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I - GEÇEN Tl 
Sağlık durumu sebebiyle Ticaret Bakanlığın

dan çekilmiş olan Bursa Milletvekili Ahmet Dal
lı'nın çekilmesinin kabul edilmiş olduğuna ve 
Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Gürhan Tit
rek'in ve 

Rahatsızlığı dolayısiyle Londra'ya gidecek 
olan Adalet Bakanı Yusuf Ziya önder'e de Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
melerinin uygun görülmüş bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'in; Hazine 
topraklarının dağıtımı konusundaki aksaklıkla
rı, gecikmeleri ve şikâyetleri ve alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi okun
du, gündeme alınarak sırası geldiğinde görüşü
leceği bildirildi. 

Devlet Bakanı ve Adalet Bakanı vekili Hü
samettin Atabeyli'nin; Noterlik kanunu tasarı
sının havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi kabul edil
di. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili Mehmet 
Nebil Oktay'ın, 2/23 esas sayılı kanun teklifi
nin ve 

Güven Partisi Grup Başkanvekili Vefa Ta-
nır'm da, 2/57 ve 2/58 esas sayılı kanun tek
liflerinin havale olundukları komisyonlardan 
3 er üye alınmak suretiyle kurulacak birer Ge-

II — GELEN 

Tasarılar 
1. — Toprak ve su kaynaklarını geliştirme 

birlikleri kanunu tasarısı (1/156) (Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı (1/157) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısı (1/158) (Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

?ANAK ÖZETİ 

cici Komisyonda görüşülmelerine dair önerge
leri reddolundu. 

Daimî komisyonlardaki açık üyeliklerle, 
(10/1), (10/6), (10/2) ve (10/3) sayılı öner

gelerle ilgili 3 Meclis Araştırması Komisyonuna 
üye seçimleri yapıldı ve oyların ayrımı sonunda 
gösterilen adayların ilgili komisyon üyelikleri
ne seçilmiş oldukları bildirildi. 

Tekrar açık oya sunulan : 
Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Tekel ve 
Karayolları Genel Müdürlükleri 1969 yılı 

3ütçe Kanununa bağlı cetvellerle 
Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rılarının kanunlaştıkları, 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasında ise çoğunluğu sağlıyama-
dığı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

9 . 1 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhanyil Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çelik er 

KÂĞITLAR 

Teklifler 
4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın, 1136 sayılı 19 . 3 . 1969 ta
rihli Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bası maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/208) 
(Adalet Komisyonuna) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, 5 . 9 , 1963 tarihli 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/209) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 
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6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekli 
Gümrük Giriş- Tarife cetvelinin 87.11 tarife 
No. lu bölümünün değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/210) (Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1186 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/211) (Çalışma ve Plân komisyon
larına) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu değiştiren 
5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/212) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

9. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Süi/ın üyelerden bazılarıyla izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/153) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanına 13 gündem 
dışı söz talebinde bulunulmuştur. Başkanlık, 
gündem dışı taleplerin birini birine tercih ve 13 
talebi bir arada is'af etme imkânına sahibolma-
dığından, gelmiş tezkereleri okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 

4 arkadaşının, Diyanet İşleri kuruluş ve görev
leri hakkındaki 633 sayılı Kanunun 28 ve 29 ncu 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/213) (Millî Eğitim, Maliye, İçişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkere 
10. — İçel Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/151) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 
11. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, 931 sayılı İş 
Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı : 13) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 8.1.1970 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferrub. Bozbeyli 
İstanbul Milletvekili Rıza Kuas, 95 gün, has

talığına binaen, 19 . 11 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

Ordu Milletvekili Ferda Güley, 11 gün, has
talığına binaen, 15 . 12 1969 tarihinden itiba
ren, 

>>»^< 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere bağlıyoruz. 
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Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 15 gün, 
mazeretine binaen, 6 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker oylarınıza arz ede
ceğim. 

istanbul Milletvekili Rıza Kuas, 95 gün, has
talığına binaen, 19 . 11 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka^ul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley, 11 gün, has
talığına binaen, 15 . 12 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

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

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 15 gün, 
mazeretine binaen, 6 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

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

2. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (S/151) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Rıza Ku
as'ın izin müddeti üç ayı tecavüz ettiği cihetle 
ödeneğinin verilmesiyle ilgili Başkanlık Divanı 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla isin alan istanbul Milletvekili Rıza 
Kuas'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tasviplerine 
ars olunur. 

Millet, Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Sayın Kuas'm hastalığına bi
naen izin süresi iki ayı tecavüz ettiği cihetle 
ödeneğinin verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3.— Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, 
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan serilecek 3 er 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi (1/154, 3/152) 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulma
sına mütedair önerge vardır, okutup oylarınıza 
arz edeceğim, 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının, 

mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara 
alınarak, biran evvel kanunlaşmasında fayda 
mülâhaza edildiğinden, mezkûr tasarının, hava
le edilmiş bulunduğu, Bayındırlık, imar, içiş
leri, Maliye, Enerji, Plân komisyonlarından se
çilecek 3 er üyeden müteşekkil bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine Komisyonumuzca ka
rar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor 

Sözcüsü 
Zonguldak 

Cahit Karakaş 
Adana 

E. Halil Postacı 
Erzincan 

Hasan Çetinkaya 
Maraş 

Nejat Çuhadar 
Trabzon 

Selâhattin Güven 

Kâtip 
Kırklareli 

Beyti Arda 
Balıkesir 

Osman Tan 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Zonguldak 

A. Nihat Akm 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye?... 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Euyurunuz efendim. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu için teşkil edilecek Geçici Ko
misyonda zannedersem Sanayi Komisyonundan 
seçilecek üyeler unutulmuştur, bunun da ilâve
siyle oylanmasını arz ve talebederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu ka
nunu tasarısının Bayındırlık, imar ve iskân, 
içişleri, Maliye, Enerji, Plân ve Sanayi komis
yonlarından üçer üye alınmak suretiyle kurul
ması talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

66 — 
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4. — Maliye Bakanı Mesut Erez'in, 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/158, 4/27) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir Geçici 
Komisyon kurulmasına ait önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek ka

nun tasarısının havale edilmiş olduğu Ticaret, 

Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (1/136) (S. 
Sayısı : 7) 

BAŞKAN — Bir hususta Yüksek Heyetiniz
den karar alacağım. Birçok birleşimden bu ya
na oylarınızla tasarı halinden kurtulup kanun-
laşmıyan bir aktarma kanunu vardır. Bu kanu
nun öne alınmasını oylarınıza arz edeceğim. Öne 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu aktarma Kanununa ait oy küresi sıralar 
arasında gezdirilecektir, sayın üyelerin oyları
nı kullanmalarını rica ederim. 

2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 

BAŞKAN — Savcılar Kanununun müzake
resine geçiyoruz. 

Hükümet?... Burada. Komisyon?... Burada. 
Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
Geçen birleşimde komisyon 1 nci maddeyi 

geri almıştı, buna ait raporunu vermiş bulun
maktadır. Komisyonun 1 nci madde üzerindeki 
raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu

nunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenme
sine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısının 1 nci maddesinin, Genel Ku
rulunun 24 . 12 . 1969 günlü 20 nci Birleşimin
de müzakeresi sırasında O. H. P. ve G. P. grup
ları adına ayrı ayrı verilen değiştirge önergele
ri üzerinde maddenin komisyona iadesi teklif 
ve Genel Kurulca kabulü üzerine; Komisyonu
muz 26 . 12 . 1969 Cuma günü saat 10,00 da top
lanarak mezkûr maddeyi önergelerin ışığı al
tında, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de iştira
kiyle yeniden incelemiş ve yapılan müzakere
ler sonunda : 

Genel Kurulda verilmiş bulunan önergelere 
muvazi olarak komisyonda verilen tâdil teklif
lerinin reddi ile Hükümet teklifinin aynen ka
bulünü karar altında alan komisyon raporunda 
ısrar edilmesi Komisyonumuzca ekseriyetle ka
rarlaştırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. Sözcü 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Kâtip 
Diyarbakır 

Behzat Eğilli 
Erzincan 

Sadık Perinçek 
İsparta 

Yusuf Uysal 
Kastamonu 

Mehmet Seydibeyoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

Kars 
Kemal Kaya 

Mardin 
E. Kemal Avbar 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

67 — 
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BAŞKAN — 1 nci maddenin müzakeresi es- I 
nasında söz almış bulunan sayın üyeleri arz 
ediyorum: 

Mevlüt Ocakçıoğlu, Ahmet Durafcoğlu, Yu
suf Ziya Yılmaz, Turhan özgüner, Gıyasettin 
Karaca ve Reşit Ülker. 

VAHİT BOZATLI(Sivas) — Sayın Başkan, 
C. H. P. adına söz istiyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, komisyon üyesiyim, muha
lif kaldım. Muhalefet şerhimi izah için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim,. 
Buyurunuz Sayın Bozatlı. 
C. H. P. GRÜPU ADINA VAHİT BOZATLI 

(Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Savcıların tâyin ve atanmalariyle ilgili ka

nun tasarısının bu maddesi, tenkit ve taleple
rimizin incelenmesi ve yerine getirilmesi mak-
sadiyle Adalet Komisyonu tarafından geri 
alınmış idi. Adalet Komisyonunun yeni kara
lının eleştirmesini sözlerimin sonunda yapa- } 
cağım. Şimdi tasarının 1 nci maddesinde yer 
alan 77 nci maddeye ait eleştirilerimizi kısa
ca arz ediyorum: 

1. Savcının yetki ve görevleri ile bunla
rın memleket asayişi üzerindeki etkileri ne
lerdir, Türkiye'de asayiş ne durumdadır?. 

Devlet istatistik Enstitüsünün elimizde bu
lunan en son yayınma göre, her ilde savcıla
rın ne kadar hazırlık tahkikata yaptığı, bu
nun ne kadarına dâva açtığı ve ne kadarına 
dâva açamadığı kesin rakamlarla gösterilmiş
tir. 

Bir misal olarak Ankara'nın durumunu in
celiydim. 

1964 yılında Ankara Savcılığı 49 398 ha
zırlık evrakı yapmış ve 26 461 iş için dâva aça
bilmiş, geri kalan 18 440 iş için dâva açama
mıştır. Bu miktarın 10 754 adedine de - delil 
bulamadığından - delilsizlik sebebiyle takip
sizlik kararı vermiştir. Yani, Ankara'da bir 
yılda faili meçhul olay miktarı 10 754 tür. 

Şimdi savcının, açtığı ve «açtım» dediği dâ
vaların akibetine gelelim. 

Yine aynı yılda, elimizdeki Devlet istatis
tik Enstitüsünün yayınladığı sonuçlara göre, 
Ankara Ağır Ceza mahkemelerinde 13 880 mah
kûmiyet, 4 899 beraet ve sorguda 6 683 meni | 

l muhakeme kararı verilmiştir. Ağır cezaya açı
lan âmme dâvasının yarısı beraatla sonuçlan
mıştır. Faili meçhul olay bu suretle Ankara'
da bir yılda 20 000 i geçmiş oluyor. 

Şimdi incelemeye devam ediyoruz; 
Ankara Savcılığı 26 461 dâvanın sadece 

2 378 adedini sorguya ve ağar cezaya aynı 
yıl içinde intikal ettirmiş olup; 10 491 adedi
ni asliye cezaya, 13 469 adedini de sulh ceza
ya intikal ettirmiştir. 

Ortalama bunların da asgari ölçüde % 40 ı 
suç sabit olmadığından beraetle bitmiş olsa 
sonuç şu oluyor: 1964 yılında Ankara Savcılı
ğı 49 398 hazırlık yapmış, olayı incelemiş, bu
nun 10 754 adedine savcı kendisi delil bula
mamış, dâvayı hiç açamamış, ağır ceza ve sor
gu, 11 582 aded iş için de beraet ve meni mu
hakeme kararı vermiştir. Asliye ceza ile sulh 
ceza aynı nisbette, daha düşük rakamla, in-
tacettiği 23 960 aded iş için % 40 olan 9 584 olay 
için beraet kararı vermiş olacağı sebeple, An
kara'da sonuç olarak 1964 yılı içinde incelen
miş olan 49 398 olaydan 31 920 olayın faili meç
hul kalmıştır. 

Devlet arşivindeki rakamlar kesin olarak 
bunu belirtiyor. Bu rakamlar karşısında za
man zaman bu kürsüden kalkıyoruz, «Son ta
rihlerde 10 hâdise oldu bunun 9 unun faili bu
lundu, 1 tanesininki bulunamadı» diyoruz. Bu 
tarz beyan, Devletin kendi yayınladığı, kesin 
rakamlara dayanan istatistik ve ilmî bilgile
ri yalanlamaktadır. 

Bu itibarla biz deriz M, ya elimizdeki ista
tistikler doğru veyahut çok yakın tarihlerde 
suç faillerinin % 90 inin bulunduğu iddiası 
doğru. Veya bunlardan birisi mutlaka yanlış. 
Bizim iddiamız şudur ki, sorumluların burada be
yan ettikleri hususlar yanlış rakamlara, yanlış 
bilgilere dayanmaktadır, istatistik Enstitüsünün 
elimizde bulunan rakamları doğrudur. 

Gerçek, biraz evvel arz ettiğim gibidir. Ya
ni, 1964 yılında Ankara'da, Hükümet merke
binde, Bakanların, Sayan Hükümetin gözü önün
de 49 398 olaydan 31 920 olay faili meçhul kal
mıştır. Sayın yetkililer belki buradan çıkıp; 
biz dâva açmakla mükellefiz. Dâvayı açtıktan 
sonra, mahkemelerin bağımsızlığı var, biz ona 

I karışmayız, diyeceklerdir. 
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Biz bu noktayı hemen kesinlikle belirte
lim ki, buradaki tenkitlerimizin, eleştirilerimi-
zin mahkemenin bağımsızlığı ile ilgisi yoktur. 
Çünkü mahkemeler, kendilerine intikal etmiş iş
leri incelenken, delillerinin daha evvel savcı 
tarafından tam olarak bulunup bulunmaması
na göre karar vermek durumunda ve zorunda
dırlar. Bu itibarla delilleri tam toplanmamış 
ve bu suretle mahkemeye intikal etmiş bir işte 
beraet kararı verileceği, failin meçhul kala
cağı, daha tahkikatın taşından belli durumda
dır. 

Bu sonucun sorumlusunun hâkimler ve ba
ğımsız mahkemeler olmadığını arz ettim. 

Bunun asıl sorumlusu, Anayasaya aykırı ol
duğunu bile bile bizlere kabul ettirilmek için 
müzakere konusu olan bu maddenin, Anayasa
ya aykırı olduğu biraz sonra izah edeceğim 
üzere kesinlikle belli olan böyle bir maddenin 

. Meclisten illâ çıkmasını istiyen icra organı
dır. 

Bunun sorumlusu, kendi çıkarını düşünen, 
millî menfaatleri düşünmiyen bir iktidarın 
bihniyetidir. 

Bunun sorumlusu, hukukun üstünlüğüne 
kendisini alıştıramamış, demokratik müessese
lere tahammül etmeyi öğrenememiş bugünkü 
anlayış, bugünkü iktidardır. 

Bunun sorumlusu, totaliter ve otoriter yö
netime alışmış ve bu alışkanlıktan kendisini 
kurtaramıyan Hükümet ve onun müdiran çev
residir. 

Bu korkunç sonuç 1964 ten bu tarafa düzel
memiş, aksine daha çok artmıştır. Bu sonuç, 
bilhassa Doğu'daki illerde, hattâ istanbul'da 
daha vahimdir. Ben bunlardan, yalnız merke
zi hükümet olması itibariyle Ankara'ya ait is-
tatistiM rakamları sizlere arz ettim. 

Bu sorun, bu sonuç bizden mutlak bir ça
re "istiyor. Ûu çareyi aramaya ve hattâ bulup 
vermeye mecburuz. Bunun en kesin çarelerin
den birisi savcıların teminatıdır. Savcılara bu 
teminatı verirsek, savcı ancak o zaman kor
kusuzca her olayın üzerine gider, her olayın 
failini korkusuzca arar ve bulur. Ancak o za
man savcının açtığı dâvada mutlak suçlu ce
zasını görür ve çeker. 

Bir çok suçlar siyasi güce güvenilerek iş
lendiği gibi, siyasi gücün temayülüne göre 
önem ka/zanıyor, faili bulunuyor veya faili meç
hul kalıyor. Bu bir gerçektir, hem de burun 
buruna yaşadığımız bir gerçektir. Bunda men
faat ve çıkan olan birkaç siyasi, bütün toplu
mu huzursuz, asayişsiz ettiği gibi, ferdi korku
suz yaşama hak ve hürriyetinden mahrum bı
rakmaktadır. 

Hukuk yerine kaba kuvvet düzeni sürdü
rülüyor, silâhlanma yarışı bunun sonucu ola
rak ortaya çıkıyor. İşlenen suçun failini Dev-

, let bulamayınca bu defa kişilerden kendi in
tikamını kendisi almak yoluna gidenler çıkı
yor. Her gün dövüşen birbirini yiyen ve öldü
ren, yok eden bir toplum, bir ilkel toplum ha
line geliyoruz. 

Savcıların görev ve yetkilerinin önemini, de
ğerini burada yalnız birkaç yönü ile belirt-

\ meye çalıştım. Elimizdeki bu maddenin ay
rıca Anayasaya aykırdığı ve bu haliyle kabul 
edildiği takdirde doğuracağı ihtilâfları da kı
saca arz etmek istiyorum. 

Gönül isterdi ki, temel sorunlardan olan, 
savcıların tâyin ve nakilleriyle ilgili bulunan 
tasarı komisyondan,, asgari iktidar kanadının 
ittifakiyle çıksın, bu şekil bir tasarı gelsin. 
Fakat görüyoruz ki İhtisas Komisyonu olan 
Adalet Komisyonu onbir kişi ile toplanmış, bun
lardan ancak altı kişisi mevcut tasarının ay
nen kabul edilmesini istemiş, gerek muhale
fetten gerek iktidardan bir çok değerli arka-

, daşlar da bu tasaranın değişmesi lüzumuna oy 
vermişlerdir. 

Bu maddeye karşı iktidar ve muhalefet çev
resinden gelen muhalefet bu yönden haklıdır 
ve üzerinde durulmaya değer. Çünkü, Anaya
sa Mahkemesinin 18 . 12 . 1967 tarihli, 31/45 
sayılı Kararı bu tasarının ve bu maddenin Ana
yasaya aykırı olduğunu kesin olarak belirt
miştir. Kararda, hüküm fıkrasına bağlı bir ge-

^ rekçe mevcudolup, bu karar kısmında «Tâyin 
ve nakil kurullarına Adalet Bakanı veya bu 
Bakanlığın genel müdürlerinin dâhil edilemi-
yeceğini, Anayasanın 137 nci maddesinin bu 
mânaya geldiğini» kesinlikle hükme bağlamış
tır. 

1969 yılı içinde ve 1970 yılında yetkili ilim 
adamları birer bildiri ile «Bu tasarının Anaya-
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saya ve Anayasa Mahkemesi kararma aykırı ol
duğunu» ittifakla belirtmişler ve bildirilerini 
yayınlamışlardır. Hattâ, yetkili Adalet Komis
yonu üyelerine, Parlâmento üyelerine ayrıca 
özel olarak ilim adamlara bu bildirilerini ilet
mişlerdir. Türkiye Barolar Birliği bu tasarı
nın Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararı
na aykırı olduğunu ittifakla kabul etmiştir. 
Bu kararı da keza halk oyuna sunulmuştur^ 
Birkaç yıldır gerek basında ve gerek sair suret
te çıkan bütün yazı ve yayınlarda, biraz evvel 
arz ettiğim ilim adamlarının bildirisini, Tür
kiye Barolar bildirisini aynen ve ittifakla tas-
vibetmeye geçmişlerdir. 

Şimdi ben sormak istiyorum: İlim adamları 
Anayasa Mahkemesi kararları ve Meclisteki bir 
çok milletvekilleri, bir çok yazarlar bu tasarı
nın Anayasaya ve millî menfaatlere aykırı ol
duğunu iddia ederler,, tek bir yazar veya tek 
bir kişi çıkıp bunun aksini ne basında, ne ka
mu oyunda şimdiye kadar savunmaz kamu 
oyunun bu şekilde takibettiği, Anayasaya ay
kırı bulduğu ve. özellikle Anayasa Mahkemesi
nin açııkça verdiği karar muvacehesinde en ba
sit bir inceleme ile Anayasaya aykırılığı sabit 
olan bu tasarının Sayın Hükümet tarafından ne 

I maksatla ve ısrarla Parlâmentodan geçirilmek 
istiyor? 

Kamu oyunun, demokratik bütün güçlerin 
«Anayasaya aykırıdır» dediği bir tasarıyı «il
lâ Parlâmentodan geçireceğim» dendiği takdirde 
akla; o halde Sayın Hükümet Anayasa dışı bir 
tasarruf için mutlaka Parlâmentoyu bir ka
rar vermeye ve Anayasa dışı bir tasarrufu Par
lâmentodan geçirmeye zorlamak istediği mânâ
sı gelir. Daha açık bir deyimi ile, «Sayın Hü
kümet Yüce Meclisi niçin Anayasayı ihlâl et
meye zorluyor?» sorusu akla gelmektedir. 

Burada bir husus daha aklımıza geliyor: 
«Anayasa ihlâl olunursa Anayasa Mahkemesi 
var, iptal eder, mesele kalmaz» şeklinde Hükü
met ve bir çok arkadaşlarımız istiyor ise, biz 
bu düşüncenin de yanlış olduğu kanısındayız. 
Şöyle ki, Meclisin kararı, çıkardığı kanun 
bozulursa sarf ettiği mesai boşa gidecek, bu 
bizim için millî bir kayıp olacaktır. Mecli
sin çıkardığı kanun iptal olunursa bu ayrı
ca bizim için bir ilmî kifayetsizlik örneği ola
cak, Parlâmentonun itibarı bundan zarar gö

recektir. Meclis bozulacağını, iptal olunacağı
nı bile bile bir kanun yapmış olursa, o takdir
de hukukî görüşümüz odur ki, Yüce Meclis bile 
bile Anayasayı ihlâl etmiş olacaktır. 

Yargı gücünü Türk milleti adına icra eden 
hâkimlerin takdir hakkını suiistimal etmeleri
nin ahlâki, hukukî ve cezai sorumluluk doğur
duğu hepimizin malûmudur. Bunun gibi, Yüce 
Mecliste Türk milleti adına yasama gücünü 
istimal ettiğine göre, tıpkı yargı gücünü isti) 
mal fiden hâkimlerin takdir haklarını suiist' 
mal etmesi gibi, Yüce Meclisinde Türk milleti 
adına icra ettiği yasama gücünü suiistimal et
meye hakkı yoktur. Bu takdir hakkını kö
tüye kullandığı takdirde, tıpkı hâkimlerde ol
duğu gibi, yasama gücünün üyelerinin de hu
kukî, cezai sorumluluğu doğacaktır. 

Her ne kadar Yüce Meclisin üyelerinin Ana
yasa ile hüküm altına alınmış bâzı dokunul
mazlıkları var ise de, bu dokunulmazlıklar tıp
kı diğer devlet memurları veya hâkimlerin 
ezel kanunlardaki dokunulmazlıklarının biraz 
genişletilmiş şeklidir. Bu dokunulmazlık, tak
dir hakinin kötüye kullanılmasını suç olmak
tan çıkarmaz, kanısındayız. 

Hâkimlerin, «Nasıl olsa Temyiz Mahkeme
si var, karar yanlış ise, Temyiz Mahkemesi dü-, 
zeltir» düşüncesiyle sorumluluktan kurtulma
sı mümkün değil, ise, Parlâmentonun da «Na
sıl olsa Anayasa Mahkemesi var, Anayasa 
Mahkemesi Anayasaya aykırı tasarrufları ip
tal eder» düşüncesi Parlâmentoyu da mânevi 
ve maddi sorumluluktan kurtaramaz. Kaldı 
ki, devletin ve rejimin temel felsefesindende 
bu sonucu çıkarmak kabildir. 

Saltanat idarelerinde ve faşist idarelerde 
sultan ve devlet Tanrı vekilidir. Sultan ve dev
let gücünü Tanrıdan alırlar. Bu itibarla, bah
settiğim bu rejimlerde memleketi idare eden
ler, kanun yapanlar sorumsuzdur, lâyüseldir. 
Halbuki, demokratik rejimlerde memleketi ida
re eden parlâmentolar gücünü hukuka dayalı 
milletten almaktadırlar. Bu itibarla, Parlâ
mento her hangi bir tasarrufu da, ezcümle eli
mizde bulunan Savcılar kanun tasarısında, 
takdir hakkını kullanırken lâyüsel değildir, 
sorumsuz değildir. Sorumluluğu, lâyüselsizliği 
iddia ettiğimiz takdirde, antidemokratik biıl 
iddia içine girmiş oluruz. Diğer bir deyimi ile, 
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biraz evvel örnek verdiğim faşist idaredeki, 
saltanat idaresindeıki gibi, lâyüsel bir idare 
gücünü savunmuş oluruz. 

Bu bakımdan devletin, «demokratik düze
nin hukuka dayalı bulunduğu» temel felsefe
den hareket ettiğimiz takdirde, Anayasaya ve 
hukuka bağlı kalmak mecburiyetini kesin bir 
sonuç olarak kabul etmemiz gerekir. Bilerek 
hukuku ve Anayasayı çiğnememiz, sorumlulu
ğumuzu gerektirir kanısındayız. Hükümetin, 
Parlâmentoyu böyle maddi ve manevi sorum
luluk içine, bu tasarı sebebiyle, sokmak iste
mesi haksızdır, insaf dışıdır. Kaldı ki, Parlâ
mento ve teklifi getiren Hükümet, bu tasarı 
ile hukuku ve Anayasayı bilerek ve ihmalen 
çiğnemekle, kötü bir örnek vermiş olacaktır. 
Bu takdirde halktan ve kütlelerden kanunları 
saymasını, hukuku saymasını istemek için yü
zümüz olmıyacak ve gücümüz yetmiyecektir. 
Bir cümle ile, asayiş daha bozulacak, hukukun 
üstünlüğü daha zayıflıyacak hattâ yok olacak
tır. 

Bu işin mânevi, maddi bütün sorumluluğu 
bizimdir, Yüce Meclisindir. Hükümet her şeyi 
ister, bu Meclis her şeyi değil, faydalı bulduğu
nu kabul eder. İktidar kanadı olsun, muhale
fet olsun, «teklifi yapan Hükümettir» diye gö
zünü yumup kabul oyu veya ret oyu vermiye-
cektir. Reddetmenin de, kabul etmek kadar fa
zilet olacağını bildiğine, oy vermenin bilinci 
içinde olduğuna güvendiğimiz Yüce Meclisi say-
giyle selâmlarım. 

Sayın arkadaşlar, konuşmalarımın başında 
belirttiğim gibi, komisyonun müzakeresinde 
usulsüz bulduğumuz bir noktaya da değinerek, 
buna ait bir önergemizi takdim ile huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Elimizdeki Dahilî Nizamnamenin 37 nci mad
desi diyor ki: «Komisyonlar, bir hususu mü
zakere etmek için toplandıkları zaman, önce, ge
len tasarının Anayasamn ruhuna, sonra met
nine uygun olup olmadığını araştırır.» 

Biz ise, Komisyonda uzun uzun ve birçok ha
tip arkadaşların da katıldığı müzakerede kesin 
olarak bu tasarının Anayasaya aykınlığım ve 
bilhassa bu maddenin Anayasaya aykırılığını 
ifade etmiş idik. Bu şekilde bir iddia ortada 
iken, Sayın Komisyon Dahilî Nizamnamenin 
37 nci maddesinin bu âmir hükmüne uymamış

tır. Bu âmir hükme uymuş olsaydı, biraz evvel 
dinlediğimiz raporun da kesin olarak «Anayasa
ya aykırılık iddialarını komisyonda inceledik, 
Anayasanın ruhuna ve metnine aykırı bir hu
sus görmedik» şeklinde belirtmesi gerekirdi. 
Halbuki raporda buna dair en küçük bir belir
ti yoktur. 

Bu itibarla, Anayasaya aykırılık iddiası se
bebiyle yetkili gördüğümüz, incelemesi gerekti
ğine inandığımız bu tasarı metninin, Adalet Ko
misyonunda Dahilî Nizamnamenin emrettiği ye
terlikte bir inceleme yapılmadığından, bu nok
sanların tamamlanması için Başkanlığa bir öner
ge takdim ediyoruz. Bu önergenin de kabulü
nü takdirlerinize arz ederiz. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan sayın arkadaşlarımız varsa lütfen oyları
na kullansınlar. 

Söz Sayın Ocakcıoğlu'nda, buyurunuz efen
dim, 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hüküm müessesesi olan mahkemelerin siya
si güçlerin müdahale ve baskısından maşım ol
ması, yargı istiklâliyetinin temel felsefesi oldu
ğu gibi, mahkemelerin bir rüknü, cemiyeti ra
hatsız eden hâdiselerin takipçisi olan savcılık 
müessesesinin de siyasi gücün tesirinden masun 
olması aynı febefeye dayanan bir kaidedir. 

Çünkü, bir hâdisede bir şahsı savcılık itham 
edecek, mahkemenin huzuruna getirecek, mah
keme de hükmünü verecektir. O halde itham 
da hüküm kadar önemli, adaletin tecellisinde 
büyük role sahiptir. Savcı> her türlü kuşkudan 
uzak, özlük işlerinde endişesiz, tereddütsüz, 
her hâdisenin, failin bileğinden yakalıyabil-
melidir. Bu gereği yerine getirmek, hem adalet 
mekanizmasının istiklâliyeti prensibine, hem 
Anayasamız gereklerine, Anayasanın 137 nci 
maddesine, hem de Anayasa Mahkemesinin boz
ma kararının gerekçesine uymak zorunluğunun 
zaruri bir neticesidir. 

Anayasa Mahkemesi 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesini ip
tal ederken, bu maddenin tanzim ettiği savcıla
rın atama ve yer değişimlerini temin eden Ada
let Bakanlığı Müdürler Kurulunun Bakana, do-
layısiyle siyasi güce bağlılıklarını dikkate ala-
rakr tâyinle yer değiştirmenin böyle bir kurul
dan alınarak müstakil bir kurula verilmesini 
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öngörmüştür. Elimizdeki tasarıda 7 kişilik ata
ma ve nakil kurulunun 4 ünün Bakanlık men
subu kimselerden, 3 nün de savcılar arasından 
getirilmesi istenmektedir ki, ekseriyetini Bakan
lık mensuplarının teşkil ettiği Kurulun, 45 sa
yılı Kanunun 77 nci maddesindeki Müdürler 
Kurulundan bir farkı olmıyacağma göre, bu 
Hükümet tasarısının aynen kabulü ile Anayasa
nın 137 nci maddesine aykırılık göstereceği 
için, itirazı halinde Anayasa Mahkemesine ye
niden iptali sebebini daha doğuşunda nefsinde 
bulundurmuş olacaktır. 

Bizim için de Adalet Bakanlığının yüksek 
memurları muhteremdir, aynı zamanda teminat
lıdırlar. Bakana karşı her hangi bir mevzuda di
renmek gücüne sahiptirler. Ancak, henüz bi
zim bakanlıklarımızda teknik istiklâliyet kuru
lamamıştır. Bir siyasi şahsiyet olan Bakanın ira
desi Bakanlık içinde her şeye hâkimdir. Bu bir 
zihniyet meselesidir. Maalesef halen de mev
cuttur. 

Anayasa Mahkemesince verilen karar, savcı
ların atama ve yer değiştirme kurulunun Ba
kanlıktan koparılması ve daha müstakil bir ha
le getirilmesi istikametindedir. Mensubolduğum 
0. H. P. nin görüşü de bu merkezdedir ve ideal 
görüşlerdir. Ben şahsan teşekkül edecek kuru
lun büsbütün Adalet Bakanlığından koparılma
sına taraftar değilim, özlük işlere ait kararların 
hazırlanması ve özlük işlerine, kadrolara, kuru
luş ve yürütmeye ait mevzuatın hazırlanmasın
da bir idari mekanizma olan Bakanlık, daha ha^ 
reketli ve daha başarılı olmaktadır. Uzun mes
lekî tecrübem ve aynı maksatlarla kurulmuş 
olan Yüksek Hâkimler Kurulunun yedi, sekiz 
senelik tutumu bu kanaatimi beslemektedir. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun yedi, sekiz senelik 
mesaisi bizlere, hattâ hâkimlere, hattâ halkımı
za bir hayal kırıklığından başka bir şey getire
memiş, getireceğe de benzememektedir. 

Bir denetleme mekanizması kuramadığı için, 
mahkemelerimiz bir bası boşluk ve bir atalet 
içine girmiş, iş çıkaramaz hale gelmişlerdir. 
Tüm hâkimleri memnun edebilecek tâyin ve na
kil işlerinde beklenen ve özlenen plânlamayı ge
tirememiştir. 

Mahrumiyet bölgelerindeki belli seneler son
ra biraz daha medeni hayat içine girmeyi bekli-
yen hâkimlere bir umut kapısı açılamamış, bir 
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fırsatını bulup yaşama koşulları daha iyi yerle
re tâyinini sağlamış bulunanları biraz da mem
leketin mahrumiyet bölgelerinde çalışmak ada
leti içine getirememiştir. 

Hâkimler Kurulu, esasen hâkimlerin bir te
minat mercii olduğu halde, yukarda arz ettiğim 
nakil adaletinin sağlanmasına engel olan «Hâ
kimlerin coğrafi teminatı» adı altında vaktiyle 
konulmuş ve şimdi varlığına lüzum kalmamış 
olan Hâkimler Kanununun 79 ncu maddesinin, 
istediği halde, tadili imkânını ihdas edememiş
tir. Bundan da hâkimlerin ekseriyeti şikâyetçi
dir. 

Görülmektedir ki, tüm bağımsızlık ya da 
idarenin de teknik elemanlara tevdii o müesse
seye tutukluk vermektedir, idare ile tekniğin 
birbirini tamamlayıcı ve birbirine destek olucu 
bir çembere alınması maksadın husulünde daha 
verimli olacaktır, olmaktadır. 

Ben, bâzı A. P. li arkadaşlarımın da taraftar 
olduklarını gördüğüm bir formülü huzurunuza 
getiriyorum. Adalet Komisyonunda vâki konuş
malar sırasında A. P. den hczı arkadaşlarım, bu 
görüşte olduklarını orada izah ettiler. 

Tasarının 1 nci maddesinin tadiline dair tek
lifimi daha evvel Yüksek Başkanlığa sundum. 
Bu formül şöyledir: Tasarıda getirilen yedi ki
şilik Savcıları Atama ve Na'dl Kurulunun, dör
dünün savcılık müessesesinin seçimi suretiyle 
gelen üyeler ile, Bakanhk Müsteşan, Zatisleri 
Genel Müdürü, Ceza işleri Genel Müdüründen 
teşkiline, yani Kurul üyelerinin üçünün Bakan
lık yüksek memurlarından, dördünün de savcı
lar müessesesinden getirilen yedi kişiden teşek
kül etmesine taraftarım. Bu hususta da tekli
fimi Yüksek Başkanlığa verdim. 

Şimdi, bu teklifimde, Kurul Başkanlığının 
ikinci Başsavcı tarafından deruhte edilmesini 
ve diğer üç Başsavcı Yardımcılarından gelecek 
zevatın da, Yüksek Savcılar Şûrasında olduğu 
gibi, kur'a ile seçimlerini teklif ettim. 

Aziz arkadaşlarım, neticede böylece hem 
Anayasa gereklerine, hem adalet müessesesinin 
temel felsefesine, hem de Anayasa Mahkememi
zin Müdürler Kurulundan tâyini almak mesne
dine istinadeden kararma uygun bir karar ve 
kanun çıkmış olacak. Gerçi mensup bulunduğum 
C. H. P. nin görüşü ideal görüştür, böyle olma
sı lâzımdır; ama bu teklif ettiğim şekilde çıka-
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cak olan kanun da maksadımızı hâsıl edecek
tir. Bu hususa iltifat buyurulmasını istirham 
ediyorum. Çünkü, iki senedir savcılık müessese
miz rahatsızdır, tâyin yapılmamaktadır, bunu 
yeniden bir çıkmaza sokmıyalım. Böylece, her 
fikrin kabul edeceği bir ortalama şekil vererek 
çıkaralım. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Durakoğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
45 sayılı Kanunun iptal edilen 77 nci mad

desi yerine bu tasarı ile ikâme edilmesi teklif 
olunan 77 nci maddesini, Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararı gerekçesinde ifade edilen esas
lara uygun görmiye imkân yoktur. 

Niçin bu imkân yoktur diyoruz? Bu konu
da bir sarahata varmak için Anayasamızın hü
kümleriyle ortaya çıkan Anayasanın teminat 
anlayışı nedir ve Anayasa anlayışına göre bu 
teminat 77 nci maddede mevcut mudur? 

Anayasanın 132, 133 ve 134 ncü maddeleri
ne baktığımız zaman, Anayasa bâzı müessese
lerde ısrarlı bir surette teminatı siyasi güçle
rin gölgesini dahi dokundurmamakta görüyor. 
Üstelik, bir objektiflik arıyor ve kendi işlerini 
kendilerine gördürmek gibi bir esası mutlaka 
tahakkuk ettirecek bir vasatı ihdas etmeyi he
def tutuyor. 

Anayasanın teminat olarak şart kıldığı hu
suslar bunlar. O da siyasi etkilerin dolaylı veya 
dolaysız olarak teminata muhtaç gördüğü mü
esseseler üzerinde bulunmamasını sağlamaktır. 
Yine Anayasa, teminat vermeyi şart saydığı 
müesseselerde esas olan hizmetin ifasını yerine 
getirecek olanların da özlük hakları üzerinde 
ve titizlikle durmaktadır. Anayasa teminatı, 
hâkimler için tam ve kâmil mânasında yerine 
getirecek hükümler koymuştur. Ama savcılar 
için de bunları Anayasada tekrar etmemiş ise, 
bu demek değildir ki, Anayasa savcılar için te
minat tanımıyor. Kaldı ki, açıkça teminatın ka
nunla sağlanacağı ifade edilmiştir. Bu ifa
de - Anayasanın dikkat buyurulursa diğer ifa
delerinden ayrı bir özelliği vardır - âmir hüküm 
mahiyetinde sevk ettiği bir ifadedir. Bu âmir 
hükme uymak lâzımdır. 

Savcı ne zaman teminata sahiptir? Hiç şüp
hesiz iktidara, icraya karşı teçhiz edildiği za
man teminatı vardır. Eğer teçhiz edilmemişse 
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verilecek her hangi bir hak veya kurulacak her 
hangi bir düzen ona teminat sağlıyamaz. 

Muhterem arkadaşlar, yürütmelerde, icrada 
eskiden beri hâkim olan bir hastalık vardır, ki 
Osmanlı idaresinde biz bunun tipik misallerini 
görmüşüzdür; sıkı bir merkeziyetçilik, her şe
yin elde bulunmasını sağlamak. En ücra yere 
kadar salâhiyetin gitmiş olması mühim değil
dir, o salâhiyetin ip ucunun mutlaka merkezde 
bulunanın elinde olmasını sağlamaktır, idare
de sıkı bir merkeziyetçiliğin Osmanlı idaresinde 
tipik misalini gördüğümüzü söyledik ve bunu 
gayet güzel bir ifade ile, bir cümle ile ifade etmiş
lerdir, o da; «Osmanlı idaresinde, başbaşa, Baş-
padişaha bağlıdır.» derler. 

Artık 1961 Anayasası karşısında bu eski mer
keziyetçi anlayışın kalıntısı ile hareket etmeye 
imkân yoktur. Şöyle ki: Artık bugün merkezi
yetçilik eski anlaşıldığı mânada sıkı bir şekilde 
ne icrada, ne idarede vardır, esasen terk edil
miştir. Adalette ise teminat müesseseleri, de
mokratik müesseselerle tamamiyle alınmış ve 
merkeziyetçiliğin, icranın, siyasi tesirlerin, si
yasi güçlerin hiçbir surette nüfuz edemiyeceği 
bir hâl ihdas edilmiştir. 

Kuvveti elde tutma hastalığı bütün iktidar
ların er geç tutulacağı bir hastalıktır ve bizim 
memlekette bu hastalığın sirayeti diğer mem
leketlerden çok daha ziyadedir, öyleyse geçir
diğimiz tecrübelerin ışığı altında bu 77 nci mad
denin üzerinde hassasiyetle durmak zaruretin-
deyiz. 

Şimdi devirler değişti, 1961 Anayasasının 
demokratik anlayışı ve teminat anlayışı 71 nci 
maddede var mıdır, yok mudur, bunu aramak 
zaruretindeyiz. Daha önce iptal edilen kanuna 
bakmıyoruz, bu sefer teklif edilen kanun tasa
rısına bakıyoruz. Arada bir tek fark görüyo
ruz. O da: Daha önce Adalet Bakanının siya
si güç olarak başına oturduğu bir kurulun mev
cudiyeti, bu sefer bu konunun Anayasa Mahke
mesince hedef tutulmuş olması (ki, yalnız bun
dan ibaret değildir, mahzuru en ziyade olan 
kısım budur nihayet) sebebiyle Adalet Bakanı 
bir kenara çekilmiş, onun yerine, onun nüfuzu 
altında bulunan kimseleri sokmak suretiyle 
aynı esas tekrar edilmek üzere bir tasarı hu
zurunuza getirilmiştir. 
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Netice olarak ortaya çıkan durum şu olu
yor: Anayasanın savcıya vermek istediğini bu 
tasarı savcıya vermiyor. Nitekim gerekçeyi tet
kik ettiğimiz zaman 3 ncü sayfada gayet en-
terasan bir ifade görüyoruz. Savcılar Adalet 
Bakanına bağlı görevliler olmaya görevlidirler. 
Bunda şüphe yok, ama Anayasanın 137 nci 
maddesi bir teminat getiriyor. Bu teminatı yu-
kardaki ifade edildiği şekilde, Adalet Bakanına 
bağlı görevlilikle nasıl telif edeceğiz? Bütün 
dert deva burada toplanmış. Halbuki şu temi
natı, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, Ana
yasanın koyduğu teminat hükümleri muvacehe
sinde nasıl tahakkuk ettiririz endişesi bir kena
ra itilmiş, sadece ve sadece idari bir görüşün 
hâkimiyeti esas tutulmuş, teminat ikinci plâna 
bırakılmak suretiyle bir sonuca varılmaya gi
dilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, savcılık, idarenin her 
hangi bir kademesinde bir organ değildir. Sav
cılık adaletin kademesi içerisinde ondan ayrıl
mayan bir organdır. Öyleyse teminata sahip kıl
dığımız hâkimlerin yanında ve - bir arkadaşı
mızın gayet güzel ifade ettiği gibi - bir başın 
iki gözünün birinin teminata, birinin teminatsız-
lığa kavuşturulması o kafanın dengesizliğini, 
görüşte ahenksizliğini doğuracağı için, mutlaka 
idari görüş felsefesinden sıyrılarak teminat fel
sefesine sığınıp bu kanun maddesini getirmek 
zarureti varken bu hale sokulmuştur. Ortaya 
ne çıkmıştır? Ortaya sadece ve sadece şu çık
mıştır : Esas itibariyle iptal edilen maddeyle ge
tirilen 77 nci madde esas bakımından aynıdır, 
yalnız teferruat bakımından bir farkı vardır. 
O da; müsteşarın âmiri bulunan bakanın yeri
ne müsteşarın getirilmiş olmasıdır. Bir tefer
ruat Anayasa ihlâlini ortadan kaldırmaz. Hiz
mette ve marifette fazilet Anayasaya uygun ka
nun çıkarmaktır. İdarenin her türlü eylemine 
karşı yargı denetimi vardır diye, savcının te
minattan mahrum olmasını da gerektirmiyecek 
bir durumun Anayasa muvacehesinde mevcudi
yetini iddia etmiye imkân yoktur. Teminat her 
gün savcıya lâzımdır, idari denetim yolu son 
çaredir. Son çareye bakarak her gün sığınması 
gereken teminatın yokluğuna veya lüzumsuzlu
ğuna veyahut özel surette hâkimlere tanınan te
minat gibi Anayasada hükümler bulunmuyor 
diye, bu esastan hareket edip de onları bundan 

9 . 1 . 1970 O : 1 

mahrum kılma yolu hiçbir zaman Anayasanın 
tasvibedeceği bir yön değildir. 

Aziz arkadaşlarım, savcılar bu kanunu bek
lemiyorlar. Savcılar kendilerini siyasi baskının 
şüphesini dahi üzerlerine gölge olarak düşür-
miyecek bir kanun bekliyorlar. Savcılar Anaya
sanın verdiğini Yüce Meclisin de kendilerine 
tanımasını is/fciyorlar. Bu kanun Anayasaya da 
aykırıdır ve getirdiği hükümler tatbikatta da 
mahzurlu neticeler ortaya çıkaracaktır. Bu se
beple reddi yolunda karar verilmesi iktiza eder 
kanaatindeyiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz. 
YUSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; ben bu mü
essesenin içerisinden gelen bir arkadaşınızım. 
4 - 5 sene savcılık müessesesinde çalıştıktan 
sonra istifaya karar vermiş ve o zamanın Ad
liye Bakanı bulunan zata bu müessesenin sa
lim çalışabilmesi için müessesenin noksan olan 
hususlarını belirtmiş, kendisiyle yarım saat, 
bir saat kadar konuşmuş idini. 1964 yılında 
Sayın Sedat Çumralı Bakan idi. Bilmiyo
rum şimdi aramızda var mı yok >.au? O zaman 
demiştim ki: Bu müesseseyi evvelâ teminata 
kavuşturmadıktan sonra memlekette kanun hâ
kimiyetini beklemek lâfızdan ibaret olur. Bu
gün savcılar birçok kanunları, gözleri önünde 
çiğnendiğini gördüğü halde, tatbikat mevkiine 

i koyamıyorlar. Bunlara misal olarak harf in
kılâbını, Kılık Kıyafet Kanununun mevcudiye
tini ve hiçbir zabıta âmirinin bunları adliye hu
zuruna getiremediklerini, getirdikleri gün cam
larının kırıldığını, savcının Digor'da nefes al
dığını acı acı misallerle anlatmış idim. (A. 

I P. sıralarından «Teşkilâtla ne alâkası var?» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Sayın 
Yılmaz kendi filkirlerini arz ediyor efendim.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Ve 
savcı en basit misaliyle Anadolu'daki bütün şo
förlere borçludur, dedim. Çarşıdan geçtiği 
zaman savcının kolunu tutup da, «Beyefendi, 
düyuna kalmadan alacağımızı ne zaman alaca
ğız..» 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — O ayrı.. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Ay

rı konu ama teminat müessesesine dayanıyor. 
Savcı diretemiyor Bakanlığa karşı, «Ben halka 
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borçluyum, şoförlere borçluyum..» (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
Saym Yılmaz kendi görüşlerini ifade ediyor. 
Tahmin ediyorum ki, Genel Kurulda bu görevi 
çok ifa etmiş arkadaşlar var, onlar da kendi 
fikirleri sebebiyle bir reaksiyon göstermejk isti
yorlar, ama kürsünün masuniyetini muhafaza 
edelim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — O 
zaman demiştim ki, biz suç üstü tahsisatı iste
diğimiz zaman muhterem Bakanlığın bize- ceva
ben yazdığı yazılarda. «Sene sonuna kadar bu 
tahsisatla idare edin, başka tahsisat verilemez.» 
deniyordu. Dedim ki, bunun iki mânası var: 
Ya tamim edersiniz suç işlenmez, vatandaşa 
derdintiz ki, suç işlemeyin veyahut da suç iş
lendiği zaman savcıların aynı anda ve kanunun 
aradığı müdahaleyi yapmadığı zaman bu arka
daşların suçluluğunu kabul edersiniz. Bu iki
sinden birisini kabule mecbursunuz. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Teşki
lâtla* ne alâkası var? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Teş
kilâtla alâkasını anlatıyorum Beyefendi. Savcı 
diretemiyor. Teminatı olmadığı zaman nefesi 
Digor'da aldırıyorlar. Bunu ben nefsinde dene
miş bir insanım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Digor da bu mem
leketin bir parçasıdır. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — 'Güzel 
ama, Digor'da (memleketin bir parçası, her par
çasında biE çalışmaya, hizmet etmeye azimliyiz. 
Fakat iceza mahiyetinde alarak gönderildiği için 
ben arz etmek istiyorum. Yoksa, ISağlık Bakan
lığına gidiniz... (A. P. sıralarından gürültüler.) 
Anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Siz de 'karşılık vermeyin, yanj size hitabedil-

diğini. kabul etmeyin. Mesleklerinin tecrübelerin
den dolayı söylüyorlar. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — O za
man dedim ki, Ihâkimlere igeniş mânasiyle veri
len teminatın bizlerden esirgenmesinin sebebi 
hikmeti nedir? Bunu anlamıyoruz. O zaman de
mişlerdi ki; «Kaç senelik savcısınız?» 5 senelik 
falan demiştim. «Biz '30 senedir bu işin içiıde-
yiz.» dediler. İBen de dedim ki; bu iş 30 sene ile 
5 sene ile ölçülmez. Bu anlayış meselesidir, gö-
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rüş meselesidir. ıBen 5 senede bu müessesenin 
sakat olduğunu gördüm. (Bugünkü zabıta ile, 
bugünkü şartlarla, kanunun kendisine bahşetti
ği imkânlarla 'savcılık müessesesine sağlık me
murundan dahi esirgenmiyen bir vâsıta bugün 
verilmemektedir. Kanun 'hâkimiyetini' tesis ede
cek bu müesseseyi, Hükümetin bu kadar reva 
gördüğü bu şartlarla yürütmemize imkân yok
tur dedim. Artık iyi mi ettim, Ikötü mü ettim; 
istifa ettim ve memleketim 'olan Adıyaman'a git
tim, avukatlık yaptım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gayet iyi, 
hayırlı iş yapmışın. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Ora
sı benim bileceğim, beni ilgilendirir, hayırlı, ha
yırsız. 

O zaman Bakan bana buyurmuştu ki, «Madem 
ki, siz Adıyamanlısınız, Gaziantep'e veya Urfa'-
ya sizi tâyin edelim, bu dş böylece bitsin..» Ben 
dedim ki; Beyefendi, bugünkü şartlar ve bu 
müesseseye reva gördüğünüz bu şartlar baki 
kaldığı müddetçe beni tâyinen sizin yer Jnize ge
tirseler dahi gelmiyeceğim. Ben Ikararlıyım, isti
fa edeceğim. Müessese bu şartlar altında çalışa
maz. Müessesenin Ihâkimiyeti, teminatı olmadık
ça ; aynı fakülteden mezun olan Ihâkl'mler sınıfı
na bu teminat verilir, aynı durumda alan arka
daşlardan bu teminat esirgendikten sonra, bizim 
âkibetimizm no (olacağı meçhuldür, şahsiyetimi
zi korumak paihasına ben istif aya mecburum de
dim, şahsım için söyledim 've istifa ettim. 

Benden evvel (konuşan arkadaşların fikirleri
ne aynen iştirak ediyorum. Kanun yeni şekliyle 
yiaıe Anayasa IMaihkemesinin iptaline mahkûm 
kalacaktır. Fazla zaman israf etmdyelim. Yetki 
meselesinde savcıların çektiklerini bir Allah bi
lir, bir de Anaiolu'dan gelenlerin hepsinin bil
mesi lâzım. Adıyaman mmtakasmda bugün da
ma taşı gibi oradan oraya atmadıkları savcı kal
mamıştır. Haysiyetlerini kurtaralım bu arkadaş
ların. Bir an evvel Kanunu Anayasanın ruhu 
içerisinde mütalâa edelim, çıkaralım, bitsin bu 
iş. 

Şimdi kabul buyurun, bir vekil gidecek, müs
teşarı gelecek. Bence vekil dalha teminat sahibi, 
müsteşarı onun gölgesi mesabesindedir. Bu te
minat sayılamaz, çocuk oyuncağı gibi bir şey bu. 
Bunun için Yüksek Hâklnler Kurulu gibi bu 
teminatı da bir Savcılar Kuruluna verelim ve 
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kanun teminatını ve kanun hâkimiyetini tesis 
etmek istiyorsak merkezîleşmeden bunu kurtara
lım, Ibu arkadaşları da kendi Ikanun anlayışına 
göre çalışmaya sevk edelim. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bir aydan beri müzakeresini ve münakaşasını 

yaptığımız kanun, 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin ye
niden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine mütedair ve savcılara te
minat verilmesi zımnında getirilmiş Hükü
met tasarısı. Ancak bir aydan beri mü
zakeresi devam etmesine rağmen, henüz 
Anayasa Mahkemesinin bozduğu, iptal et
mekte öngördüğü teminatı daha getirememişiz 
ve Meclisin bu Birleşimindeki müzakeresinde 
de, benden evvel konuşan arkadaşların çok cid
dî öne sürdükleri meselelerin; çok özür dilerim, 
belki yanlış anlamaya mahal verilebilir, ciddî 
kabul edilmiyerek karşılanması bu teminatın 
yine getirilemiyeceği hususunda bende endişe 
yarattı. Arkadaşlarım; Türk savcısı bu temi
natı bekliyor, Türk adliyesi bu teminatı bekli
yor. 

Şimdi, biran için bir parti kisvesinden sıyrı
lıp, tecerruddedip burada kanunu hiç değilse hu
kukçular enine boyuna ciddiyetle münakaşa et
meliyiz ve Anayasa Mahkemesinin iptalinde ön
gördüğü hususu derinliğine tetkik etmeliyiz. 

Arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi iptal ka
rarında, 45 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde 
Türk savcısına teminat verilmesi hususunu ön
görmektedir. Bunun münakaşası çok yapıldı. 
Üzerinde durup vakit kaybetmiyelim. Ancak, 
yeni maddeyi biz geçen defa huzurda münakaşa 
ettiğimizde bunun teminat getirmediğini şöyle 
özetledik. Dedik ki; Hükümet tasarısının 1 nci, 
yani iptal edilen kanunun 77 nci maddesinde 
yeni bir müessese olarak atama ve nakil kurulu 
7 kişi olarak gösterilmektedir. Hattâ müsteşa
rın iki reyinin olduğunun kabul edildiği de 
ayrı, bunun dördü Adalet Bakanlığının memu
ru, üçü savcı. Şimdi, bu şekilde bir kanunun 
mukaddema iptalinden sonra bu Yüce Meclisten 
çıksa dahi Anayasa Mahkemesinin yine iptal 
edeceğini etraflıca ben ve diğer arkadaşlarım 
münakaşa ettiler. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne biliyorsun, 
senedin mi var? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim, benim kanaatim öyle. Sonra ben bilmiyor 
isem sen bildiğini söyle canım. Neden sataşı
yorsun? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, müdahale etme
yin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben bil
diğimi söylüyorum, sen de bildiğini söylersin. 
Yüce Mecliste konuşulanlar zapta geçer, telâşı 
mucip bir şey yok ortada. Yine siz reyinizi is
tediğiniz gibi verin. Reyinizde kararlısınız, 
belli. Ama biz de böyle söyliyeceğiz. Anaya
sanın iptal hükmünü yanlış anlıyorsunuz efen
dim. Peki, konuşmamıza müsaade etmeden bu
yurun çıkarıverin kanunu, istediğiniz bu mu? 

Fakat tekrar ediyorum arkadaşlarım, şurada 
bir polemik yapmıyoruz, bir münakaşa için de 
gelmedik. Bir maddenin, 77 nci maddenin ip
tali hususunda görüşlerimizi söylüyoruz. Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararında öngördüğü 
teminat gelmemiştir, diyoruz. Ama muhterem 
heyetiniz hakikaten ayrı görüştedir, o olabilir. 
Ben müsaade ederseniz görüşümü arz edeyim. 

Arkadaşlarım; yeni maddenin teminat getir
mediği hususundaki iddiamız karşısında O. H. P. 
Grupu olarak biz şu teklifi savunduk; tamamı 
savcılardan kuruUu atama ve nakil kurulu 15 
kişi savcı olsun, dedik. Adedi şu olabilir, bu ola
bilir. Tamami savcılardan olsun... Fakat daha 
sonra Grupumuzdan Sayın Mevlût Ocakçıoğlu 
Adalet Partisinin belki görüşüne daha yakla
şan bir teklifle geldi; tamamı değil de ekseri
yeti savcılardan olsun, dedi. İçinizde savcılıktan 
gelen adliye meslekinin mensupları sayın arka
daşlarım, buna hak veriniz, hiç değilse bu 7 kişi
lik kurul olacaksa, dördü adliyenin mensubu 
memur değil de, dördü savcı olsun; üçü adliye 
mensubu memur olsun diye bir teklifle geldi. 

Arkadaşlarım; bu tekliflerin böyle yapıl
makta olduğunu, geçen birleşimlerde muhterem 
Adalet Partisi mensubunun da ayn bir teklifle, 
hattâ bizim teklifimize paralel bir teklifle ko
misyona müracaat ettiğini ve komisyonun da 
bu teklifleri görüşmek üzere tasarının 1 nci, 
yani iptal edilen kanunun 77 nci maddesini geri 
aldığını gördük. Şu parti veya bu parti değil, 
komisyonda değerli hukukçu arkadaşlarımız 
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münakaşasını yaptıktan sonra, (ama komisyon 
üyelerinin kaçı iştirak etmiştir? O ayrı bir me
sele) bir rey farkı ile gene Hükümet teklifi hu
zura gelmiş bulunuyor. 

Ben derim ki, burada evvelâ değiştirge öner
gelerini benimsiyerek veyahut da önergeleri değil 
de değiştirme lüzumunu benimseyerek madde
yi geri çeken sayın komisyon âzalarının ve özel
likle sayın Komisyon Başkanı ve Sözcüsünün, 
bu kere komisyondan böyle bir kararla geçiri
len bu yeni teklifi, burada müdafaa etseler dahi 
müdafaalarının zoraki olacağı kanaatindeyim. 

Bir hâtıramı nakledeyim : Sayın Adalet Ko
misyonu Sözcüsü benim hemşehrimdir. Sayın 
Ankan savcılıkta bulunduğu Mersin'de bende
niz avukatken bu savcılık meslekinin teminatı 
üzerinde - eğer hatırlarlarsa, hâtıralarına çok 
değer veririm, - münakaşa etmiştik. Zaman gel
di bir partinin mensubu o, diğerinin ben. Bir 
komisyonun sözcüsü oldu diye, hattâ hiçbir su
rette tahmin edemem ki, teminatsız bir tasarıyı 
müdafaa etsin, ama göreceğiz edecektir. Fakat 
kendilerini sevdiğim için söylerim ki, zorlama-
smlar kendilerini ve komisyonun böyle bir kara
rma iştirak edemiyeceklerini savcılık meslekinin 
bir mensubu olarak ifade etsinler. Gönül bunu 
arzu eder. 

Arkadaşlarım, geçen birleşimlerde grup söz
cüleri konuşurken, özellikle Adalet Partisi Grup 
Sözcüsü Sayın îhsan Ataöv demişlerdi ki : «Ne
den münakaşa ediyorsunuz? 1 nci madde hak
kında Hükümet teklifi beğenilmiyor mu? Halk 
Partililer bir teklifle geliniz.» Biz de bir teklifle 
geldik, ama şimdi bu teklifin neyini beğenmedi
niz? Teminat, ancak savcıların ekseriyette ol
duğu bir kuruldan gelir savcılara. Savcının ek
seriyet teşkil etmediği, Adalet Bakanlığı me
murlarının ekseriyette olduğu bir kuruldan ge
lir mi? Bir teklifle geldik. Teklif getirin de mü
nakaşa edelim dediler, teklif getirdik. 

Arkadaşlarım, şimdi kalkıp Anayasa Mahke
mesini ve topyekûn anayasal kuruluşları millet 
nazarında sevimsiz bir görünüş çizgisine getir
mek midir? Dilim buna varmıyor, ama böyle 
beliriyor âdeta. Geçen birleşimde söyledim; san
ki bu kanunun Yüce Meclisten geçmesinden son
ra Anayasa Mahkemesinin bunu bozması halin
de Sayın Adalet Partisi Grupu mensupları, «ek
seriyetimize rağmen kanun çıkarıyoruz Yüce 
Meclisten, ama Anayasa Mahkemesi bunu bozu-
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yor, ne yapalım?» der gibi, Anayasa Mahkeme
sini âdeta millete şikâyet eder bir noktaya mı 
getirmek isterler? 

Arkadaşlarım, anayasal kuruluşları millet 
gözünden düşürmek hayır getirmez bu millete. 

Tekrar ediyorum, demokratik bir hukuk 
devletinde demokrasiye saygılı olmak evvel
emirde onun temel dayanağı olan kuruluşlara 
asgari derecede saygı göstermekle mümkündür. 

Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecek mi? 
Ne bilelim. Bunun için kâhin olmak gerekmez. 
77 nci madde teminatın olmadığından iptal edil
miş. Teminatın neden olmadığı burada ariz ve 
amik izah edilmiş, münakaşa edilmiş, her cephe
siyle ve bu 7 kişilik kurulun 4 ü memur olduğu 
için bu teminat vermez denilmiş. Ama, hakika
ten Bakanlığın sayın memurları endişeyi mucip 
midir? Değil. Bugün böyle değü, ama yarın te
min edebilirmisiniz böyle olmıyacağını? Kanun
lar muayyen zamanlar için mi yapılır? Şüphesiz 
yeni bir anlayış, yeni bir memur zihniyeti, elin
de 4 reyi olan bir kurulda savcıları teminatsız 
kılabilir. Endişemiz bu. Yoksa bugünkü sayın 
memurlara her hangi bir taanımız yok. Ama ola
bilir. 

Bu sebeple Anayasa Mahkemesinin iptal ede
bileceğinden bahis mevzuu ettiğimiz zaman, ne 
biliyorsunuz diye söylemişlerdi. Kâhin değiliz, 
bilmek için hakikaten kâhin olmak gerekmez. 

Bu sebeple ölü doğacak bir kanun hazırlığı 
içine girmiyelim. Anayasal kuruluşlardan ve on
lara istemiyerek tecavüzden elimizi çekelim ar
kadaşlarım. Geçen birleşimde de söylediğimiz 
temennilerimizi tekrar ediyor, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupumuzun yaptığı teminat getiren de
ğiştirge önergesinin lütfen iltifatla karşılanma
sını istirham ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca? Yok. 
Buyurunuz Sayın Reşit Ülker. 
REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, komisyondan gdlen metin, Hüküme
tin sevk ettiği şeklin aynen kalbulü yolundadır. 

'Bilebildiğimiz kadar, komisyonda (yani 
Adalet Komisyonunda) bu karar altıya beş 
oyla alınmıştır. Yani, bir oy farkı ile verilmiş 
muteber bir karardır. Yalnız bu nokta, bize bir 
önemli gelişmeyi gösterir. 

Geçen toplantıda da arz etmiftim, huzuru
nuzda bulunan bu kanun geçen devrenin son 
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yılında getirilmiş, uzun müzakereler yapılmış, 
zaman zaman Meclis çalışmaz hale gelmiş, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu önem verdiği için 
ekseriyetin olup olmadığı noktasını ileri sürmüş 
ve neticede bu kanun çıkmamış, kadük olmuş
tur. 

Bu yıl Ibu kanun tasarısı Hükümet tarafın
dan sevk edildiği zaman bir değişikliğe uğra
mıştır. Yani, geçen yıl ki halinden bu yılki şek
line dönmüştür. Simidi burada da arkadaşları
mız üzerinde vukufla konuştuktan sonra, Yüce 
Meclisteki arkadaşlarımızda da bâ-a düşünceler 
hâsıl olmuştur. Anayasa Mahkemesinin kararı 
üzerinde durulmuş ve getirilen metnin bu Ana
yasa Mahkemesinin kararının karşısında bir 
i^rar niteliği taşıdığı aşağı - yukarı ortaya çı
kar duruma gelmiştir. 

Ben takdire şayan bufluyorum, değerli ar
kadaşlarımız komisyonda bir adım daha ileri 
giderek savcılardan 7 yerine 3, idareden de 2 
eleman alınması suretiyle bir kurul kurulması 
yoluna gitmişlerdir. 

Bu neyi gösterir arkadaşlar? (Bu bir haklı 
noktanın yavaş yavaş aydınlığa doğru geldiği
ni gösterir. Bu bakımdan önemli bulmaktayım 
ve Yüce Meclise bu noktayı arz etmekte fay
da görmekteyim. 

Cumhuriyet Halk Paritisi oılarak, sayın söz
cümüz de ifade ettiler, bu konuda bir önerge
miz var. Bu önergemla üzerinde İsrar ediyoruz. 
İsrar etmeke de (haklıyız. Çünkü, elimizde bir 
Anayasa Mahkemesi kararı var bu kararın bağ
layıcı kısmında; işlemin, Bakanlığa bağlı yük
sek görevlilerden kurulu bir kurulun düşünce
sinin alınmış olması ve Barbakan ile Cumfear-
başkanınca imzalanmış kararname ile yapılması 
koşuklarına bağlı tutulmasının savcılar için her 
ıhangi bir teminat sağlamadığı ve bundan do
layı Anayasanın 137 nci maddesine aykırı ol
duğu sonucuna varılmaktadır. Yani, geçen se
fer de ifade ettim, özür diliyerek huzurunuzda 
tekrar ediyorum, bu dâvada çok özel bir durum 
cereyan etmiştir. Bütün iddialar, Adalet Ba
kanlığı tarafından Anayasa Mahkemesine ileri 
sürülmüştür, hatâ ifade etmiştim ki, geri alın
mak istenilmiştir. Anayasa Mahkemesi, Adalet 
Bakanlığının, şu anda Hükümet tarafından ifa
de edilen ve evvelce zabıtlara geçmiş dlan bütün 
iddialarını birer birer inceledikten sonra kara

rını vermiştir. Bunun büyük bir hususiyeti var
dır. 

Yani, bir karar düşününüz, buradaki iddia
ların hiçbirisi orada tartışılmamış... Bu da bir 
karardır. Bir karar düşününüz, burada yaptığı
nız 'bütün iddialar bir (bir ortaya konulmuş, 
ileri sürülmüş, münakaşa edilmiş, reddedilmiş 
ve gelmiş. Bu iki kararın ikisi de karardır, ama 
bu iki karar arasında çok büyük netice farütParı, 
sonuç farkları vardır. Şimdi, önümüzdeki du
rum bu. 

Değerli arkadaşlarım, geçen konuşmamda 
da ifade ettim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi Ceza Hukuku Kürsüsü Bakanlığa mü
racaat etmiş, Anamuhalefet lideri de müracaat 
etmiş ve neşriyat yapmış. Yemi bıir gelişmeyi 
ifade etmek istiyorum, Türkiye Barolar Bir
liği, geçen toplantımızdan sonra elimize ulaşan 
bir broşürde meiseleyi incelemiş ve bize gön
dermiş; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyelerine, Parlâmento üyelerine gönder
miş. Bu incelemede sonuç oflıarak diyor ki, 
«eğer, 'böyle bir karar verilirse...» Yani gerek
çelerini gösterımiş. Gerekçesiz söylemiş olsaydı 
belki (bir mâna ifade etmiyelbilirdi. 

« Binaenaleyh, son 4 . 12 . 1969 . tarihli 
tasarı ile getirilmek istenen sistem, her şeyden 
evvel prensipte, iptal edilen Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 nci maddesiyle farıMılık 
arz etmediğinden Anayasaya aykırıdır. 

Savcılık teminatı konusunun gelişimi ve Yö
netim Kurulumuzun görüşü yukarıda açıklan
mış (bulunmaktadır. 

Barolar Birliği» 
Barolar Birliği, bugün Anayasaya göre ku

rulmuş kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu
dur. Bu kuruluş 10 bin hukukçuyu içinde barın
dırır. Onlar da böyle bir karara, onun en yük
sek merkez organı -böyle /bir karara varır ve bu
nu kamu oyuna arz ederken, elıbetteki bunun 
hukukî sorumluluğunu üzerinde taşır. Yani, ya
rın Anayasa Mahkemesine gidip de orada iptal 
edilecek bir hususu, bir barolar •birliği kolay ko
lay getirmek cesaretini kendisinde bulamaz, 
bulduğu takdirde de bu cesaret kendisine pa
halıya mal olmuş ibir cesaret niteliğini taşır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebeple bendeniz şu 
teklifte bulunuyorum: Konuyu tamamen Ana
yasayla ilgili görmekteyim. Anayasa Mahke
mesi bu konuda karar vermiştir. Burada konu-
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şan değerli her hatip arkadaşımız bu konuya 
temas etmektedir, gelişmeler olmuştur, doğruya 
doğru gelişmeler olmuştur. Bu sebeple Yüce 
Meclisin bir yanlışa, bir hataya düşmemesini 
sağlamak bakımından 1 nci maddenin Anayasa 
Komisyonuna sevk edilmesinde ben zaruret ol
duğu kanaatindeyim. 

Değerli sözcü arkadaşımızın üzerinde durdu
ğu gibi, her hangi bir komisyona gelen bir 
metnin her şeyden evvel Anayasaya aykırı olup 
olmadığı incelenmesi gerekir, içtüzüğün 37 nci 
maddesine göre. Bu konu da bu kadar çetrefil 
görüldüğüne göre, bu kadar Meclisi işgal etti
ğine göre istirham ediyorum, bu maddenin bir 
defa da Anayasa Komisyonuna şevkini sağlamak 
lûtfunda bulununuz. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, ben, yine sözlerime baş
lamadan evvel bir noktayı açıklamada fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Burada, belki de biraz tecrübesizlikten ola
cak, konular incelenirken, kanunun maddelerine 
geçilmiş olmasına rağmen tümü üzerindeki ko
nuşmalar aynen tekrar edildi. Maalesef mad
deler üzerinde hassaten durulmadı. 

Biz anlamıyoruz, zaten umumi görüşme yapı
lırken birtakım arkadaşlar konunun Anayasaya 
aykırı olduğunu, bu kanunun Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edileceğini savundular. 
Bir kısım arkadaşlarımız da - bu arada ben dâ
hil - Anayasa Mahkemesinden iptal edilmiye-
ceği hususundaki zâti görüşlerimizi arz etmiştik. 
Bu bakımdan kanunlar müzakere edilirken, ben 
öyle tahmin ediyorum ki, bir hata içindeyiz, 
müzakere hatası içindeyiz. Ben bu hatayı yap
mamaya çalışarak 1 nci maddenin metni üzerin
de konuşmalarıma başlamadan evvel bâzı nok
talara temas ederek esasa geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımın bir 
kısmı savcıların vazifelerinden bahsettiler, bun
lar ayrı bir konu. Sonra siyasi çıkarlardan bah
settiler, hukukun üstünlüğü prensiplerinden 
bahsettiler. Tahmin ediyorum İd, arkadaşla
rım, burada hiçbir parlömanter siyasi çıkarı 
için uğraşmaz. Aynı zamanda bu Parlâmento, 
hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak 

teşekkül ettiğine göre, hukuka uygunluğu pren
siplerinin dışına çıkacak bir tek parlömanter de 
tasavvur edemiyorum. 

İktidarın sorumluluğundan İDahsettiler, biz 
burada iktidarın veya muhalefetin sorumluluğu 
değil, kanunun umumu ve esasları üzerinde bir 
fikir teatisi içerisinde bulunuyoruz. Bizim gö
rüşümüz bu merkezde tecelli ederse, acaba ik
tidarın sorumluluğu mevzuu bahis olabilir mi? 
Anayasa gayet sarih, bu bakımdan bu şekildeki 
konuşmaları da tasvip etmiyoruz. 

Biz, niçin menfaat peşinde koşar mışız? İk
tidar partisi olarak hiçbir arkadaş, hattâ muha
lefette bulunan arkadaşlarım da - hiç tahmin 
etmiyorum, tenzih ederim onları - çıkarları pe
şinde konuşmazlar. Bu husustaki konuşma şek
lini de yine 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
O, zevahir şekli, Beyefendi, içyüzü başkadır. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, zeva
hir ayrı, Beyefendi, zevahir ayrı, fakat tasvibet-
miyorum, hiç kimseye yakıştırmıyorum. 

Bir hususa daha temas etmek isterim. Bura
da Anayasa Mahkemesi aldı, Anayasa Mahke
mesi bitti... Anayasa Mahkemesi yine başladı, 
Anayasa Mahkemesiyle sona ermektedir. 

Arkadaşlarım, Parlâmentonun Anayasayla 
teminat altına alınmış bir haysiyeti vardır. 
Anayasanın, Parlâmentonun otoritesini yine 
teminat altına almış olan hükümleri vardır. 
Buradan kanun çıkar, Anayasa Mahkemesi ip
tal ederse, eder arkadaşlarım. Bunda hiçbir 
sakınca yok. Anayasa Mehkemesindekiler de 
insan. Onların mutlak surette bizlerden iyi 
düşündüğünü kim kabul edebilir, kim teminat 
altına alınabilir? (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Çok istirham ederim, Anayasa Mahkemesini 
aleyhte rey kullanacak veya kanunu bozacak 
şekilde tahrik edecek şekilde, bilhassa arka
daşlarımın konuşmamasını istirham ederim. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Biz, Anaya

sa Mahkemesindeki arkadaşları tahrik eder ma
hiyette, burada yol gösterir şekilde konuşmalar
dan, konuşmalarından arkadaşlarımı tenzih ede
rim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Aygün demek 
istiyorlar ki, Anayasa Mahkemesinin verebile
ceği bir hükmü peşinen burada tartışmak uygun 
değildir. Müdahale etmeyin, efendim. 

Devam buyurun, efendim. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, efen

dim. 
Anayasa Mahkemesi bir hüküm verebilir, bir" 

karara varabilir. Bu gayet basit. 
Efendim, bir arkadaşım gayet güzel buyur

dular, Yüksek Hâkimler Kurulu, (Şunu peşinen 
söylüyeyim ki, ben böyle bağımsız teşekküllere 
taraftarım, kesin olarak aleyhte değilim.) Hâ
kimler Kurulu hakikaten Türkiye'de bir hayal 
kırıklığı yaratmıştır vu bundan herkes müşte
kidir. Bunu açıkça söylüyorum. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Hani müesseselere hürmet edecektin?.. (C. H. P. 
sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler, gürültü
ler) 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Müesseselere 
hürmet ediyoruz. Arkadaşlarım, düzeltelim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, tas

rih ediyorum; tatbikattan, bölgenizde bulunan 
hâkim arkadaşlara sorun, memnunlar mı? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Birini tenzih ederken, diğerini mahkûm ediyor
sun. 

BAŞKAN — Beyefendi, müdahale etmeyiniz, 
hatip konuşuyor, fikrini söylüyor, sizi ilgilen
dirmez. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, biz Anayasanın teminatı altına 
aldığı bütün müesseseleri A. P. li olarak (Ben 
şahsım adına konuşuyorum) kabul ediyoruz ve 
Anayasanın mutlak surette işlemesine taraftarız. 
Bu bakımdan... (O. H. P. sıralarından, «ister is
temez» sesleri) ister istemez değil Beyefendi; 
mutlak onun teminatı altında çalışıyoruz. 

Şimdi maddeler üzerindeki görüşüme geçi
yorum. 

Arkadaşlarım, 1 nci maddenin 1 nci fıkra
sında yarı iştirakten bahsedilmekte, bu iştira
kin, 7 kişinin 2/3 siyle kurulun toplanmasını, 
2/3 siyle karar altına alınmasını teklif ettim. 

Sonra nakiller kısmında boşluk var; «Yö
netmelik yapılır» diyor, fakat gün tasrih edil
memiş. Nakil yönetmeliğine na|killerin yapıla

cağı tarihlerin işlenmesi gerektiği hususunda da 
bir hususu açıkladım. 

Bir arkadaşımız gayet isabetli işaret buyur
dular; kendi yargı çevreleri dışında görevlerin
de üç aydan fazla çalıştırılmamaları hususunun 
da, ben şahsan bunun bir ayı geçmemesine ta
raftandım, fakat tâyinler mevzubahis. Bu hu
susta bir de takrir veriyorum. 

Arkadaşlarım, savcılar bu kanunu ve bu 
kanunun neticesini beklemektedirler. Bu balam
dan bu kanunu elbirliğiyle çıkaralım, ondan 
sonrasının takdiri ilgili makamlara aittir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu. 
ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 45 sayılı Kanu
nun 77 nci maddesi üzerinde günlerdir süren 
müzakereler bizi bir noktaya getiriyor; ya bil
diğimiz gibi Anayasa Mahkemesinin 77 nci 
maddeyi iptale mütedair esbabı mucibesini ve 
bunun espirisini benimsemek, ya da bunu red
detmek noktasına getiriyor bizi. 

Şimdi arjkadaşlar, savcı teminatı mevzuun
da Yüce Mecliste söylenecek her şey söy
lenildi. Kanunun ehemmiyeti üzerinde söylene
cek her şey söylenildi. Zaten Türk kamu oyu 
çok uzun bir zamandır bu mevzuu izliyor. Ka
nun gecikmiştir. Anayasa Mahkemesinin boz
ma suretiyle muallel hale getirmiş olduğu bir 
kurul bugün tâyin yapamaz haldedir, bir. Şu 
şartlar içerisinde; yetkili savcıların yetki müd
detleri bitmiştir ve hukukan durumları mual
leldir, boşluktadırlar. 

Şimdi istirham ediyorum, bâzı kazalarda 
mal müdürleri bu yetkili savcıların maaşlarını 
vermemekte direnirlerse haksız mıdırlar? Hak
sız mı olacaktırlar? Tahliyeler yapılamazsa ne 
diyeceksiniz? Bir mühim hâdise çıkmıştır, yet
kili savcı tâyin edemiyorsunuz ve adlî sistem, 
adlî nisam altüst oluyor. 

Şimdi istirham ederim, bu derece ehemmiye
ti aşikâr bir mevzuda iktMar kanadına mensup 
arkadaşımız Sayın Aygün «Biz Anayasa görüşü 
içindeyiz ve Anyasayı savunuyoruz» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasayla kabul 
edilmiş ve Anayasanın 137 nci maddesiyle getir 
rilanesi farz ve şart olmuş bir teminatı getirmiş 
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yoruz, getirmiyorsunuz, getirilmemesi için di
renliyorsunuz ve ondan sonra da Anayasaya sa
dakatten, hukuk devleti anlayışına sadakatten 
bahsediyorsunuz... O mu, bu mu?.. Evvelâ lüt
fedin, Anayasanın emrettiği bir vecibeyi yerine 
getirin de ondan sonra Anayasaya sahibolma-
nm şerefini size bırakalım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)... Ve bu kanunu da, lütfedin, j 
Anayasa Mahkemesinin bozma esbabı mucibesi ) 
espirisi içerisinde çıkarın da bunun şerefi size 
aidolsun; yani savcılara, getirilecek temina
tın şerefini size verelim, ama lütfedin, biz diyo
ruz ki... (Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
anlaşılmıyan müdahalesi) 

Sayın Ataöv, burada konuşun efendim, çı
kar burada konuşursunuz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, lütfen kar
şılıklı konuşmayın, devam edin. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Siz 
konuşurken biz dinliyoruz, biz konuşurken siz 
de dinlemeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, devam edin 
efendim, konuşun. Müdahaleye cevap vermeyin 
lütfen. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Beni 
susturmak haklarından başka bütün haklara 
sahipsiniz beyefendi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dikkat edi
yorsanız zaten hep siz konuşuyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
Sayın Aygün diyor ki, maddelerin müzakeresi
ne geçildiği bir sırada madde üzerinde konuş
muyorsunuz, kanunun tümü üzerinde konuşu
yorsunuz. 

Teminattan bahsediyoruz. Mücadelesini yap
tığımız şey savcı teminatıdır. Bu da 77 nci mad
de içerisinde mündemiçtir, öyleyse teminatı bu
rada tartışabiliriz. Çünkü bizim istediğimiz ku
ruluş, 77 nci maddenin emretmiş olduğu kuru
luş, teminatı getirecek olan kuruluştur. Ben bu 
kuruluşun terekküp tarzı üzerinde konuşuyo
rum ve teminatsızlığın sebebi olarak 77 nci mad
de içerisinde derpiş edilmiş olan kuruluşu gös
teriyorum; sakat kuruluştur. 

Şu veya bu görüş olabilir, ama tekrar edi
yorum, lütfediniz, müsteşarı alın Başkanlıktan, 
başsavcıyı getirin mesele kalmasın. Bir tek 
müsteşarı alın, açık seçik ifade ediyorum, rica 
ediyorum, onun yerine başsavcıyı getirince za-
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ten mesele kalmıyor. Bütün mücadelelerin es
babı mucibesi bu mudur, direnmenizin sebebi bu 
mudur yani, soruyorum arkadaşlarıma?... Bu 
aslında hepimizin malı. Bunu partiler üstü bir 
mesele telâkki ediyoruz, O. H. P. - A. P. meselesi 
olarak telâkki etmiyoruz. Bu kadar basit, bu 
kadar açık bir meselede biz bu iki büyük gru-
pun anlayışını tescil edemezsek çok daha mü
him mevzularda birleşmemiz, anlaşmamız mem
leket hayrına çalışmamız nasıl mümkün olabi
lir? Soruyorum... 

Anayasa Mahkemesi... Muhterem arkadaşla
rım, Anayasa Mahkemesi nihayet hukuk ilkele
rinin ışığında çalışan bir yüce mahkemedir. Mil
let Meclfli direndi diye Anayasa Mahkemesi 
ona uymaya mecburdur? Soruyorum... Millet 
Meclisi direndi diye, A. P. Grupu direndi diye 
Anayasa Mahkemesi buna uymaya mecbur de
ğildir. Mutlaka bozar demiyoruz, ama bozabi
lir, bir ihtimaldir, kuvvetli bir ihtimaldir. Bo
zarsa Yüksek Meclisin itibarı sarsılır mı, sarsıl
maz mı?... İstirham ediyorum... (A. P. sıraların
dan gürültüler) Ne diyecektir millet? Millet 
Meclisi kanun çıkarıyor, Anayasa Mahkemesi 
bozuyor, tekrar... (Başkan tarafından hatibin 
sözü kesildi) (A. P. sıralarından gürültüler, 
anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, sözünüzü kes
tim, konuşmanız zapta geçmiyor... 

Sayın özdenoğlu, Büyük Millet Meclisin
den çıkan bir kanun... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Yüce 
Meclisin her şeyin... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sözünüzü 
yine keserim sonra. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Reisi dinle... 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine gitmiş 

ve kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesi gö
rüşlerini ifade etmiştir. Meclisimizin itibarı 
mevcuttur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, Meclisimizin itibarı elbette mevcut
tur, ama bir şey daha mevcuttur; Yüce Mecli
sin üzerinde hukuk ilkeleri vardır ve Yüce Mec
lis kanun yaparken... 

BAŞKAN — Bana hitabetmeyiniz, Yüce He
yete hitabediniz. Ben beyanınız üzerine mütalâ
ada bulundum, siz fikrinizi söyleyin. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Yüce 
Heyete hitabediyorum, tescil etmek istiyorum... 
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Yüce Meclisin üzerinde bir kuvvet daha var
dır, o da hukuk prensipleri ve hukuk ilkeleri
dir ve biz kanun yaparken bu ilkelere riayete 
mecburuz arkadaşlar. Aksini iddia edebilir mi
siniz rica ediyorum. O zaman Anayasa Mahke
mesine lüzum kalmazdı, o zaman Anayasa Mah
kemesinin hikmeti vücudu kalmaz, istirham edi
yorum. 

Anayasanın getirdiği bütün kuruluşları ken
di bünyesi ve mahiyeti içinde kabul etmiye 
mecburuz. Ancak bu takdirde meselelerin için
den çıkabiliriz. Bundan alınmayınız,. Müşterek 
dâvamız diyoruz, siz hâlâ bir hukukî direnme
nin ve haksız inadın içindesiniz. Vicdanlarını
za hitabetmek zorunda kalıyoruz. Tarfiıî bir so
rumluluğu Yüce Meclis huzurunda tescil etmek 
istiyorum. 

Lütfediniz; bu hale gelmiş ve bu derece 
önem kasbetmiş olan bir mevzuda anlayış gös
terilsin, madde, değerli arkadaşımın da teklif 
ettiği gibi Anayasa Komisyonuna iade edilsin 
ve tam ve kâmil anlamiyle, gerçekten savcı te
minatının tam ve kâmil tarziyle 77 nci madde 
geçsin ve biran evvel de çıksın. Şimdi bu de
rece mâkul ve bu derece bir hukuk sorumlulu
ğu içinde vazifemizi yapmaya çalışırken sizler 
de elbette ki Anayasa ilkelerine inanmış arka-
daşlarımsınız, kabul buyurun, bu lüzumsuz 
inat, bu lüzumsuz hukuka karşı direnme cehti 
burada bitsin ve bunun halledilmiyecek noktası 
kalmasın. Tarihî bir sorumluluk önündeyiz, öy
le ise lütfedin, inadedilmesin; teklifimiz, 77 nci 
maddenin öngörmüş olduğu kurulun yedi üye
sinin dördünün teminatlı üye olmasıdır. Bunun 
üzerinde kıskançlıkla duruyoruz. Memleket me
selesi olarak, hukuk meselesi olarak, Anayasa 
meselesi olarak ve nihayet hepimizin haysiyeti 
meselesi olarak duruyoruz ve sonuna kadar da 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrar ediyorum, 
tarihî bir sorumluluk önünde bulunduğumuz 
gerçeğini Yüce Meclise hatırltarak istirham 
ediyorum, direnmiyelim ve Anayasanın 137 nci 
maddesindeki hükmü tescil edelim, bunu galip 
kılalım ve kanunu bu şekilde çıkaralım. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum arkadaşla
rım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aktarma Kanunu üzerinde açık 
oyunu kullanmıyan sayın üye varsa lütfen oyu
nu kullansın. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye... Yok. Oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

Kifayeti müzakere takriri vardır, komisyona 
ve son olarak bir üyeye söz vermek kaydiyle 
kifayeti müzakere takririni okutuyorum. Ka
bul edildiği takdirde komisyona ve sıradaki sa
yın üyeye söz vereceğim. 

Meclis Başkanlığına 
Mevzu tavazzuh etmiştir, kifayeti müzake

renin oylanmasını arz ve talebederim. 
Amasya 

Yavuz Acar 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, takririn aleyhin

de buyurun. 
MUSTAFA KAPLAN (Sinop) —' Sayın 

Başkan, daha evvel konu üzerinde söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Adınız burada var efendim sı
radasınız, 11 ncisiniz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; savcılar ve savcıla
rın teminatiyle ilgili olan bu kanun tasarısının 
1 nci maddesi üzerindeki müzakerelerin kâfi 
olmadığı kanaatindeyim. 

Aslında bu müzakereler oldukça fazla yapıl
mıştır, fakat kürsüye çıkıp konuşan arkadaşla
rımızın, savcı teminatiyle Türk Parlâmentosu
nu ve Parlâmento haysiyetini ele alarak bâzı 
düşünceleri istikametine doğru götürdüklerini 
görmüş olduğum için müzakerenin, daha devam 
etmesinin, zaruri olduğu kanaatindeyim. Bu me
sele biraz daha konuşulmak ki bâzı arkadaşla
rımız Parlâmentonun üstünde bir kuvvet olma
dığını anlamalılar. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Onu siz
den iyi anlarız biz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, acaba Parlâmentodaki arkadaşlarımız, 
kürsüde konuşan arkadaşa müdahale edildiğin
de, biraz evvel özdenoğlu'nun söylediği gibi 
«Çık burada konuş, burada fikrini serd et» der
ken, şimdi ben de onlara çık burada konuş, bu
rada fikir serd et mi diyeyim, onu mu bekliyor
lar? Ama onu söylemem. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Siz, efendim, kifayet aleyhimde 
konuşuyorsunıuız da onun içini. Bunu bilin. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, efen
dim, kifayet aleyhinde konuluyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biraz daha ko
nuşulmasında fayda var. Çünkü Parlâmentoda 
müzakerelerin yapılış tarzı, müzakerelerden alı
nacak neticeler, kanunların daha esaslı çıkması 
ve Parlâmentodaki usullerin daha iyi anlaşıla
bilmesi için bir deneme, bir tatbikat mahiyeti
ne gelen bu müzakerenin biraz daha devam et
mesinde fayda vardır. 

Bu arada A. P. nin, işte, müesseselere, Ana
yasa Mahkemesine Yüksek Hâkimler Kuruluna., 
Savcılar Kuruluna saygısını A. P. dışında olan
ların müzakere etmiş olması dolayısdyle de bu 
konularda bu kanun vesilesiyle daha burada bâ
zı Ikonuşmjalann yapılması ve bunlara cevap 
verilmesi iktiza ettiğini bende kanaat olarak 
uyandırmıştır. Biraz daha müzakere yapılmalı 
ki, her sefer söylediğimiz, (bundan evvel grup 
adına çıkıp burada beyan ettiğimiz gibi, Anaya
sa Mahkemesinin karanları üzerinde fikir serd 
etmenin, Anayasa Mahkemesinin kararlarını 
tartışmamın başka Anayasa Mahkemesi müesse
sesine saygı duymanın gene başka şey olduğu
nu anlatabilelim. Bunları anlatmak lâzım. Her 
Ikarar üzerimde fikir söylenebilir, ama kararlara 
riayet edilir. Riayet etmek demek o kararlar 
hakkında fikir serd etmek demek değildir. Bu 
bakımdan müzakerenin biraz daha devam et
mesinde fayda mülâhaza ettiğim için bu takri
rin reddi 'hususunda söz almış bulunuyorum. 
Takririn reddini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayet müzakere takririni tek
rar okutuyorum. 

(Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterli olduğu hu
susunu oylarınııza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ralbul etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Buyurun ıSayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Vazgeçtik, konuşmak
tan sarfınazar ettik. 

BAŞKAN — Beş değişiklik önergesi var
dır; ikisi Adalet Komisyonuna, ikisi Anayasa 
Komisyonuma ve biri de yine Adalet Komisyo
nuna havalesine mütedairdir. En aykırılsı Ana
yasa Komisyonuna havalesine mütedair olan 
takrirlerdir. Okuıtuyoruim. 

9 . 1 . İ970 O : 1 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Ben 
söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Efendim» Hükümet veyahut 
Komisyon konuşsa idi, içtüzük hükümlerine gö
ne son söz sayın üyenin olmıaısı dolayıısiyle sıra
da bulunan Sayın Seydibeyoğlu'na söz verecek
tim. Konuşmadıkları için, son ©öz sayım üyenin
dir hakkım Şinasi özdenoğlu kullandılar. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Savcılar Kanun tasarısının 1 nci maddesinin. 

Anayasaya aykırı olduğunu kürsüden arz et
miştim. Maddenin tbu bakımdan Anayasa Ko
misyonuna gönderilmesini arz ve teklif ederim» 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Savcıların tâyin ve na-

kilfleriyle ilgili tasarının 1 nci maddesinin Yük
sek Anayasa Mahkemesinin 18 . 12 . 1967 tarih 
ve 967/45 sayılı Kararı ve Anayasamızın 137 
nci maddesi muvacehesinde Anayasaya tayfları 
olup olmadığı hususunun önce Anayasa Komis
yonunda tetkik ve karara bağlanmak üzere, ta
sarının 1 nci maddesinin Anayasa Komisyonuna 
bu gereği içim igönderilme'sini arz ve teklif ede
rim. 

izmitf 
Coşkun Karagiözıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Kara^özoğlu ve Sayın 
Reşit Ülker'in takrirleri aynı niahiyeitıtedir. 
Acaba biribirlerine katılmaları mümkün mü
dür? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben katılıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Aynı mealde olmaları sebebiy
le Anayasaya aykırılık hususunun tetkiki bakı
mından Anayasa Komisyonuna havalesi isten-

• inektedir. Bu hulsulsu yüksek oylarınıza arz edi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul efcmiiyenler... 
Her ikisi de reddedilmiştir. 

Adalet Komisyonuna havalesine mütedair 
olan takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ^Savcıların tâyin ve na

killerine ait tasarı maddesinin Anayasaya uy
gun olarak düzeltilmesi ve değiştirilmesi isten
miş, komisyon bu nedenle tasarıyı geri altmış 
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idi. tçtüsliğün 37 nci maddesine uyularak Ana
yasaya aykırılık iddiaâmm öııoalikl©, %ili Ada
let. Komisyonunda incelenmesini vıe bir karar 
vıerihn^sini arz re teklif ederiz, 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN —• Koanteyon?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (içeil) — Zalbitlar meyıdaııidja-
dur değer! Bıaşkanıım; (biz verilmiş olan öüuecrjĝ ê-
lerin ışığında 1 nıci maddeyi bir ta© daha te
zekkür etmek, teemmül etmek için geri aldık, 
yîoflflaa bu foner!g<elere uyacağız diye geri almjaidîlk. 
Bu şekilde Komisyonda müzakere edildi ve sun-
duğıımuz şekilde de tedvin edildi. Onun için 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye katıknıyorsunuz. 
Hüflfliimefc?.. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA*. 

SEYLİ (Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis

yon1, katılmıyorlar. 

Oylama sonucunu arz ediyorum :' 
1960 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği-

şliklilk yapıllmasınia müteidair Ikanun taisiansının 
oylamasına 282 sayın üye katılmış, 205 kabul, 
16 veâ, 1 çekinser, 1 boş oy çıkmıştır. ıSaltt ço
ğunluk isağlanmıiş, tasam kanunlaşmıştır. 

3,v YOKLAMA (Devam) 
REŞİT* ÜLKER (tsıtanbul) — Çoğunluk yok 

Sayın Başkanım, Yoklama yapılmasını isliyo
ruz. 
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(istanbul Milletvekili Reşit Ülfeer ve 5 ar

kadaşı ayağa, kalkarak- çoğunluk olmadığını 
vât yoiM&rnâ  yapılmasını isitedil«r.) 

BAŞKAN — Sayın altı üye ayağa kalkmak 
suretliyüe çoğunluk olmaJdığını ifade etmişlerdir. 
(A.P. sıralanndan gürültüler). 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — ö r ü p 
Bftşkanısınuey toplayın radlletvekillerimzd, ço
ğunluğu saylayın kanunu ç ı tam. 

SABRI, lEBÖKİEN: (Kastamonu) — Meclisi 
çalıştırmak. yalnız iktidar partisinin değil, sizin 
de. vazifeaizdlir. 

BAŞKAN — Ad. okunmak suretiyle yokla* 
ma yapılaciak efendim. 

Beş sayın üyeyi rica Edeceğini, isimlerini 
zabta geçeceğiz*: 

Sayın Reşit Ülker, Vahit Bozatlı, Yılmaz.Al
paslan,Turan- özgüner, Hasan AH öüloan-çjp, 
bunluk olmadıkını ifade etmişlerdir. Yoklama 
yapılacaktır. 

Yoklamada im halta yapmamamız dçdn, sayın 
üyeleılden fburada oMuıklannı ısesleriyle ve elle
riyle' işaret * etmelerini rica 'edeceğim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — ÇoğuMuğümuzbulunimaid^ğıja»» 

laşüdığ-ı.cinetle 12 . 1 . 1970 Pazartesi grünii 
saat 15r00 te. toiDİanmak üzere Birleşüni kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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1969 yılı 3titçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına ver-flem 
ayların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Topaüıoğlu 
Şevket Yflm&z 

ADIYAMAN 
M. 'Z(M Adıyaman 
Kâmil Karfkoğlu 
Ali Avıri Turanlı 
Yusuf! Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haimldi Hamaımeıoğlu 
Süleyman Mıutlu 
Ali Kısam Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
AbdüLkeTİttı Bayazıt 

AMASYA 
Yaruz Aaar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzum Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Bren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toketr 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin' Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
B:asan Akçalıoğli} 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeikinserler 
Ckya. katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

450 
282 
265 

16 
1 

168 
0 

\[Kabul edenler] 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ATOVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naei Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kema'l Ziya öztürk 
Isımıet Sezdin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
öiıhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EıÜetaı 
Mehm'et Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abildiın İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkıan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülfcen 
Mesuit HuJM Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazıan Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakupı Çağlayan 
Kemjal Demjirer 
Abdurrahmjan Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Emjin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yüd,ıramv 

EDİRNE 
îlhamji Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayituğ 
örryer Faru|k Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamıettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Rasimı Omisli 
Selçuk Erve.rdii 
Naoi Gaeiıroğlu 
Cevat önder 
Fetullah Taş/keseıılîoğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
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Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. -Kâzım özeke 
Niaimie İkbal Tdkgöz 
Turgut Topalioğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhartiettlin Asuttay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naıilıi Erdeni 
İhsan Gürsan 
NihiaJd Kürşa'd 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Dreniz 
Salb'ri Kerkin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Avşarfgil 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan' Korkut 

KIRŞEHİR 
Gev at Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Ce'vat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
•Saibri Yahşi 

KONYA 
(Bahri Dağdaış 
Sezıai Ergun 
Mustafa Kulbilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Et em Krhçoğlıı 
Baha Müderrisoğlu 
Özer Ölçmen 
Tahsin Yrlrrıaız öztuna 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ah incit Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Alı m et Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şabinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Şevki Altındağ j 
Abdülkadir Kcrmooğlu I 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda rıh 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
MevTüt Ocaikçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haımdi Mağdon 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basııi Atbayrak 
Salih Zeki Köscoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlıı 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlıı 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal' 
Tevfik Koral tanı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Berineioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ek rota Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ccvat Küçük 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yeıvipınar 

URFA 
Neemdttiin Cevheın. 
Mehmet AHİ Göklü 
Bahri Kamıkcçiila 

UŞAK 
Orhan Dengıız 
M. Fahri Uğrası zoğhı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Isınıalil Hakkı Akdoğan 
Abldullah Baştürk 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karafcaş 
<S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddedenler] 
BjTLİS 

Kenan Miüınıtaz Akışık 
ELÂZIĞ 

Hayrettim Hanağası 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbruzoğlu 
İZMİR 

öoîşkun Karagözoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eflbek 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 

Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yağar Akal 
Nihat Kale 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ahmet Şener 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

[Oya katılmiyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte -
pepınar 
Ali Oavil} Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlıu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Uluisoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Atatman (1.) 
Orhan Birgıit 
Sinan Bosna . 
Oısman BÖlükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Raksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 

Aydın Yalçın 
Cetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

AYDIN 
Mielhımet Çelik 
Yüksel Menderes 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahımet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (B.) 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Arif Tosyalıoğlu 

Nuri Çelik, Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

İhsan Tomhuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arşlara. 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hajsan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sa,njet Güljdpğan. 
Ali Rıza SeptioğİTi 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek: 
Naci YıHd,ıırımj 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rıfkı Danışmıan 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsımjet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şeıo[seittin Sönni|ez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir (İ. Ü.) 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman D emir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
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Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas (I.) 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Halkkı Tekinel 
Ne'cdet Uğur 
Lebiıt Yurdoığlu 

itZMÎR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Talât Orfı-on 
Ş'inasıi Osnıa 
Kernıal önder 
Akın özdemir 
Ali Nalkii Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 

Mehmet Yüceler 
KIRŞEHİR 

Mustafa Al^spy 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
(KONYA 

Neemiettin Erfhalkan 
İhsan Kabadayı 
Sadi Koçaş 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemali Kaoar 

MALATYA 
Saımi ilhan 
ılsmet inönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammpr Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARPÎN 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 

Abdurrahim Türk 
MUĞLA 

Muallâ Acarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Npftgi 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kuımlbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Yusuf Ziya Önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

Mustafa Sabri S öz eri 
TOKAT 

İsmet Hilmi Ba'lcı 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazpypt 
Reşit Önder 

TftABZON 
Mehmet AU Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Meh(m!et Aksoy 
Necati Aksoy 
Velhbi Melik 

UŞAK; 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoığlu1 

Mehmet Salih Yıldız 
(I. ü.) 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevi't 
Kevni Nedimoğlu 
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23 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1970 Cuma 

Saat ; 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — 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) 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 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) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhıattin 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) 

4. — 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) 

5. — Samsun1 Milletvekili Yaşar Akalın, 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) 

6. — Manisa Milletvekili 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 Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

8. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Orta - Doğu bunalımı karşısın
da takibettiği politikayı ve Kıbrıs Anlaşmazlı
ğının son durumunu tesıbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/3) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedîbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

10. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili Orhan 
Ökay'm, yabancı senmaye yatınımılarmın doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getiridiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

11. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel1 

görüşme açılmasına dair dair önergesi (8/4) 
12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta

rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim1 Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec^ 
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16)' 

14. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 



meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Haizine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 19'09 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/136; Cumhuriyet Senatosu 1/1032) (Da
ğıtıma tarihi : 25 . 12 . 1969) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 7; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1310) 

n 
SORULAR, GENSORULAR YE 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 
içkim 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 içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
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programma 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'm, »Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

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

10. — 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 
halinde, 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. — Maraş Milletvekili ibrahim 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 işgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

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

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 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'nın, 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 Yaşamın, 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 bakanlarından sözlü sorusu (G/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'-
nüın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğru'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakamından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlıı'mıun, bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara aığrıyam iköylülere dair 
Millî Savunma Bakamından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğambey karayolu
nun no zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhan ettin Asu-
tay'ım, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. 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) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, 
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 Hamdi Hamamcı-
oğiu'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. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'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 İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (G/46) 

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

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayp.eri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asi;^tlanni;ı^:nın 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 işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

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

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

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

öl . — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 
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53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/6.0) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63 — SSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet 'Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 



65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. t. Müessesesin deki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekilli Turhan öagüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde ımeydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu 
(-6/79) 

76. — lç,el Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Meihmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının 'kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan «özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
mn, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'da bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nun, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Iboş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 
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87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü araaislnc dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğriyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖR ÜŞ ÜLECEK İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ye Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/22; C. Senatosu : 
1/1027) (M. Meclisi S. Sayısı : 8) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 1306) [Dağıtma tarihi : 
30 . 12 . 1969] 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu idare âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-> 
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

2 / 1 ; C. Senatosu : 2/272) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 9) (C. Senatosu S. Sayısı : 1311) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 12 . 1969]" 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin bMeştiriLlnıcsi hakkındaki Kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
fiail ve 23 'arkadaşının,. Emekli Sandıklariyle 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ile Zonguldak Milletvekili Cahit 
Ivarakaş ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıklariy
le Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi işyerlerinde geçen hizmetlerin, 
biıHeştirıikncsıi hakkındaki 228 sayılı Kanunun) 
bâzı maddcılcninıhı değiştirilmesine ve bir mad-" 
denin kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve 
(Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından se-* 
çilen 4 er üyeden kurulu 1 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu) (t/88, 2/133, 2/33) (S. Sayısı : 
10) [Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökcr ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üncr'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970) 


