledim -
bu (konuda bir (miktar açıklama yapmak mec
buriyetini duydum. Bu (münasebetle huzurunu
za cılktım. 

Ben, biraz /evvelki, sözlerimde (arz ettiğim; 
Sayın Komisyon Başkanının (bu konuda ,her 

hangi Ibir taaksaJdı jyokttuır. Yalnız, «Müddet 
bitlti, kanunun Iheanen çıkması (zaruri, !bu iti-
'barla - kendilerinin ifade ettikleri gibi,- şu (ka
nunun Ibir Ikopyasını dize gösterme 'imkânına 
şu anda sahip değilim» dediler. 

Ben (şu anda kesinlikle şunu belirtmek is
tiyorum değerli arkadaşlarım; Ihanği (konuda 
olursa olsun, Dünyanın neresine gidersek igilde-
Him, Ihalttâ (Dünyanın en ilkel toplumuna gide
lim, (o (ilkel 'toplumda dahi bir 'ihsana, «şu hu
susta oy vereceksin, vicdanının seslini oy'unla 
ifade edeceksin» denkliği zaman, o liinsanın ka
rar vermesi için, oy vereceği (konuda bir nebze 
olsun (düşünmesi, bir nebze olsun tasanyı gör
mesi mecburidir. IBir kelimeyle 'bunu (ifade tek 
meye çallıştım, [eşyanın tabiatına (aykırı bu. 

Bahsettikleri Itüzüğün 31, 33 ncü maddele-
rin'i ben de 'tetkik letitim, İBu maddelerde, böyle 
hiçjbir (müddet verilmeksizin, okuma ve işi mü
zakere (dtme imkânını bulmaksızın, tasarının 
dış görünüşünü dahi görmelksizin, gelsin (ko
misyondan geçsin, ona b'iz îbdir vicdani (kanaat 
elide etmeden, tetkik imkânı bulmadan ıel (kal
dıralım, ;bu olmaz... [Böyle Ibir şey yaptığımız 
takdirde hukuku (temelinden sarsmış olacağı
mızı arz etmek isterim. 

NİHAT BAYEAMOĞLU (Bolu) — Muha
lefet şerhi idle yok.... 

BAŞKAN — Var efendim, Imunalefet şerhi 
var. 'Zaten |mu(halefet şerhi olmasaydı, Başkan 
olarak, konuşturmazdım. 

Sayın 'Bozatlı, bir hususu soracağım, faunada 
bir çok arkadaşın imzası var, siz komisyona 
geç mi gelmiştiniz? Komisyonda bu tıasannın 
okunmuş olması gerekir, geç mi (kalmıştınız 
acaba? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) t— ÛBen oıkunma-
ıdı /diye bir ifadede faulunmadıim (zaten, «ken
dim okuyaimadım» dedim. Müsaade ederseniz 
kürsüden İfade eldeyim. 

BAŞKAN - - Peki efendim, (anladım... 
VAHİT BOZATLI ((Sivas) — önemlidir bu 

konu, müsaade ederseniz kürsüden ifade ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

VAHİT BOZATLI l(İSivals) — Ben, komis
yona iade edilsin isteğiyle çıkmıyorum huzu
runuza, aklınıza ,'böyle b'ir (şey gelmesin. Yal
nız, olan şeyi bilmeniz lâzım. ,'Burada bile, öğ-
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rendikten sonra rahatlıkla karar vermenizi te
min için (huzurunuzu işgal ediyorum. 

Konu |şu; okundu, foiz idinleidik tasarıyı. Hat
tâ ben |şjunu söyledim (Sayın Başkana; «alın
mayın ıSaym Başkan, insanda bir çok duygu
lar var, dördüncü, ıbeşinci duygular, bunlardan 
birici görme Iduygusu, ibenim görme duygusu 
gelişmiş bir insan olduğumu bir {lan kabul et; 
vicldani kanaat nasıl eO|de edilir. Vicdani ka
naat linsanın, Tanrının verdiği ibütün güçleri 
kullanması ile ancak elide edilir. Bu itibarla, 
yalnız dinlemiş olmanın da kâfi gelmediği ka
nısındayım.» 

Bu noktayı tavzih etmek istiyorum. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, müsaade elderseniz üzerinde konuşmak 
istiyorum. Komisyon üyesiyim, fakat toplantı
ya ıkaıtılamıadıim, onu Ida arz (edeceğim. Bu da
vetin bir 'şekli var, içtüzük karşısındaki duru
mu var, müsaade ederseniz bu noktaları izah 
etmek İşitiyorum. 

BAŞKAN i— Peki efendim. Yalnız 'biraz ev
vel Komisyon Başkanı davet şeklini lanlaıttı... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Ondan 
ayrı bir teklifi var, mevzubahis edilmedi. 

BAŞKAN — Peki efendim, söz vereceğim. 
iSalym Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) ı— Sayın Baş
kan, (değerli aırkadaşlarım, 

Sayın Bozatlı arkadaşımız fevkalâde hüsnü
niyet içersinde, iyi niyetle (bir görüşme yaptı. 
Bu görüşme (sonunda, yine iyi niyetle, bir me
sele vazetti, dedi İki; bu tasarı usulsüz ımüzake-
ıne /edilmiş, ihalttâ konuşmasının içer'isinlde, ta
san komisyondan geçmemiştir, dedi. Bu ka
dar açık söyledi. Usulsüz bir tasarıyı müzakere 
ediyoruz, tasarı, Adalet Komisyondan geçme
miştir dedi, büyük konuşmasının içerisinde. 

Şimdi, bunu söylerken de, en son tavzih sa
dedindeki açıklamasında ifade ettiği gibi; «her
kesin bilmesi lâzımdır, 'bilin diye söylüyorum» 
dedi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Meclisin müza
kere tarzında; komisyonlara gelen tasarı ve 
teklifflerin hepsi üyelere önceden dağıtılmaz, 
hattâ öyleleri olur iki, Meclise de dağıtılmaz. 
22 Şubatçıların affı hususundaki kanunu biz 
24 ısaat içerisinde, hem komisyondan, hem Mec
listen, hem Senato Komisyonundan, hem Se-

I nâtodan geçirdik de taitbik mevkiine koyduk 
bu Mecliste. O zaman ıSayın ismet Paşa Baş
bakandı.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — O za
man sizler de alkışlıyordunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — iCanım, şim
di ben bir mesele vaz'ediyorum, alkışı bırak 
bir tarafa. 'Siz yalıyorsunuz, "biz alkışlamışsak.. 
Bırakın onu bir tarafa, hüsnüniyetle burada 
usul müzakeresi yapıyoruz. Aşağıdan başlama
yın.. > (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Evet Sayın Ata'öv, buyurun 
devamedin. 

Sayın Alpaslan, lüzum yok bunlara. Birbi
rimizi dinliyeceğiz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Allah Al
lah!.. Yani şimdi yengeç çekişine girelim de, 
siz 'biz mi diyelim?.. O zaman altımda kadirsi
niz bütün günahların.. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam bu
yurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kürsüde 
böyle konuşamazısın, konuşmanın da bir âdabı 
var... (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Oturun efendim.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O adabı sen 
öğretmiyeceksin.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sen hâlâ 
öğrenemedin... 

BAŞKAN — Bir kere siz dinlemeyi öğrene
mediniz. Bu celse de aynen devam ediyor. Çok 
rica ederim, her zaman söylüyorum; kürsü
de hatip daima Başkanın himaye kanatları al
tında konuşur, onun haricinde hiçbir milletve
kili hiçbir surette en ufak müdahalede bulu
namaz. Bütün meselelerin kökü buraya daya
nıyor. Oturunuz, dinleyiniz, sükût ediniz, rica 
ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bu hare-
ketllere imkân vermeyiniz.... 

BAŞKAN — Arkadaşımız müdahale etti, siz 
de onun üzerine gidiyorsunuz, rica ederim yap
mayın. Oturunuz ve dinleyiniz... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ciddî mese
lelerde ciddî konuşulur. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) —Hadi sende!.. 
(C. H. P. 'sıralarından anlaşılmıyan müdahale-
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Muhterem arkadaşlarını, bu tasan komis
yondan geçmiştir. Geçmedi diyen [arkadaşımı
zın, «söz hakkım mahfuzdur» diye imza atması 
suretiyle geçmiştir. C. H. P. Grupu adına ko
nuşan Sayın Bozaltlı'nın tasarının altında imzası 
vardır, ancak söz hakkım mahfuzdur, diye im
zası vardır. Bu da gösteriyor İki, C. H. P. grup 
sözcüsü 'arkadaşım komisyon olarak "bu tasarı
nın müzakeresinde Ibulunmuş ve altına imza at
mıştır. Bu 'balomdan tasara komisyondan geç
miştir. C. H. P. grupumın, tasarı komisyondan 
geçmemiştir beyanı mesnetsizdir, doğru değil
dir. (0. H. P. sıralarından anlıaşılmıyan mü
dahaleler) . 

Sayın Başkan, eğer susturacaksanız Susıtu-
run, susmıyacaksa ben susturmasını bilirim, 
hem tüzük içerisinde... (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) Hem tüzük içerisinde susturmasını 
bilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin, 
görmedim. (0. H. P. 'sıralarından anlaşılmıyan 
bir müdahale) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O seninkiydi. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, siz de her şeyi 

duymayınız rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O ,söylediğin 
seninkiydi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birbiri
nizi hu kadar kırmasanız. Kavga etmeye gelme
dik ki buraya, Mecliste müzakere etmeye gel
dik. Müzakerenin esası; hatip konuşur, millet
vekili dinler. Bunu öğreneceğiz efendim, mec
buruz bunu öğrenmeye. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, komisyona gelen kanun 
tasarılara, komisyonun 'kâtibi tarafından oku
nur. Tasarı okunmuş, arkadaşımız da «okundu» 
diyor. «Okundu, ama hiz Ibuna iyice vukuf kes-
bedemedik, yani tasarıyı iyice anlıyamadık. İs
tiyorduk ki, uzun uzun incefliyelim de sonra 
müzakere edelim» diyor. İçtüzükte, tasarı okun
duğu zaman iyice anlıyamıyanların anlaması 
için celselerin tatil edilip uzun uzun okunması 
diye ıbir şey yoktur. Tasarı Ibir defa okunduğu 
zaman herkesin anlıyacağını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin (bir yazıyı okuduğu za
man onu anlıyabileceğini düşünerek tüzük vâzıı 
bunu ortaya koymuştur. !Bu bakımdan, tasarı 
okunmuş, komisyon tarafından müzakere edil

miş, «söz hakkım mahfuzdur» diyen Malatya 
Milletvekili arkadaşımız 'Gökçe, Ibir, 'bir de Sa
yın Bozatlı vardır, onun dışında 9 arkadaşımız 
ıtm tasarının altına imzalarını atmışlar ve tasa
rıyı tasdik etmişlerdir. 'Şimdi, tasarının komis
yona iade edilmesi hususunda ISayin Başkan aşa
ğıya sorduğu mman arkadaşımız, tasarıyı iade 
etmek teklifini dahi arzulu yapmadı. 

Bu itibarla, mademki Cumhuriyet savcıları
nın nakil ve tâyinlerinde sıkıntı zuhur etmiştir, 
mademki Anayasa Mahkemesinin verdiği bir ka
rara göre, savcıların nakillerinde iki gün (sonra 
daha büyük sıkıntı doğacaktır, Cumhuriyet hü
kümetlerinin ; kaatillleri Ibulmuyor, suçluları 'bul
muyor diye feryat ettiğiniz Ibir zamanda, suçlu
yu takibedecek olan Cumhuriyet savcılarını 
Cumhuriyet Hükümetinin emrinde biran evvel 
vazifeye sokmak suçlu arayanların yardımcı ola
cağı bir husustur. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Savcı 
hükümetin emrinde olmaz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, savcı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Dev
letinin emrinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan rica ederim... 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 'Savcılar eğer 
Cumhuriyet Hükümetinin emrinde olmazsa, sav
cıların takibedeceği suçlardan dolayı, suçluların 
bulunmamasından dolayı Cumhuriyet Hüküme
ti de sorumlu tutulamaz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Huku
ku öğren, hukuku... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — A. P. lüer! 
Bir hukukçu konuşturun, hukuku bilmiyeni ko
nuşturmayın... (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, size bir ihtar 
cezası veriyorum. 

Sayın Özgüner, kendinize geliniz, burası 
Meclis. Milletvekili sıfatı içerisinde lâyik olan 
hareketi yapınız. Kımıldamayınız. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, oturunuz efen
dim, oturunuz. Oturun efendim, oturun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben Türkiye Cumhuriyetinde oy hakkı bu-
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lunan büyük bir kütlenin oyuyla buraya gel
dim. Ben milletvekiliyim. Milletvekilinin neyi 
bilip bilmediği, buraya emirde gelmiş insanlar 
tarafından tâyin edilemez, millî iradenin bura
daki mümessiline böyle hayasızca hitapta bulu
nulamaz, sözünü geri alsın. (A. P. sıralarından 
«bravo» ısesleri, alkışlar) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Meclise hakaret ediyor. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Par
tisi grupu adına konuşmuyorum, şahsım adına 
konuşuyorum. A. P. Grupu aydın insanlardır... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekardağ) — Sayın 
Başkan, Mecliste hayasız milletvekili olmaz, sö
zünü geri alsın. Mecliste hayasız milletvekili 
yoktur. Başkan, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, size söz vermi
yorum ; oturunuz, diyorum. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, geçmiş teamüllere uyarak içtüzük
lerin emrettiği şekilde kanun tasarılarının ve 
tekliflerinin komisyonda nasıl müzakere edildi
ğini bilen sayın eski üyeler, bunu henüz daha 
bilmiyen yeni arkadaşlarına anlatmalı, şu işin 
doğru geldiğini, komisyondan doğru geçtiğini 
onlara duyurmalı ve bu usul müzakeresini bura
da kapayıp esası üzerinde biran evvel yürüme-

. İldir. Bu bakımdan tasarının Meclise gelişinde, 
komisyonda müzakere edilişinde hiçbir usulsüz
lük yoktur. Usulsüzlüğün olmadığının en güzel 
delili altındaki imza sahipleridir. Güzel bir te
sadüf, imzanın bir tanesi de O. H. P. Grup Söz
cüsünün imzasıdır. Bu bakımdan imza ile beyan 
arasında fark vardır; usulsüzlük, usulsüz bir 
beyandır. Esas hakkında konuştuktan sonra ko
nuşmayı bağlarken yeni bir gerekçe ortaya at
mak, yeni bir vesile ortaya atmak için yapılmış
tır. Bu bakımdan usulî, gayet güzel yapılmış 
olan bir müzakereyi komisyon müzakeresini de
ğersiz addetmek doğru değildir. Usulî yapılmış
tır, derhal esasa geçip biran evvel savcılar ka
nununu neticeye bağlamak lâzımdır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, istirham etmek istediğim bir konuyu arz 
edeyim buradan. 

Bu kürsüden konuşan arkadaşımız, «haya
sızca» diye bir tâbir kullandı.. Bunu, lütfedi

niz kendileri tavzih etsinler ve bu lâfı 'getri 
alsınlar. Aksi takdirde huzursuzluk doğar. 

BAŞKAN — Zaten huzursuzluk doğuyor, 
görüyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 'Sayın Baş
kan müsaade buyurun. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, dinleyi
niz, ben dinliyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «Hayasız» 
sözünüzü hiçbir grup tasvibetmez, ne bu grup 
tasvîbeder, ne biz tasvibederiz. Ama lütfedi
niz, bu sözü geri alsınlar. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, siz bir kere 
yerinizden, hiç hakkınız yolkken kürsüde, deb
inin de söylediğim gibi, tamannen Riyasetini 
himayesi altında konuşain, (onun kontrolü al
tında konuşan bir hatibe yersiz bir müda
halede bulundunuz ve müdahalenizle bir mil
letvekiline lüzumsuz ithamda bulumduniuz. O 
ithamınızı geri alınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evvelâ bu 
«hayasız» kelimesini geri alsınlar... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim 'Sayın 
özgüner, işi karıştırmayın , Meclisiz, birbiri
mize bağlıyız, geri alınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ben geri al
dım. 

BAŞKAN — iSayın Aıtaöv, siz de geri 'alı
nız lütfen. Geri alın efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Arkadaşım 
söylemediğine göre ben de söylemedim. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamdır, bitti. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Açıkça geri 
alsın Sayın 'Başkan, geri almadı, «söylefmedim» 
bagka, «geri aldım» başka. 

BAŞKAN — Canım aynı şey efendim. 
(C. H. P. sıralarımdan gürültüler.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Bal
kan, «söylemedim ile» «geri aldım» başka 
başka şeylerdir. Açıkça geri alsınlar, yoksa 
haya/sız kendisidir, diyecekim. 

BAŞKAN — IPeki.. Siz ıgeri ajdmız değil 
mi efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Aldım. 
BAŞKAN — Siz de geri ahdiniz mı Sayın 

Ataöv 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aldım, ıSa-

ym Başkan. 
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BAŞKAN '— Sayın özgüner, Ibu Meclisi üç 
celseden beri karıştırıyorsunuz. Rica1 ejderim, 
Meclisin düzenini sağlamaya mecburum. Sizi 
burada düzene sokarım bu sene. Çok rica ede
rim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Anlamadım 
Sayın Başkan, ne diyorsunuz? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yım Başkan, aynı arkadaşlar içtüzüğü bilmi
yor. Kendilerine bir içtüzük takdim edelim, 
okusunlar. 

BAŞKAN — Peki, peki efendim, onu siz 
lütfen dışarıda yapın, dışarda. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. Tabiî konuştu
ğumuz konuyu biliyorsunuz, bu kanunun ko
misyonda usulüne uygun müzakere edilip edil
mediği hususunu halletmek üzere müzakere edi
yoruz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Tamam 
efendim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; ben
deniz ide Adalet Komisyonu üyesiyim. Adalet 
Komisyonunun 5 . 12 . 1969 Cuma günü top
lanılması kararlaştırılmıştır. 4 . 12 . 1969 Per
şembe günü saat birde bendeniz Meclisten ay
rıldım. Ayrıldığım anda davet yoktu. Davet 
yoktu. Ertesi gün saat 2 sıralarında Meclise 
geldim. Geldiğim anda davetle karşılaştım. 
Toplantının Cuma günü saat onda yapılacağı 
bildiriliyordu ve bu suretle de komisyon top
lantısına iştirak edemedim. 

Şimdi, bu durum karşısında içtüzüğü tetkik 
ettiğimiz zaman gayet sarih bir hal görüyoruz, 
içtüzüğün 31 nci maddesine göre, komisyon 
toplantılarının ve gündeminin içtimadan bir 
gün önce milletvekillerine ilân olunması icaıbe-
derdi. Halbuki içtimadan bir gün önce bende
niz ısaat 01,00 sıralarında Meclisten ayrılıyo
rum, böyle bir ilân, davet yoktur. Şimdi, bu 
durumda içtüzüğe göre komisyon toplanma
mış sayılır. Yoksa, komisyonda müzakere ya
pılmamıştır, gibi bir iddia zaten mevcut değil
dir. Tesadüfün şevki ile komisyonun ekseri
yetini teşkil eden üyeler bir anda bir araya gel
seler, o zaman halihazır bir araya gelmişken 
şu müzakereyi bir halledelim ve komisyondan 
bir işimizi de böylelikle çıkarmış oluruz, dese
ler ve böyle bir müzakere yapsalar, karara 
bağlasailar ve huzurunuza sevk etseler bu de

mek midir ki, komisyon tüzüğe uygun şekilde 
teşkil edildi, müzakeresi yapıldı, karara, var
dı ve Yüksek Meclisinize o şekilde geldi, böyle, 
denilebilir mi? Her Meclisin çalışma usullerin
de takibedilen muayyen bir prosedür vardır. 
Bu prosedüre uyulmadığı takdirde yapılan iş
lemlerin iptali ıgerekir ve bu konuda bendeniz 
iptal için talebimi de hazırlamıştım. Ancak, 
müzakere konusu olan mevzuun önemini ve 
bir an önce şu ayın 23 üne kadar çıkması için 
bir engel teşkil edecek harekette müsebbip gö
rülmemek için de verdim bunu. Yoksa mevzuu-
bahsoldu; gerçek budur kî  komisyon içtüzük 
gereğince usulüne uygun şelkilde toplanmamış
tır. Bendeniz de bu sebeple iştirak edememi-
şimdir. 

Mâruzâtım bundan ibaret. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan iade önerge

sinin lehinde ve aleyhinde ikişer arkadaşımız 
konuşmuştur. Usuli yönden müzakere hitama 
ermiştir. 

Şimdi, lehte ve aleyhte konuşmalardan son
ra bu meselenin; halli Yüce Meclisin oyu ile 
hallolacaktır. 

Sayın Vahit Bozatlı, usulüne uygun görüş
meye tabi tutulmasını teminen bu tasarının 
komisyona iadesini teklif etmektedir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
eğer müsaade buyurursanız izah edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun, kısaca 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ataöv Bey 
zannediyorum komisyonda yok, anlıyamadılar 
beni. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Hayır, ol-
mıyan şeyleri, yahut benim söylemek lüzumu
nu hissetmediğim şeyleri bize izafe ettiler. 

BAŞKAN — Usuli müzakeredir, iki lehte, 
iki aleyhte konuşmuştur efendim, iki lehte, 
iki aleyhte konuştuktan sonra başka mesele 
yok. 

Ataöv Beyin de komisyon üyesi olmamakla 
beraber usul yönünden söz isteme hakkı var
dır. Onu soruyorsanız onun cevabını vereyim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Söz hakkı yok
tur, demedim efendim. Söz hakkı elbette var. 
Müzakerede vardık biz. Sayın Başkan, ben 
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bir saatlik mühlet istedim, dedim ki; «Ben 
bu kanunun çıkarılmasına taraftarım, bir sa-
ait sonra çıkaralım.» 

BAŞKAN — Evet, anlattılar efendim. Ko
misyon Başkanı da izah ettiler onu. 

Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Bşkanlığma 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Adalet Komisyonundan geçmiş ve gelmiş tasa
rının komisyonda usulüne uygun görüşmeye 

Vj;abi tutulmasını teminen komisyona iadıesi arz 
ve teklif olunur. 

15 . 12 . 1969 
C. H. P. Grupu adına 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. 

Kabul edenler. .Kabul etmiyenler.. Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde müzakereye devam ediyo
ruz. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Nebil Ok
tay, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, Sayın Millet
vekilleri ; 

Güven Partisi olarak görüşlerimizi, mesele
nin herkesçe bilinen nazariyatına sapmadan ve' 
teferruatına inmeden kısaca arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesinin bir iptal kararı mevcuttur. Bu iptal 
kararının esbabı mucibesi; savcıları görevle
rinde her türlü siyasi nüfusun ötesine itmcY-
tir. 

Şimdi Yüce Meclis huzuruna bir kanun tek
lifi getirilmiştir. Bu kanun teklifi, Anayasa 
Mahkemesinin öngördüğü bu esasa uygun mu
dur, değil midir? Meselle budur ve tartışma-ı 
nın bu noktalar içerisinde cereyan etmesi, mu
hakemenin bu noktadan yapılması gerekir. 

Anayasanın 137 nci maddesi Cumhuriyet 
savcılarının görevlerinde her türlü siyasi nü-

, fuzun ötesinde tutulmasını öngörmüştür. Ana
yasa Mahkemesi de,, bu 137 nci maddenin pa
ralelinde bir iptal kararı vermiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz hâkim
ler teminatı ile savcıllar teminatının hakikaten 
birbirine karıştırılmaması gerektiği kanaatin^ 
deyiz. Savcılar teminatı ayrı şeydir, hâkimler 
teminatı, ayrı şeydir. Ancak, bu ayrılığı göz 
önüne getirip ve bu ayrılıktan istifade ile 
Cumhuriyet savcılarını Adalet Bakanlığının si
yasi nüfuzu ve tesiri altına itmemek lâzımdır 
kanaatindeyiz. 

Bizim kanaatimize göre, getirilen tasarıda 
ve tasarının birinci maddesinde ele alınan «Ata
ma ve nakil komisyonu» nun teşekkül tarzı/ 
siyasi nüfuza, tesire müsaittir veya hiç değil
se böyle bir intibaı yaratacak bir mahiyet arz 
etmektedir. Tasarıyı bundan kurtarmak lâzım
dır. Tatbikat ile sabittir ki, muhtelif zaman
larda bu atama ve nakillerde partizanca hare
ketler ve tatbikatlar zuhur etmiştir. Bilhas
sa yetki meselelerinde, bir bakıyorsunuz bir 
ilçenin C. Savcısı mahallî parti teşkilâtının te
siri altında başka bir yere yetki ile veriliyor, 
asıl savcının yerine bir başka kazadan başka 
bir yetkili veriliyor. Bunu ne hukuk kaidele-

. riyle, ne mantıkla, ne izanla izah etmeye im
kân ve ihtimal yoktur. Bilhassa bu yetki me
selelerinde bu siyasi nüfuzun hakikaten kötü 
çalıştığı, arzu edilmiyen şekilde çalıştığı her
kesçe bilinen bir vakıadır. 

Efendim, hüsnüniyet sahibi bir Adalet Ba-ç 
kanının tatbikatında bu maddenin bir mahzu
ru olmıyabilir. Ama bunun aksini de düşün
mek lâzımdır ve hakikaten iyi niyetli olmıyan 
bir bakanın kötü tatbikatından durumu kur-, 
tarmak ve bu maddeye yeni bir şekil vermek 
zarureti ortadadır kanaatindeyiz. 

Şimdi 7 kişilik bir Komisyon öngörülüyor. 
Bu 7 kişilik atama Komisyonunun 4 üyesi doğ
rudan doğruya Adalet Bakanlığına bağlı, Ada
let Bakanının emrinde olan memur kişiler
dir. Buna bir hal şekli bulmak ve hakikaten 
C. savcılarının bitaraf şekilde vazifelerinde 
her türlü siyasi nüfuz ve tesirin altından kur
tularak şekilde çalışmalarını temin etmek lâ
zımdır. Meselenin önemi aşikârdır. Bu itibar
la biz işin teferruatı üzerinde durmuyoruz. 
23 Aralığa kadar mutlaka bu kanunun çıkma
sında zaruret ve mecburiyet vardır. Anayasa 
Mahkemesinin öngördüğü esasa uygun ufak 
bir değişiklikle bu kanunu meriyete koymak, 
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bu kanunu Yüce Meclisten çıkarmak mecbu
riyeti vardır. 

Bizim kanaatimiz bundan ibarettir. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. 
Sayın Yaşar Akal?.. Yok. 
Sayın Mevlût Ocakçıoğlu?.. Yok. 
Sayın Gıyasettin Karaca?.. Buyurunuz. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
C. H. P. nin Sayın Grup sözcüsü yeteri de

recede ve detaylı olarak, konuyu Yüksek hu
zurlarınızda arz ve izah ettiği için bendeniz 
sadjeoe teknik konularda birkaç noktaya te
mas etmekle yetineceğim. 

Bu kanunun biran evvel çıkmasının lüzum
lu olduğunun inancı içindeyiz. Hattâ geç bile 
kalmıştır. Yalnız, bunun gecikmesinde birinci 
derecede kusuru, öyle tahmin ediyorum ki, 
gerek dünkü ve gerekse bugünkü Hükümetin 
bizatihi davranışımda aramak haksızlık ve insaf
sızlık olmaz. Hükümet olarak, MeclÜls olarak 
müesseselerin hak ve yetkilerini bilmek, bu hak 
ve yetkilere saygılı olmak, yasaların vermiş ol
duğu yetlkilerdeki hakları tanımak mecburiye-
timdeyiz. 

Türkiye'de kurulmuş bulunan Anayasa Mah
kemesinin yetkisi geniştir ve bellidir. Bu yetki 
üzerinde tartışmak da anlamsızdır. Anayasa 
Mahkemesinin kararı, gerekçesinde çok açık ola
rak gösterilmiştir ki, savcıların görevlerini ya
parken tam ve gerçek anlamda bir teminat içe
risinde bulunmaları lâzımdır ve şarttır. Gelmiş 
ve geçmiş hükümetler, Anayasanın bu hükmü
ne göre, savcıları görevlerinde teminata kavuş
turacak bir kanunu çıkarmadıkları için, tâyin
lerden dolayı hakları muhtel olan bir savcının 
veya savcılar toplumunun yapmış olduğu müra
caatlar neticesinde bu madde iptal edilmiştir. 

Bugünkü Hükümetin getirmiş olduğu tasarı, 
Meülisih ikinci dönemlinde gelmiş olan tasarıdan 
hiç de farklı değildir, ikindi dönemde, Hüküme
tin bütün gayretim© ve zorlamasına rağmen, Yük
sek Mecliste tasvip görmediği için o kanun ta
sarısı çıkanlamamıştır. Bugünkü kanun tasarı
sının dünkü kanun tasarısından farkı, dünkü 
kanun tasarısında Adalet Bakamı bu atama ko
misyonunun başkanı iken, bugün Adalet Bakanı 
Atama Komisyonumun Başkanı olarak görülmü

yor. Tâbirim mazur görülsün, konuşmalarım 
ne bugünkü Adalet Bakamıma, ne de bugünkü 
Hükümete râci değildir. Bu Atama Komisyonu
nun arkasında bir paravana olarak Adalet Ba
kanının kendisi saklıdır ve orada mevcuttur. 
Siyasi kanaat, siyasi otorite bu atama grupumun 
üzerinde ağır basıyor arkadaşlarım. 

Bu tasarının gerekçesinde deniyor ki, «Yük
sek dereceli umum müdürlerden teşekkül etmiş 
bulunan bu kişiler, birinci derecede Devlet me
muru durumundadırlar.» Doğrudur. Fakat ka
bul etmek lâzımdır ki, atama grupunda bulunan 
Sayın Müsteşarı, Bakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanını, Ceza işleri Genel Müdürümü, Özlük iş
leri Genel Müdürünü, Adalet Bakanını bizati
hi kendisâ bu göreve alıyor. Adalet Bakanı, ken
disi veya Hükümet kararı ile bunları bu makam
dan uzaklaştırdığı takdirde, doğrudur, kendile
rinim geldikleri makama gidip oturmaları hak
ları mahfuzdur. Fakat işgal ettikleri bu mevki
deki hak ve hukuklarımı kaybediyorlar. 

Efendim, Anayasamızda bir madde vardır; 
«idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı deneti
minin dışında buulnamaz.» Danıştaya gidecek
siniz. Tatbikat göstermiştir M, bu yolda Danış
taya gidenler idaremin, ve Hükümetin yanlış ta
sarrufunu iptal ettikleri takdirde Hükümet Da-
nıştayım vermiş olduğu bu kazai kararı bugüne 
kadar yerine getirmemiştir. Tatbikatta bunlarım 
örmekleri mevcuttur. Gecem dönemde Adalet Ba
kanı ile Müsteşar arasında çıkmış bir ihtilâf se
bebiyle görevinden uzaklaştırmamın o gümüm po
litik şartları içerisinde doğurmuş olduğu şart
lara ve hendifkaplara girmemek için Müsteşarım 
elimde bulunan bütün yetkilerin heyeti urnıumi-
yesini almış, Müsteşar sadece gelmiş fotörünıü 
oraya asmış, ondam sonra çıkıp gitmiştir. «Gö
rev vermiyorum, ben yapıyorum bu görevi, im
zayı da ben atıyorum.» diyor. Görülüyor ki, 
çok imkânsız, çok kudretsiz, çok tesirsiz bir ha
le getiriliyor. 

Grup sözcümüz ifade ettiler: Dünyada değiş-
miyen tek şey vardır, Allah. Onum dışımda de
mokratik rejimle idare edilen bütün ülkelerin 
hepsimde siyasi iktidarlar el değiştirebilir. Bu
gün bütün siyasi grupların, bütün siyasi parti
lerim kendisimden memnun olmadıkları bir si
yasi parti vardır: Türkiye işçi Partisi. Arzu et
miyorum, Allah göstermesin, düşünelim ki iş 
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başına geldi ve bu şekilde bir savcılar kanunu 
ille de savcıları demokratik rejimi tahdideden 
kuvvetleröa hareketleri üzerine yürüimiyeoek bir 
duruma getirdiği zaman hangi kuvvetlinizle 
hangi hareketimizle, hangi gayretimizle bu du
rumu düzelftebilirliz? 

Binaenaleyh yüksek Meclisten benim istir
hamım; sözlerim ve tenkidlerim Adalet Parti
sinin şahsına, Grupuna, çok Sayın Adalet Ba
kanının kendisine karşı bir tenkid değildir. 
Adalet Partisinin bugün genel müdürlük ma
kamlarını hgal etmiş şahıslara da değil. Hepsi 
münezzeh, hepsi bu makamın ehli, lâyik kişiler
dir, ağırlıkları vardır. Kendilerine inanıyoruz 
ve itimat da ediyoruz. Ama müessese sakat hü
kümler getiriyor. Bu sakat hükümlere girmeme
lidir. 

Şimdi getirilmiş bulunan dünkü tasarı ile 
bu tasarı da Anayasa Mahkemesinin iptal et
miş olduğu kanunun gerekçesine tıpatıp ve le
balep aykırıdır. Anayasa Mahkemesine bu ka
nun tekrar gidecektir. Anayasa Mahkemesi, 
tâbirimi mazur görünüz, zannetmeyiniz ki, tü
kürdüğünü yalıyacaktır. Eğer Anayasa Mahke
mesi bu kanuna «evet» derse «Anaya
saya uygundur» derse kendi kendini inkâr et
miş olacaktır. Gerek Adalet Bakanlığının içeri
sinde bulunan camiada ve gerekse Yüksek Mec
liste Anayasa Mahkemesindeki hâkimler gibi 
kudretli, kuvvetli hukukçular ve otoriteler var
dır. Her siyasi partinin içindeki hukukçular bu
nun Anayasaya aykırı olduğunu da biliyorlar. 
Bu Meclisin bir de ağırlığı vardır. Bu Meclisin 
içerisinde yetişmiş hukukçular ve otoriteler var
dır. Bile, bile, 450 milletvekilinin ve Senato
nun çıkarmış olduğu bir kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptal edileceğine tam kanaati
miz olduğu halde, biz niçin Yüksek Meclisten 
çıkarılmış olan kanunları gelişigüzel, olur ol
maz Anayasa Mahkemesinden iptal ettirelim? 
Tekrar gelip burada niçin müzakeresini yapa
lım? Hem zaman bakımından bir kayıp oluyor, 
hem de Yüksek Meclisin... 

19 . 12 . 1969 O : 2 

munu az da olsa, çok da olsa zedeliyeceği inan
cını taşıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, bu atama grupunda, 
arkadaşlarımız ifade ettiler, yedi üye var. Dört 
tanesi Adalet Bakanlığından. Dört kişinin ver
diği karar, üç kişinin verdiği karara karşı dai
ma galebe çalacaktır. Eğer Anayasa Mahkeme
sinin iptaline uygun bir tasarı getirmek istiyor
sak, en ufacık bir tadilât ile Adalet Bakanlığı 
camiasından iştirak edecek yetkililerin, kendi 
dışlarından, bağımsız müesseselerden gelen ki
şilerden hiç olmazsa bir adedinin eksik olması 
lâzımdır. 

Peki arkadaşlarım, böyle bir tasarıyı getir
mekle siyasi nüfuzumuzun kullanılması asla 
mevzuubahis değildir deniliyor veya denebilir. 
E, bütün mücadele de bunun üzerinde devam et
tiğine göre, hiçbir siyasi nüfuz mevzuubahis de
ğil ise, icabı halinde siyasi kanaatlerle görevi ba
şında bulunan savcıların bir haksız muame
leye mâruz kalmaması isteniyorsa, şu halde en
dişemiz neden? Anayasa Mahkemesinin gerek
çesine uygun olarak bir tasarı hazırlarız. Bir 
müddeiumuminin yerinin değiştirilmesinde eğer 
tahkikata vabeste bir durum varsa Teftiş He
yeti Başkanının bulunması şarttır ve lüzumlu
dur. Tâyinde, tarifede, göreve başlamada ve 
görevin bitişinde, kıdeminde, ehliyet derecesin
deki özlük haklarla ilgili ihtisasa taallûk eden 
konuların değerlendirilmesi hususunda bir Zat-
işleri Genel Müdürünün bulunması şarttır ve 
lüzumludur. Ceza İşleri Genel Müdürünün bu
lundurulması da lüzumludur. Ama bir müsteşa
ra bence hiç de lüzum yok. Ama Cumhuriyet 
Başsavcısının başkanlığında Yüksek Savcılar 
Kurulunca seçilmiş, her iki yılda bir değiştiri
lecek dört daire başkanının iştiraki ve Yüksek 
Savcılar Kurulu Başkanı, beş kişi bilemediniz 
dört kişi, Adalet Bakanlığı camiasından da üç 
veya iki muhterem kişinin bulunmasiyle bu ka
nun tam mânasiyle Anayasanın ruhuna uygun 
bir şekilde tahaldaık eder. Bir başka tarafı 
yok bunun. 

Tasarının bir başka maddesinde, atama ku
rulunun hazırlamış olduğu kararname taslağı
nı Adalet Bakanı tetkik ediyor. Lüzum görme
diği, bir yanlışlık olduğuna kaanii olduğu veya
hut da bir tâyinin öyle değilde başka bir yere 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Maale
sef Meclisin prestiji sarsılıyor. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ben 
buna, Anayasa Mahkemesinin kararı olduğu 
için prestij meselesi demiyeceğim; ama ne de 
olsa Yüksek Meclisin halk nazarındaki duru-
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yapılması kanaatini taşıdığı ahvalde bu karar
namenin düzeltilmesi için atama kuruluna iade 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, tâbirimi mazur gö
rür ve beni bağışlıyacak olursanız ifade edece
ğim ki, bu şekil bir hak veto ismi ile adlandı
rılır. Bir kararname hazırlanıyor, yetkili kurul 
hazırlayıp getiriyor, Adalet Bakanının siyasi 
bir tertibi bu işlerde yoktur, komisyonda da 
üye değildir; ama «Beğenmezsem iade edebili
rim,.» diyor. Cumhurbaşkanı bir kanunu beğen
mediği zaman tekrar Meclise iade ediyor. Fil
vaki Anayasada bunun ismi veto değil, ama ve
to diye adlandırılıyor. Bu da bir nevi veto. Bu
nun da lüzumu yok arkadaşlar. Madem bu ku
rul yapacaksa, mademki bu kurul görevli ise, 
Adalet Bakanının tekrar bunun üzerinde bir is
tişarede bulunmada, bir düzeltmede bulunma
da ne hakkı vardır? Olmamalıdır bu hak. Ma
demki bir kurul toplanmıştır, yetkiler buna ve
rilmiştir, her türlü siyasi otoritenin dışında te
lâkki edilmelidir. Bir savcının bir yerden bir 
yere değiştirilmesi hususundaki salâhiyet hak
kının kullanılmasının dahi Adalet Bakanında 
olmaması lâzımdır. Buna da lüzum yoktur. 

Görülüyor M, bütün bunlar Anayasa Mah
kemesinin ipffcal etmiş olduğu gerekçeye aykı
rıdır arkadaşlar. Her türdü siyasi düşünce ve 
davranışların dışında Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararının gerekçesine uygun olarak bir 
kanun çıkardığımız takdirde, Yüksek Meclis 
içinde, Aziz Türk Milleti-için de ve bütün sav
cılar camiası için de çok daha faydalı olur inan
cındayım. 

Tatbikatımız göstermektedir ki, siyasi ikti
dara mensup bâr başkanın işlemiş olduğu bir 
trafik suçunda dahi, bir mütecaviz davranışın
da dahi, itimat buyurun ki, yetkili zabıta ve 
savcılar 'bunun üzerine yürüyemiyorlar arka
daşlar. Yani dün de, bugün de veyahut ya
rın için de bu söz böyledir, aziz arkadaşlarım, 
bizi bağışlayın. Yani sırf 0. H. P. den itiraz ge
liyor diye, C. H. P. böyle istiyor diye biz bu
nu kabul etmdyelim, demiyelim arkadaşlarım. 
Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, adalet 
şuuru içerisinde bu meseleleri halledelim, bu 
konu bir daha Anayasa Mahkemesine gitmesin 
ve Anayasa Mahkemesinden bir daha iptal edi-
Oip gelmesin, bir daha 6 - 7 ay savcılarımız mağ
dur olmasın. Bir insanın başının üzerinde bu

lunan iki gözün biri hür biri esir olamaz, ar
kadaşlarım. Eğer mahkemeler bağımsız ise, eğer 
mahkemelerin hâkimleri teminat altında ise, 
onun sağ kolu olan, iddianame ile mahkemeyi 
muharrik bir kuvvet Ihaline getiren müddeiumu
minin de hür ve onun da müstakil olması lâ
zımdır, onun da bağımsız olması lâzımdır. 

Savcılara bağımsızlık tanıdığımız takdirde 
ve Anayasanın vermiş olMuğu teminat hükmünü 
Yüksek Meclis lütfeder de kendilerine verir
lerse, iktidara mensup arkadaşlarımız hiç en
dişe etmesinler ki, demokratik rejimi yıkmaya 
matuf her türlü kanattan, her türlü aşırı uç
lardan gelecek tesirlere karşı tam ve kâmil an
lamda üzerine yürüyeceklerdir. Aksi takdirde 
Hükümet falan kanattan gelen sesi bastırıyor, 
ağır basıyor, onun için üzerine yürünmüyor, 
denmez ve denmemelidir ve demokratik rejimi 
elbirliği ile, SÖZ birliği ile korumuş olacağız. 

Sözlerimi bitirirken savunmalarımın ışığı 
altında bu 'konuşmalarımın da değerlendirilme
sini, ufacık bir tadilâtla da olsa bu kanunun 
bir daha Anayasa Mahkemesinden iptal cdile-
ıniyeoek bir şekilde, gerekirse Yüksek Komis
yonun da kendi kalemlinden geçecek bir deği
şiklik yapılarak Yüce Meclisin kabulüne sunul
masını arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza gelen 
tasarı üzerinde iki sayın grup sözcüsü ve bir 
arkadaşımız görüştü. Arkadaşlarımız bu taısarı-
nm savcılara bağımsızlık getirmediği iddiasiy-
•le, bunu savcıları tam (bağımsız haile getirecek 
bir sekile sokalım, dedi. 

Şimdi, bu tasarının tümünün müzakeresini 
yapıyoruz. Prensibini vaz'ediyoruz. Tümünün 
müzakeresini yaparken, böyle bir tasarının za
ruretini önce kabul edelim. Bu tasarı zaruri ve 
iki gün sonra da kanunlaşması lâzım. 

Şimdi, maddeler üzerine geldiğimiz zaman, 
maddede oraya kim girmelidir, kim seçmelidir, ne 
yapmalıdır, bunu ayrıca savunuruz. Belki o zaman 
ben de çıkarım, kendim her ne kadar hukuk
çu değilsem de, Parlâmentonun bir üyesi ola
rak derim ki; nasıl ki, Anayasa Mahkemesini 
teşekkül ettirirken Anayasa Mahkemesine Mec-
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üslere© de seçme yoluyla üye veriliyorsa, bu 
gerekçeyi ortaya koyarak, pekâlâ bunun 
içerisine üç tane de Meclislerce üye seçmek su
retiyle o zaman Adalet Bakanlığından gelen 
üyelerin miktarından daiha fazla Adalet Ba
kanlığı dışından buraya üye koymak imkânını 
sağlıyacak bir teklifle gelebilirini. Yani mad
delerin müzakeresi sırasında bu hususun üze
rinde durmak mümkündür. Ancak tümü üze
rinde konuşurken maddelerin teferruatına in
mek doğru değildir. Nitekim, sayın C. H. P. 
Grupu sözcüsü bize konuyu takdim ederken; 
yedi ıkişülik bir kuruldur, bu kurulun dört 
üyesi Adalet Bakanlığındandır, esasen toplan
tı yarıdan bir fazla ile toplanacak, o toplandı
ğı zaman kanarda Başkanın bulunduğu taraf 
ağır basacak, yani iki kişiyle karar verecek, 
dedi. Böyle bir gerekçe koydu. 

Bu, dünyanın her yerinde böyle, Meclisi 
de böyle. Yirmi kişilik bir komisyon, yarıdan 
bir fazlası ile değil, üçte biriyle toplanır, top
lananın ekseriyetiyle de karar verilir. Bu, de
mokrasinin icabı. Yirmi kişilik komisyon yedi 
kişiyle toplanıversin, iki kişinin karariyle ola
cağına yedi kişi toplanır, dört Mşiniin, beş 
kişinin karan ile olur. Yani bu, tasarıyı çü
rütmek ve yahut da savcılara bağımsız değil
dir, demek için bir gerekçe olamaz. Komis
yonların işleyiş tarzı böyledir, kurulların iş
leyiş tarzı böyledir, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun da daireleri, aynı şekilde işliyor ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu bugün kendi kuruluşların
dan şikâyetçidirler ve biran evvel kuruluş ka
nunlarının tadilinin yapılması için Yüksek Mec
lisi ve sayın Parlömanterleri devamlı sıkıştır
maktadırlar. Yani Yüksek Hâkimler Kurulu 
denemesi önümüzde, o dahi bugün Anayasa 
kuruluşu olarak yeni kurulmuş bir müessese
dir, tabiî aksaklıkları olacaktır. O aksaklığın 
sıkıntısı içinde iken bir de savcıları aynı sı
kıntının içine sokmak doğru olmıyacaktır. 

ikincisi; teklif edilen zevatı, Adalet Bakan
lığındaki eşhası taraf alarak görmek mümkün 
değildir. Evvelâ, ben zannediyorum ki, Adalet 
Bakanlığının yüksek kademelerindeki insan
lar hukukçudurlar, yani hâkimlikten, savcı
lıktan, avukatlıktan oraya gelmişlerdir. Bu ar
kadaşlarımızı şimdi taraf olarak kabul etmek 
doğru değildir. Onları da Devletin en yüksek 

kademelerindeki tarafsız memurlar içerisinde 
mütalâa etmek lâzımdır. 

Simidi, son konuşan değerli arkadaşım, bu 
ıtasarıyı bundan evvelki dönemde' Hükümetin 
getirdiği tasarının aynı olarak mütalâa ettiler 
ve Meclis benimsemediği için çıkmadı, dedilir. 

Hayır arkadaşlar, o tasarıyı çıkarmak için 
son güne kadar çalıştık, gayret etitik; fakat 
obstrüksiyonla Meclisi çalıştırmamak için ya
pılmış bir usul. tatbikatiyle sayın O. H. P. li 
arkadaşlaramız beş kişi ayağa kaldırmak su
retiyle Savcılar Kanununun müzakeresine fır
sat vermediler. Bu kanun bulgun gecikmişse, 
gerekçesi bundandır. Eğer o zaman sayın mu
halefet bu lobstrüksiyona gitmeseydi bu kanun 
çıkardı, Anayasa Mahkemesinde görüşülürdü, 
Anayasa Mahkemesi bu kanunu ya kabul eder, 
ya reddederdi. Anayasa Mahkemesi bundan ev
vel bir kanunu reddetti diye bunu da reddede
cek şekliyle burada hüküm vaz'etmek doğru 
değil. Böyle olmuyor. Hukukçuların kararla
rı memleketin1 gerçeklerine göre bazan değişi
yor. Misal vereyim; Çetin Altan'm dokunul
mazlık dosyasını müzakere eden komisyon oran
lara göre kurulmamıştır, diye Anayasa Mah
kemesi tarafından usul bakımından reddedil
miştir. Bir hafta sonra aynı komisyondan ge
çen Hacettepe üniversitesi Kanunu Anayasa 
Mahkemesi tarafından tasdik edilmiştir. Ko
misyon değişmemiştir, aynı komisyondur, ay
nı insanlardan meydana gelmiştir, aynı imza
lar vardır. Birisini Anayasa Mahkemesi usul
den reddetmiştir, ikincisini Anayasa Mahkeme
si hem usulden, hem de esastan tasdik etmiştir, 
kabul etmiştir. 

Demekki, Anayasa Mahkemesi de kararları
nı verirken bâzı ölçüler tatbik ediyor. Burada 
peşin hüküm vaz'etmiyelim. Anayasa Mahkeme
sinin her şeyi reddedeceği, Anayasa Mahkeme
sinin Meclisin üstünde, Meclisin itibarını düşü
receği diye bir şey yoktur. Meclis Anayasa Mah
kemesi ne diyecek diye kanun çıkarmaz. Mec
lisler memlekette ne ihtiyaç varsa o ihtiyacı 
karşılıyacak kanunları çıkarırlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir nebze ba
ğımsızlık konusu üzerinde duracağım. Savcıla
rın bağımsız 'olması... Anayasanın tarif ettiği 
çerçeve içerisinde bağımsız olmalıdır. Anayasa, 
Yüksek; Hâkimler Kurulunu kurarken vâz'ettiği 
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hükümleri savcıların (bağımsızlığında vaz'etme-
miştir. Anayasa vâzıı Ibunu da düşünmüş. Diye
bilirdi ki, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi Yük
sek Savcılar Kurulu da kurulur, savcılar da hâ
kimler gibi teminat altına alınır, aynı madde
nin içerisinde. Nasıl arkadaşım Ibir kafada iki 
güz vardır, bunun birisi bilmem ne, birisi bil
mem ne olmaz dedi. Anayasa da zaten ortaya 
meseleyi vaz'ederken bunu kendiliğinden farklı 
vaz'etmiş. Adalet Bakanı emir veriyor; bir me
selenin takibini savcıya yaptırıyor. Arkadaşları
ma söyliyeyim, Türk savcıları içerisinde böyle-
lerini mütalâa etmiyorum. Ama insanız, müm
kün, bazan da çıkabiliyor. Bir savcı düşününüz, 
aynı bağımsızlığın içerisindedir, yani Anayasa 
Mahkemesi üyesi pozisyonundadır. Hükümeti 
ile, Bakanlığı ide hiç ilgisi yoktur. Bu savcı 
önemli bir meseleden dolayı takibat yapmazsa, 
bu savcı o meseleyi arzuladığımız şekilde neti
ceye götürmezse o zaman sayın muhalefet bu 
kürsüye gelip, «ey Hükümet neredesin, canlar 
gitti, mallar gitti niçin Ibunu takibetmiyorsun?» 
diye söyliyecek midir, söylemiyecek midir? 

C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Başsavcıya sorulur. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Soramazsı
nız, çünkü başsavcı da bağımsızdır. Hiç kimse
ye soramazsın. Bugün hâkim vardır, vatandaşla 
karşı karşıya igelmiştir, evine kurşun sıkılmış
tır, sokaklarda dövülmüştür, perişan edilmiştir. 
Yüksek Hâkimler Kurulu kendisini nakletmiş-
tir, Danıştaydan telhiri icra kararı almış yerine 
oturmuştur. Halk arasında bir daha dövülmüş
tür, sokakta çiğnenmiştir, (bir kere daha nak
ledilmiştir, Danıştay tehiri icra kararı vermiş
tir, gene yerine oturmuştur. Böylece vatandaşın 
güvenmediği hâkim adalet tevzi eder duruma 
girmiştir, işte coğrafi teminatı bir tarafa bıra
karak, kanunun sonsuz teminat verdiği bir hâ
kim memlekette adaleti (bazan bu durumlara so
kabiliyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Pazartesi 
günü gensoru önergesi görüşülürken, «niçin bu 
kaatiller bulunmadı, neden hâdiselerin takibi ya
pılmadı, niçin neticeye vanlmadı?» diye bu kür
süde konuşacaksınız. O zaman Hükümetin sav
cıları çalıştırmadığı için konuşacaksınız. Arka
sından şu da gelir : Zabıta yalnız savcı ile ol
maz. Polis de bağımsız olsun, jandarma da ba

ğımsız olsun. O da savcıya önhazırlığı getiren 
insandır. Onlar da bağımsız olsun. Bir de yük
sek polisler kurulu kuralım, bir yüksek jandar
ma kurulu kuralım, onları da seçelim... O zaman 
bu Devlet nasıl idare edilir? 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin gerçek^ 
leri, Türkiye'de cereyan eden olaylar sizlerin dö 
vicdanında yerini bulmaktadır. Siz de savcılar 
için çıkacak olan bu kanunun memleket realite
lerine uygun olduğunu vicdanen kabul ediyor
sunuz. Ama Hükümetin hiçbir konuda, bilhas
sa böyle önemli konularda yetkisi bulunmasın 
- aslında burada Hükümetin gene yetkisi yok ya -
yani Adalet Bakanlığındaki memurlar kurulda 
bulunmasın, tamamiyle müesseseler Hükümetten 
kopsun, Hükümet sahipsiz kalsın... 

Sevgili arkadaşlarım, bugün köye gittiğiniz 
zaman köylü ne diyor biliyor musunuz? Beyler, 
radyo özerk, hâkim özerk, savcı özerk, ona karı
şamazsın, basma karışamazsın, suçluyu yakalı-
yamazsm, salıveren hâkime ses çıkaramazsın. 
Allah aşkına siz zavallı köylüden başka kime 
karışırsınız, diyor. Bunu bize köylü soruyor. Ne 
cevap vereceğiz beyler, ne cevap vereceğiz?. 

Türkiye Cumhuriyetinde savcıları tâyin ede
cek olan kurulun içinde Adalet IBalkanlığında 
4 tane umum müdürün bulunmasında mahzur 
mütalâa etmek Türkiye'nin gerçielklerine uy
gun mudur? Ama bu, iktidar edenler için zor
dur. Biz bunun üzerinde çok hatasız. Sebebi 
şu : Biz iktidarımızın geçici olduğu kanaatinde» 
değiliz. (C. H. P. sıralarından «Ebedî mi?» so
rusu.) Evet, evet, guyet samimî söylüyorum;. 
Ebadı demiyorum, uzun ömürlü olduğu kanaa
tindeyiz. B'iz ebedîlikten, yani o büyük lâflar
dan yana değiliz. Biz Türk Milletinin kanaat
lerine bakarak diyoruz ki, Adalet Partisi ikti
darı uzun ömürlüdür. Bu uzun ömür içerisinde 
bu memleketle hizmet etmıelk lâzım. Bu hizmeti 
yapabilmek iç'>. vatandaşlarımızın şikâyetleri
nle cevrp vermek llâzum, muhalefetin feryat
larına cevap vermek lâzım, muhalefeti tatmin 
ete-ûk lâzım, muhalefetin arzularına uygun da 
çakışmak lâzım. Ama bu çalışmayı yaparken 
Hükümetin umum müdürlerine iifâmalde'fcmiyen 
bir muhalefeti ben nasıl teminat altonda tuta. 
yım da, muhafaza edeyim? «Umum müdürler 
tarafsız değildir, bakanın emrindedir» dedikten 
sonra bu iş olmaz. Cumhuriyet hükümetinde 
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bütün memurlar bağlı, bulunduğu bakanın em-
rinided'ir. Ama kanunla kendisine yetki veriyor
sun, iadlî bir kurul oluyor. Nasıl ki, tâyin edi
len bir hâkim Yüksek Hâkimler Kurulunun 
Başkanının emrine göre karar vermediğine gö
re; asiz arkadaşlarım, ne biliyorsunuz Yüksek 
Hakimler Kurulu Başkanının yarın politikaya 
girip de kalkıp mebus olmıyacağını, bakan ola
rak bu koltuğa oturmıyacağını? Balkan olan 
bu arkadaşımız için memleket realitelerine uy
gun karar vermiyecek endişesini taşıyorsunuz 
da, AdaM Bakanlığında kim olduğunu bilme-
dliğimiz muhterem umum müdürleri taraflı ola
cak şekilde mütalâa ediyorsunuz da, yarm on
lardan birisinin seçilip gelip bakanlık mevki
ine oturduğu zaman Türkiye Cumhuriyetinin 
mühürünü buna teslim etmek imkânını nasıl 
bulacaksınız? 

Onun için, hiçbir suretle kabul Ideğil. Ne za
man iki, Adalet Partisi iktidarı bu kurulların 
içerisine Anayasaya ıda, kanunlara da, teamül
lere de, usullere de aykırı başka insanlar koy
mayı teklif eder; işte o zaman feryadı sizden 
evvel biz yaparız, Bugünkü sistem içerisinde 
devlet idare etmenin çok zor olduğunu gören 
benim grupumdaki arkadaşlarım, bu konular'da 
muhalefetten çok dalha hassastır. Sonunda sı
kıntı hükümete geliyor. O sıkıntıyı hükümete 
düşürmemek için, gelmiş geçmiş bütün sıkmtı-
laridan dere ve ibret alarak onların memflıekette 
açtığı yaraları, bereleri taaba katarak bunlar
dan mümkün mertebe âri olmak, uzaJklaşmıak 
ve memleketin realitelerine daha uygun, neti
ce almaya gidecek usulleri bu tasanda böyle 
tesbi/t ettiği için böyle getirmiştir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; geliniz bir an 
evveli, bu kanunu çıkaralım. Yetki müessesesi 
iyi değil. Yetki müessesesi fevkalâde kötü bir-
şey Üç ıdör't gün evvel Ib'ir cinayet hâdisesinde 
yaralanmış üç arkadaşımı araba ile bizzat has
taneye götürdüm. Orada başsavcıyı arattık, nö
betçi savcıyı bulduk. Nöbetçi savcıya «yaralı
lar hastanededir, geliniz ifaldelerini alınız» de
dim. Antalya savcı yardımcısı, «Bu akşam si
nema biletim var, yarın ısabah gelir alınım» de
di. Sayın Bakan kimse tesbit etsin. Yetkili bir 
savcı yardımcısı «yarın sabah abran, bu akşam 
sinema biletim var» dedi. 1,5 saatin içinde iki 
yaralı öldü. 

Simidi, savcı arkaJdaşımız bağımsız, sinema
ya gidecek, iki yaralının ifadesini lalmaya gel
miyor. Bu arkadaş bugün Adalet Bakanlığına 
bağlı, Adalet Bakanı bunu kendd yetkisi ile 
başka bir yere gön'derebilecek pozisyonda ol
masına rağmen böyle. Şinudi bu arkaldaşımız 
Adalet Bakanlığına bağlı olmaktan kurtarılıp 
Başsavcıya bağlanacak, Başsavcı da Adalet 
Bakanlığına bağlı ıdeğil. O zaman geliniz ted
birsizlikten ölen vatandaşlarımızın hesabımı so
racak mercii şimdiden tâyin edelim. Hükümet 
olarak sonra bizi muhatap almayınız, iki güne 
bir gensoru getirmeylin'iz. Falan yerde şu oldu, 
filân yerde bu oldu, o takibeid'iUlmiyor, bu kova
lanmıyor 'demeyiniz. Onu ıdiyebilecek şekilde 
hükümeti sorumlu tutunuz. 

Biz vatandaşlarımız için, biz memleketin ni
zamı için, biz Türkiye'nin gerçekleri için bu 
tasannın çıkmasını istiyoruz. Mesuliyet yük
lenmeyi arzuladığımız için bu tasıainnın çıkma
sını istiyoruz. Yoksa mesuliyeti Başsavcının 
üzerine atıp da memleketi bir çıkmazın içine 
sokmak istemediğimiz için bu tasarının müda
faasını yapıyoruz. Muhalefeti ve iktidarı ile 
beraber memleketin içerisinde bulunduğu şart
lan, zabıta olaylarını ve §u Pazartesi günü 
görüşeceğimiz hâdiseleri biram evvel neticeye 
bağlamanın te|k yolu, süratle bu tasanyı bu
radan geçirmektir. 

Tümü üzerinde konuşmalarımızı yapalım, 
maddeler geldiği zaman bâzı tekliflerimiz 
olur, o zaman bu kurula Adliyeden A adam gir
sin mi, Yargıtaydan üç (mü girsin, Yargıtay-
dan 8 olsun da, Adliye Bakanlığından iki mi 
olsun, Meclislerden de girsin mi, hususlarını 
tartışır bir karara varırız. Demokrasinin icabı 
da İradenin tecellisine hürmet etmektir. Ondan 
sonra Anayasa Mahkemesinıin ! kapısını çala
cak olanlar tekrar çalarlar. Fakat temenni
miz odur ki, nıeanletkette asayiş ve nizamı, mem
lekette huzur ve sükûnu, m!al - can emniyetini 
teminat altında bırakacak olan savcı müesse
sesini memleketin gerçeklerine uygun olmıyan 
bir istikamete sokmıyahm. ! 

Hepinize hürmetler ederim. (A. P. sırala
rından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, zatıâliniz grup 
adına mı konuşacaksınız? 

VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Evet. 
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BAŞKAN ı— Grup adına buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZAT-

LI (Sivas) — Sayın Başkan, s'ayın arkadaş
lar; biz burada konuşımamızda zannediyorum 
bir 'defa olsun, şu parti, bu parti diye tek 
kelime (bahsetmemeye itina ettik. Bir mimarın, 
bir i'ldm adamının, tarafsız 'bir sanatkârın ti
tizliği il® bir esıetr meydana getirecekmiş gibi 
dikkat /etmeye 'çalıştım. O itibarla biraz evvel 
konu$an arkadaşıma söyliyeyiım; isiz söylediniz, 
biz böyleyiz, siz şöyle yapacaksınız, biz böyle 
yapacağız dedik mi bundan toplum kaybe
der, bundan fmeydana getirmek istediğimiz eser 
zarar görür. 

Samimiyetle tekrar ©diyorum; hiçbir zaman, 
burada bu tasarıyı beğenmediğimizi ifade eder
ken ne umum müdürlerin, ne Sayın Adalet 
Bakanının tarafgirliğinden veya yetersizliğin-
dan bahsetmedik, bahsetmeyiz. Kanunlar böyle 
şeylerle uğraşmaz, Parlâmento da bir kanunu 
yaparken (böyle şeylerle 'uğraşmaz, bir hatip de 
kalkıp bir kanunun müzakeresinde: bir şahsın 
şöyle olduğunu, filân şahsın böyle olduğunu 
ele aldı mı kişisel meselelere igirmiş oluruz. O 
zaman hâdiseyi objektif ölçülerle ölçemez, 
uzaktan bütün detayı ile görme gücümüzü kay
bederiz. îşte o tornan (hatalı kararlar alırız. 
Biz her hangi bir güvensizlik beyan etmiyo
ruz. Herkes mükemmeldir, ama bütün bunlara 
rağmen, bugün 'Türkiye'de mevcut en yüce {mü
esseseler bile birtalkım kanunlarla -Meclis de 
dâhil- kendisimi kayıtlıyor. Birtakım imtiyaz
ları, birtakım temılnat'arı her türlü müessesele
re veriyoruz. Bunu- vermemiz demek o mü
esseseye güvenmiyorum mânasına gelmez, Bu 
itibarla bu teminatı hassasiyetle > isteyişimizden 
bir güvensizlik ifade 'ettiğimiz mânasını lütfen 
çıkarmasınlar. 

Biz savcıların §u yerde vazife yapmasının 
veya bu yerde yapmamasının, Adalet Bakanı
nın emrinden çıktığı takdirde, devam edeceği
ni kabul etmiyoruz. Bugün Türkiye'de bağım
sız olan savcılardan çok daha ileri derecede, 
şimdi müdafaa ettiğimiz teminattan çok daha 
ileri derecede, teminat içinde olan müesseseler 
pekâlâ vazifelerini yapıyor, kendilerini kontrol 
ediyorlar. Bunların hakkında da her türlü te
minatı versek bile, birtakım sorumluluklar, bir
takım kanuni müeyyideler vardır, bunlar uygu-

I lanacaktsr. Bu demek değildir ki, bir müessese
yi teminatla teçhiz ettiğimiz zaman kanunun 
murakabesinden sıyrılacak, her türlü muraka
beden uzak kalacak, rahatlıkla keyfî hareket 
edecek. Savcının mesuliyeti vardır, teminat 
altında bulunan diğer müesseselerin mesuliyeti 
vardır. Onları mesul eden kanunlar vardır. 

Şimdi değerli hatip arkadaşım çok kötü so
nuca varan ve hiç de arzu etmediği bir müda
faasını, bir fikrini burada açıkladı: «Hükümet
ten görev istiyoruz, Hükümetin elinden bu yet
kileri almıyalım, bütün yetkileri Hükümete ve
relim ki, Hükümetten görev is üyelim. Gensoru
ları, sözlü soruları getirdiğiniz zaman Hükü
met hesap verebilsin, salâhiyet verelim» dedi. 
Bunlar Anayasa ile kayıtlanmıştır. Bu düşün
ce ile kalkıp Hükümete yetki verme yoluna gi
demeyiz. Bu antidemokratik olur. Hükümetin 
hangi sahada yetkili olduğu kesinlikle bellidir. 
Hele bilhassa verdikleri örnek yüzde yüz hata
lı. Bu kürsüye böyle bir hatalı konuşma gelme
meliydi. Deniyor ki, «Suç islendi, savcı dâva 
açmadı, ne yapsın bu Hükümet?» Bunun ça
resi var arkadaşlar. Biraz evvelki konuşmamı 
dinlemelerdi orada söyledim. Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun bir maddesi var bunun 
için. Hatırımda kaldığına göre 148 ııci madde. 
Bu maddede var ve bu madde Anayasa Mahke
mesinin murakabesinden de geçti, anayasaya 
aykırı değildir dendi. Bu maddeye göre yürüt
me gücüne - Anayasa Mahkemesi de kabul edi
yor, kanunlarımız da kabul ediyor - şu işten do
layı dâva açacaksın, diyor. Ona kimse bir iti
razda bulunmuyor. 

Bu itibarla her demokratik toplumun olduğu 
gibi, Türk toplumunun da teminatlı savcılara 
mutlak ihtiyacı var. Bundan toplum faydala
nacaktır. Biz her hangi bir şekilde şu parti
den geldi, bu partiden keldi, şu şöyle olsun, bu 
böyle olsun kanaati içinde değiliz. Kanunlar 
objektif ölçüleri esas alırlar, kişisel meseleleri 
kendine örnek almalzar. 

Biraz evvel söyledim; evet, teminat da bâzı 
mahzurlar getirir, ama bu teminatın getireceği 
mahzurlar var diye, Anayasanın öngördüğü te
minatı bir kenara itemeyiz. Buna yetkimiz yok, 
bu teminatı vereceğiz. Ama getirilen şu tasarı
da bu teminat var mı, yok mu? Biz «yok» di-

I yoruz. Bir defa teminat hususunda münakaşa 
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açmaya Anayasa bizi yetkili kılmamış. Bu te
minatı vereceğiz. Ama biz diyoruz M, gelmiş 
olan tasarıda nakil kurulunda, tâyin kurulun
da görev almış olan insanlar, Anayasa Mahke
mesinin de açıkladığı gibi, Bakanın mutlak mu
rakabesi altında olan kimselerdir. 137 nci mad
denin ereğini tâyin eden Anayasa Mahkemesi 
diyor ki, bu madenin ereği, bu maddenin ga
yesi.. (A. P. sıralarından «erek ne» sesleri) iki
sini de tekrar ediyorum. Ben de kâh ondan, 
kâh ondan kullanmaya mecbur kalıyorum. 

Bu maddenin gayesi, savcıları siyasi, savcı
ları siyasi güçlerin tesirinden kurtarmaktır, 
diyor. Şimdi kalkar da efendim, biz iktidarı
mızdan eminiz, binaneleyh bizim iktidarımızın 
daha güçlü, daha tesirli olması için savcılarla 
olan irtibatımızı bırakmayalım düşüncesi içine 
girer de Anayasanın kurulmasını emrettiği bir 
müesseseyi zamanında kurmamış olursak, bil
miyorum ama, kendi menfaatimizi toplumun 
menfaatine tercih etmiş duruma düşmüş olu
ruz. Ben şunu arzu ederim; bu konu iki kere 
iki dördün kesinliği kadar kesin bir konudur, 
ama biz bu yetkiyi Adalet Bakanının veya ora
daki y etkililerin bırakmak istemeyişlerini doğ
ru buluyoruz, denirse bunu ben tasvibetmiyo-
rum. Çünkü biz burada ilmin ışığı altında, 
nıamleket menfaatlerinin ışığı altında bir ka
rar vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü politi
kada olsun veya diğer yetkilerimizde olsun bir 
ebedî güce hiçbirimiz salhip değiliz. Hattâ ve 
hattâ yarına kadar gücümüzün devam edip et-
miyeceği hususunda hiçbir garantiye Tanrı in-

VI - D 

24 . 11 . 1969 tarihli 9 ncu Birleşim tutana
ğının 255 nci sayfasının 37 nci satırındaki «De
ğerli arkadaşlarım» ve 38 nci satırındaki «Ay
rıca formalite zorlukları...» kelimeleri araşma 
aşağıdaki metin ilâve edilecektir: 

(Not : 255 ve 256 nci sayfalar, ilâve edi
lecek kısımla birlikte 2 yaprak halinde ayrıca 
bastırılmış ve dağıtılmıştır.) 

Bu çok yanlış bir cevaptır. Geçenlerde Hü
kümet programı müzakere edilirken de Sayın 

sanları sahip kümamıştır. Bu itilbarla ilmin em
rini yerine getirelim, her türlü hesabı izin verir
seniz bir tarafa bırakmaya çalışalım. 

Benim mâruzâtım bundan ibaret. Saygıları
mı sunarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, ko
nuşmaların bu kadar uzaması sonunda saat 
19 a geldiğimizde henüz bu kanunun tümü üze
rindeki görüşmeleri biltirebilmiş değiliz. 

Henüz şu ana kadar 5 arkadaşımız konuş
muşlardır. Sırada 6 arkadaşımız dalha vardır. 
Gönlüm kanunu çıkarmak istiyor ama. (Ekseri
yet yok «sesleri») Bu kanunun görüşülmesi çok 
uzun sürecektir, maddeler üzerinde söz alanlar 
çok. Fakat Yüce Meclisle şunu da hatırlatmak 
isterim, önümüzdeki günlerde gensorular (gün
demi büyük çap ta işgal edeceği cihetle bu ka
nunum müzakeresine devam etmek imkânından 
da maıhram kalacağız. 

Şimdi sırada söz almış olan arkadaşları oku
yorum : 

Yılmaz Alpaslan, Turhan özgüner, Hilmi İş
güzar, Salih Aygün, Şinasi özdenoğlu ve Reşit 
Ülker. 

Saalt 19 a gelmiştir, ekseriyet olmadığı id
diaları da ileri sürülmektedir. Bu sebeple esa
sen müzakereye devam etmemiz bu beyanlar 
karşısında mümkün olaimaımaktadır. 

Birleşimi, 22 Aralık Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 

1ELTİŞ 
Başbakanın bu şekilde beyanları oldu. O halde 
bir noktayı biz buradan kendilerine hatırlata
lım. ikinci Beş Yıllık Plânın rakamlarına göre, 
ticari bankaların durumu şudur; % 7,8 öz kay
naklarından yararlanmak suretiyle kredi dağıt
maktadırlar. % 75 mevduat, % 17,2 de diğer 
kaynaklardır. 

Demek ki, kredi sisteminin en büyük kayna
ğı mevduattır. Mevduat ise kanun hükmüne gö
re, tamamen Hükümetin, Devletin teminatı al-

• « *3mm ı ı 



M. Meclisi B : 17 19 . 12 . 1969 O : 2 

tındadır. Bugün her hangi bir özel banka iflâs 
etse, yatırılan mevduatı, Devlet teminatı altın
da olduğu için ödemeye mecburdur. 

O halde bu görevle yükümlü olan bir Hükü
met, elbette ki, kredileri tanzim ederken istedi
ği sektörlere bu mevduatın dağıtılması için ge
rek kendi tasarruflariyle, gerekse getireceği ka
nuni tedbirlerle adaletli bir düzen kurulması 
mümkündür. Yeter ki, böyle bir düzenin kurul
ması istensin. 

Ama kredilerin daha çok ticari sektöre akta
rılması bir prensip, bir felsefe olarak kabul edi
lirse, elbette ki, kredilerin adaletli bir şekilde 
düzenlenmesi düşünülemez. Bunlar, «düzeltece
ğiz, yapacağız» diye söylense de sözde kalmaya 
mahkûm olan lâflardan öteye geçemez. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak bugün 
Türkiye'de işliyen kredi düzeni adaletsiz, büyük 
halk kütleleri aleyhine, bilhassa tarımda çalı
şanların aleyhine işliyen bir bozuk sistemdir, 
bir bozuk düzendir. Bunun süratle düzeltilme
si gerekir. 0. H. P. olarak biz gerek iktidarda, 
gerek muhalefette bu mesele ile uğraştık. Bun
dan sonra da mücadelesini yapacağız. 

Eğer, G. P. nin ve Sayın Kemal Çilesiz arka
daşımızın getirdiği önergelere iltifat edilirse, bir 
araştırma komisyonu pek çok gerçekleri ortada 
olan bu meseleleri Parlâmentoda müzakere et
mek imkânını buluruz. Hiç değilse bu meselede 
katı olanlar, meseleler ortaya döküldüğü, hak
sızlıklar, ıstıraplar ortaya serildiği zaman, katı 
vicdanlar dahi yumuşayacaktır. Biz onun için 
0. H. P. Grupu olarak bu önergeye müspet oy 
kullanacağız. Komisyonun kurulması halinde bu 
'komisyonda vesika ve deliller getirmek suretiy
le kredi düzeninin düzeltilmesi için gayretleri
miz olacaktır. 

Temenni ederim ki, bu yoldaki bir hareket, 
ıstırap çeken halkımız içjin faydalı olur. Bu te
mennilerle saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Meh
met Nebil Oktay. 

ıSonra söz sırası A. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Kemal Güneş'indir efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (ıSiirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Huzurunuza zirai kredi ve /tefecilikle ilgili 
Meclis araştırması hakkındaki görüşlerimizi, 
O. P. adına açıklamak üzere çıkmış bulunuyo
rum. 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısı dik
kate alındığı takdirde, huzura getirilen bu Mec
lis Araştırması önergesinin kapsadığı konula
rın hakikaten büyük bir önem arz ettiği anlaşı
lacaktır. 

(Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 68 imi köy
lerde yaşıyan halk kütlesi teşkil etmektedir. 
İhracat gelirimizin yüzde 85 ini zirai ürünler 
teşkil etmektedir. Keza milllî gelirimizin de 
yüzde 30 umu yine ziraat dalından elde edilen 
ürünler teşkil etmektedir. Bu rakamlar açıkça 
ifade ediyor M, Türkiye bir ziraat memleketi
dir ve Türkiye'nin kalkınması ziraatle uğraşan
lara önem vermek, ziraatle uğraşanlara kredi 
sağlamak ve ziraatle uğraşanları ihracata yö
neltmekle mümkün olur. 

Şimdi bütün mesele, çiftçimize verilen kre
dinin yeterli olup olmadığını, kredi dağılımında 
bir adaletsizliğin, kredi tatbikatında bir aksak
lığın mevcut bulunup bulunmadığını izah etmek 
ve bir sonuca varmaktır. 

Bugün büyük çiftçi kütlesinin en fazla isti
fade ettiği çevirme kredilerinin tabanı 800 lira
dır. Çiftçinin kasabadan vilâyete veya köyden! 
kasabaya gelmek için sarf ettiği iş günü, mas
raf ive ihtiyar ettiği mesai dikkate alındığında, 
keza buna ödediği masraflar tenzil edildiğinde, 
bu 800 liranın esasında 400 - 500 liraya indiği 
açık bir gerçektir. 

Zirai 'kredilerin umumi krediler toplamına 
oranla yetersizliği aşikârdır. 1966 yılında muh
telif kredilerin umum toplamı içerisinde zirai 
kredilere ayrılan miktar yüzde 18,6, ticari kre
dilere ayrılan miktar ise yüzde 41,5 dir. 1967 yı
lında zirai kredilere, umumi toplama göre, ayrı
lan miktar yüzde 19,6 ticari kredilere ayrılan 
miktar yüzde 40,7 dir. 1968 yılında zirai krediye 
ayrılan miktar, umumi yekûnun yüzde 21,4 ü-
dür, ticari krediye ayrılan miktar yüzde 41,7 
dir. 

Bu açık gerçek gösteriyor İki, muhtelif kredi
lerin umumi toplamı içerisinde de zirai kredilere 
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tahsis edilen miktar hakikaten nisbetsizdir ve 
zirai faaliyeti teşvik edici bir mahiyette değil j 
dil'. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai kredilerin da-
gaılımındaki adaletsizliğin en büyük sebeplerin

den birisi küçük işletmelerdir. Bugün Türkiye 
nüfusu büyük bir hızla gelişmektedir. Bu hızlı 
gelişme ufak zirai işletmeleri ortaya atmış ve 
küçük zirai işletmelerin zirai kredilerden istifa
de edememesi neticesini doğurmuştur. 

« * * ^ 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

17 NCt BİRLEŞİM 

19 . 1 2 .1969 Cuma 

Saat : 15.00 

A - B A K A N L I K DtV-ANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
.-arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet veriJldiğli iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî müessese
lerin dMenme kampları için yapılan harcama
lar konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/4, 10/8) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
"Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
•etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

4. — Nevşehir Milletvekili SaTâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

5. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş .yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair Önergesi (10/10) 

6. —• Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

7. — Manisa Milletvekilli Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 

verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

(GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
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sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Arakana Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

1:0. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
hailinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim. Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. •—• Manas Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Saldrıettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma balkanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 

arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
müm, 'çıitftçıilerin yeteri kadar zirai krediye ika-
vuşmalam fiıçiın bir 'Kooperatifler Bankasının 
(kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair 'Ticaret (Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — ıSafearya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ım, ©arış igömüllüsü »olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara ıdair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma 've Millî Eğitim ba
lkanlarından sözlü ısıoruSıU (6/26) 

23. — iSivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Falaıoğlu'nun, İSivas ısınırları dahilindeki Boz-
kurt 'köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
©akanımdan sözlü sorusu '(6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pıalaoğlu'ınıun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ıait eşyalara» dair Millî (Eğitim Bakamın
dan ısıöızlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili ITıalât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara rağrryan (köylülere d a i r 
Millî fSavnnıma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir (MJilleıtvelkili 'Talât Ormon'um, 
İzmiir'e bağlı 'Seferihisar - (Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili (Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasınla ıdair (Tarım Bakanımdan, 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — Izımir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e (bağlı (Bergama - Kımıtk (ürelerinden ga
con Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
ıdair (Enerji ve Tabiî (Kaymaklar Bakanımdan 
sözlü ısorusu t (6/32) 

29. -— İzmir Milletvekili CBaırhanettıtıin Asa-
tay'ın, 931 sayılı (Kamumun tatbikatıma dıair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. 'Kemal Yılmaz'-
ın, Aydm'da bâzı O. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın 'Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 
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32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 

Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım 'günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. -—• Afyon Milletvekili Hamdı Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet' 
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

'38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan öz güner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asi .n Ulanma s: mn ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
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A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1; — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâikimler Kurulu Kanunumun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesin© ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1969) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporu (1 /108) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Saıjı : 71 - 740/9540 

4 . 12 . 1969 

ıMLUHT MBOIİİJSl İBAŞÎKiANLI&ENA 

tlgi : 22 . 7 . 1968 tarih ve 71 - 740/5300 sayılı yazımız. 
Adalet Bakanlığınca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tarzı Bakanlar Kuruluaıca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılamasını rica eklerim. 
Süleyman Bemirel 

G E R E K Ç E 

Savcılık meslekinde ibulunanlarm naklen atanmaları ile «bu imesleke yeniden ıgireceklerin atan
malarında uygulanmakta olan 12556 ısayılı Hâkimler Kanununun !63 moü maddesi lile, 45 teayılı Yük
sek Hâkimler (Kurulu 'Kanununun '77 nci maddesinin, Anayasa (Mahkemesince Anayasanın 137 nci 
maddesine aykırı (görülerek 18 . 12 . 11967 tarihli ve 1966/31 lesas, 1967/45 karar Isayılı kararı dle 
ve »367 ısayılı Kanunun 1 noi maddesindeki Cumhuriyet savcılarına ıgeçici olarak lek iadlî görevler 
verilmesinde Adalet (Bakanına yetki (tanıyan hüküm ile 45 Isayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun Igeçici yetki ile ilgili \89 neu (maddesinin de 24 . 6 . 1969 tarihli ve 1969/9 - 38 ®ayıih ikaran 
ile iptaline karar verilmiş ibulunduğundan hâsıl olan 'boşluğun Idolldurulması ve yend getirtilen hü
kümlerle ilgili lolarak 45 ısayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı Imaddelerinin düzeltil
mesi maksadiyle işbu kanun 'tasarısı hazırlanmıştır. 

Atama ive nakil (birbirine (bağlı tasarruflar (bulunduğu 'cihetle iptal olunan, her OM (hususa ait 
2556 ısayılı (Kanunun 63 incü (ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler IKurulu (Kanununun 77 nci maddeleri ye
rine Jbu defa tek (bir madde Itanzim ledikniş ve savcılık {meslekinde (bulunanların özel duruımilardaM 
atanmalarına (imkân iveren (hükümlerin 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu (Kanununda yer aldığı 
göz önünde tutularak, (bu maddenin de 45 ısayılı Kanunda yer alması ttercih (edilmiştir. 

Anayasamızın 137 nci maddesi, kanunun Cumhuriyet (Savcıları içim löalüık dşlemndıe ve görevleri 
yapmada (teminat sağlayıcı. hükümler (getirmesini emretmiştir. Ancak 'teminatın »kapsamı, laçıM'aınına-
mış lolup, ibunu ısadece ICuımlhuriyet Savcılığı ıgöreviini gereği igibi yerine (getirmeye imkân veren hü
kümler olarak düşünmek icalbeder. 

İşte Anayasa Mahkemesi (kararının gerekçesinde de (bu noktadan hareket ledilerek i«Anayasanuı ön
gördüğü Iteminat, onların Igörevlerini, siyasi igüç sahiplerinin etkisi laltında olmak kayıguısuna dü§-
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ınefesizin, ("belli hukuk ıkuralları uyarınca yapmalarını sağlıyacak bir Ihukukî durum» olmalıdır, 
denmiş rve Ibunun sağlanmasının da (ilgili organın atama ive nakil (işlemlerinde keyfi (tasarruflarda 
bulunmasını önliyeoek ,önceden belli ve 'objektif (kuralların tıesbilt edilmiş olması lilo mümlkün olaca
ğına işaret (edilmiştir. 

Bu (itibarla tasarı Ibazırlananken [Anayasanın 137 nci maddesinde baluse Ikonu (teminatın kapsa
mı göz önünde tutulmuş, bunun zedelenmemesi esasından (hareket edilmiştir. 

Anayasamızın {yargı ile (ilgili üçüncü bölümünü incelediğimiz takdirde ıgörülürki, Hâkimlerle 
Cumhuriyet iSavcılarına (ait (hükümler (birlikte ele alınmamış, ayrı layrı (tedvin (edilmiştir. (Savcıların, 
mahkemenin bir rüknü olduğu lesası, lonlıara ait hükümlerin ide yargı ıbölümüne (alınmasına âmil 
olmuş lise (de, hâkimlerden layrılmış ve ımüstakilbir maddede savcılardan Ibahsedilmiştir. Anayasa 
koyucu isavcdık M'zmetiinin özelliğini Ve Cumhuriyet ıS avcılarının .teşkilât (içerisindeki durumunu 
düşünerek onları Ihâkimlere uygulanacak hükümlerin dışında bırakmış ve (savcıların özlük hakları 
üzerinde ftaisarruf ledeoek (organı ve uygulanacak hükümleri, hâkimlerde 'olduğu igiibi (tesbit etme
miş, mevcut müeessesenin hâkimlerde olduğu gıibikaidırılıp yerine yenisinin likamesinc laiit esasları 
bünyesine lalmamıştır. iSadece özlük halklarına ve görevlerinin gereği gibi yapılmasını bağlıyacak 
teminat hükümlerinin ıgötirilmesıini yasa koyucuya bırakmıştır. 

Anayasanın imaksadı (o (kadar ,asçıık ve 137 tnıci maddemin ifadesi o Ikadaır Ikesindir !ki, aksini 
düşünmek mpmikün lolamaz. 'Nitekim Anayasa, savcılık mesleki (mensuplarından ısadece Cumhu
riyet (Başsavcısını (ayırmış ve !137 inci ımaddıenin ikinci fıkrasında (omun emsali hâkimler hakkım-
daki hükümlere (tabi lolalcağını belirttiği halde, diğer ısavcılar (için hâkimlerim tabi olacağı hü
kümlere (bir atıf yapılmamıştır. Bu sebeple Cumhuriyet ısatvcılarımın özlük işlerimde ve görevle
rini ifada teminat sağlanmasında hâkimlerde olduğu gibi yeni müesseseler kurmak ve yeni hüküm
ler getirmek Anayasanın ruh ve maksadının dışına çıkmak olur ki, bu dahi Anayasaya aykırı bir 
tasarruf olur. 

Burada savcılık müessesesinin ve savcıların yargı organı içerisinde hukukî durumunu belirtmek 
ve onların hâkimlerden farklı bulunduğunu kabul, etmek gerekir. Hâkimler karar yerindedir. Ta
rafsızdır. Savcılar iddia yerindedir. Bir bakıma taraf durumundadır. Nitekim Almanya'da sav
cı, Devletin müdafii (Staatsamwalt) ; Avukat halikın müdafii (Rcchtsonvvalt) tâbiri ile ifade edi
lir. Fransa'da da savcı (büzde olduğu gibi Cumhuriyetin genel savunucusu olarak ifade edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak da Alman ve Fransız A;layasaları hâkimlere ait hükümleri ihtiva, ettiği 
halde savcılarla dair her hangi bir hüküm taşıma;ıraktadır. İtalyan Anayasasının 157 nci •madde
sinin son fıkrasında ise «Savcılık makamlarının adalet teşkilât kanunlarının kendileri hakkın
da tesis ettiği teminat hükümlerinden faydalanacakları hükmü» mevcut olup, bizim Anayasamızın 
137 nci maddesine uygun bulunmaktadır. 

Federal Almanya Cumhuriyetinde savcılar, memur sayılmaktadır. Hattâ Alman Mahkemeler" 
Teşkilât Kanununun 148 nci maddesi «Federal Başsavcı ve Federal savcılar memurdur.» hükmü
nü taşımaktadır. Ancak onların memurluğu görevin icabı olarak cihetteki diğer memurdan ayrı 
olacaktır. Bunun için de, diğer memurlardan ayrı özel teminata ihtiyaç gösterilmiştir. Yine Alman 
Hâkimler Kanununun 122 nci maddesinde savcı olacaklarda, hâkimlerde aranacak niteliklerin bu
lunması •gerektiğinde işaret edilmiş, Alman Mahkemeler Teşkilât Kanununun 151 nci maddesinde 
ise, bunların hâkimlik görevini ifa edemiyecekle:!, hâkimler üzerinde bir nezaret hakları bulun
madığı belirtilmek suretiyle hâkim veya savcı olmaikta aynı vasıf ve şartların aranması ile hâkim 
veya savcı olduktan sonra bunların görevle ilgili fonksiyonları bakımından tâbi olacakları statü
nün ayrı bulunduğu açıkça 'belirtilmiştir. Bu sebeple Cumhuriyet savcısının görevinin özelliği onun 
sadece kaziai yolda kamu görevi ifa eden bir kamu personeli olmaması, idari görevlerinin mevcu
diyeti, hattâ ifa teltiği kamu görevini yerine getirirken kanunlardan doğan idareye bağlılığı, idare 
İle olan münasebetleri sebebiyle, onun özlük işlerinin bir parçası olan atama ve nakil ideminde 
de mutlak surette bağımsız kalamıyacağı düşüncesi hâkim o'larak tasarının hazırlanmasında 45 
sayılı Yüksek Hâkimi er Kurulu Kanununun sistem ve düzenine bağlı kalınmıştır. Nitekim. Anaya^ 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 1) 



~ 3 — 
sa Mahkemıesi kararının gerekçesinin.3, 4 ve 5 numaralı bendlerinde, Cumhuriyet savcılarının gö
revleri icabı Adalet Bakanıma bağlı görevlilerden bulundukları kaıbul edilmiş olup, bu, onların gör
düğü hizmetin ve bu hizmeti düzenliyen yasa ve kuralların taJbiî !bir sonucu olduğundan vaz'geçi-
lemiyee.ek bir husus olarak tesbit edilmiştir. Ancak bu bağlılığın Anayasanın 137 nci maddesinde^ 
ki teminatla telifinin, Bakanın 'atama ve nakil işlömindeki yetkisinin sınırlandırılması ile mümkün 
olacağı kabul edildiği cihetle, hâkimlerde olduğu gibi müstakil ve yeni müesseseler 'kurulmasına 
mesağ görülmiyerek, objektif kuralları taşıyan bir atama ve nakil plânı yapılması tercih edilmiş
tir. 

Anayasanın kabulünden sonra hazırlanmış bulunan ve 25 . 4 . 1962 tarihinde yürürlüğe giren 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu incelendiği takdirde görülür ki, bu kanunla Anayasa
nın hâkimler için emrettiği müesseseler kurulurken, savcılar için 137 nci maddede belirtilen, te
minat sağlıyacağı, hükümler de getirilmiş ve bugün uygulanmaktadır. 

Anayasanın öngördüğü teminatın, mutlak bağımsızlık ve 'mesuliyetsizlik neticesine müncer ola
cak derecede düşünülmesi, bilhassa yukarda açıklanan savcılık mesleğinin özelliği bakımından im
kânsızdır. Bu teminat sınırsız olarak düşünülemez. Ancak Cumhuriyet savcılarının özlük hakları 
bakımından haiz olacakları teminatın sınırının, görevin en iyi şekilde ifasına imkân verecek ku
rallar ile tesbit edilmiş olması halinde, hizmet gereği gibi yürütülebilir. 

işte, bu düşünce hâkim olarak ve Anayasanın 137 nci maddesinin ışığı altında 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununda savcıların özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarında teminat 
sağlıyan hükümler getirilmiştir. 

Özlük hakkı, sadece atanma veya nakilden ibaret olmayıp, izin, emeklilik, terfi, kadro alma 
gibi çeşitli konuları kapsadığından, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 80 nci madde
sinde Cumhuriyet savcılarının kadrolarının daraltılması veya kaldırılması sebeplerine müstenidolsa 
bile maaş ve ödeneklerinden yoksun kılınamıyacakları Bakanlık emrine alınamıyacakları, yaş had
di ve maluliyet hali dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamıyacakları, 89 ncu madde
sinde hizmetin ifa edilmesi için zaruri bir tedbir olan yetki hükümlerinin dahi muayyen kayıt ve 
şartlarla uygulanabileceği, gibi hükümler Cumhuriyet savcılarına özlük hakları bakımından tanın
mış teminatlardır. Keza onların terfii, inzibati ceza, kadro almaları, mesleke kabulleri, meslekte 
kalmalarının caiz olup, olmadığının tesbiti, işten el çektirilmeleri gibi konular yeni kurulan ta
rafsız Yüksek Savcılar Kuruluna görev olarak verilmiş hususlardır. 

îşte teminat altına alınmış bulunan bu özlük haklarından biri olan atanma ve nakil işinde de 
aynı kanunun 77 nci maddesi ile sağlanan teminatın, Anayasa Mahkemesince yetersiz kabulü 
üzerine, bu defa tasarıda belirtilen atama ve nakil plânına bağlanma esası getirilmiş- bulunmak
tadır. 

Atama ve nakil (bahse konu olunca buradaki teminatın bir kimsenin bulunduğu yerden başka 
yere nakli veya bir göreve ilk defa atanması esasında arzu ettiği şekilde bir atama ve nakil tasar
rufuna tabi tutulması tarzında kabulü çok hatalı olur. Bundan hizmet zarar görür. Anayasa bu 
konuda hâkimlere dahi coğrafi teminat tanımamış bulunmaktadır. Bu husus Anayasa Mahkeme
sinin 3 - 4 . 11 . 1966 tarihli ve 81/40 sayılı Kararının gerekçesinde de açıkça belirtilmiştir. 

Bu sebepledir* ki, savcılar için özlük haklarının bu dalında da teminat, onların geleceklerinde 
kendilerine uygulanacak hükümleri önceden bilmeleri, ve bunların objektif kurallardan ibaret 
olduğuna inanmaları ve her savcı için uygulanacak kuralların eşit bulunduğuna kaani olmaları 
ile sağlanmalıdır. 

îşte atama ve nakil plânı bunları temin edecektir. Plânın her şeyden evvel hizmetin iyi şekil
de görülmesini hedef tutacağı, bunun dışında atama ve nakil esasları adlî kazanın bölgeleri, bölge
lerin dereceleri, hizmet süreleri, ilgililerin sicil ve sair özel durumları gibi konuları da düzenliye-
ceği kanunda belirtilmiş bulunduğundan, atama ve nakil kurulunun hazırlıyacağı atama ve nakil 
plânında bu kurulun hangi objektif kurallarla bağlı olacağı önceden tesbit edilmiş ve kurulun 
bunu uygulamaya mecbur bulunmuş olması, ilgililerin görevlerini ifada huzur içinde ve hiçbir 
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kaygı altında bulunmaksızın hareket etmelerini «ağrıyacaktır. Bir savcı hangi şartlarda ve ne za
man nakledilebileceğini bilecektir. Plânın nasıl ve ne zaman değişeceğini ve yapılan değişikliğin 
ancak hizmet için olabileceğini bilecektir. Atama ve nakille ilgili teminatın bunların dışında düşü
nülmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan bu defa kurulan atama ve nakil kurulu, iptal olunan 77 nci maddedeki Müdür
ler Kurulundan farklı olarak 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun savcıların terfi, di
siplin işlemleri gibi özlük işlerinde kabul ettiği hükümlere uygun şekilde Bakanlıkla Yüksek 
Savcılar Kurulunun birlikte çalışması esasına göre Yüksek Savcılar Kurulu ve Bakanlık eleman
larından teşekkül ettirilmiş ve bir istişari organ olmaktan çıkarılmıştır. 

Atama ve Nakil Kurulu Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısı, 
iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza îşlerli ve Zâtişleri Genel 
müdürlerinin katılmasından meydana gelen bir birinci sınıf savcılar topluluğu haline getirilmiş
tir. Kurul çoğunluğu ile toplanacak ve çoğunluğun kararı Adalet Bakanının tanzim edeceği ka
rarname içtin esas olacaktır. 

Burada kurulda görev alan başsavcılık elemanları dışındaki üyelerin Adalet Bakanlığımda üst 
kademede idari görev alanlar olması ile diğer bakanlıklarda aynı görevi ifa edenlerin hukukî du
rumlarının mukayesesi halinde, Adalet Bakanlığı mensuplarının sahiboldukları haklar bakımından, 
idari murakabe zinciri içinde Adalet Bakanının mutlak murakabe ve tasarruflarından çekinecek 
durumda olmadıkları derhal anlaşılır. 

Zira, onlar her şeyden evvel birinci sınıf hâkim ve savcıdır. 26 .,6 . 1967 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan 884 sayılı Kanunla 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 ncıi maddesine bağlı 2 sayılı 
cetvelde yapılan değişliklik sebebiyle birinci sınıf hâkim, ve savcı sayılmaktadırlar. Mer'i mevzu
atta bunu teyideder eski hükümler de ayrıca mevcut bulunmaktadır. Binaenaleyh kurul üye
leri bugün birinci sınıf hâkim ve savcının teminal'inı haiz bulunmaktadır. 

İdari görev ifa ederken 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun geçJici 6 ve 80 nci mad
deleri hükümlerinden faydalanmaktadırlar. Ezcümle, 65 yaşından önce emekliye sevk olunamazlar, 
Bakanlık emrine alınamazlar. Ayrıca kanunların verdiği yetki ile savcıların terfi, disiplin işlemi 
ile dlgili kurullarda da üyelik yaparak diğer özlük işleri hakkında karar vermektedirler. 

Aslolan hüsnüniyettir. Vazife aşkıdır. Kamu hizmeti gören ve bu derecede teminata sahip 
bulunan ve vicdanlarının sesiyle hareket etnuiyc ekleri, objektif kurallardan ayrılacakları düşü-
nülemiyecek olan kurul mensuplarının idarenin baskısına tâbi olacaklarının peşinen kabulü nokta
sından hareket edilerek, bunları önliyecek kanun1 ar yapmak, sübjektif olayları düşünerek bunların 
vukuuna mâni olacak tedlbirleri getirmelk, hukuk kurallarına, kanun yapına tekniğine ve kanun
ların objektif olması prensibine de aykırı düşer. 

Bugün için, bu temünatlı kurulun objektif ölçülerle düzenlenmiş atama ve nakil plânlarına 
uygun olarak yapacağı tasarrufların Anayasamı in 114 ncü maddesi ışığı altında kazai denetimin 
dışında kalamıyacağı hususu da, zedelenecek teminatın en büyük koruyucusu olarak mevcut 
bulunmaktadır. 

Atama ve Nakil Kurulunun bir kararname taslağı haizırlaimasmdaki güçlük, -taslağım hazırlan
ması için gerekecek çalışmanın şümulü ve süresi nazara alınarak, taslak için önçalışmanm yapılması 
Zâtişleri Genel Müdürlüğüne bırakılmıştır. 

Mer'i mevzuat hükümleri gereğince savcılık meslekinde bulunanların bütün özlük (işlerinin 
takibi, zamanında yerine getirilmesi, bunlarla ilgi' ' sicil, gizli sicil ve dosyalarının tutulması, hasta
lıkları halinde tedaviileri, akçalı işlerinin görülme i, kadrolarının zamanında mahalline gönderil
mesi, her türlü taleplerinin tesbit edilmesi ve saklanması gibi doğrudan şahıslarına ilişik konular 
dışında, mahkemelerin kurulması, kaldırılması, geniişletilmesi kadrolarının takviyesi, münhalle-
rin tesbiti, doldurulması işlerinin takibi, istatistik bilgilerin derlenmesi gibli hizmetin takibi ve 
hizmetin icaplarının fesfoit ve bilinmesi işleri ile uğraşan Bakanlık Zâtişleri Genel Müdürlü
ğünün tesbit edilen latama ve nakil plânına uy.;;un olarak ve ona bağlı kalınarak hizmetin ica-
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bmı yerine getirtmesi ve hizmet icabına vasıta olacak elemanları tesbit edip seçmesi, hizmetin 
lâyık olanına tevdi edilmesi konusunda, malik olduğu imkânlar nazara alınarak, kararname 
taslağının hazırlanması 'görevi esasen kurulun tabiî üyesi olan ve savcılar kurulunda birinci bölüme ve 
genel kurula katılan .Zatişleri (Genel Müdürünün idaresi altındaki Zatişleri Genel (Müdürlüğüne 
bırakılmıştır. Bu Genel Müdürlüğün görevi, elindeki imkânlardan faydalanılarak atama ve nakil 
kuruluna uygun ve ona bağlı bir şekilde hizmetin aksamadan ifasını tesbit letmek işleminden iba
ret kalmaktadır. 

Bu şekilde hazırlanacak taslak atama ve nakil kurulunca incelenerek, uygun bulunduğu 
takdirde Adalet Bakanı tarafından müşterek bir kararname ile yürürlüğü sağlanacaktır. Kurul 
taslaktaki bir veya bir (kaç tasarrufun veya tamamının kanuna ve atama ve nakil plânına aykırı 
bulunduğunu kararlaştırdığı takdirde bu tasarrufların ikanuna atama ve nakil plânına uygun
luğunu ileri sürüp, gerekçe (göstererek bir kere daha incelenmesini, Adalet Bakanı Kuruldan 
istiyebilecektir. Kurulun bundan sonraki kararı kesin olacaktır. 

Burada Adalet Bakanına tanınan bu yetkinin Bakan ile Savcıların (kanunlardan doğan ilişkile-
i'inıin ve Anayasanın 105 nci maddesi hükmünün tabiî bir sonucu olduğunu hemıen ilâve etmek 
gerekir. Zira 2556 sayılı Hâkimler Kanununun halen mer'i bulunan 85 nci 'maddesi hükmü ica
bı bütün savcılık Teşkilâtı Adalet Bakanının idaresi 'altında bulunmaktadır. Ayrıca Anayasanın 
105 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise «Her Bakan, İtendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur». Hükmü mevcuttur. Şu halde idaresi al
tında bulunan 'bir teşkilâtla ilgili konuda Bakana yetki tanınması onun en tabiî bir hakkı ve hattâ, 
deruhde ettiği sorumluluk sebebiyle vazifesidir. 

Eylem ve işlemleri bilecek, teşkilâtını tanıyacak, gerektiğinde ve zamanında tedbirleri alacak 
veya aldıracak ki murakabesine tabi olduğu organlara karşı sorumlu olabilsin. Nitekim Ana
yasa Mahkemesinin iptal 'kararının gerekçesinde de, Bakanın, hakkında işlem yapılmasını istiye-
ccği savcılar için tarafsız bir ıkurula başvuracağı hususu kabul edilmiş bulunmaktadır. Meselâ. 
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun verdiği yetkiye «binaen aynı kanundaki kayıt ve şartlar al
tında bir ceza dâvasını açmak üzere Cumhuriyet Savcısına yazılı emir verebilecek olan Adalet 
Bakanının bundan doğacak sorumluluklara katlanacağı düşünülürken, emir vereceği teşkilât men
supları hakkında söz sahibi olmaması düşünülemez. 

Yeniden düzenlenen 89 ncu maddenin tedvin sebebi, savcılara aslî görevleri dışında diğer 
adlî ıgörevleri ifa ettirmeye yetkili Adalet Bakanının bu yetkisinin Anayasa Mahkemesince 
Anayasaya aykırı görülmesidir. Anayasa Mahkemesinin bu konudaki iptal kararının gerekçesi 
henüz yayınlanmamış ise de, Bakanın atama yetkisinin evvelce iptal edilmiş bulunması sebebiyle 
asli görev veremediği kimseye, geçici görev de veremiyeceği noktai nazarına dayandığı öğrenil
miştir. 

Bu itibarla 367 sayılı Kanundaki hüküm ile 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
89 ncu maddesi hükmü birleştirilerek 89 ncu madde yeniden düzenlenmiş ve 77 nci ınaddıe ile 
getirilen sisteme bağlı kalınarak Bakanın geçici yetki vermeden önce. bu konuda da atama ve 
nakil kurulundan karar alması zorunluluğu getirilmiştir. 

Burada hemen açıklamak gerekir ki, kanundaki «Gerektiğinde» tabiri ile ifade edildiği üzere 
geçici yetki vermenin hal ve zamanı, hizmetin icabettdrdiği hal ve zamandır. 'Geçici yetki ile ifa 
edilecek hizmet muayyen Ibir yargı çevresinin münhal olması, her hangi bir sebeple geçici ola
rak açılması haileni yanında, bir savcının (ifa ettiği "aslî görevinde veya gör/cv mahallinden uzak-
laştunlması da hizmetin icabınıdandır. Şöyleki hakkındaki şilkâyet sebebiyle soıruştur'ma yapılan 
bir savcının yargı çevresinde bulunması soruşturmanın selâmeti bakımından mahzurlu olabi
leceği gibi, vatandaşın adalete güvenini sarsmamak, görevlinin eımniyetini sağlamak bakı
mından da, yargı çevresinden uzaklaştırılması zorunluğu, idari soıruştuıımanm gerektirdiği', bir 
tedbirün netic|esıi veya usulü dairesindîe verilmiş Mır disiplin cezasının hemen uygulanmasının 
icabı olarak geçici yetki müessesesinin (kullanılması halleri de hizmetin icabı sayılır. Sayıları 
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az da olsa mıaalesetf adalet mensuiplarına karşı v â ' i fiilî tecavüzler, hattâ ölümle somıçkunan olay
lar mevcuttur. Evine veya kendisine silâhla tecavüz edilen bir savcının, hayatının tehlikede 
olduğu yollunldaiki beyanının sabit olması halinde karamam'e tanzimine kadar o yerde bırakıl
masının doğurabileceği sakıncaların ıgiderilmesi de ancak gcçiei yetki verilmesi suretiyle müm
kün olabilecektir. 

İşte bu müessesenin işletilmesinde objektif hareket edilimedliği yolunda hâsıl olabilecek tered-
dütlteıre ımeydaıı verilmemesi de, yetkinin veril-neslinden önce atama ve nakili kurulundan karar 
allmması yolu ile ısağltnımaş buılunimıaktdır. 

Bu halin istisnası, maddenin ikrneji Merasında açıklanmış olup, atama ve nakil kurulunun 
tatil,, fiilî imkânsızlık 'gibi her hangi b;ir sebeple hemen toplanamaması halinde bir yargı çevresinin sav-
cısız (kalmasının doğurabileceği sakıncaları gidenmelk ve hizmeti aksatmamak için, kurulun ika-
rarmı bilâhara a;lmak üzere, Bakanlığın geçici yetki verebilmesine imkân tanınmıştır. Yetki 
verildikten sonra en kısa süre de - iki bu süre kurulun toplanmasını mümkün kıüımak üzere 
ihtiyacolan zamandan fazla olmıyacafctır - atama ve nakil kurulunun onayı alınacak, aksi hail
de kurul gerekli değişiklik kararını vereceikt'ır. Ancak bu Ikaırar alınıncaya kadar geçecek süre 
de Bakanlığın •görevlendirdiği yetkilinin ifa etmiş olacağı ilşleımleriin geçerli sayılmasında hiz
metimi aksamaması ve vatandaş haklarının kaybolmiaım'ası bakımından hâsıil olan ziorımluluk 
göz önünde tutularak maddeye bu konuda da hüküm ilâve edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasındaki, Bakanlık hüzmlet 1 erinde geçici yetki ile görevlendirilecek sav-> 
cılar için kurul kararı alınmamasına dair hüküm, yürürlükte bulunan 45 sayılı Kanunum 
94 ncü maddesine paralel bir hükümdür. Adalet Bakanımın Bakanlıkta görevlendireceği hâkim ve sav
cıları usulü daireyinde doğrudan doğruya atayabilmek yetkisine sahip bulunması sebebiyle geçici 
yetkide ide aynı usule yer verilmiş bulunmaktadır. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 90 ncı malddesinin bugün yürürlükte olan dille 
iki ıfıkrası muhafaza edilmiş sadece ıson fıkra yeniden iilıâve edilmiş bulunmaktadır. 

Bu fıkra ile, bugün uygulamada stajıla.rını bitiren ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 
sayılı Kanunla değişik 15 ncü ımaddesi gereğince yardımcılık sınıflarrnda görev almaya hak 
kazanan hâkim adaylarının kur'a ile yapılan görev yerlerinin tıesbiti işli emi kanunda açıklanmış ve 
atama nrerciileıri de sarahatan gösterillmiişıtir. 

Hâkıim adayları, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bir göreve atanarak fiilen iişe başlama
larına kadar aday statüsüne tabi ollduklairı cihetle, ilgili bölümlerce' savcılık mes'l ekine ay
rılan hâkim adaylarının idik atanmalarının 77 nci maddedeki usule bağlı kalmadan, atama tari-> 
hindeki münhal görevlere - ki! bunlar da atamla ve nakil planında tesbiilt edilecek bölgelerdeki 
yargı eevrcıleri olacaktır kur 'a çelklmıeleriınden sonra doğrudan Adalet Bakanlığınca yapılması 
müml-dün bulunması sebebiyle bunu sağlıyaıcak hükünn getirilmiştir. Evvelce kararnamenin tan
zim ve onayına ait şekli işlemle ilgili hüküm ip "al ediilmi§ olan 2556 sayılı Hâkiiımfer Kanunu
nun 63 ncü malddesiinde mevcut bulunmakta idi. İptal sebebiyle hâsılolan boşluk, ilâve edıilıen bu 
fıkra doldurulmuş ve adayların atanmalarının şeklî hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 94 ncü maddesi gereğince Bakanlık hizımet-
lerine atanmış bulunan hâkim ve savcıların bu hizmetlerinden Adalet Bakanının veya kendi-
lerrinin isteği üzenine ayrılmaları halinde yeniden atanacakları hâkimlik ve savcılık mesıllekıle-
rine ne şekilde atanabilecekleri kanunun 92 nci maddesinde gösterilmiştir. Ancak burada, sav
cılık ımeslekine atanacakların doğrudan doğruya Adalet Bakanı tarafından atanmasını gerekti
ren hükmün bu tasarı ile düzenlenen 45 sayılı Kanunun 77 neji maddesinin getirmiş bulundu
ğu hükme uygun olabilin esini teminen,, yapılan değişiklikle 77 nci madde ile 95 ilci madde 
arasındaki uyuşmazlık giderilmiş bulunmaktadır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/108 

Karar No. : 2 

5 . 12 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Balbanlıığınea hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisime arzı Bakanlar Ku
rulunca 29 . 11 . 1969 tariilhinlde kararlaştırılan «22 Nisan 19'6'2 tarihli ve 45 sayılı Y u t a k Hâkim
ler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve (bâzı «nadidelerinin (dleğiştlirilme-
sine dair kanun tasarlısı» Başkanlığınızda Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, Adalet Bakanlığı tem
silcisi İde hazır bulunduğu halde tetkik edilip, müzakere olunidu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Koımlîısyonumuzea uygun mütalâa edilmiş ve maddelerinin ayn'en 
kabul edilmesi ekseriyette kararlaştırılmıştır. An^ak, C. Savcıla.rmın atanmıalarma ilmlkân veren hük
mün iptalinden sonra Ibunun yerini doldu'racaik yenli esasları tanzim eden (kanun çıkarılıncaya ka
dar hizımctin üfatema imkân veren ve C. 'Savcılarım geçici olarak görevlendirmeye Adalet Bakanını 
yetkili kılan 367 ısayılı Kanunla 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kumlu Kanununun 89 ncu ımaddfetsinin 
de Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunıma-u ve iptal hükmünün de 23 . 12 . 1969 tarihinde 
yürürlüğe gireceği nazara alındığında, çok kısa bL- süre sonra, 'her ihangi 'bir ıselbople savcısız kala
cak kaza çevrelerinde hizmet duracaktır. Savcılıik 'hizmetlerinin gerek idari ve gerekse kazalı fonk
siyonları 'balommdan, değil birkaç 'gün, birkaç sa:ıt dahi ifa edilmemcısi halinde hizmetin aksıyacağı 
ve vatandaşların uğrıyabileceği /telâfisi imkânsız zararlar göz önünde tutularak, tasarının 213.12.1969 
tarihine 'kadar kanunlaşmasını sağlamak maiksadı ile Gıenel Kurul gündemindeki diğer iışlere takdi-
men, 'öncelülk ve ivddillkle ıgörüşiülmeısi teklifi de Komisyonumuzca ittifakla kabul eldilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilik';} arz edilmek üzere işlbu rapor Yüksek /Başkan
lığa saygı iile arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
îstanibul içel Diyarbakır 

/. H. Tekinel M. Ar ikan B. Eğilli 

Afyon Karahisar 
/ / . Ilamamcıoğlu 

Malatya 
Söz hakkım saklıdır. 

H. Gökçe 

'Sivas 
T, Koraltan 

İsparta 
Y. Uysal 

Niğde 
M. Ocakcıoğlu 

Kırklareli 
M. Atagün 

Ordu 
0. Vural 

Sivas 
Söz hakkım saMıdır. Okuyunca 
'boyanda bulunacağım. Tasarıyı 

okuyamadık 
V. Bozatlı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni
den düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 ve 89 ncu maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere yeniden düzenlenmiş
tir. 

Cumhuriyet savcılığı meslekine atama ve na
kil : 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları Ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında bir Cumhuriyet ikinci Başsavcısı, 
iki Yargıtay Cumhuriyet savcısı ile Bakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza işleri Genel Müdü
rü ve Zatışleri Genel Müdüründen müteşekkil 
atama ve nakil kurulunca aşağıda yazılı olduğu 
üzere alınacak kesin karar gereğince Adalet Ba
kanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak ka
rarnamesi ile atanır ve nakledilir. 

Atama ve nakil kurulu üye tamsayısının ço
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halin
de Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutu
lur. 

Atama ve nakil kuruluna katılacak Cumhuri
yet ikinci Başsavcısı ile, Yargıtay Cumhuriyet 
savcıları 69 ncu maddede gösterilen Yüksek 
Savcılar Kuruluna katılmıyan Cumhuriyet ikin
ci başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcıları 
arasında Yüksek Savcılar Kurulunda yapılacak 
ad çekme üzerine iki yıl süre ile seçilirler. Bir 
Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı ile, iki Yargıtay 
Cumhuriyet Savcısı da atama ve nakil kurulu
nun Başsavcılığa mensup üye noksanını tamam
lamak üzere yedek üye olarak aynı usulle tesbit 
edilir. 

Başsavcılığa mensup atama ve nakil kurulu 
üyelerinin süreleri dolduğunda yerlerine seçile
cek yeni üyeler belli oluncaya kadar görevleri 
devam öder. 

Atama ve Nakil Kurulu Başkanın engeli ha
linde kurula, Kurul Üyesi Cumhuriyet ikinci 
Başsavcısı ve her ikisinin engeli halinde Kuru
lun meslekte en kıdemli üyesi Başkanlık eder. 

Atama ve nakiller hizmetin en iyi şekilde gö
rülmesini sağlıyacak ilkeleri kapsıyan bir atama 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞ1 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 saydı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni

den düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) I (Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

ve nakil plânına göre yapıttır. Bu amacın sağlan
masına engel olmamak şartiyle atama ve nakil 
esasları adlî kazanın bölgeleri, dereceleri ve bu 
bölgelerdeki en az hizmet süreleri ile ilgililerin 
sicili ve sair özel durumları gibi konularla ilgili 
objektif kurallar plânla düzenlenir. 

Atama ve nakil plânı, atama ve nakil kuru
lunca hazırlanarak Resmî Gazetede yayımlanır. 
Plânın yürürlük süresi ikî yıldır. îkinci yılın 
Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı olarak 
değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılan bu de
ğişiklik, yoksa plânın iki yıl aynen uygulanma
sına devam olunacağı, Ocak ayında Resmî Ga
zete ile ilân olunur. Şu kadar ki, yargı çevrele
rinden birinin sosyal veya ekonomik şartlarında 
meydana gelen değişiklik sebebiyle derecesinin 
değiştirilmesi veya bir yerdeki yargı teşkilâtının 
genişletilmesi, yahut değiştiriflmesi veya yeni 
yargı çevreleri meydana getirilmesi hallerinde 
plânın adlî kaza bölgelerinde gerekli değişiklik 
her zaman yapılabilir. 

Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlüğü 
kanuna, atama ve nakil plânına uygun olarak 
hazırlıyacağı kararname taslağını incelemek 
üzere atama ve nakil kuruluna tevdi ©der. 

Atama ve nakil kurulu, kararname taslağı
nın incelenmeye hazır olduğunun Bakanlık Za
tişleri Genel Müdürlüğünce bildirildiği günü ta
kiben 3 gün içinde toplanır. İnceleme sonucu ilk 
toplantı günü dâhil olmak üzere en geç 7 gün 
içinde Bakanlığa bildirilir. Resmî tatil günleri 
bu sürelerin hesabında nazara alınmaz. 

Atama ve Nakil Kurulu, kararname tasla-
ğmdaki tasarrufların kanuna ve atama ve nakil 
plânına uygun olup, olmadığını, incelemekle gö
revlidir. Kurul ekseriyeti, incelediği kararname 
taslağını uygun gördüğü takdirde aynen; tasar
ruflardan kanun veya atama ve nakil plânına 
uygun bulmadıklarını, dayandığı kanun veya 
atama ve nakil plânı maddesini de açıkça göste
rerek gerekçesi ile, Adalet Bakanlığına gönde
rir. 

Adalet Bakanı kurulun görüşünü uygun bu
lursa taslakta bu yoüda değişiklik yaptırır. Uy
gun görülmiyen hususlar Bakanın bu konudaki 
görüşü ile birlikte atama ve nakil kuruluna inti
hal ettirilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Atama ve Nakil Kurulu Bakanlığın yazısının 
gelişini takibeden 3 gün içinde toplanarak; ilk 
toplantı günü de dâhil olmak üzere 3 gün içinde 
kararını verir. Sürelerin hesabında resmî tatil 
günleri nazara alınmaz. 

Atama ve Nakil Kurulu Bakanın görüşü
nü kanuna ve Atama ve Nakil plânına uygun 
bulmadığı sonucuna varırsa yeni görüşünü 
karara bağlar. 

Atama ve Nakil Kurulunun bu kararı kesin 
olup, kararname taslağının son şeklini alma
sında esas tutulur. 

Atama ve Nakil Kurulu kararname taslağı 
hakkında bu maddede gösterilen görüşlerini 
ve kararlannı kanuni süreler içinde vermediği 
takdirde kararname taslağını kanuna ve ata
ma ve nakil plânına uygun bulmuş sayılır. 

Geçici Yetki : 
Madde 89. — Gerekli hallerde 77 nci mad

dede yazılı kurulun kararı alınarak Cum
huriyet Savcı yardımcıları ile, Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılarına ve Cumhuriyet savcı
larına asli görevlerine ilâveten diğer adlî gö
revleri dahi geçici olarak ifa ettirmeye Adalet 
Bakanlığı yetkilidir. 

Bir yargı çevresinin savcısız kalmasını ge
rektiren vefat, hastalık, ilgililerin görevlerini 
veya görev yerlerini terk etmeleri gibi âcil 
hallerde hizmetin aksamaması için yetki Ada
let Bakanlığınca verilerek en kısa süre içe
risinde Atama ve Nakil Kurulunun onayına 
sunulur. Bu şekilde görevlendirilen yetkilinin 
Kurulca değiştirilmesi halinde, o yer için Ku
rulun yetkili kılacağı ilgilinin gelip işe başla
masına kadar, önceki yetkilinin yaptığı bü
tün işlemler geçerli sayılır. 

Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla 
çalıştırılamazlar. 

Ancak yörevi başında bulunmıyan Cumhu
riyet Savcı veya Cumhuriyet Savcı Yardım
cısının uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu 
ise bu süre uzatılaJbilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların, gerekti
ğinde Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak gö
revlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığınca yapılır ve bunlar hakkında üçüncü 
fıkradaki dört aylık süre hükmü uygulanmaz. 

(Adalet Komisyonunun değiştirici) 

(Millet Meclisi S. Sayısı 3 1) 
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(Hükümetin teklifi) I (Adalet Komisyonunun değiştir işi) 

MADDE 2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko-
Kurulu Kanununun 90 ve 95 nci maddeleri aşa- misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
gıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Adaylık : 
Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 

adaylığa kabul etmek, hâkim ve savcılık mes
leklerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına 
kadar geçen süre içinde yetiştirmek, hakla
rında disiplin cezası uygulamak, adaylığa son 
vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet] 
Bakanlığına aittir. 

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, 
adaylık devresinde görülen istidatları ve teşki
lâtın ihtiyacı göz önünde tutularak hâkimlik ve 
savcılık mesleklerinden hangisine alınacakları, 
Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar kurulla
rının ilgili bölümleri arasında birlikte kararlaş
tırılır. 

ikinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edi
lenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 
suretiyle tesbit olunur. Bunlardan hâkimlik 
meslekine ayrılanların ad çekmeleri ve atanma
ları Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Sav
cılık meslekine ayrılanlar ise Adalet Bakanlı
ğınca ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, Baş
bakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile 
atanırlar. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcı
lık mesleklerine geçme: 

Madde 95. — Hâkimlik ve savcılık meslek
lerinden bakanlık hizmetlerine alınanlar. Ada
let Bakanının veya kendilerinin istekleri üzeri
ne Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mes
leki içinde veya 77 nci madde gereğince savcı
lık meslekinde bir göreve, bakanlık hizmetlerin
de iktisabettikleri haklar nazara alınmak su
retiyle atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 1 nci 
maddesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desi gereğince hazırlanacak ilk atama ve nakil 
plânı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç iki ay içinde yürürlüğe konur ve 
yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın Aralık 
ayı sonuna kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 1) 
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(Hükümetin teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci 
maddesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desi gereğince teşekkül edecek olan atama ve 
nakil kurulunun Cumhuriyet Başsavcılığına 
mensup asil ve yedek üyelerinin seçimi bu ka
nunun yürürlüğe girdiği günden itibaren en 
geç 15 gün içerisinde yapılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakam 

N. Menfese 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülcz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan, 

Tarım Bakanı 
1. Ertem, 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
.S'. Kılıç S. O. Avcı 

Turizm ve Tan. Bakanı îmar ve İskân Bakanı 
İV. Cevheri II. Nakiboğlu 

Köy işleri Bakanı Orman Bakanı 
T. Kapantı II. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin 

(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

* • » 
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