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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına giden Milî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'a Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne' dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adalet Bakanı Yusuf Ziya önder'in öncelik 
önergesi kabul olunarak; 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanun ile Cumhur
başkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporunun tümü üzerindeki görüş

meler tamamlandı. Maddelere geçilmesinin ta
lep üzerine açık oyla yapılması sonucunda Ge
nel Kurulda çoğunluk olmadığı anlaşıldığın
dan; 

5 . 6 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,22 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhamgil Şevket Doğan 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

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

BAŞKAN — 97 nci Birleşimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak 
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

suretiyle yok- BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere 'başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ G3NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sabit Osman Avcı'nm, 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 
6987 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi, bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması, 
bâzı 'maddelerine fıkralar ve kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek 3 er üye-
aen kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (1/335) 

(BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Sabit Osman Avcı'nm bir tak-
ıh i vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda 

değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunla
rın foâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı mad
de ve fıkralarının kaldırılması, bâzı maddele
rine (fıkralar ve kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının, havale edilmiş ol
duğu Maliye, Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden müteşekkil geçici "bir (komisyona havale
sini arz ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Sabit Osman Avcı 
BAŞKAN — Takririn lehinde, huyurun Sa

yın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar-
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kadaşlaran, Petrol Kanununun ele alınması iyi 
bir şey. Yalnız bir istirhamda bulunacağım. Bu 
Komisyonda, bizim «evvelce Meclise 'sunmuş ol
duğumuz bir petrol kanunu teklifi vardır bu 
teklifle birlikte aynı komisyonda konuşulması
nı teklif ©diyorum. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Sabit Osman Avcı'nın taJoirinde 
bahse konu kanun tasarısının geçici bir ko-

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde-
lenniv yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin deği§tirilmesİ7ie dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada
vet Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 
i>. Sayısı: 1 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Savcılar kanununun tümü üze
rinde geçen birleşimde müzakere cereyan etmiş, 
maddelere geçilmesi ıhususu açık oya arz edil
miş çoğunluk olmadığından oylaana bu birleşi
me bırakılmıştı. Bu kere de açık 'oyla yapılma
sına mütedair 20 imzalı bir takrir vardır, oku
tup takriri imza eden sayın üyelerin burada bu
lunup bulunmadığını tesbit ettikten sonra açık 
oy hususunu gerçekleştireceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanunun maddelerine 
geçilmesinin açık oya ısunulmasını saygiyle arz 
ve rica ederim. 

Şevket Asbuzoğlu ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu? Buradalar.. 
Sayın Bahir Ersoy? Buradalar. 
Sayın Oengiızhan Yorulmaz? Yok. 
Sayın Hasan Ali Gücan? Buradalar. 
ıSayın Nihat Kale? Buradalar. 
Sayın Şina'si Çolakoğlu? Buradalar. 
Sayın Muhittin Sayın? Buradalar.. 
Sayın Bekir Karacaşehir? Buradalar. 
Sayin Selâhattin Hakkı Esatoğlu? Buradalar. 
ISayın İbrahim Cüceoğlu? Buradalar. 
Sayın Hasan Çetinkaya? Buradalar. 
Sayın Vahit Bozatlı? Buradalar. 
Sayın Selçuk Elverdi? Buradalar. 

misyonda müzakeresi hususu talebedilmekte-
«•ir. 

Geçici bir komisyon kurulması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ülker, teklifinizi yazılı olarak veri
niz, o teklifinize de bu komisyon toilâhara ka
tılır efendim. 

Sayın Hüdai Oral? Buradalar. 
Sayın Turhan özgüner? Buradalar. 
Sayın Reşit Ülker? Buradalar. 
Sayın Sadrettin Çanga? Buradalar. 
Sayın Musa Kâzım özeke? Buradalar. 
Sayın tlhami Sancar? Buradalar. 
ISayın Bahir Ersoy? Buradalar. 
Sayın Cengizhan Yorulmaz? Yok. 
19 sayın üyenin 'Genel Kurulda bulunduğu 

anlaşılmıştır. Savcılarla ilgili kanunun madde
lerine geçilmesi hususunu açık oyla yapıyoruz. 
Kabul edenler «Kabul» kabul ettmiyenler «ret» 
çekinserler «çekinser» diyeceklerdir. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Adana Seçim çevresinden ad okunmak su

retiyle oylama yapıldı). 

BAŞKAN ı— Oyunu ıkulanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oy verme işlemi hitmiştir. 

Savcılar Kanununun maddelerine geçilmesi 
Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Reyler nasıl 
efendim?.. 

BAŞKAN — 172 kabul, 67 ret, 1 çekinser oy 
çikmıştır. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 

değiştirümesdne dair Kanun 

Madde 1. — 45 sayılı Yüksek Hâ]kimlıer Ku
rulu Kanununun 77 ve 89 ncu maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere yeniden düzenlenmiş
tir. 

Cumhuriyet Savcıilığı meslekine atama ve 
nakil 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Bassav-

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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cı yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında bir Cumhuriyet ikindi Başsavcı
sı, jjki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı file Bakan
lık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza işleri Genel 
Müdürü ve Zatişleri Genel Müdüründen müte
şekkil atama ve nakil kurulunca aşağıda yazılı 
olduğu üzere alınacak (kesin karar gereğince 
Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanınır. 
ortak kararnamıeısi ile atanır ve nakledilir. 

Atlama ve najkil kurulu üye tamsayısının ço
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verdir. Oylarda eşitlik ha
linde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün 
tutulur. 

Atama ve nakil kuruluna (katılacak Cumhu
riyet ikinci Başsavcısı ilıe Yargıtay Cumhuri
yet savcıları 69 ncu maddede gösterilen Yük
sek Savcılar Kurulunla katılmıyan Cumhuriyet 
İkinci başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet 
ısavcılıarı arasından Yüjksek Savcılar Kurulun
da yapılacafk ad çekme üzerine iki yıl süre 
ille seçilirler. Bir Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı 
ille, iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da latama 
ve nakil kurulunun Başsavcılığa mensup üye 
nojksanını tamamlamak üzere yedek üye olanak 
aynı usulle tesbit edilir. 

BaşjsavcıÜığa mensup atamıa ve nakil kurulu 
üyelerinin süreleri dolduğunda yerlerine seçile
cek yeni üyeler belli oluncaya kadar görev
leri devam. eder. 

Atamıa ve Nakil Kurulu Başkanının engeli 
halinde kurula, Ikuruil üyesi Cumhuriyet ikin
ci Başsavcısı ve her ikisinin engeli halinde ku
r u t a meslekte en kıdemi üyesi Başkanlık eder. 

Atamla ve naikiller hizmetin en iyi şekilde 
görülmesini sağlıyacıak ilkeleri kapsıyan bir 
atama ve nakili plânıma göre yapılır. Bu lamıacm 
sağlanmasına engel olmamıak şartiyle (atamla ve 
nakil esaslara ıadlî kazanın bölgeleri, dereceleri 
ve bu bölgelerdeki en az hizmet süreleri ile il
gililerin sicil ve sair özel durumları gibi konu
larla ilgili objektif kuralılar plânla düzenlenir. 

Atama ve nakil plânı, aıtamıa ve nakil kuru- ' 
l/unca hazırlanarak Resmî Gazetede yayımlanır. 
Plânın yürürlük süresi iki yıldır, ikinci yılın 
Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı olarak 
değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılan bu de- \ 
ğişikllik, yoîksa plânın iki yıl .aynen uygulan-; 

masına devam olunacağı, Ocak ayında Resmî 

Gazete ila ilân olunur. Şu kadar ki, yiargı çev
relerinden birinin sosyal veya ekonomik şart
larında meydana gelen değişıijklıik sebebiyle de
recesinin değiştirilmesi veya bir yerdeki yar
gı teşkilâtının genişletilmesi, yahut değiştiril
mesi veya yeni yargı çevreleri meydanla getiril
mesi hallerinde plânın adlî kaza bölgelerinde 
gerekli değişiklik her zaman yapılabilir. 

Adalet BaJkanlığı Zıatişiıeri Genel Müdürlü
ğü kanuna, atama ve naJküL plânına uygun ola
rak hazırhyacağı kararname taslağını incelemek 
üzere atama ve nakil kuruluna tevdi eder. 

Atama ve Nakil Kurulu, kararname taslağı
nın incelenmeye hazır »Huğunun Bakanlık 
Zatişleri Genel Müdürlüğünce bildirildiği günü 
takiben 3 gün içinde toplanır, inceleme so
nucu ilk toplantı günü dâhil olmak üzene en geç 
7 gün içinde Bakanlığa bildirilir. Resmî tatil 
günleri bu sürelerin hesabında nazara alınmaz. 

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

Adalet Bakanı, kurulun görüşünü uygun bu
lursa taslakta bu yolda değişiklik yaptırır. Uy
gun görülmiyen hususlar Bakanın bu konudaki 
görüşü ile birlikte atama ve nakil kuruluna in
tikal ettirilir. 

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

Atama ve nakil Kurulu Bakanın görüşünü 
kanuna ve atama ve nakil plânına uygun bulma
dığı sonucuna varırsa yeni görüşünü karara 
bağlar. 

Atama ve Nakil Kurulunun bu karan kesin 
olup, kararname taslağının son şeklini almasın
da esas tutulur. 

Atama ve Nakil Kurulu kararname taslağı 
hakkında bu maddede gösterilen görüşlerini ve 
kararlarını kanuni süreler içinde vermediği tak-
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dirde kararname taslağını kanuna ve atama ve 
nakil plânına uygun bulmuş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları ve şa
hısları adına söz alan üyeleri arz ediyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Vahit Bozatlı, Güven Partisi Grupu adına tSayın 
Nebil Oktay, 

Şahısları adına söz alanlar ise; Sayın Hü
samettin Başer, Sayın Reşit Ülker, Sayın Hilmi 
işgüzar, Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, Sayın Turhan 
özgüner, Sayın Gıyasettin Karaca, Sayın Hüdai 
Oral. 

ilk Söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Vahit Bozatlı'nındır. Buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Sivas) — Değerli arkadaşlarım. 

Kanunun tümü hakkında görüşlerimizi arz 
etmeye çalışmıştık. Tasarının 1 nci maddesi, 
«kanunun esaslı maddesi olup bütün yetkiler 
aşağı - yukarı bu maddede toplanmaktadır. Bu 
itibarla, 1 nci madde hakkında bir defa daha 
görüşümüzü arz etmek mecburiyetinde kaldık. 

Adalet Partisi çoğunluğunun desteği ile çık
ması mukarrer olan ve bir defa daha oylarınız
la çıkmış ve Cumhurbaşkanının vetosu üzerine 
Millet Meclisine tekrar gelmiş olan bu kanu
nun Anayasaya aykırılığı hususunda, dünkü 
müzakerelerde dinlemek suretiyle muttali oldu
ğumuz Adalet Partisinin görüşü ile bizim görü
şümüz arasında bir fark vardır. Ancak bu fark, 
meselenin özünde değil, meselenin şeklindedir. 

Biz meselenin özüne inmek gayreti içinde 
fikirlerimizi burada serd ediyoruz, Adalet Par
tisi adına konuşmuş olan arkadaşlarımın istis
nasız bütün fikirleri, meselenin özüne asla inmi
yor, meselenin şekli üzerinde duruluyor. 

Konu, daha evvel de arz ettiğim gibi, doğru
dan doğruya rejimle ilgili bir konudur ve doğ
rudan doğruya meşruiyet ile ilgili, Anayasanm 
ihılâli ile ilgili bir konudur. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Bu 
kanun yürürlükte iken iktidarda olan hükümet
ler meşru değil miydiler? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi fi
kirlerimi arz ettiğim zaman, vicdanına danışma 
imkânını bulabilen, biraz olsun basiretini kulla
nabilen bütün arkadaşlarımın tenimle beraber 
olacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, parlâmento bir tasar
rufu yaparken sadece adedinin yeterli olduğuna 
bakmaz. Bir konuyu bu parlâmento müzakere 
öderken onun mânasına, her kanun gibi muhte
vasına bakar ve o konu muhteva itibariyle Ana
yasa ile çelişiyorsa, Anayasaya aykırılık sebebi
ni kabul eder. 

Bu konuya değindikleri için öncelikle arka
daşlarımızın endişelerini izale etmek bakımın
dan, daha evvel bu kanunun çıkmış olmasından, 
bahsetmek ihtiyacını duyuyorum. 45 saydı Ka
nunun 1962 yılında çıktığı hususu elimizdeki ta
sarıda açık açık yazılıdır ve biraz olsun tetkik 
imkânını bulan herkes bunu bilir. 1962 yılında 
45 sayılı Kanunun, şimdi müzakere konusu olan 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olan mad
deleri tedvin edilirken, bugün iktidarda ve mu-
Ihalefette olan partiler o zaman gene bu parlâ
mentoda idiler. Dün Anayasaya aykırı idi veya 
değildir konusu hiçbir zaman bizim bugünkü 
mesuliyetlerimizi bertaraf edici (bir mazeret 
olamaz. 

Değilsen çok önemli (konular ve çok yeni şart
lar vardır. Bir memleket; maziye bakılarak, 
mazideki noksanların mevcudiyeti veya âdemi 
mevcudiyeti ile idare edilmez. Bir kanun tasa
rısı da, «dün ışu ışekli aldı, ondan evvel bu şe
kilde idi, Osmanlı devrinde şöyle yapıldı» diye 
20 sene veya 10 sene evveline bakılarak kanun 
çıkarılmaz. Bunu bir defa peşinen elbirliği ile 
Dîrakmak mecburiyetindeyiz. Bugünkü şartlar 
ı.edir? Kabul edeceğimiz bu tasarı bize ne ge
tirecektir? Onu incelemeye mecburuz. Bugünkü 
şartlara ve Anayasaya ıgöre (kurulmuş müesse
seler vardır. Anayasaya göre kurulmuş müesse
selerden birisi de, Anayasa Mahkemesidir. Bu 
Mahkeme kendisine intikal eden bu konuda ka
rarını vermiş ve adını açıklamıştır. Lütfedip 
burada konuşan Adalet Partili sözcü arkadaşlar 
bu karardan bir kelime olsun bahsetselerdi. Bu 
kanunla ve ıbu kararla biç ilgisi olmıyan Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 14 8nci mad
desinden bahsediyorlar. Bu, asgari Parlâmento
nun mânevi kişiliğine, Türk Ulusuna saygısız
ca bir davranıştır, bunu bilhassa tescil etmek 
istiyorum.. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Parlâ
mentoya saygısızlıkla ne alâkası var bunların? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Açıklıya-
oağım fikrimi, şimdi anlryacaksınız. 

127 — 
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Değerli arkadaşlarım, (konu 18 Nisan 1968 ta
l ih i 12 878 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 
©Tan Anayasa Mahkemesi karandır. Bu karar 
kesinlikle «Savcıların atama ve nakillerinin ge
rek Adalet Bakanının ve gerekse onun mura
kabe ainoiri içindeki genel müdürler tarafından 
yapılmasının Anayasanın 137 nci maddesine ay
kırı düşeceği açıktır» diyor. Konu Ibu. Hiç alâ
kası yokken, bu konu ile en (küçük bir rabıtası 
yokken, «Efendim, Anayasa Mahkemesinin Ceza 
Muhakemeler'i Usulü Kanununun 148 nci mad
desi hakkında bir kararı var» deniyor ve bu 
kararda «hâkim ayrı şeydir, savcı ayrı şeydir» 
konusuna değinilerek Anayasa Mahkemesinin 
görüşlü bir nevi tahrif ediliyor, işte saygısızlık 
budur. Bu ne demektir biliyor musonuz? Bu, 
nasıl olsa dinliyenlerin içinde bu (kararları bil-
miyen, okumıyan kimseler çoktur Veya vardır. 
Dinliyenler yalnız burada değil, bütün Türk 
Ulusu dinliyor. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, bu saygısızlık 
kelimesini ifadelerinizde kullanmasanız da başka 
türlü ifade Ibuyursanız daha yakışıklı olacağı 
kanısındayım. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Fikirlerimi 
açıklıyacağım, müsaade buyurunuz Sayın Baş
kan. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Merci, 
makam burasıdır. Bu makamın daha üstünde bir 
makam yoktur. Sen bizim çalıştığımız Meclise 
açıkça hakaret ediyorsun. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Doğru dü
rüst konuşacaksan konuş, yoksa otur yerine. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sizi ilgi
lendirmez. 

Değerli arkadaşlarım; 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Mercii 
makam burasıdır. Bunun daha üst mercii yok
tur. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Rahatsız 
olmayın, dinlediğiniz zaman neticeye varacak
sınız. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sen, 
bizim çalıştığımız mercie... 

IBAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, hatibe mü
dahale 'etmeyiniz, ©fendim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sayın 
Başkan, çalıştığımız mercie hakaret ©diyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, sabırlı ol

manızı isitdrham 'ediyorum. Bendeniz de ikaz edi
yorum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Hakaretin 
nerden geldiğinin farkında değilsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, cevap vermemenizi 
istirham ediyorum. Siz cevap verdikçe, G-enel 
Kuruldaki arkadaşların durumu ona göre olu
yor ve söz atıyorlar, siz konuşmanıza devam 
edin, efendim. 

VAHÎT BOZATLI (Devamla) — Konuşma
ma devam ediyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. Zaten 
bir dakikanız kalmıştır. Onu da hatırlatmış ola
yım. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, 

Hakaret ne zaman olur? Bir karar burada, 
huzurda okunurken, hiç alâkası olmıyan bir 
konu, bu mevzu ile alâkalıymış gibi bu kürsü
ye getirilirse biraz evvel arkadaşımızın bahset
tiği bir kelime ile ifade ettiği konu o zaman 
ortaya çıkmış olur. Ben böyle bir tahrif, yahut 
yüce Meclisin huzuruna böyle yanlış bir karar 
getirmiş değilim. 

Bir noktayı daha mutlak açıklamak ihtiya
cını duyuyorum. 

Dün, değerli arkadaşlarımın fikirlerinden 
öğrenmiş oluyorum ki, kanunlara uymak için, 
yahut Anayasa Mahkemesinin kararına uyul
mak için, bu karar gereğince yeni bir tasarı
nın Meclise getirilmiş olması kâfiymiş. Bu, ya
ni, yeni bir buluş, benim için doğrusu ibretle 
tekrar edilecek bir şey. «Anayasa Mahkemesi 
kararma uyulmuştur» deniyor. Uyulması şu; 
bir karar verilmiş, o karara uyularak bir tasarı 
getirilmiş, ama tasarının mânası eskisinden da
ha anti demokratik, Anayasayı çiğniyen bir ta
sarı... Bunun önemi yok. Tasarı buraya geldi ve 
«Anayasa Mahkemesinin kararma uyuldu» de
niyor. Böyle şey olmaz, arkadaşlar. Belki şek
len uyulmuştur. 

Yine tekrar ediyorum, Anayasaya «şekilde» 
değil, «mânâda» saygılı olmak mecburiyetinde
yiz. Bu şekil Anayasaya saygılı davranıldığınm 
şurada ifade edilmiş olması ile kanaatımca, Ana
yasaya saygılı olmak veya meşruiyet hudutları 
içinde kalmak ne demektir? Bımu izah ederken, 
yine bu konuyu bilmiyen kişilerin bir nevi hâ
diseler ters gösterilerek, tahrif edilerek acaba, 
aldatabilir miyim, düşüncesinin maihsulü olduğu 
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kamaatınldayız. Bu ise; gerek kamu oyunu ve 
gerekse bu müzakereleri takibeden kişileri ya
nıltma gayretidir. 

Biz, gerek savcıların... 
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, süreniz bitmiştir, 

bağlamanızı rica edeceğim. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) —- Gerek sav

cıların tâyin ve nakillerinin, bütün bu demok
ratik müesseselerin çok açık ve seçik kararma 
rağmen, Hükümet elinde kalması konusunda İs
rar edilmesi bütün müesseselerin ittifakla karşı 
koymasına rağmen Sayın Adalet Partisi çoğun
luğunun bu kanunu çıkarmakta İsrar etmesi, 
Türkiye'de demokratik rejimin var olmadığını, 
onun yerine bir parti çoğunluğu istibdadının 
var olduğunu teyid maksadiyle getirilmiş oldu
ğu kanısuıldayız. Sonuç bu olacaktır, rejim için 
iyilik getirmiyecektir. Bu konuda arkadaşları
mızın basiretlerine müracaat ediyoruz. Hatalı 
bir adım atmıyalım, elbirliği ile siyasi yararla
rımıza değil, memleketin yararına uygun olan 
sonucu getirelim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, bir noksanımız var, 

müsaade ederseniz, onu ikmal edelim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir hususu açıklamak istiyoruz. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, Bir 
noktayı açıklıyalım, Sayın Bozatlı 89 a göre 
söz söyleme hakkına sahibolsun. 

BAŞKAN — Bir noksan var, Başkanlıkça 
noksan yapılmıştır, önce tonu tamamlıyalım. 

Efendim, 1 nci madde, 77 ve 89 ncu mad
desini bir madde halimde değiş'tdriyor. Birisi esas 
yetki tanıyor birisi de geçici yetkiler konusunu 
getiriyor. Bu igeçici yetkiler konusunu da oku
tayım ve sayın konuşmacıların tümüne sari gö
rüşlerini ifade etmelerini rica edeceğim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
aynı noktaya işaret edecektim, efendim. 

BAŞKAN — Evet. 

Şimdi bu geçici yetkilerle ilgili madde bö
lümünü okutuyorum. 

Geçici yetki : 

Madde 89. — Gerekli hallerde 77 nci mad
dede yazılı kurulun kararı alınarak Cumhuri
yet savcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcılarına ve Cumhuriyet savcılarına asli 
görevlerine ilâveten diğer adlî görevleri dahi 
geçici olarak ifa ettirmeye Adalet Bakanlığı yet
kilidir. 

Bir yargı çevresinin savcısız kalmasını ge
rektiren vefat, hastalık, ilgililerin görevlerini 
veya görev yerlerini terk etmeleri gibi âcil 
hallerde hizmetin aksamaması için yetki Ada
let Bakanlığınca verilerek en kısa süre içeri
sinde Atama ve NaMl Kurulunun onayına sunu
lur. (Bu şekilde görevlendirilen yetkilinin ku
rulca değiştirilmesi halinde, o yer için kurulun 
yetkili kılacağı ilgilinin gelip işe başlamasına 
kadar, önceki yetkilıinin yaptığı bütün işlemler 
geçerli sayılır. 

Kemdi yargı çevreleri dışında geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla ça
lıştırılamazlar. 

Ancak, görevi başında bulunmıyan Cumhu
riyet savcı veya 'Cumhuriyet savcı yardımcısının 
uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu ise bu 
süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazık olanların, gerektiğinde 
Bakanlık, hizmetlerinde (geçici alarak görevlen
dirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanlı
ğınca yapılır ve bunlar hakkında üçüncü fık
radaki dört aylık süre hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Güven Partisi 
Grupu adına iSaym Mehmet Nebil Oktavda, bu
yurun, efendim. 

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

Bundan evvelki birleşimde kanunun müza
kerelerimde Güven Partisi olarak görüşümüzü 
Yüce Meclis huzurunda izah etmiştik. 

Her şeyden evvel şu hususu arz etmek is
terim ki, gerek Anayasadaki tedvin şekli ve ge
rekse savcıların ifa ettiği vazife itibariyle biz, 
hâkim teminatı ile Savcı teminatını aynı para-
leld'3 mütalâa edilebileceği kanaatinde değiliz. 

Ancak, Güven Partisi olarak §u kanaattayız 
ki, Cumhuriyet Savcılarının vazife ifasında her 
türlü siyasi güçlerin tesirinden kurtarılmalan 
şarttır. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesi Anayasanın 137 nci maddesine 
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aykırı görülerek Anayasa, Mahkemesince iptal 
edilmiştir. 

Maksat nedir? Maksat; Cumhuriyet savcı
larını siyasi tesirlerden, ısiyasi baskılardan uzak 
tutmaktır. Anayasa Mahkemesini ibu iptal ka
ran muvacehesinde Yüce Meclis huzuruna bir 
kanun tasarısı getirilmiştir. Bu kanun tasarısı 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki mak
sada uygun mudur? 'Cumhuriyet Savcılarını 
Anayasanın 137 nci maddesinin anladığı mâna
da ısiyasi tesirlerden uzak tutacak bir şekil ih
tiva etmekte midir? Bunu kalbul ietmeye imkân 
yoktur. 

77 nci madde foir atama ve nakil (kurulu teş
kil etmiştir. Kurulun Başkanı Adalet Bakanlı
ğının Müsteşarıdır. Bu kurulun içerisinde, ba
kanlığın bünyesinden ayrıca üç kişi daha var
dır. Ekseriyet, tamamen siyasi gücü teşkil eden 
şahısların elinde olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz Anayasaya saygılı olmanın Ve memleket 

severliğin şu veya bu partinin inhisarında oldu
ğu kanaatinde değiliz. Hepimiz, bu memleketin 
'evlâtları olarak Anayasaya aykırı bir kanunun 
veya memleket gerçeklerine aykırı bir kanunun 
çıkmasını, ısiyasi kanaatlerimiz 'mensubolduğu-
nıuz parlti ne 'olursa 'olsun, hakikatte istemeyiz. 
Bunun aksini iddia etmeye ve ideal düşüncenin 
yalnız ve yalnız muhalefetin inhisarında veya 
iktidarın inhisarında (olmasını (iddia etmeye im
kân yoktur. 

Meclislerden (Anayasaya aykırı kanunlar 
çıkar. Esasen bunun aksini iddia etmek Ana
yasa Mahkemesinin lüzumuna inanmamak de
mektir. Anayasa Mahkemesi Meclislerden Ana
yasaya ayları kanunların çıkabileceği ihtima
line karşı kurulmuştur. Ama, Meclislerden bile 
t ile Anayasaya aykırı kanun çıkmaz. 

özür dileyerek arz etmek isterim ki, bu ka
nım tasarısı her haliyle biraz da bile bile Ana
yasaya aykırı ıbir durum arz etmektedir. 

Bu kanun çıkarsa ne olur? Bu kanun çıkarsa 
bundan en büyük zararı Adalet Partisi iktida
rı görür. En büyük hücumu, haklı haksız, Ada
let Partisi iktidarı görür. 

Yarın bir 'Cumhuriyet Savcısının nakli, haklı 
s-ebeplere de dayansa bunu istismar etmek is-
tiyenler mühatabolarak karşılarında Adalet Par
tiyim göreceklerdir. Yarın bir Cumhuriyet Sav
cısı, velevki iktidarın tesiri altında olmaksızın, 

vazifesini suiistimal cihetine gittiğinde Adalet 
Partisini görecektir ve bütün hücumları Adalet 
Partisi üzerine çekecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir asgari noktada 
birleşelbiimenin ve anlaşabilmenin imkânı var
dır. Bu kanunu böyle çıkaracaksınız, yarın Ana
yasa Mahkemesi iptal edecek, belki iptal ede
cektir, bunu katiyetle izah etmeye ve iddia et
meye limkân yoktur. Ama höyle bir iptal kar
c ında gene en büyük zararı Adalet Partisi gru-
pu (çekecektir. Bunu mânâsız Ibir inat mevzuu 
yapmıyalım. Şu çatı altında, siyasi görüşleri
miz ne olursa olsun, Anayasa Mahkemesinin bir 
iptal kararı, bu iptal kararının mucip bir sebebi 
vardır. Kanun şu Meclisten çıkmış, Cumhurbaş
kanı tarafından Veto edilmiştir. Vetonun sebep
leri vardır. Bir asgari noktada birleşelim. 

Bir Atama kumlu vardır. Bu kurulun ekse
riyetini 'Cumhuriyet Savcılarından teşkil ettiği
miz takdirde, sanırım ki, Meclis içerisindeki mu
halefetten ve dışarıdan gelen tepkiler bahis 
mevzuu olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 77 nci madde ile 
ilgili görüşümüzü bu şıekiüde izah ettikten son
ra, yetki ile illgıüi kısma da Ikıaaoa değin
mek isterim. 

Bu yetki meselesi, tatbikatla da sabit olmuş
tur ki, en fazüJa istismar edilen bir mevzudur. 
Bir ilçenin mahallî parti teşkilâtı o yerin Cum
huriyet Savcısından memnun değilldıir, siyasi 
her türlü tesiri kullanır, bir bakarsınız oranın 
savcısının, hiçbir sebep yokken, üç adımlık öte
de bir kazaya yetkili gittiğini görürsünüz. Ve 
onun yenine 'bir başka kazadan yetjklili gider. 
Bu hakikaten istismar (edilen, Cumhuriyet sav
cıları bakımından da çok mahzurları görülen ve 
»avcılara hakikaten eziyet veren bir mevzu
dur. Gretirilen madde, yetkiyi dört ay müddetle 
tahdM etmektedir. B 'izim kanaatlimize göre bu 
dört oyuk müddet çok uzun bir müddettir. 

Ayrıca, aynı maddenin içerisinde; ayrılmış 
olan savcının uzun hastalığı halinde, dört ay
lık müddetin daha da uzatılacağı derpiş edil-
mıelktedıir. Bu uzun hastalığı müspet bir şekilde 
tesbdt etmek, kanaattimizoe, mümkün değildir. 
'Türkiye'de rapor almaktan, hastalık bahane 
etmekten daha jkolay bir mevzu yoktur. Yarın, 
vazifesini hastalıkla t/erk eden bir ısavcı, arzu 
ettiği şekilde rapor almakta hiçbir güçlük çek-
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miyecek ve onun yenine dört aylak yetkiyle gi
den savcı, belki bir yıl yetki dle orada kalacak
tır. Bu ciddî mahzurlar doğuracaktır, kanaa
tindeyim. Bu yetki meselesini, istismardan 
uzak ve Cumhuriyet savcılarım müşkül durum
da bırakacak bir durumdan çıkarmak ve mad
deye daha yumuşak, Cumhuriyet savcılarını gö
revle vazife ifa ettikleri yerlerde müşkül du
rumda bırajkmıyaoak bir şekle sokmak lâzım
dır. 

Muhterem larkadaşlarım, bir de madde yeni 
bir durum getiriyor. Yetkiyi dört ayla tahdit 
ediyor fakat, bakanlık hizmetinde çalıştırılmak 
üzere yetki verilecejk »avcılarda, bir müddet 
yok. Bakanlık hizmetinde zannederim ki kâfi 
derecede memur vardır, kâfi derecede hiz
metli vardır, jkâfi derecede savcı vardır. Bu
nun maksadı nedir? Niçin taşradan her hangi 
bir savcı lüzum hallinde, zaruret halinde ba
kanlık hizmetinde, hem de süreyle tahdit ©deli-
menuek şıartiyle çalıştırılabilecektir? Bu mad
de ciddî istismarlara, ciddî tehlikelere sebebi
yet verecek ve Cumhuriyet savcılarının başın
da bir tehdit vasıtası olaralk kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay süreniz bitmiştir. 
MEHMET NEBlL OKTAY (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin bu kısmı
nın mutlak surette tasarıdan çıkarılmasında 
zaruret vardır. Aksi halde, hiçbir Cumhuriyet 
Savcısının vicdanı ile başbaşa kaüarak vazife 
ifa edebilmesi mümkün görülemez, kanaatinde
yiz. 

Muhterem milletvelkilleri, konuşmamın ba
şında da arz ettiğim gibi, Anayasa Mahkemesi
nin bir iptal kararı mevcuttur. Kanun Yüce 
Meclisten çıktıktan sonra Cumhurbaşkanının 
vetosu ile karşı karşıya gelmiştir. Bunu ma
nasız bir inat mevzuu yaparak «ille de benim 
sözüm olsun» şekline sokarak tekrar iptali gibi 
bir ihtimalin içerisin© atmıamak lâzımdır. G. P. 
olarak, bütün gruplardan bizim istirhamımız bir 
asgari noktada birleşmemiz ve Cumhuriyet sav
cılarının atama ve nakillerini, Anayasa Mahke
mesinin iptal kararı muvacehesinde ve Anaya
sanın 137 nci maddesinin mânâ ve maksadına 
uygun bir şekilde tedvin ederek, tasarıya bu şe
kilde bir değişiklik vererek çıkarmamızdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Salih 

Aygün, buyurun efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA SALÎH AYGÜN 
(Amasya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; hâkimlik mesleki ile savcılık meslekinin ya
pı bakımından ayrı ayrı birer meslek olduğunu, 
savcılık meslekinin vazife şümulünün, aşağı 
yukarı % 70 ni idarecilik teşkil ettiğini, Ana
yasanın tedvini sırasında bu kanun üzerindeki 
konuşmamda belirtmiştim. Eğer, ikisini de 
aynı paralelde görmüş olsa idi, savcılar hâkim
lik statüsüne uygun bağımsızlığa kavuşturu
lurdu. 

Kanun koyucusu savcılık meslekini ayrı ola
rak mütalâa etmiş ve 137 nci maddeyi «savcı
lık» başlığı altında tedvin etmiştir. Nitekim, 
137 nci madde gayet açık: «Kanun, Cumhuri
yet savcılarının ve kanun sözcülerinin özlük iş
lerinde ve görevlerini yapmalarında teminat 
sağlayıcı hükümler koyar. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanım sözcüsü 
ve Askeri Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahke
meler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabidir» 
diyor. 

Burada, ikinci paragrafta savcılardan bun
ları da ayırmış. Şu halde, kanun koyucunun 
maksadı tamamen hâkim ve savcıların- aynı şe
kilde bir statüye tabi olmalarını icabettirmi-
yecek şekilde tedvin edilmiştir. Nitekim, Sayın 
Bozatlı'nm belirttiği gibi, biz de fikrinin bir 
noktasına şu şekilde değinmek istiyoruz; Ceza 
Muhakemeleri usulü Kanununun 143 nci mad
desinin iptali için açılan bir dâva sebebiyle Ana
yasa Mahkemesinin ittihaz etmiş bulunduğu 
22 . 9 . 1964 tarih ve 140/62 sayılı kararında 
«Cumhuriyst savcılarının hâkim sayılamıyaca-
ğını ve Adalet Bakanının falan falan...» 

Şu halde, Anayasa Mahkemesi de savcıları 
hâkim saymamış. Hâkim saymadığına göre, hâ
kimler gibi bir teminatı, biz zannetmiyoruz, is
temeye lüzum varmı? Biz o görüşte değiliz. 

Ben bir hususa daha temas etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, gerek G. P. Grupu adına, ge
rek C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşla
rını, şu hususa ısrarla temas ettiler; «Anayasa
ya aykırıdır» diyebilirler ama, «Anayasa Mah-

; kemesi iptal edecektir» diye ısrarla, Anayasa 
Mahkemesinin bu Meclisten üstünlüğünü iddia 
eder şekilde bir konuşmayı ben tavsibetmiyorum. 
«Anayasaya ayları» desin arkadaşlarım ama, 
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«Anayasa Mahkemesi mutlak surette bu kanu
nu iptal edecektir» şeklinde güya, Anayasa Mah
kemesi ve Anayasa Mahkemesinde bulunan ar
kadaşlarımızla istişare etmiş iptal edeceklermiş 
gibi, konuşmalarını, özür dilerim, Vahit Baye 
gıyabi saygım var... 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Sen hâkimleri 
tanırsın. Başkası yapsın siz yapmayın. 

ISALÎH AYGÜN (Devamla) — Ben hâkimle
ri tanırım ama, biraz da bu vicdan meselesi. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşülmemesini rica 
edeceğim. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Arkadaşlar, 
Anayasa Mahkemesinin kararlarının da istikrar
lı olmadığını söylemede fayda var. Geçen ko
nuşmalarımda bunu gene izah etmiştim. Seçim 
Kanununun baraja ait kısımları A. P. iktidarı 
zamanında Anayasa Mahkemesine müracaat 
edilerek, Anayasaya aykırı olduğu tezi savunul
duğu halde bunda Anayasaya aykırılık bulun
madığı hususunda bir ret ile karşılaşmış fakat, 
buna mukabil geçen devrede çıkarılan Seçim 
Kanununda barajın Anayasaya ayları olduğu 
hususu kabul ve madde iptal edilmiştir. O hal
de, Anayasa Mahkemesinde bulunan arkadaşla
rımız da nihayet insandır; onlar da yanılabilir, 
onlar da hata edebilir. 

Bir noktaya daha temas etmek isıterim. Hu
kukçular arasında öyle konular vardır ki, mut
lak surette bir fikir mutabakatına varmaya 
imkân yoktur. Eğer, Sayın Reisicumhurun bu 
kanunu veto hususunda mütalâasına müracaat 
ettiği şahsın zihniyeti, fikir yapısı eğer bu ka
nuna muhalif ise, nitekim muhalif olduğu veto 
ile bellidir, Reisicumhur tarafından veto edil
miştir. Eğer, bu kanuna ve bu görüşe mutabık 
olsa idi veto edilmezdi kanaatmdayım. 

Sonra, bu tâyin ve nakil işinde Vahit beyle 
ben hemfikirim. Savcılardan, siyasi iktidarlar 
ellerini çekmelidir. Mutlak lâzım. Ben de işti
rak ediyorum bu fikre. Ama, bu kurulun için
de teminatlı arkadaşlarımız var, bunlar da in
san, bunlar da vicdan sahibi. Ben şuna da ina
nıyorum; hakikaten bizim anladığımız mâna
da dürüst, vicdan sahibi insanlar olsa da, sav
cıların tâyin ve nakil işini üç kişiye tevdi etsek, 
arkadaşlarımız da bu sıkıntıdan kurtulsa. Her
halde bu hususta muhalefette bulunan arkadaş-
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lamınızla fikir mutabakatında oluruz, kanısın
dayım. 

Yetki konusuna gelince : Ben de, grupum 
adına değil, şahsan yetki konuşuna biraz değin
mek isterim. Yetki konusunda mecburiyet var
dır. Mecburiyet vardır, çünkü, muay
yen bir kazada savcılık makamı bo
şaldığı takdirde oraya derhal savcı tâyini 
mümkün olmaz. Fakat, hadiselere müdahale et
mek, orada bir savcıyı görevlendirmek icabeder-
se ne yapacağız? Eğer, kuruldan izin almak, 
müsaade almak, mutabakat almak icabederse 
günlerce uzar gider. Ancak, Adliye Bakanı der
hal işi icabı ve vaziyete göre buraya bir savcıyı 
salâhiyetle göndermesinde fayda var. Bugünkü 
realitelere de uygun, bugünkü düzene de uygun. 

Gönül arzu e derki, bu «salâhiyetle gönder
me» hususu tamamen kalksın. 

Mulhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyo
rum. 

Savcılara ait bu kanun yıllarca bu Mecliste 
sürünmekte ve savcılar sızlanmaktadır. Bir an 
evvel çıkmasında fayda vardır. Bizim, grup ola
rak görüşümüz de bu merkezdedir. Aynı zaman
da, esbabı mucibe lâyihasında da bu husus ga
yet açık olarak belirtilmiştir. Anayasaya aykırı 
bir husus mevcut değildir. Grupum adına bu ka
nunun bu şekilde çıkarılmasını ve bu kanun 
lehinde oy kullanacağımı saygı ile arz eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına, ikinci 
defa Sayın Hüdai Oral, buyurun efendim. 

C. H.P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL (De
nizli) — Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir nokta
ya temas etmek istiyorum. Maddelere geçildik
ten sonra, maddeler üzerindeki görüşmenin kı
sıtlanması ile ilgili bir önerge verildiği kanısın
da değilim. Bu konuda Sayın Başkanlığı uyar
mak isterim. Bundan evvelki verilen önerge tü
mü üzerindeki konuşmaların kısıtlanması ile il
giliydi. Buna işaret etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek huzurunuza 
getirilen ve 22 Nisan 19S2 tarhi ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 70 nci mad
desiyle ilgili değişiklik hakkında 0. H. P. nin 
görüşlerini değerli sözcü ve milletvekili arka
daşlarımız ifade ettiler. 
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BAŞKAN — Sayın Oral, bir noktayı tavzih 
edeyim, konuşmanızı ona göre ayarlarsınız, 
çünkü o inanıştasınız. 

Takrir : «Görüşülmekte olan Savcılar Ka
nununun ilgilileri yönünden hemen çıkartılma
sının önemi ortadadır. Mületvekillerinin de ko-
nuşabilme imkânına kavuşabilmeleri yönünden 
gruplar ve şahıslar adına yapılacak konuşma
ların (tümü dile ilgili değil) 10 ar dakika ile sı
nırlandırılmasını iarz ve teklif ©dercim.» Yukarda 
Savcılar Kanunu deyimi var, tümü ile alâkası 
yok. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
tümü görüşülürken verildiği için tümüne inhi
sar eder, maddelere geçildikten sonra ayrıca bir 
takrir verilmesi gerekirdi. 

BAŞKAN — Başkanlık o fikirde değildir 
Sayın Oral. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Tekdiriniz ay
rı. Ben arz ediyorum. Maddelere gedildikten 
sonra ayrıca verilmesi gerekirdi. O verilen tak
rir tümü ile ilgiliydi. 

BAŞKAN — Ben söylüyorum ki, ona göre 
hareket etmenizi rica ediyorum. Bir dakika
nızı ben aldığıma göne, onu idare ederiz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla)— Takdiriniz öyle 
ama, ben o kanaatte değilim. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kamımı 1962 yılında C. H. P. ve A. P. Koalisyon 
hükümetleri tarafından Meclise sevk •edilmiştir. 
77 nci madde o zaman tedvin olunmuştur ve bu 
madde tedvin olunduktan sonra da, flaman içe
risinde uygulamalar nedeniyle Anayasa Mah
kemesine intikal etmiş ve Anayasa Mahkeme
since de Anayasanın 8 ve 157 nci maddeleriy
le ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanının bu de
fa gerekçelerinde ifade ettiği giıbJ, 137 nci mad
deye aykırı görülerek iptal olunmuştur. 

Şimdi, Parlâmento olarak, Anayasa Mahke
mesinin iptal ettiği ve hüküm fıkrasına zorun
lu olarak bağlı olan gerekçesini gösterdiği bir 
kararı ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Şimdi burada bizim üzerinde duracağımız 
konu şu: Geçmişte bu kanunun Koalisyon Hü
kümeti tarafından müştereken sevjk edilmiş 
olması hiçbir zaman bir gerekçe oîiarak ileri 
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sürülemez. Bugün tartışılacak nokta. Anayasa 
Mahkemesinin hüjküm fıkrasına zorunlu bağlı 
olan gerekçelerine uygun olarak A. P. Hüküme
ti tarafından bir tasarının Meclise sevk edil
miş olup olmadığı konusudur. 

Şimdi, bu konu üzerinde tartışma ıaçar(ken 
bir noktaya temas etmek isterim. 1961 Ana
yasası normal bir Anayasa, yani Batılı anlam
da muayyen istihaleler geçiren bâzı devletle
rin, milletlerin anayasası gibi, bir Fransız 
Anayasası gibi, Batı Almanyıa'daki anayasalar 
gibi bir anayasa değil, bir reaksiyon anayasası, 
bir tepkiler lanayasasıdır. Ve bu tepkiler ana
yasasının mesnedini, bütün Devlet faaliyetleri
nin yargı denetimi altında bulunması esıası teş
kil eder ve yasama organının bütün teşrii faa
liyetleri, tasarrufları yargı denetimine tabi tu
tulmuş ve Anayasa Mahlkemesi bir Anayasa or
ganı olarak kurulmuştur. 

Burada, biz seçimle geldik, oyla her şeyi 
hallederiz gibi bir düşünceden hareket etmek 
değil; siyasi iktidarlar değişecektir, laslolan, 
Anayasa organlarını temel esaslara, temele 
oturtmanın ve böylece de rejimi temele oturt
manın yollarını iaramak mecburiyetindeyiz. Şim
di bu noktada fikrimi kısaca arz edeceğim. 

Tepkiler Anayasası derken, 1961 den önceki 
Anayasamızda bir Anayasa Mahlkemesi yolktu. 
Büyük Millet Meclisi tasarruflarının denetim 
yolu yoktu ve 1961 Anayasasının üzerinde dur
duğu en büyük nokta da, politik sebeplerce, ne
denlerle bâzı inhiraflara meydan vermemek için 
bir yargı denetimini orta yere koymuş ve yük
sek mahkemeyi kurmuş bulunmaktadır. Burada 
yasama organı millet adına tasarruflarda bulu
nacaktır. Yürütme organı onu yürütecektir, ama 
yasama ve yürütme organı, Anayasa Mahkeme
sinin, yargı organlarının, Danıştayın denetimi 
altında bulunduğunu, tasarruflarının yargı de
netimi altında olduğunu hiçbir zaman unutmı-
yacaktır. Bu nokta üzerindeki görüşüm şahsi 
görüşüm değildir. Anayasa Mahkemesinin, Ana
yasanın gerekçesi açıklıkla bunu ifade etmiştir. 
Bu gerekçeyi, bütün değerli arkadaşlarım, bil
mekle beraber, bir kere dalha hatırlatmakta fay
da görüyorum. Bakınız ne diyor : 

«Hukuk Devletinin temel unsuru, bütün 
Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uy
gun olmasıdır. Bu uygunluğu sağlıyacak ma-
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kamlar yargı organlarıdır. Tasarı bütün Bevlet 
faaliyetlerini kaideler hiyerarşisi içinde kazai 
murakabeye tabi tutmuş bulunmaktaJdır. Yasa
ma organının faaliyetleri yeni kurulan Anayasa 
Mahkemesinin kazai denetimi altındadır.» 

Değerli A. P. sözcüsü arkadaşım, çok yakın
dan tanırım, «Hâkim Devleti mi kuruyoruz» 
dedi. Hâkimler Devleti kurmuyoruz. Bütün ta
sarrufların keyfî olmasını önliyecek, hepimizin 
güvendiği bir yargı denetimini, Anayasa Mah
kemesini kurmak suretiyle, buraya tescil etmiş 
bulunuyoruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Hâkimler Devleti kuruyoruz diye, hâkimleri, 
Anayasa Mahkemesini ve yüksek mahkemeleri 
küçümser bir hava içinde burada konuşmanın 
yerinde ve isabetli olma'dığı kanısını ifade et
mek isterim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yanlış anladı
nız, yanlış... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Bağcı-
oğlu arkadaşımızın konuşması, aynen zabıtlarda 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; bunun karşısında ya
sama organı, millet adına güçlü tasarruflar ya
pan, yasaları çıkaran bir organ olarak da haysi
yeti olan bir organdır, ama yasama organlarının 
bütün tasarrufları eğer yargı denetimine tabi 
olması düşünülmemiş bulunsaydı Anayasada bu 
hükümler bulunmazdı. 

Şimdi geliyorum ihlâl konusuna. Anayasaya 
aykırı olan bu konuda düşüncelerimizi iki nok
tada toplamak lâzım. A. P. li arkadaşlarımız 
derler ki - artık vaktim müsaade etmediği için 
Fransa'dıaki, Almanya'daki, italya'daki savcılar
la ilgili hükümleri burada eleştirecek ve söyli-
yecek değilim - yalnız, burada bir nokta var; 
arkadaşımız, şimdi konuşan Sayın A. P. söz
cüsü arkadaşımız; hâkimlik, savcılık mesleki, 
yapı bakımından ayrıdır, savcı iradecidir, dedi
ler ve yürütmeye, yani icraya bağlı bir memur 
olarak vasıflandırdılar. 0. H. P. ise savcılığı ta
mamen adalet kudreti içinde bir ünite, yargı 
kudreti içinde yargı görevi asıl olan bir ünite 
olarak, yürütme biriminden ayrı olarak mütalâa 
ediyor ve bunun için Anayasa Mahkemesinin 
gerekçesine uyulması gerektiği kanısını size 
ifade ediyor. 

Şimdi bu konuyla ilgili olarak da bir nokta
ya temas edeceğim. O da şu; mütemadiyen bu-
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rada başka türlü şeylerle polemik yapmaya ça
lışıyoruz, Anayasa Mahkemesi ne demiş, neyi 
getirmiştir ve niçin sonunda Sayın öunihurbaş-
kam bunu veto etmek ve tekrar meclislere iade 
etmek zorunluluğunu duymuş? Bunun niçin 
eleştirmesi üzerinde... 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Asıl polemiği siz 
yapıyorsunuz, demagoji yapıyorsun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Demagoji yap
mıyorum beyefendi, yapmadım da. Tabiatım bu
na müsait değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
YAŞAR BİR (Sakarya) — «Hâkim Devteti 

mi (kuruyoruz» 'diye kimse bir şey söylemedi. De
magoji yapmayın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin diyoruz 
efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın BaJşkan, 
bu hususları lûıbfen vaktime ilâve ötmeyiniz. 

Zabıtlar vardır; Sayın Bağcıoğiunun ko
kuşması, dün buradaydım, dinledim kendilerini.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Müdahale 
edenlere niye müsaade ediyorsunuz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Devam buyurun ıSayın Oral. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, Ana

yasa Mahkemesi şöyle söylüyor. Şimdi gelen ta
sarı ile bunu karşılaştıralım. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği karar gerek
çeleri şu: 

«1. Teminatın ereği ise görevliyi siya
si güc sahiplerinin etkisinden uzak tutabil
mektir. O halde Anayasanın görevlerinin 
'özelliğine 'göre savcılar için öngördüğü 
teminat onların görevlerini siyasi güc 
sahiplerinin etkisi altında olmak kaygusıuna 
düşmeksizin belli hukuk kuralları uyarınca yap
malarını Bağlıyacak bir hukukî durum olacak
tır. 

'Bütün bu işler, adaletin (gereğince yerine ge
tirilmesi ereğiyle görülecek işlerdir ve yine bu 
ödevler gösteriyor ki, savcı ceza adaleti bakı
mından yalnız dâva açıp ceza yargılamasına, iş
letmeye başlıyan bir görevli 'olarak değil, aynı 
zamanda yargılamanın doğru ve adalete uygun 
sonuçlar vermesi yolunda birçok çabaları gös
termesi gereken bir görevlidir.» 

Demek ki, yargıç idare adamı değildir. Şim
di arkadaşım söyledi, idare adamı olduğunu. 
«Savcı idarecidir» dedi.. 
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SALİH AYttÜN (Amasya) — » e v l i . . 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, ondan sonra yine Anayasa Mahkemesi 
gerekçesi devam ©diyor. 

«Bunlar hüküm fıkrasına 'bağlı zorunlu ge
rekçelerdir. Siyasi güç sahiplerine karşı güven
lik içinde olmadığını bilen bir »avcının yargıya 
yardımcı görevlerinde ne ıgibi aksaklıklar olabi
leceği göz önüne getirilirse savcı /teminatının 
anlamı daha iyi anlaşılmış olur. iSiyasi gücün 
önemi&eımediği bir iışde bir davanın açılmaması 
yolunda bir istek beslediğini gören bir savcının 
hukukî görüşüne ve hazırlık soruşturmasında 
topladığı delillere göre dâva açmak gerektiği 
kanısındayken, siyasi güç sahibinden kendisine 
bir ızarar gelebileceğini düşünerek dâvayı aç
maktan kaçınması olanak dışı değildir..» 

Değerli arkadaşlarım, ıbir de bütün arkadaş
larımın üzerinde durduğu bir önemli nokta var
dır, ö da şudur; bakanlık ileri gelenlerinden ku
rulu topluluğun.. Demek ki, Anayasa Mahke
mesi Bakanlık ileri gelenlerinden meydana ge
len bir topluluğu kabul etmiyor. Niçin bu top
luluğu kabul etmekte ısrar ediyorsunuz? «Top
luluğun düşüncesinin alınmış olması.» Düşünce
sinin alınmış olmasını dahi teminat için zede
leyici olarak mütalâa ediyor. Hiçbir şekilde te
minat sağlamaz. Çünkü bu kurumda bulunanlar 
hukukî durumda Bakana karşı doğrudan doğ
ruya idari murakabe zinciri içindedirler. Bugün 
bir müsteşarı, bir teftiş kurulu başkanını, bir 
Ceza İşleri Genel Müdürünü sayın Bakan iste
diği zaman görevinden alabilir. 

BAŞKAN — Sayın Oral, süreniz, eklerle 
beraber bitmiştir. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — 2 dakika ka
dar bir fazlalık olması lâzım efendim. 

BAŞKAN — Onu ilâve ettim efendim, lütfen 
bağlayın. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bütün bunun neticesi olarak şu nok
talarda sözümü bağlamış oluyorum. Sayın Cum
hurbaşkanı, ki, Anayasanın hüküm fıkrası ve 
ona bağlı zorunlu gerekçesiyle ilgili olarak Par
lâmentomuz eskisi gibi, tamamen ona benzer 
bir madde tedvin ederse, bu Anayasaya karşı, 
Anayasa Mahkemesine karşı diye bir tartışma 
oldu, bunun anlamı hukuk dilinde; evvelâ 

I Parlâmento Anayasaya aykırı bir kanun çıkar
mış olabilir, mümkündür, ama Anayasaya aykı
rı kanun çıktıktan sonra tekrar aynı şeyi getir
diği zaman ihlâldir. Demek ki, Cumhurbaşkanı 
aynen şöyle söylüyor, diyor M; «Anayasaya ay
lan olmaktan başka Anayasanın ihlâli gibi..» 
îhlâl suç anlamını taşır. Aykırılık ayrıdır, ihlâl 
ayrıdır, «ihlâli ağır bir durum tevlidedeceği an
laşılan 1234 sayılı Kanunun bir daha görüşü
lerek Anayasaya göre tedvin edilmesi lüzumunu 
önemle arz ederim.» «İhlâldir» diyor. «İhlâl 
gibi önemli bir durum yaratıyorsunuz» diyor. 
Bu görüşü küçümsemeye kimsenin hakkı yok. 
Devlet Başkanının görüşüdür ve bunu da Par
lâmentoya göndermiştir ve bu da bizim görü
şümüzdür, haklıdır. Şu bakımdan haklıdır ki, 
Anayasaya aykırılıkla ihlâl konusu üzerinde 
gerçekten durmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, biz bununla da ilgili 
olarak şunu ifade ediyoruz. Burada bir prensi
bi ortaya koyup kabul edeceğiz hep beraber. 
Siyasi iktidarlar değişirler; bulgun A. P. ikti
dardadır, yarın C. H. P. iktidardadır, öbür gün 
başka bir parti iktidarda olabilir. Aslolan ikti
darların Anayasa ve kanunlar önünde onu uy
gularken objektif esaslardan ayrılmamasıdır. 
Bunu yapmaya mecburuz hep beraber. Birbiri
mizle burada sürtüşmenin, hiç netice vermiyecek 
eleştirilere girmenin anlamı yoktur. 

Şimdi, bizim söylediğimizi tekrar ediyorum 
ve bunu iki defa Ankara Üniversitesi bilim he
yeti iki ayrı raporiyle, Barolar Birliği ayrı ra-
poriyle tescil ederek bu konuda C .H. P. nin 
fikrini benimsemiş bulunmaktadır. Bilim heye
tinin C. H. P. nin bugünkü fikrini ve görüşle
rini benimsemiş olması, gerçekten ona güç kat
tığını takdir buyuracağınıza eminim. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, cümlenizi 
bağlamanızı rica edeceğim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bir nokta da
ha arz ediyorum, onu şimdi kısaca bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok noktalar geliyor birbiri 
arkası sıra... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Türk hukuk 
«isteminde ilim adamlarımızın tartıştığı konu 

I bu; Türk hukuk sisteminde Anayasanın 137 nci 
I maddesine göre teminat, savcının yargı görevini 
I yerine getirmesinde bir esas olarak alınmıştır 
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ve böylece idari görüşten ayrılmıştır. Savcılara 
üçüncü yargı bölümünde, hâkim teminatiyle bir
likte yer verilmiştir, denilmektedir. 

Bir zamanlar biz 1962 yılında, Yüksek Hâ
kimler Kurulu ve savcıların da özlük işleriyle 
ilgili konuları alsın mı tartışmasını yapardık, 
- Sayın İsmail Hakkı Tekinel de burada - ona 
mı verelim, diye tartıştık. Ve neticede bu çık
tı ve Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi konu 
şu; Birinci sınıf savcılardan müteşekkil muay
yen adeddeki bir savcılar kuruluna, savcıların 
özlük işleriyle ilgili, tamamen siyasi iktidarın 
baskısından uzak olarak bir kurul kurmayı 
Anayasanın 137 nci maddesine uygun olarak 
mütalâa edip - ki biz böyle ediyoruz - bunu kur
duğumuz zaman hakikaten Devleti tamamen 
sağlam teminatlı, bir müesseseye daıba, Anaya
saya uygun olarak, kavuşturmuş olacağız kanı
sını taşımaktayım. 

Bu arada ifade edeceğim bir husus daha 
var. Sayın arkadaşım İsmail Hakkı Tekinel on
da İsrar etti. Değerli arkadaşlarım; eğer bir ha
ta yapılmışsa, eğer yanlış bir hareket yapılmış
sa ve Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkemeler 
onu iptal etmişse C. H. P. onun karşınında, on
da israr edecek bir siyasi örgüt değildir; ona 
saygılıdır, hatasından dönmeyi ve Anayasa 
Mahkemesinin Anayasaya uygun olarak göster
diği gerekçenin ışığı altında madde tedvin 
etmekte küçümseme değil, gerçekten en iyi bir 
iş yaptığına kaani olan siyasi örgüttür. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi bu konudaki Genel Başkanımızın... 
BAŞKAN — Daha konuşacak mısınız Sayın 

Oral?.. Tam altı dakika geçti. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitti Sayın 

Başkanım, onu da bitiriyorum, iki kelimedir. 
Sayın Genel Başkanımızın bu konu ile ilgili 

beyanatını aynen okuyarak arz edeceğim. (A. P. 
sıralarından «Biliyoruz, biliyoruz» sesleri) Yok, 
bilmiyorsunuz; efendim. 

«Anayasanın savcılara teminat konusunda 
koyduğu esasları gerçekleştirmek...» 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne zaman 
verdi ve hangi gazetede yayınlandı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Hangi gazetede çıktı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hangi ga
zete?.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ankara Hu
kuk Fakültesi Dekanı Sayın Uğur Alacakaptan 
ve Sayın Faruk Erenle birlikte yapmış olduğu 
konuşmadan sonra basına vermiş olduğu beya
nat. (A .P. sıralarından «Haa!» sesleri ve gülüş
meler) Bütün gazetelerde çıkmıştır. Arz ediyo
rum : 

«Anayasanın savcılara teminat konusunda 
koyduğu esasları gerçekleştirmek siyasi parti 
olarak görevimizdir. Savcıların teminatı konu
sunda parti olarak geç kalmış olma veya Ana
yasa Mahkemesinin uyarısına kadar yanlış 
anlamış 'olmak bizi bir ihtiyaç karşısında dik
katle çalışmaktan alıkoyamaz, aksine teşvik 
eder. Bu anlayıştayız. Anayasanın öngördüğü 
teminatı tahakkuk ettirmek için her türlü çalış
mayı yapacağıımızı C. H. P. Genel Başkanı ola
rak, kesin olarak söyliyeibilirim. Unutmamalı ki, 
bir kanunun Anayasaya uygun olarak çıkmasını 
sağlamak görevimiz olduğu gibi, Anayasaya ay
kırı olarak çıktığına inandığımız kanunun ip
tali için Anayasa Mahkemesine müracaat da 
görevimizdir.» 

C. H. P. Ibu anlayış içinde Yüce Parlâmento
yu saygiyle selâmlar. Saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

iki gündür Savcılar Kanunu tasarısı üzerin
de Yüce Mecüsimizdeki muhtelif değerli mil
letvekilleri ©öz almışlardır. Bu konu huzuru
nuza İkinci defa (geliyor ve üzerinde birçok söz 
de söylenmiştir. Burada esas olan terekküp tar
dında itiraz var. Bakanlıktan 4 mü olsun, 3 mü 
olsun; yoksa 'Savcılar Kurulundan 3 mü olsun, 
öbür taraftan 4 mü olsun meselesi, günlerce Par
lâmentoyu 'meşgul ediyor. Biz şunu söyliyelim 
arkadaşlar; demokratik idare Türkiye'de 1946 
yılında kurulmuştur/Gençtir ve Parlâmento üye
leri olarak Ibizler bu idareyi ayakta tutmaya 
mecburuz. 

Yalnız parlâmento değil, Anayasa Mahke
mesi, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, hepsi de 
bu parlâmento idaresini bu memlekette savun
maya, onu korumaya mecburdur. Çünkü ma
azallah, dikta veya komünistlıik geldiği zaman 
yalnız Parlâmentoya değil, bu Parlâmentonun 
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tümel müesseselerine de darbeyi vuracağı akıl
dan çıkmamak lâzımdır. 

Şimdi bir hususu arz edeceğim; 1961 Anaya-
saisiyle Senato ve Anayasa Mahkemesi gibi iki 
yeni müessese gelmiştir. Çift meclise geçmemiz-
deki ,maksat, tek meclisten ihatalı olarak çık
ması muhtemel olan kanunların çıkmasını ön
lemektir. Bu da kâfi gelmiyormuş gibi bir de 
Anayasa Mahkemesini koyarak demokratik re
jimi daha da teminat altına aldık. Nasıl ki de
mokratik idarede 'Seçim bir emniyet subobu ise 
ve dört senede bir yapılıyorsa Anayasa Mah
kemesi de burada verdiğiımdz kararların veya 
çıkan kanunların Anayasaya uygun olup olma
dığının münakaşasını ıdışarıda önlemek ve em
niyet siihobu vazifesini yapmak için kurulmuş 
bir müessesedir. Bu bakımdan sayın muhalefete 
mensup değerli arkadaşlarımızın burada,. «Re
jim tehlikeye girer, şu olur bu iolur» diye ko
nuşmalarını şahsan tasvibetmedim. Çünkü şu
rada hakikaten ahenk içinde çalışmamız gere
kir. Fikirlerimiz bu (kürsüde açıkça söyliyelim, 
fakat demokratik idare biliyorsunuz ki oya da
yanır. Her şey burada oylanır; sizin oylarınız 
galip gelirse siz, toüzm oy galip gelirse biz... 
Ve en nihayet Anayasa Mahkemesine de iş gi
der, o zaman kimsenin kimseye diyeceği kal
maz. 

Anayasayı tetkik ettiğimiz zaman savcılar 
hakkında tek bir madde konmuş olduğunu gö
rürüz. Hâkimler için ise beş tane ayrı yerde 
madde vardır ve Yüksek Hâkimler Kurulunun 
nasıl kurulacağını, Meclisten kaç kişi, Senato
dan kaç kişi, Yargıtaydan ve diğer mahkeme
lerden kaçar kişi seçileceğini tadadetmiştir. Ne
den acaba savcılar için bunu tadadetmemiştir? 
Çünkü hâkimler karara oylariyle iştirak eder. 
Savcılar aynı avukatlar gibi savunucudur, oy
ları, yoktur. Aynı zamanda 'hâkimler için reddi 
hâkim vardır. Var mıdır savcıların reddi? Hâ
kimler önceden ihsası reyde bulunamaz, dâ
vaya bakmaktan istinkâf eder, fakat savcılarda 
bunların 'hiçbirisi yok. (Savcılar bugün Türki
ye'de seçime girecek olsalar önceden istifa et
mek mecburiyeti yok, yalnız çevresi değil, bü
tün Türkiye çapında. Fakat hâkimlerden birisi 
Iher 'hangi bir seçim bölgesinden adaylığını 
koysa, böjjgesi dışında da olsa, Anayasaya göre 
istifa mecburiyeti var. 

Görüyorsunuz ki, Ihâkimlerle savcıları vâzıı 
kanun olan bu Parlâmento ayrı bir grupta top-
lamuştır. 

Saniyen, bakanlıkta olan memurlar da aynı 
Anayasadaki görevliler gibi memurdur, aynı 
Savcılar Kurulundaki gibi memurdur. Neden 
biz bunlardan tereddüd edeceğiz? Sonra dördü
nü de aynı merkezde toplayacağımızı kim te
min edebilir? Kalkar birisi, öbür taraf Savcılar 
Kurulu ile anlaşır yahut da aynı kurulda çalı
şıyorlar. Ben o kanaldan geldim, sen o kanal
dan geldin diye vazife yapmamazlık da olmaz. 
İşte Yüksek Hâkimler Kurulu. Meselâ; Meclis
ten gönderiyorsunuz, ayrılık oluyor mu? Ha
yır, yine aynı çatının altında aynı camiaya 
hizmet ediyorlar. Biz iktidar olarak memurlar
la iş görmek mecburiyetindeyiz. Hangisi olursa 
olsun arkadaşlar... Neden memurları karşımıza 
alalım? Hepsi bu memleket için bizler gibi hiz
met eden kimselerdir. 1960 ve evveli çoktan geç
miştir. Hattâ 1960 dan önceki sloganları dahi 
bugün ortaya getirmekten utanıyoruz. Görüyor
sunuz ki, görüşler değişiyor, düşünceler deği
şiyor. Bu bakımdan bu gelen kanun Anayasaya 
aykırı değildir. 

Bir misâlini vereyim: Başkâtipler savcılara 
vekâlet ederlerdi. Vekâlet edemiyeceklerine dair 
Derinkuyu Asliye Mahkemesinde ilk itirazı 
ben yaptım ve Anayasa Mahkemesi bunu bozdu. 
Fakat buradaki tereddüt tarzında, oradan dört 
mü alacak, üç mü alacak diye Anayasa Mahke
mesinin hiçbir Anayasa hükmüne, kanunla
ra dayanarak bozacağını tahmin etmiyorum. Se
bebine gelince, mesele olan, iştiraktir. Bir za
man işte burada Başkanlık kurulurken arkadaş
larımız itiraz etti, bilmiyorum Anayasa Mahke
mesi her halde daha bir karar verfmedi. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Verdi, verdi. 

HÜSAIMETTÎN BAŞER (Devamla) — Peki, 
verdiyse diyeceğimiz yok, onu öğrenebiliriz. 
Onun için şu kadar sayıdır diye bunun üzerinde 
günlerce vaktimizi geçirmiyelim. Bugün 300 tane 
savcılık açıktır, birçok yerlerde savcılar ailevî 
sebeplerden nakil beklemektedir, sıhhi sebepten 
nakil beklemektedir. Bu bekliyen insanları da 
biz uzun müddet orada ıstırap içinde bırakmı-
yalım ve hiç bir zaman bu kanun çıkmakla de 
rejim tehlikeye girmez. 

Ben sözlerimi burada bağlamak istiyorum: 

— 137 — 
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Huzurunuza gelmiş olan kanun, Anayasaya, 
terekküp tarzı bakımından, hiç bir zaman aykı
rı değildir. Eğer belki bakan işin içine girmiş 
olsaydı yine Anayasa Mahkemesi dokunabilirdi. 
Madem ki, bakanı bu kurulun da dışında bı
rakıyoruz, bu bakımdan muhterem arkadaşlarım
dan rica ediyorum; elbirliği ile geldiği şekilde 
bu kanunu çıkaralım. Yeter ki, vicdanlarda te
minat olsun. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, 1 nci maddenin önemli hükmü, dün de 
arz ettiğim gibi, savcıların nakil ve tâyinlerini 
yapacak kurulun kuruluş tarzından ileri 
geliyor. Bakanlık ileri gelenlerinin ekseriyeti 
teşkil etmiş olması, Anayasanın 137 nci madde
sinde yer alan savcılık teminatına aykırıidır. 
137 nci maddede başlık : (Savcılık) üçüncü bö
lüm, (Yargı ve Savcılık) «Kanun, Cumhuriyet 
savcılarının ve kanun sözcülerinin özlük işle
rinde ve görüşlerini yapmalarında teminat sağ
layıcı hükümleri koyar.» Anayasanın teminat 
maddesi bu, yargı bölümünde yer almış. Hal
buki Anayasada idare bölümü de var, idare bö
lümünde yer almamış, yargı bölümünde yer al
mış ve Anayasa Mahkemesi bu konuyu ,dün de 
mufassal bir şekilde arz ettiğim gibi, o zaman
ki Sayın Adalet Bakanının bütün iddialarını bi
rer birer ele alıp, inceleyip reddettikten sonra 
bu noktaya getirmiş. Şimdi biz, aynı esası geti
riyoruz. Burada konuşulurken Sayın Komisyon 
Başkanı, Anayasanın 4 ncü maddesinden bah
settiler ve 1 nci fıkrasını okudular : «Egemen
lik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir.» Doğru, 
orada da yazıyor : «Egemenlik kayıtsız şartsız 
Türk Milletinindir.» 

Şimdi, orada bitmiyor, 4 ncü madde orada 
bitse iyi. (Millet, egemenliğini, Anayasanın kon
duğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kul
lanır.)1 

Şimdi, bunun anlamı şu : 

Meselâ, yargı erkini Meclis kullanamaz. Ana
yasa ne göstermiş? Demiş, «Bunu bağımsız 
mahkemeler yerine getirir» «Emegenlik ulusun
dur» dendiği halde, yargı yine 2 nci fıkrada, 
«Millet egemenliğini, Anayasanın koyduğu esas
lara göre, yetkili organlar eliyle kullanır.» den

diği için, yani, «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir.» dendikten sonra, millet egemenliğini, 
Anayasanın koyduğu esaslara göre, «Yetkili or
ganlar eliyle kullanır» dediği için, yargı tama
men ayrı, bağımsız mahkemelerdedir ve ba
ğımsız mahkemelerin yangı konusunda verdik
leri kararlara Millet Meclisi müdahale edemez. 
Bu hüküm Anayasanın 8 nci maddesinde yer al
mıştır, bu Anayasanın 132 nci maddesinde yer 
almıştır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararları 
için, 152 nci maddede yer almıştır. 

Orada, Anayasa Mahkemesi kararları, 152 
nci maddenin son fıkrası, Resmî (Gazetede he
men yayınlanır ve Devletin yasama, yani bizle
ri, yasama, yürütme, Hükümeti, icrayı ve yargı 
organlarını, Anayasa Mahkemesinin dışındaki 
mahkemeleri, idare makamlarını, gerçek ve tü
zel kişileri bağlar. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi kararı karşısın
da, «Egemenlik ulusundur.» sözünü, yalnız ba
şına 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasını okuyup, 
2 nci fıkrasını nazara almaksızın yorumlanma
sı mümkün değildir ve ben, bu yorumu yapan 
arkadaşlarını da, bunu bilmediği kanısını taşı
yan arkadaşlarınızdan değilim, bunu benden 
iyi bildiklerine inanıyorum. 

Şimdi, öyle ise, egemenlik ulusundur, Ana
yasa Mahkemesinin verdiği kararlar da Türk 
Ulusu adına verilmiş kararlardır. O kararlara 
riayet ettiğimiz zaman, uyduğumuz zaman, mil
letin egemenliğine uymuş oluruz. Uymadığımız 
zaman da, milletin egemenliğine karşı, egemen
lik ulusundur diye söylememize rağmen, mille
tin egemenliğine karşı çıkmış oluruz. Bu nok
tanın böylece bilinmesi lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Cumhurbaşka
nı, vetosunda; «Anayasanın ihlâli gibi ağır bir 
durum tevlidedebileceği anlaşılan» demektedir
ler. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, Komis
yon Başkanı ve konuşanlar şu düşünceden hare
ket ediyorlar. Bizim önümüzde bir kanun var, 
biz bu kanun hakkında, Millet Meclisi olarak 
oylarımızı kullanırız, eh, Anayasaya aykırı ise, 
Anayasa Mahkemesine gitsin, 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Doğru. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tamam. De
mek ki ben doğru anlamışım. Teşekkür öderim. 
Ama bu böyle değil. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Nasıl 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onu anlata
cağım. 

Şimdi, nasılı şöyle; Anayasa Mahkemesi, 
eğer bir hadise, bir olay olup da, Anayasa 
Mahkemesi bu konuda hiçbir karar vermemiş ve 
mesele de, çetrefil, anlaşılması güç, fikirlerin 
yarı yarıya bölündüğü, kimin doğru, kimin yan
lış olduğu belli olmıyan, karışık bir hukuk me
selesiyle karşılaşıldığı zaman, herkes vicdaniy
le baş başa kalarak niiBetvekiiliğini yapıp oyu
nu kullanır. Bu tarafa kullanır, o tarafa kulla
nır ve diyebilir |kd, gitsin bakalım Anayasa 
Mahkemesine, Anayasa Mahkemesi ne diyecek; 
ben bu sorumluluktan kurtulurum. Ama, önü
müzdeki olay bu değil. 

Meselâ, Anayasa Mahkemesine gitmiş, Ana
yasa Mahkemesi bu konuda kararını vermiş. 
Şimdi, Anayasanın 8 nci, 132 nci ve biraz evvel 
okuduğum 152 nci maddesinin açık hükmüne 
rağmen Meclis toplanıyor, «Egemenlik ulu
sundur.» diye, 4 ncü maddeyi yanlış, tama
men tersin© bir yorumla, Anayasanın açık iba
relerini tersine bir yorumla, biz, hele bor ka
rar verelim de, Anayasa Mahkemesi ne diye-
cejk. Anayasa Mahkemesi demiş arkadaşlar. 
Ne diyeceğini demiş, karar ortada. 

İşte, bundan dolayıdır ki, Sayın Cumhur
başkanının... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Hep Meclisliniz 
mi gözden geçirecek? Bir kere de Anayasa 
Mahkemesi gözden geçirsin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Anayasanın 

ihlâli gibi ağır br durum tevüdedebileoeği anla
şılan» şimdi, Sayın Cumhurbaşkanının vetosun
da, gayet veciz bir şekilde ifade edilen mâna 
budur. Anayasa Mahkemesinin görüşü belli. 
Meclis, Anayasa Mahkemesinin kararını yo
rumlama yetkisini haiz değil. Mevzuun en 
ufak bir noktasında değişiklik yok, anlam iti
bariyle aynı hükümler getirtiliyor. 

Bu bir buhrandır arkadaşlar, bunalımdır 
bu. Açıkça, rejim de bir bunalımdır. Anaya
sa Mahkemesi karar verecek, Millet Meclisi 
ısrar edecek, Anayasa Mahkemesi karar vere-
ce|k, Millet Meclisi ısrar edecek. Söyleyin ar
kadaşlar; biz bunun hangi noktasından çıka
rız, biz bunun, neresinden çıkarız? 

Bu konuda, Anayasa Mahkemesinin, kararı 
var. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan bir mü
dahale.) 

BAŞKAN — Bir evvelki Anayasa tetkikatı-
na iktiran eden maddenin bu madde olmadığı
nı ifade ediyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Aynı efen
dim. özür dilerim. Mesele şu: 

Anayasa Mahkemesi 1967 de bu konuda, 
77 nci maddeyi iptal ederlken, bugün komis
yon tarafından ileri sürülen bütün iddialar, 
Anayasa Mahkemesinde ileri sürülmüş. Anaya
sa Mahkemesi, bugün ileri sürülen iddiaların 
her birini ayrı ayrı incelemiş, idari vazifedir, 
yargı yetkisi yoktur v. s. ne varsa, hepsini 
Anayasa Mahkemesi, 1967 kararında incelemiş, 
kararını vermiş. Bugün de getirilen metin, an
lam itibariyle aynıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz bitmiştir. 
Lütfen görüşlerinizi bağlayın. 

REŞİT ÜLKER (Devamüa) — Binaenaleyh 
değerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesinin 
bu konuda açık kararı vardır ve bu karara 
rağmen, bu karar yokmuş gibi hareket edilerek 
verilecek karar, Anayasa Mahkemesi ile Mec
lisler arasında ve Türkiye'de bunalım yarata
cak niteliktedir, ciddidir ve vahimdir. 

Değerli arkadaşlarım; Sokrat'm asırlarca 
evvel söylenmiş bir sözünü söyliyerek sözleri
me son vermek istiyorum: 

Bugün de kıymetini, değerini kaybetmemiş 
bir sözü, kaziyei muhkeme halindeki mıahkeımıe 
kararları hakkındalM sözü; «Zanneder misiniz 
ki, verilen hükümler bir itibarı haiz olmıyan, 
şu veya bu kimse tarafından hükümsüz kılınan 
ve hiçe indirilen bir Devlet yaşıyabiilsin.» Ve 
daha doğrusu mahvolmasın. Bunu Sotknat asır
larca evvel kaziyei muhkeme konusunda, yani 
mahkemeilerin verdikleri kanlarlara uyma konu
sunda söylemiştir. Asırlar sonra Sokrat'm bu 
sözleri, hü^riimlerini aynen muhafaza etmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarımdan istirham ediyo
rum ; bu maddenin komisyona iade edilmesi, uy
gun bir şekilde getirilmesi Parlâmentomuz ve 
rejimimiz için lüzumlu ve zaruri bir durumdur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 2 aded kifayeti müzakere tak

riri gelmiştir, Komisyon Başkanına söz veriyo
rum. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sa
yın Biaşkan, muhterem milletvekilleri; dünkü 
birleşimde konuşulmakta oılan tasarının tümü 
üzerinde söz alan arkadaşlarımızın konuşmala
rından ısonra, bir konuşma yapmış ve komisyo
nun görüşünü takdime çahşmıştım. 

Sözlerim (açık, ısıeçi'k, kesin ve vakıalıara uy
gundu. Arkadaşlarımı konuşmalarında her 
hangi bir yanılmaya düşmemesini temin etmek 
istemiştim. Amia anlaşılıyor ki, iaradian blir de
fa daha tetkik etmek imkânını verecejk bir sü
re geçmesine rağmen, bâzı artaadaşılaırımız 
musırren vâkı/altan yanlış takdim etmektedirler. 
Bu sebeple huzurunuzda bu )konuyu bir defa da
ha dile getirmek mecburiyetinde kaldığım için 
evvelâ özür dilemek mecburiyetini, hissediyo
rum. 

Bu, Anayasanın anlayışı meselesi, Parlâmen
toya saygı duygusu konularında söylenmiş olan 
sözlere de ayrıca cevap vermek mecburiyetin
deyim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; iptal edilen 
kanun maddeleri, 2 556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun 63 ncü maddesidir. Bu madde, savcıların 
nakil, tâyin ve atamaları yetkisini münhasıran 
Adalet Bakanına bırakmıştır. 

Yine, iptal edilen 2 nci madde, 45 sayılı Ka
nunun 77/1 nci maddesidir ve 63 ncü madde
den farklı olarak, savcıların atama, nakil ve tâ
yinlerinde Adalet Bakanına yetki veren hüküm 
kısıtlanmış ve Adalet Bakanı bu yetkisini kul
lanmadan evvel, bakanlık genel müdürlerinden 
müteşekkil heyetin istişari mütalâası alınması 
şartına bağlanmıştır. Eğer bu istişare sonucu, 
Bakanın görüşüyle birleşirse tâyin, nakil ve 
atamalar yapılmakta idi. Şayet, Adalet Bakanı, 
müdürler kurulunun istişaresini uygun mütalâa 
etmemişse, kendi takdirini kullanmakta ve ka
rarname neşrederek,müstakillen 63 ncü madde
ye göre tâyin ve nakil yapmaktadır. 

Şimdi, iptal edilen hükümler bunlar olma
sına rağmen hâlâ musirren arkadaşlarımızın, 
henüz Anayasa Mahkemesine intikal etmemiş, 
hattâ, neşir ve ilân edilmiyerek, sayın Reisicum
hur tarafından Meclisimize iade edilmiş bir ka
ran hakkında Anayasa Mahkemesinin görüşle
rini belirtmekteki tenakuzu anlamak mümkün 
değildir. 

— 140 
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Muhterem arkadaşlarım; açıkça ifade edi
yorum. Anayasa Mahkemesi, 63 ve 77/1 nci mad
de hakkındaki görüşünü açıklamıştır, ama görü
şülmekte olan bu tasarı hakkında herhangi bir 
görüş açıklamamıştır ve buna maddeten imkân 
da yoktur. 

Şimdi ikinci bir iddia; yine bu yanlış vakı
aya istinadetmek suretiyle, «Adalet Partisi ikti
darı Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağ
men eski metinde ısrar ediyor.» deniliyor. E, 
arkadaşlar, bunun da insafla kabili telif olan 
bir tarafı yoktur. Şimdi getirdiğimiz metin, ya
ni evvelce Meclislerimizde kabul edilen metin 
ile iptal eldilen 77 ve iptal edilen Hâkimler Ka
nununun 63 ncü maddesinin bir ilişkisi yoktur. 
Anayasa Mahkemesi ile biz neden bir inat içeri
sine girelim? İptal edilmiş bir hükmü musirren 
buraya getiren mi var ki bu şekiMe kamu oyu
nu tereddüde düşürecek tarzda konuşma yap
maktan fay^da umulur? 

Şimdi arkadaşlar bu, bir defa daha görüşül
mek üzer© Meclisimize Sayın Reisicumhur tara
fından iade edilmiş, kanun tasarısı hazırlanır
ken, Sayın Reisicumhurumuzun gerekçesinde 
bahsetmiş olduğu Anayasa Mahkemesi kararı in
celenmiş ve oradaki mütalâalar göz önünde tu
tulmak suretiyle Meclislere takdim edilmiş ve 
her iki Meclis bu taasnyı kabul ederek kanun
laştırma yoluna gitmiştir. Bu sebeple, Sayın 
C. H. P. sözcülerine açıkça söylüyorum; Ana
yasa Mahkemesi kararlarını dinlemıeksizin ay
nen getirilmiş bir hüküm varit değildir, tekzip 
ederim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı esas. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, «Aynı esas» deniyor. Biraz 
evvel 77 nci ve 63 ncü maddedeki hükmü açık
ladım. Şimdi buradaki hükme bakalım; 77 nci 
maddede, daha doğrusu 63 ncü maddede bu yet
ki mutlak surette Adalet Bakanına ait iken, 
getirmiş olduğumuz bu tasarıda; Atama ve na
kil kurulu içerisinde Adalet Bakanına yer ve
rilmemiştir. Nerede var intibak? 

Şimdi yine 77 nci maddede mevcudolan bir 
«Atama ve nakil kurulu» var. Bu kurul tama
men Bakanlık bünyesinde bulunan umum mü
dürlerden teşekkül etmiştir. Yine Anayasa Mah
kemesinin işaret ettiği veçhile, bu kurul tama-
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men Bakanlık genel müdürlerinden teşekkül 
ettirilmemiş ve bünyesi içerisine bir Yargıtay 
îkinci Başsavcısı ve iki Yargıtay üyesi alınmak 
suretiyle, dört tane Bakanlık bünyesinden adam 
sokulmuştur. Şu halde bu iddia da varit değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı 
bünyesi içerisinde sade üç genel müdürlüğün 
olmadığını arkadaşlarım elbetteki benden daha 
iyi bilirler. 

Yine muhterem arkadaşlarım önemli olan 
bir konu; iptal edilen 77 nci maddede Bakan
lık neadiinde bulunan umum müdürlerin duru
mu mütalâa vermekten öteye geçmez iken, isti-
şari bir kurul mahiyetinde iken, bu kurul bu ge
tirmiş olduğumuz tasarı ile icrai bir kurul ha
line getirilmiştir. Ancak, Adalet Bakanı bu ku
rulun vermiş olduğu kararlara, kanunun gös
terdiği şekilde itiraz etmek yetkisini haizdir, 
itiraz üzerine kurulun vermiş olduğu kararlar 
da kesindir. Şu halde kıymetli arkadaşlarımızın 
istişari nitelikteki bir mütalâa ile icrai kararı 
bİTİbMne karıştırdıkları anlaşılmaktadır. 

Yine arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin ip
tal gerekçesinde, bu tâyinlerin herkesçe belli, 
memleketimizin şartlarına uygun, objektif ku
ralları kapsıyan ve evvelce bilinen objektif kai
delere uygun bir sistem içerisinde atama yapıl
madığından şikâyet edilmiştir. Getirmiş olduğu
muz bu tasarı ile aleniyete inkılab eden ve esas
ları Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlü
ğünce hazırlanıp yine bu atama ve nakil kuru
lunca kararlaştırılan prensipler içerisinde atama 
ve nakil yapılacaktır. Türkiyemiz başka mem
leketlere benzememektedir. Bir tarafta şark, 
diğer tarafta garb; garbın içerisinde şark, şar
kın içerisinde garp vardır. 

Yine muhterem arkadaşlarım önemli olan bu 
tasarı ile Anayasanın 114 ncü maddesinde yazılı 
bulunan, idarenin hiçbir eylem ve işleminin yar
gının denetimi dışında tutulamıyacağı, ilkesi de 
açık ve seçiktir. Şimdi musırren arkadaşları
mızın, Anayasa Mahkemesi kararma rağmen bir 
inat içerisinde A. P. iktidarının ve Millet Mecli
sine niyabeten vazife gören Adalet Komisyonu
nun, iptal edilen hükmü aynen getirdiği şeklin
deki iddiaların mesnetsizliğini takdirinize bıra
kıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; teminat hükümleri 
savcılık görevi yapan arkadaşlarımız için bun
dan ibaret değildir. Aslında bugün Anayasamız 
teminat bakımından hâkimlerle savcıları eşit 
tutmamıştır, ama halen mer'd bulunan 45 sayılı 
Kanun teminat bakımından bir nevi vazife gö
ren savcı arkadaşlarımızla hâkim arkadaşları
mızı eşit duruma getirmiştir. 45 sayılı Kanunun 
80 nci maddesi tetkik edildiği zaman görülecek
tir ki, hâkimler gibi savcılarımız da görevlerin
den çıkarılamaz ve istekleri olmadıkça 65 ya
şından önce emekliye ayrılamaz. Ydnıe, mahke
me ve kadrolarının (kaldırıldığı nedeniyle ay
lıklarından yoksun bırakılamaz. Bunun dışında 
Yüksek Hâkimler Kurulunun işleyiş tarzına uy
gun olarak yine 45 sayılı Kanunun mer'i hü
kümlerinle göre, savcıların özlük işleri bu tarz
daki atama kurullarına da verilmemiştir. Sa
dece yargı görevi ifa eden Yüksek Savcılar Ku
rulu (bu arkadaşlarımızın özlük işlerine bakar 
ve bunlar hakkında karar verirler. 

Şimdi eğer bir şeyi söylemek lâzımgelirse, 
doğruyu söylemek lâzım. Arkadaşlarımızın aklı 
fikri; sanki bu savcı arkadaşlarımızın başkaca 
ir ir işi yokmuş gibi, seçimler de seçimler... Se
çimlerde savcı şöyle yaparmış, 'seçimlerde savcı 
böyle yaparmış... Arkadaşlar, şüphe ile Devlet 
memurlarına ve hele Anayasanın teminatı altın
da çalışan insanlara bakmak doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, dün de izah ettim; 
Anayasa Mahkemesinin kararma bu tasarı uy
muştur. Savcılardan dört kişi olsun, Bakanlık 
bünyesinden üç İkisi olsun. Arkadaşlar bunda 
bir fark yok. Yine tekrar ediyorum; Kurula Ba
kanlık bünyesinden katılan üyeler bugün Yar
gıtay hâkimleri ötesinde teminata sahiptir ve 
dün de söyledim; Adalet Baaknlığı Müsteşarı 
ile Adalet Bakanlığı içerisinde çalışan genel 
müdürler diğer bakanlıklar müsteşarları ve ge
nel müdürlükler gibi değildir; hâkim sınıfm-
dandır ve hâkkıüerin sahilbolduğu teminata sa
hiptirler. Maddelerini de sıralıyorum; Hâkimler 
Kanununun 74 ncü maddesini açıp okuyunuz. 
Yine Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
91, 94 ve geçici 6 nci maddesi ve 80 nci mad
desi hükümlerini ve yine bu Meclislerden çıkart
mış olduğumuz 5017 sayılı Kanuna bağlı çizel
genin ödenek ile ilgili (hükümlerini okumanızı 
- bu itirazı yapan arkadaşlara - tavsiye ederim 
ve huzurunuzda Sayın Hüdai Oral'a da rica edi-
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yorum; Adalet Bakanı, ibugiin Müsteşarı ve bu 
Bakanlıkta çalışan genel müdürleri vazifelerin
den uzaklaştıraibilirmiş.. Bunun formülünü bize 
verirlerse kendilerine huzurunuzda şükran bor
cumu teyidederim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Niye
tiniz bozuk galiba, formül arıyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — öyle diyor 
arkadaşımız. Niyet meselesi değil, inat meselesi 
yanlış takdim meselesidir. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Reşit Ülker arka
daşımın beyanlarını dünkü Meclis zabıtlarında 
benim beyanlarım tekzip etmektedir. Ben Ana
yasanın dördüncü maddesini filhakika huzuru
nuzda okudum, ama iSaym Reişit Ülker'in dedi
ği gilbi, dördüncü maddenin birinci fıkrası ile 
iktifa etmedim ve onun burada izahına çalış
mış olduğu, ımillet egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle 
kullanır, dedim. Bu, zabıtlarda olduğuna göre, 
zabıtlar arkadaşımızın beyanım tekzibediyor. 
Yalnız anlaşılması lâzımigelen bir konu vardır. 
C. H. P. nin kıymetli sözcüleri henüz bu konu
da Yüksek Meclise bir teklifte bulunmadılar. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evvelce yap
tık, aynı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bizim eli
mize ıgeçmiedi. 

iSavcı nedir, hâkim nedir, bugün Devlet ha
yatı içerisinde, âmmle 'hizmeti içerisinde savcı
nın yeri nedir? Bunun tartışmasına geçtiler ve 
inat ile bir konunun illâ kendilerinin dediği gibi 
anlaşılmasını isterler. Arkadaşlar, burada id
dialı olmamamız lâzımdır. 

Şimdi, şu Anayasa Malhfcemesi kararının şu 
ana kadar gelişine taallûk eden kısa bir hülâ-
ısasmı yapar isek, meselenin, arkadaşlarımın 
takdim etmeye 'çalıştığı şekilde basit olmadığı 
açıkça anlaşılır. Muhterem arkadaşlarım, bu 
itibarla inat ile değil, fikirlere saygı göstermek 
suretiyle neticeye varmak mecburiyetinde ol
duğumuzu unutmayalım. 

!Bir Cumhuriyet Savcısı var; ismi M. Fey-
yatUır. Bu zat hakkında Adalet Bakanı geçici 
yetki ihükümlerini kullanmak suretiyle bâzı (böl
gelere tâyin yapmış, Bu arkadaş kanununun 
kendisine vermiş olduğu yetkiye istinaden Ana

yasanın 114 ncü maddesinden istiane etmek su
retiyle Danıştay Beşinci Daireye müracaat ede
rek bu kararın Anayasaya aykırı olduğundan 
bahisle iptalini istemiş ve Danıştay Beşinci Da
irede duruşması devam ederken, Danıştay Be
şinci Dairenin meseleyi Anayasa Mahkemesine 
intikal ettirmesini taiebetmiştir. Danıştay Be
şinci Dairenin içinde bulunan üyelerin adedi 
bellidir; 1 oy farkı ile bu mütalâa uygun kabul 
edilmiş ve gereği yapılmak üzere dosyası Ana
yasa Mahkemesine 'intikal ettirilmiştir. Burada 
2 üyenin, Danıştaydaki 2 üyenin, gerçekten ip
tal edilmiş bulunan 63 ncü madde ile 45 sayılı 
Kanunun 77 nci maddesini savunan iki muhale
fet şerhi olduğunu arkadaşlarımız unutmuşlar
dır; hülâsa ederek vaktinizi fazla almak iste
miyorum. 

Yine Danıştaym, bir kanunun Anayasaya 
aykın olduğunu iddia etmek suretiyle, görül
mekte olan bir dâva sebefbiyle Anayasaya müra
caat hakkı olup olmadığı geniş bir şekilde tar
tışmaya yol açmıştır. Bunun dışında Anayasa 
Mahkemesi belli bir dâva sebebiyle kendisine 
intikal eden Anayasaya aykırılık iddiasının tet
kikinde umuma şâmil bir hüküm yerine, belli 
dâva için hüküm tesis etme yolunu da ihtiyar 
etmesi mümkündür ve (bu dâvanın görüldüğü 
sırada bu savcının isteği Adalet Bakanlığınca 
yerine getirildiğimden dolayı dâvanın mevzuu 
kalmamış ve iAnayasa Mahkemesi intikal ettiği 
süre içerisinde kanunun aradığı mânada savcı 
Feyyat'ın Danıştay Beşinci Dairesinde bir dâ
vası da bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Bunlardan sarfınazar, mahkeme kararı bun
ları halletmş, ama arkadaşlarım, dendiği gibi, 
iki kere iki dört, bu ihtimaller mantıkî değil
dir. Hukuk vardır ve buna da saygı göstermek 
lâzımdır, iki kere ikinin her zamam dört olma
dığım da arkadaşlarımızın bilmesi icabediyor. 

Simidi bu iki maddeden ibaret kararda Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin birincisinde 5, diğe
rinde de 7 üyesinin muhalefet şerhi mevcut ar
kadaşlar ve bu muhalefet şerhlerinde ileriye 
sürülen noktayı nazar da hiçte küçümsenecek 
vüs'atte ve şümulde değildir. Neticeyi talep, ip
tal şeklinde tezahür etmiştir, ama biraz evvel 
izah ettiğim tarzdadır. Arkadaşlarımın dediği 
şekilde değildir. Takdir Yüce Meclisin olacak
tır. Şayet arkadaşlarımız Anayasada bir hüküm 
olmamasına rağmen bu savcıların yerini tâyin-
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de başkaca bir istikamet gösterirlerse düşüne
lim. 

Savcı ne yapar arkadaşlar? Savcının adlî 
görevi vardır, ama savcı hâkim gibi yargı erki
ni kullanmaz. Halbuki Anayasamız tefriki kuv-
va içerisinde yargı erkinden bahseder, yasama 
yetkisinden bahseder, icradan bahseder. Ama 
bunun yanında savcının hapisane idaresinden 
tutun, masraf yapımına, emanet memurluğuna 
kadar çeşitli idari görevleri vardır. 

Şimdi bu kararlar içerisinde bir hâkim ar
kadaşın sorduğu suali ben arkadaşlarıma soru
yorum. Yargı erkinin dışında kaldığını kabul 
ediyoruz, kesin bu. Ama savcının adlî görevi 
var, icrai görevi var. Herhalde yargının ifa 
ettiği görev teşriî görev de değildir. Şu halde 
bunun yapmış olduğu görevi icrai bir görev 
olarak kabul etmiyorsanız bu Anayasa içerisin
de hangi erkin temsilcisi olduğunu takdim edin, 
neticeye varalım. 

Burada bütün mesele arkadaşlar, savcıların 
denetimi konusudur. Zaten savcıların teminatını 
sağlıyan hükümler sadece bahsetmiş olduğumuz 
bu özlük işlerine taallûk etmez. Yargı bölümü 
içimde Ceza Kanunu vardır, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu vardır, Hâkimler Kanunu vardır, 
Bütün bunlar bir manzume teşkil eder. Bugün 
Adalet Bakanının yangıya taallûk eden konuda 
hiçbir savcıya emir verme yetkisi yoktur. Vere
mez, düşünülemez. Savcılara şüphe ile bakmaya 
da kimsenin hakkı yoktur, arkadaşlar. Ama bir 
vatandaşın zail olan bir hakkının bulunmasına 
rağmen bir savcı bir yerde bunda ihmal ve t.e-
rahi göstermişse, Anayasa Mahkemesinin de ka
bul ve tescil ettiği veçhile, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 148 nci maddesi gereğince 
savcıya sadece dâva açmak için emir yetkisi ve
rir, ama onun dışında diğer safahatı takibet-
mek yetkisini haiz değildir. 

Arkadaşlar bugün, dün değildir. Herkesin 
şahsiyetini korumak mecburiyetimiz vardır, 
ama bu Parlâmento bütün bunlara rağmen sav
cılar için hâkimlerden de üstüm teminat getire
bilir. Mâni bir hüküm de yoktur. Eğer işitiyor
sanız Devlet kuvvetlerinin tecezzi ettirilmesini, 
parçalanmasını, anarşinin teşvikine medar ola
cak gösteri hareketlerinin yapılmasını istiyor
sanız fikirlerinizi açıkça söylersiniz. Bugün 
içinde bulunduğumuz düzende, ben arkadaşla
rım gibi durumu anlamıyorum ve dün de söy • 

5 . 6 . 1970 . 0 : 1 

ledim; Anayasanın 5 nci maddesi açıktır. Ya
sama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez. Bu yetkinin devri 
mânasına gelecek her türlü sözün karşısındayım 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, mazide bir Yassııada batması 
maalesef olmuştur. Yrjssıada'da, Sayın Hüdai 
Oral (arkadaşımızın dediği gibi, Anıayasıaya 'ay
kırılık başkadır, ihlâl başkadır mânası altında 
bâzı sözler yatar. Eğer Yassıada kanarları 
«Demeklesin kılıcı» gibi bu Parlâmentonun ve 
müstakbel parlâmentoların üzerinde saUanaoak-
sa Türkiye'de demokrasi olamaz. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Cumhurbaşka
nı söylüyor. Anayasayı ihlâl suç ianlamını ta
şır. Reijsicumhurun iıade gerekçesinde var
dır... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sizin 
ne mânada görüştüğünüzü ben pekâlâ anla
mak istedim... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sa
yın Reisicumhurun kanunen kendisine verül-
miş olan hakları istimalinden noT^nal hiçbir 
şey yoktur arkadaşlar. Biz bunu daha ev
vel de tecrübesini geçirdik. Arkadaşlarım ha
tırlarlar. Tapulama Kanununu Sayın Reisi
cumhur rahmetli Günsel veto etmişti. Burada 
geldik, bu Parlâmento bu kanunu aynen kabul 
etti. Hiç kimsenin başında şimşekler yağmadı 
ıaî!kıadaşlar ve ondan ısonra bu kanunun iptali 
için yine iptal dâvası açmaya yetkili olan mu
halefet partisi grupları dâva açtılar, Anayasa 
Mahkemesi tetkik letti ve karar verdi. Bundan 
endüşeye düşmenin mânası yoktur arkadaşlar. 
Herkes yenli yerine oturmalıdır. Bu bir bü
tündür. Parlâmento belli (kaynağını, kuvvetini 
neneden alır? Yine Anayasanın 4 ncü madde
sinde yazılı, Anayasanın koyduğu esaslara gö
re kurulan yetkili organların kaynağı bellidir. 
Hjç kimse bir fonksiyon gasp dâvasına girme
melidir. Biz burada Anayasa Mahkemesini tar
tışıyor ve memleketin bünyesine uygun bir İka
mın getirmeye gayret ediyorsak, bjizi hiç kim
senin kınamaması lâzımdır. Bu bir 'saygısızlık 
anlamına gelmemelidir. Eğer öyle bir (anlam 
taşınıyorsa bizim her gün Anayasa Mahkeme-
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sine kırılmamız lâzımdır. Bu Parlâmentodan 
ve evvelki Parilâmentodan çıfkartulan pıek çok 
kanunları da her gün rahatlıkla bu mahkeme 
hakkı olduğu şekilde iptal etmektedir. 

İfaideye bile lüzum görülmiyecejk tarzda toe-
dihî olan bu konuları (tekrar tekrar yanlış ıan-
lamıda dille getirmenin mânasını müsaade eder
seniz ianilıyamiadım. Takdir Yüce Meclisindir. 
Arkadaşlarımın diğer sözlerine benim başka 
türlü cevap vermeme imkân yoktur. Saygıları
mı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İki iaded kifayeti müzakere 
takriri vardır efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (A. P. sıralıarandan 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI REFET SSZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killileri ; 

İki cimden beri huzurunuzda cereyan eden 
müziakenelerin intikal ettirilmek istendiği mecra 
dıtibariyle huzurunuzu fazla işgal etmemek üze
re bâzı noktalarda mâruzâtta bulunmak ihtiya
cını duyduğum için Sayın Biaşkandan söz rica 
ettim. Esasında iarkaJdaşlarımızın ve Sayın Ko
misyon Başkanının ifade buyurduğu üzere me
seleyi basite irca etmek lâzımdır. Meseleyi 
basite irca ederek gerçek ölçüsü ve hüviyeti içe
risinde bir değedlendimeye tabi tutarsak şu ne
ticeyle tkarşı karşıya kalırız: 

1962 senesinde tedvin olunan Hâkimler Ka
nunu, tatbikat sebebiyle Anayasa Mahkemesine 
intikal 'etmiş ve Anayasa Mahkemesi bir iptal 
kararı ittihaz etmiş. Gerekçesi var. Bunun üze
rine Hükümet, (tasarı burada, Anayasa Mahke
mesinin bozma kararı ortada.) Anayasa Mah
kemesinin bozma kararındaki gerekçesini dik
kate almak suretiyle bir tasarıyı huzurunuza 
getirmiş bulunmakta ve Yüce Meclislerde gö
rüşülen bu tasarı kabul edilerek Sayın Cumhur
başkanına tasdik için takdim edilmiş bulunmak
ta ve Sayın Cumlhuırlbaşkam tarafından da bu 
Anayasaya aykırı olabilir ihtimali ile, bir Ana
yasayı ihlâl bahis mevzuu ölafbilir ihtimali ile 
bir kere daha görüşülmesi sadedinde Yüce Mec
lise iade edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi bu noktada bizim Hükümet olarak, 
Parlâmento olarak görevimiz Anayasanın hü

kümlerine uygun olarak meseleyi mütalâa et
mek, Anayasa nizamına uygun bir şekilde Ana
yasa Mahkemesinin bozma kararını dikkate al
mak suretiyle bir kanun tasarısını tekrar ted
vin etmektir. 

'Sayın Cumlhurbaşkanı Anayasadan mütevel
lit hakkını istimal ötmek suretiyle bir ihtimal
den bahsediyor. ıSayın Komisyon Başkanının da 
ifade buyurduğu gibi, Tapulama Kanununda da 
zamanın Sayın Cumhurbaşkanı Gürsel'in Tapu
lama Kanununu Meclise iade etmesi üzerine bu
gün ve uzun süreden beri Savcılar Kanunu üze
rinde meydana getirilen, tabirimi mazur 
görünüz, haksız gürültülere benziyen bir
takım gürültüler o zaman da memleke
tin her tarafında, hâttâ kanunu bir yağma ka
nunu niteliğinde takdim eder bir düşünce içe
risinde memlekette bir yayına ve konuşmaya, 
eleştirilmeye sebefoolmuş (bulunmaktaydı. Komis
yon Başkam arkadaşım ve bir kısım sayın mil-
lötvelkilleri ve grup sözcülerimiz, getirilen ta
sarının Anayasa Mahkemesinin iptal kararın
da bahis konusu ettiği iptal gerekçelerine uy
gun ve iptal edilen kanundan farklı bir tasarı 
olduğunu açıkça ifade ettiler. Bu faöyle. Bunun 
üzorinde durmuyorum; Meclisin huzurunu faz
la işgal etmeme (bakımından. 

Yalnız, meseleyi teminat yönünden Anayasa
mızın hükümlerini bir kere daha dikkate almak 
süratiyle kısaca gözden geçirmekte de fayda 
mütalâa ediyorum. 

Anayasamızın 133 ncü maddesi açıkça, hâ
kim teminatını maddenin matlabında «Hâkim 
teminatı» diye bahsetmek suretiyle nizamlamış 
bulunuyor. 133 ncü madde: «Hâkimlik teminatı» 
uzun, «Hâkimler azlolunamaz. Kendileri isteme
dikçe, Anayasada gösterilen yaştan önce emek
liye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması selbebiyle de olsa, aylıklarından 
yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı ge
rektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan
larla...» diye devam ediyor. 134 ncü madde hâ
kimlik meslekini tarif ediyor. 135 nci madde 
duruşmanın açık ve kararların gerekçeli olma
sını nizamlıyor. 136 nci ımadde mahkemelerin 
kuruluşunu tavsif ediyor. 137 nci madde, yal
nız bir madde, o da bir fıkrası ile esas itibariyle 
savcılığı nizamlıyor. 137 nci maddeyi okuyo
rum: 
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«Savcılık 

Madde 137. — Kanun, Cuınhuriyet savcıları
nın ve kanun .sözcülerinin özlük işlerinde ve gö
revlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hü
kümler koyar.» Anayasa vâzu hâkimle savcıyı 
ayırmış, teminat bakımından. Burada Parlâ
mentomuz, Yüce Heyetiniz savcının teminatını 
dikkate aldığınız zaman Anayasa hükmünü dik
kate almak zorundasınız. Hâkim teminatına eş, 
hâkim teminatına mütenazır, aynen onun gibi 
bir teminat Anayasa vâzıı tarafından savcı için 
düşünülmemiştir. Biz buna riayet ötmeye mec
buruz. Aksi takdirde Anayasaya aykırı dav
ranış içerisinde bulunuruz. 

Eğer bu noktai nazar Anayasa vâzıında ba
his konusu olsaydı, Anayasa hükümlerini vaz'-
ederken hâkimlik teminatı gibi savcılık temina
tını da aynı şekilde nizamlardı. Bunun bir de
lilini - yine savcılıkla alâkalı - 137 nci madde
nin 2 nci fıkrasında görmek mümkündür. Şimdi 
2 nci fıkrayı iolkuyorumı: 

«Oumhuriyeit Başsavcısı, Başjkanunsözcüsü 
ve Askeri Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahke
meler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabidir.» 

Yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki 
hükümlere tabidir diyerek, vâzıı kanun sav
cılık manzumesi içerisinde bâzılarının durumu-
ru aynen hâkimlerin durumuna uygun mütalâa 
etmek suretiyle onların, hâkim teminatına ta
mamen tabi olacağını bu fıkrasiyle tesbıit et
miş bulunmaktadır. 

Meseleyi Anayasamızın hudutları içerisinde 
mütalâa ettiğimiz zaman bu gerçek ile karşıla
şırız. 

Bu hukukî mütalâa, bu Anayasa anlayışı ve 
bu Anayasa düşüncesi doğru ise, Parlâmento 
olarak bu Anayasa düşüncesini, bu Anayasa 
hükmünü kanun koyucu organ olarak, Yasama 
Meclisi olarak, her makama karşı, her organa 
karşı müdafaa etmek Parlâmentonun görevidir. 

Anayasa Mahkemesine karşı da, Sayın Cum
hurbaşkanına karşı da Parlâmento, kendi Ana
yasa görüşünü ifade etmek durumundadır. 

Muhterem milletvekilleri, işte huzurunuza 
getirilmiş bulunan tasarı, bir taraftan Anaya
sanın bu arz ettiğim, loikuduğum hükümlerine 
ve diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin boz-
r?a kararı iyi tetkik edilir ve huzurunuza getiri

len tasarı onunla mukayese edilirse görülür ki, 
o bozma gerekçelerine uygun bir taşandır. Bu
nun dışarısında ifade edilen hususlar Tapulama 
Kanununda yapıldığı gibi - ki, o zaman da 
Cumhurbaşkanının bir bozması vardı, Anayasa 
Mahkemesinin de şekle ait bir iptal kararı var
dı. - sadece, tâbirimi mazur görürseniz, poli
tika yapmaktan öteye geçemez, bu işin politi
kasını yapmaktır. 

Arkadaşlar, dün teessür duyduğum bir hu
susu Yüce Huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Bir sayın milletvekili arkadaşım - zannediyorum 
Ülker arkadaşım - burada dediler ki: «Siz savcı
lar kanun tasarısını, Anayasa ve mevcut niza
ma karşı baskı temin etmek sadediyle getir
mekte bulunduğunuz ve getireceğinizi ilân et
tiğiniz birtakımı kanunları, yani rejime baskı 
kanunlarını bu (memlekette tatbik edebilmek 
için getiriyorsunuz, onun vasıtası olarak getiri
yorsunuz» gibi bir ithamda da bulundular. 

Muhterem milletvekilleri... 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Doğru, ger

çek de bu. 
DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (De

vamla) — Bu doğru değil efendim. Bunu huzu
runuzda reddediyorum. Biz, bir baskı kanunu 
getirmedik. Baskı kanunu getirmiyeceğiz. Eğer 
bir gmı muhalefette olursak baskı kanunlarının 
zamanın iktidarı tarafından getirilmesi halin
de de onun karşısında olacağız. 

Biz ne getiriyoruz? 
Muhterem milletvekilleri, biz, Anayasa hü

kümlerine uygun, Anayasamızın haklar bölü
münde mevcut bulunan, bütün Anayasamızda 
manzume alarak bulunan hiçbir hakkın özüne 
dökunımaksızın, zaman zaman sizin de hangi ni
yetle olduğunu bilmediğim şekilde şikâyetçisi 
olduğunuz asayişsizliği, rejim aleyhtarlığını, re
jim düşmanlığını ortadan kaldırır ümidi ile 
Anayasanın özüne dökunımaksızın birtakım ted
birler getiriyoruz. İsyana karşı, asayişi muhil 
fiillere karşı, Türkiye'yi doktriner kavgalara 
sürüklemek istiyen birtakım cereyanlara karşı 
tedbir getiriyoruz. 

Fakat bunu getirirken Anayasamızın tanı
mış bulunduğu hakların elbette ki Mâli bahis 
konusu değildir elbette ki bunların özüne riayet 
asıldır. 

Zaten sistemimiz bunun aksine bir tasar
rufun yapılmasına imkân vermemektedir. Böy-
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le bir hal biran için tasavvur edilse, Anayasa 
Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesinin, Par
lamentonun bütün çıkarmış olduğu kanunları 
ve Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi 
Parlâmento kararlarını denetleme yetkisi bu
lunduğuna göre, nasıl yapacağız fbu baskıyı? 
Bunun imkânı var mı ve bunu dermeyan etmek 
Anayasa hükümleri muvacehesinde isabetli, 
değer taşıyan, üzerinde tevakkuf edilmesi lâ-
zimgelen ağırlıkta bir mütalâa mıdır? Buna 
biz huzurunuzda menfi cevap vereceğiz. Bu 
mütalâaların Anayasamız muvacehesinde, sis-
temimte muvacehesinde değeri yoktur. Bu as
lında işin gürültüsünü yapmaktan ibaret bir 
politikanın tatbikatıdır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sizin gibi. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Bizim gibi değil efendim. Her halde 
arkadaşım, böyle kürsüde konuşan bir hatibe 
yerinden müdahalede bulunmak sunetiyle bir 
Parlömanitier metodu denemek istiyor, ama buna 
iltifat elbmemesini hem rica ederim, hem kendi
sine tavsiye ederim, sıonra bendeniz de cevap 
bertmek istirannda kahrım. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Bu çeşit 
konuşmalara gürültü derseniz o başka. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — E, burada karşılıklı birbirimize söz 
söyliyeceğimiize fikirlerimizi kürsüde ifade et
mek yolunu tercih edersek çok daha isabetli 
bir davranış olur. Kürsüden Yüce Meclisin ıttı
laına vâsıl olmıyan değerli fikirlerinizden de 
muhterem Parlâmentomuz istifade eder, bu yo
lu ihtiyar ediniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sizin gibi. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Evet bizim 'gibi. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın 

Bozatlı. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Biz fiMrlerimizi açık söylüyoruz. Bu
rada ne söylüyorsak dışarıda da onu söylüyo
ruz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sizinki kapa
lı. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, sizinki kapalı. Sizinki hiç ol
mazsa Meclis kürsüsünde aleni değil. Tabiî 
sözüm, sadece bana lâf atana aittir. 

Muhterem mıillebveklleri, 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kanu
nun bir keme daha gözden geçirilmesinin iste
ğini ihtiva eden yazıda mevcut bir gerekçenin 
elbette bir değeri vardır. Orada bir ihtimalden 
bahsedilmektedir. Bu görüş, Parlâmento ta
rafından itibar edilen bir görüş olur, Panlâmıen-
ıto tarafından hukukan isabetli telâkki olunmı-
yan bir hukukî tavsif de olabilir. Fakat Ana
yasaya' ay|kın bir hüküm var mıdır tasarıda, 
tasarıda Anayasaya aykırı bir hüküm yok mu
dur meselesini bu sistem içeırelsinde nıe Hükü
met olarak biz, ne Parlâmento olarak Yüce 
Heyetliniz, ne de Sayın Cumhurbaşkanı kesin 
bir karara bağlayamaz; lama bu istikamette 
fikinler dermeyan edilebilir, işte yapılan da 
budur. Bunu dermeyan etmişlerdir, bunun 
nihai mıemcm Anayasa Mahkemesidir. Anayasa 
Mahkemesi, bu hususta kendisime kanun iptal 
sadedinde intikal ettirildiği takdirde görüşü
nü ortaya koyar. Anayasamıza göre bu görüş 
ide kesindir, herkes buna uyar. Meseleyi bu 
hukukî sadelik içerisinde mütalâa etmek lâ
zımdır, meseleyi Anayasa hükümleri içerisinde 
mütalâa etmek lâzımdır. Anayasaya tamamen 
uygun telâkki ettiğimiz ve sıamimiyetle, Ana
yasaya hürmetkar olarak, hâkim teminatı hak
kındaki hükümlerine hürmetkar olıarak, 137 nci 
maddede savcılar hakkında sevk etmiş olduğu 
teminat sağlayıcı hükümlere mütedair Anayasa 
hükmüne hürmetkar olarak huzurunuza getirdi
ğimiz bir kanun tasarısının iart nıiyietleırıe, siya
si düşüncellere, siyasi maksatlara makrun ad
dedilmiş elması Parlâmentomuz için, gerçek
ten bu Anayasa düzani için, bu Anayasa nizamı 
için talihsiz bir davranıştan başka bir mâna ta
şımaz. V 

O itibarlla, Yüce Heyetlinize Hülkümıet ola
rak bu kanun tasarısını Anayasa Mahkemesinin 
iptal gerekçesini dikkate almak, Anayasa hü
kümlerini kezıa dljjkkaıte almak 'suretiyle hazırla
yıp sevk ettiğimizi ve bunda Hükümet olarak 
başka bir niyetimizin bulunmadığını, böyle bir 
niyeti bize izafe etmek isteyenlerin, mazide 
gördüğümüz Tapulama Kanunundaki ittomlıar, 
«Yağma Kanunu» ithamları, «Anayasa Mahke
mesi bu kanun tasarısını bozar, Cumhurbaşka
nı veto etti, ona aykırı bir kanunu nasıl çıkar
tırsınız, nasıl getirirsiniz?» Şeklinde vâki it
hamlar mesabesinde o değerde mütalâalar ol
duğunu ve buna iştirak etmediğimizi' beyan 
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ederim. Kabulünüze iktiran ettiği takdirde | 
uzun süreden beti bir yerden diğer yere na|kli i 
gereken, çolıuk, çocuğu ile ıstırap içerisinde 
olan savcıların bu ıstıraplarını, adalet hiz
metlilerinin yürütülmesi müşkülâtı muvacehesin
de, önleyici bir tedbM kanunlaştıracağınızı 
ümidedıer, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarımdan lailkışılar.) 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bir soru ısoria-
biüîr miyim Sayın Bakana Stayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun, tabiî sorarsınız. 
VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Sormak iste

diğim şu: 
Sayın Balkan biraz evvel buyurdular M, bil

hassa tasrih ederek, «Anayasanın 137 nci mad
desine saygılı olarak..» Sıaygı duydukları sadece 
Anayasanın 137 nci maddesidir, soruya dâhil 
olarak söylemiyorum. Bilhassa tasrih ederek 
söylediler. İkincisi, «Anayasa Mahkemesinin 
gerekçesini dükkate lalarak bu kanunu hazır
lamıştık.» diyor. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, 
aynen tekrar edeceğim kelime be-kelime: «Ada
let Bakam olmasa dahi, bu kurulun başında 
veya içerisinde Adalet Bakanlığının murakabe 
zinciri içindeki umum müdürlerin dışında sav
cılardan kurulu kimseler olduğu takdirde ata
ma ve nakil kurulu gerekli teminatı sağıiamış 
ve 137 nci maddede kastedilen temuıalt elde edil
miş olur.» diye bahsettikleri Anayasa Mahke
mesinin geııekçeiSLtnıde bu sözler .aynen var mı
dır, yok mudur, tetkik buyurmuşlıar mı, bunu 
öğrenmek istiyorum. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, bu soru olmuyor da 
mevcut bir kararın münakaşası oluyor. Bir so-
r- r>Vın,ydı daha iyi olurdu. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Arzı cevabedeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Az edeyim. 
Anayasanın 137 nci maddesine saygılı olarak 

demenin, Anayasanın diğer maddelerine saygı 
duymama... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Anayasa ku
ruluşları mânasına alamıyorsun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Tabiî, kanaatime göre hiçbir değer ' 
ifade otmiyen ve izahlarım muvacehesinde, her- | 

halde dikkatle takibetmemiş olmalı ki sayın ar
kadaşım, beni mazur görsünler, tevcih ettiği so
ru bu bakımdan üzerinde cevaplandırılmaya 
değer bir nitelik taşımamaktadır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Cevaplandıra-
mazsımz zaten. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, hem suali soru
yorsunuz, hem de cevabım veriyorsunuz. Lütfen 
müdahale buyurmayın da Sayın Bakan cevap 
versin. Siz söz hakkınızı kullandınız, Sayın Ba
kan da cevap hakkını kullansın. Buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
vamla) — Tezyif müzeyyifin kadriyle mütena
siptir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Bendeniz Anayasanın tüm hükümleri
ne saygıdan konuşmamda bahsettim. Yani bunu 
baihsetsek de, bahsetmesek de hepimiz Anaya
saya saygılı olmaya mecburuz. Hepimiz bu Ana
yasanın hükümlerine riayet etmek için yemin et
mişiz burada. Sual o kadar zait M, hem yemin ba
kımından zait, hem bendenizin Anayasa hüküm
leri izahım ve hem de Anayasa Mahkemesinin 
kararlarına ait mâruzatımdaki beyanlarıma ay
kırıdır. Bsn bunun nesine cevap vereyim, nesi 
kabili tahlildir, bilemiyorum, ama şunu yine 
ifade edeyim : Anayasanın 137 nci maddesi yal
nız savcılık teminatını irae ettiği cihetle, savcı
ların teminatiyle ilgili kanun tasarısının iza
hında tal'datiyle 137 nci madde hükmüne saygılı 
olarak, diye ifade ettim, bunun anlamı budur. 
Sayın arkadaşımın konuşmayı değerlendirme 
taktiği bu seviyeye çıkmalıydı. 

İkinci sorusuna cevap arz edeyim : Bende
niz, Anayasa Mahkemesinin bozma kararını bir 
kere değil, birçok defalar okudum ve huzuru
nuzda bulunan kanun tasarısı Adalet Bakanlı
ğında hazırlandıktan sonra Bakanlar Kuruluna 
geldiği zaman bu kanun tasarısını tetkik ile gö
revli bulunan altı bakandan biri de bendeniz
dim ve o vesile ile günlerce, Anayasa Mahkeme
sinin kararmı da tetkik etmek suretiyle ona 
uygun bir hazırlık yapmak için Hükümet tara
fından tavzif edildiğimi beyan edersem, herhal
de Anayasa Malhkemesi kararının tarafımdan 
nıükerreren okunmuş olduğunu arkadaşım mun-
sif ise kabul buyururlar. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bir başka so
rum var, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sual şeklinde sormanızı rica 
edeceğim. 

VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Sual, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Benim sorum 

anlaşılmadı, Sayın Bakan benim sorumu anla
mamışlar, lütfen dikkatli dinlesinler. 

BAŞKAN — Efendim, siz sorunuzu sorun. 

VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Ben ayrı ayrı 
soru sormadım, tek soru sormuştum. Şimdi size 
hitap ederek soruyorum. 

Tek sorum var ve kolime kelime söylüyorum; 
Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde bu söz
ler var mı yok mu? Çünkü, meselenin ruhu bu 
Adalet Bakanı olsun, onun murakabe zinciri içe
risindeki umum müdürler olsun, bunların dışın
da bir kurul teşkil edilirse istenilen teminat ve
rilmiş olur, sözü aynen kararda vardır. Sayın Ba
kan söylesin, kararda bu sözler var mıdır, yok 
muidur 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, Anayasa Mahke
mesinin gerekçesinde mevcut bir hususu soru
yorsunuz. Anayasa Mahkemesinin karan mey
danda... 

VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Kararda bu 
var, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Varsa, var.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Var olduğunu söylüyorsunuz... 

Muhterem milletvekilleri, tabiatiyle Anaya
sa Mahkemesinin bu uzun gerekçeli kararının 
benim hafızamda olması mümkün değil, arka
daşımın da herhalde hafızasında değil. Bir ta
raftan diyor ki, Anayasa Mahkemesinin kara
rında bu var. Var dediğiniz şeyin neyini bana te-
yidettireceksiniz? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterlik önergesinin 

oya konmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Kazova 
Tokat 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere tak

ririnin kabulünü arz ederim. 
Zekiye Gülsen 

Çanakkale 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kifayet aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ben kifayeti müzake

re takrirlerini oya arz ettikten sonra Sayın Hil
mi İşgüzar sıradadır, kendisine söz vereceğim 
ifade ederim. 

Kifayet takrirlerini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Aleyhte söz 
istemiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu, ben söz istiyorsunuz zan
nederek, sırada Sayın Hilmi İşgüzar'ın bulundu
ğunu arz ettim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Zabta geçti, 
arkadaşımız kifayet aleyhinde söz istedi. 

BAŞKAN — Oylamaya geçildi, efendim, çok 
özür' dilerim. 

Tekrar ediyorum; kifayet takrirlerini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Kifayet aley
hinde söz istedim, zabıtlara bakılsın. 

BAŞKAN — Anlıyamadığımı ifade ediyo
rum, efendim, onun üzerine de son sözün Sayın 
Hilmi İşgüzar'a ait olduğunu söyledim. Yani, 
bir kişiye aleyhte söz vermemek için yapmadım, 
bunu, anlıyamaJdım. 

Buyurun, Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen sav

cılarla ilgili kanun tasarısı üzerinde görüşleri
mi kısaca arz ve ifade etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Bu kanun tasarısının Büyük Millet Mecli
sindeki müzakeresi yapıldığı bir sırada yapmış 
olduğumuz konuşmada da belirttiğimiz veçhile, 
bu kanun tasarısının Anayasamızın 137 nci 
maddesine yer alan teminat hükümlerinin geti
rilmesinden öte bir hüküm taşıdığı cihetle Ana
yasaya aykırı olduğunu o zaman beyan etmiştik. 
Bugün Reisicumhur tarafından veto edilen bu 
kanun tasarısının elbette ki, Anayasa Mahkeme-
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sine gitmeden önce tekrar Büyük Millet Mecli
sinde Anayasanın 137 nci maddesi ve diğer 
maddelerin ışığı altında bir daha görüşülmesini 
istemiş olmasını biz hukuk tekniği ve Anayasa 
anlayışı bakımından yerinde görüyoruz.. Esa
sında yasama meclislerinin yetkilerinin hiç bir 
şekilde hiç bir kuvvete devredilemiyeceği esası
nı kabul ediyoruz ve yine Anayasanın bir mad
desinde bütün kanunların Anayasaya aykırı ola-
mıyacağını da, Anayasamızın getirmiş olduğu 
bir madde ve ilke olarak kabul ediyoruz. Bu iki 
maddeyi karşı karşıya getirdiğimiz zaman de
mek M, hem yasama meclisleri kendi yetkileri
ni başkalarına devretmiyecek, fakat bu yetkile
rini kullanırken Anayasanın içinde kalmak su
retiyle, Anayasaya bağlı kalmak suretiyle ken
di tüzüklerine göre karar vermek zorundadır. 
Bu bakımdan egemenliğin kayıtsız, şartsız Bü
yük Millet Meclisinde olmuş olmasını da Ana
yasanın sınırlanmış olduğunu bu şekilde beyan 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Yalnız, biz Anayasa Mahkemesine gitsin, bu 
kanun Anayasaya aykırı ise, bunun yollan Ana
yasa Mahkemesine gitmektir. O halde Anayasa 
Mahkemesine gitmeden önce burada Anayasa-
münakaşasının yapılması yersizdir, şeklindeki 
iddialan da biz yerinde görmüyoruz. Esasında 
millî iradeyi temsil eden meclislerin güçleri, 
kuvvetleri çıkarmış oldukları kanunların cemi
yet ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermesi 
yanında, Anayasay da en uygun şekilde çıkarıl
mış olmasına bağlıdır. Bu bakımdan sık sık 
Anayasa Mahkemesi tarafından kanunların 
Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle iptal edil
miş olmasını biz meclislerin gücü bakımından, 
mânevi değeri bakımından da yerinde görmü
yoruz. 

Biz, hukuk tekniği ve hukuk görüşü içeri
sinde sade bir fikir beyanında bulunduğumuz 
için tahmin ederim ki, kıymetli arkadaşlarımız 
bizim bu görüşlerimi başka şekilde kıymetlen-
diremezler. 

Esasında, Türkiye'de bu lçanunun derhal çı
karılmasını ve bu kanunu bekliyen savcıların 
bulunduğunu, vatandaşların bulunduğunu, bâzı 
mağdur olmuş olan vatandaşlann haklarının 
ihlâl edildiğini, bu yüzden de bu kanunun biran 
önce çıkanlması lüzumunu bu kanunun ilk gö
rüşmesinde yapmış olduğumuz konuşmamızda 

beyan etmiştik, bugün de aynı kanaati taşıyo
ruz. 

Ancak, soruyoruz, diyoruz M, madem ki, 
daha önceki görüşmelerde muhalefet kanadına 
mensubolan arkadaşlarımızın ifadesinde yerine 
bulduğu ve bugün de tekrar görüşülmek üzere, 
Anayasanın 93 ncü maddesine göre yetkisini 
kullanan Sayın Cumhurbaşkanının veto edişinin 
ışığı altında niçin etminat olarak kabul edilen 
ve teminata kavuşturulması istenen savcıların 
atanmalarında, tâyinlerinde yedi kişilik atama 
komisyonundaki üyelerin dört tanesinin temi
natlı savcı olmaması üzerinde ısrar edilir? Bu
nu bu yönden mütalâa etmek suretiyle, kıymetli 
Komisyona bu kanun tasansmın iade edilmek 
suretiyle yedi kişiden dört tanesinin savcı ola
rak kestirilip atılmasının hukuk anlayışı bakı
mından, iktidarlara yaraşır tolerans bakımın
dan da yerinde olacağı kanaatini taşımakta
yız. 

O. H. P. nin daha önceki yıllarda yapmış ol
dukları icraatı eleştiren A. P. bu görüşünde 
belki haklıdır, C. H. P. nin iddialan da kendi 
yönlerinden haklıdır. O halde iki çelişik fikir ve 
zıt fikir karşısında ısrar etmemek suretiyle dör
de çıkanlmasının biz faydasına inanıyoruz. 

Adalet Bakanlığı esasında, evet siyasi bir 
makamdır. Her Adalet Bakanının değişmiş ol
ması ile birlikte müsteşarların da değişmiş ol
duğuna şahidoluyoruz. Her ne kadar müsteşar
lar, zatişleri genel müdürleri birinci sınıf hâkim 
teminatına ve sıfatına haiz gibi görünürler ise de 
hukukan, tatbikatta ve fiiliyatta böyle değildir. 
Bu tamamen bakanlığa bağlı, bakanlığın emrin
de idari işler yapan, idari görev yapan insan
lardır. Bunlan en halisane bir şekilde düşünen 
Adalet Bakanlarının çalışmış olması sırasında 
bile daima kendilerini ithamdan kurtaramazlar. 
O bakımdan adalet mekanizmasının ve savcılık 
müessesesinin teminata kavuşturulması yönün
den biz daha önoeM görüşümüzü burada yine 
teyiden ifade ediyoruz. 

Esasında savcılık müessesesi Cumhuriyet ta
rihinden sonra memleJketdımizin adliyesinde bü
yük vazifeler görmüş ve ük kuruluş yıllarında 
Adalet Bakanlığı yapmış olan merhum Mahmut 
Esait Bozkurt'un da ifade buyurduklan gibi, 
bugün de savcılar Anadolu'da ve Kars'ta çalı
şan, çiftçilik yapan insanların sabanından tutu-
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muz da, Kars'ita yaşıyan yetim insanların göz 
yaşlarından dâhi mesut olan insanlardır. Bun
lara teminata vermek mecburiyetindeyiz. Bun
lar teminata kavuşturuldukları zaman Adalet 
Bakanlığı da teminata kavuşturulmuş olur, her 
türlü tenkidlerin dışında kalır. Bu olgunluğu 
göstenmesdni biz A .P. ikidanndan bekliyoruz, 
Sayın Adalet Bakanından ve Komisyondan bek
liyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku

rulu Kanununun 77 ve 89 ncu maddelerini de-
ğiş'tiren 1 nci madde üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

Birinci madde ile ilgili iki şekilde takrirler 
verilmiştir; bir kısmı tâdil edilen 77 nci mad
de ile alâkalı, diğer takrirler ise 89 ncu madde 
ile alâkalıdır. 

ISayın Turhan özgüner 77 nci maddenin tâ
dili ile ilgili, ISayın Yusuf Ziya Yılmaz 77 nci 
maddenin tâdili ile ilgili, Sayın Vahit Bozatlı 
Yi nci maddenin tâdili ile ilgili, Sayım Gıyasettin 
Karaca 77 ve 89 ncu maddelerin (tâdili ile ilgili, 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu 77 nci madde ile ilgili, 
Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ve Sayın Mehmet 
Nıetyil Oktay, 77 nci (madde ile ilgili, Sayın Ke
mal Kaya 77 nci madde ile ilgili, Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu ve Sayın Mehmet Nelbil Oktay 
89 ncu madde ile ilgili, Sayın Kemal Kaya 
89 ncu madde ile ilgili, Sayın Kemal Kaya 89 ncu 
madde ile ilgili tâdil teklifleri vermişlerdir. 

Tâdil teklifi sahiplerinin teklif ve takrir
lerini izah etme hakları da göz önlünde bulun
durulur. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Takririmiz 
var efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. Takrir sahiplerinin tak
rirlerini izahları icabetmaktedir. Mesai saatimiz 
bitmiştir.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Görüşmele-
ıiıı devamı hakkında bir önergem var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Görüşmelerin devamı hakkın
da bir takrir var. Eğer temsıibederseniz devam 
ederiz. Tensilbetimezsenliz daha müsait bir ze
minde takrirler okunur, arkadaşlar geniş im
kânlarla konuşurlar. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tamamı görüşülüp netıiceleninceye 
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kadar görüşmelerin devamını öneririm. 
Saygılarımla. 

Turhan özgüner 
İçel 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?. Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyetnlıer... 
Kabul edilmiştir. 

Takrirleri okutuyorum. 
Sayım Başkanlığa 

77 nci maddemin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştir ilmesini teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Turhan özgüner 

içel 
Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcı 

yardımcıları ve Cumlhuriyet -savcı yardımcıları
nın atama ve nakilleri, Cumhuriyet Başsavcısı
nın başkanlığımda en kıdemli birinci sınıfa ay
rılmış 15 savcıdan kurulu Yüksek Savcılar Ku
ruluna aittir. 

Birimci fıkradaki görevi yerine getirebilmek 
için, Yüksek Savcılar Kurulunun savcılarla 
ilgili her türlü bilgi, Adalet Bıakanlığmca, bu 
kurula verilir. 

Adalet Bakanı, Yüksek Savcılar Kurulunun 
kararlarına karşı Danıştaya dâva açabilir. 

'BAŞKAN — Aynı mealde olanları okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun 77 nci maddesinin aşağıda olduğu şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim: 

Madde 77. — Cumhuriyet savcı yardımcıları, 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ve Cumhuri
yet savcıları birinci sınıf savcılardan kıdem esa
sine göre kurulu, 15 yüksek savcıdan kurulu 
Yüksek Savcılar Kurulu tarafından atanır ve 
nakledilirler. 

Yusuf Ziya Yılmaz 
Adıyaman 

Sayın Başkanlığa 
Savcılarla ilgili bu kanunun birinci maddesi 

içinde yer alan 77 nci maddenin birinci fıkrası
nın «müteşekkil» sözüne kadar olan kısmının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve kabulünü 
ar^ ve teklif ederiz. 

Madde 77. — a) Cumhuriyet savcıları, Cum-
| huriyet Başsavcı yardımcıları ve Cumhuriyet 
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savcı yardımcılarının atama ve nakilleri, Cum
huriyet Başsavcısının başkanlığında en kıdemli 
birinci sınıfa ayrılmış 15 savcıdan kurulu Yük
sek Savcılar Kuruluna aittir. 

b) Yüksek iSavcılar Kuruluna, savcılarla 
ilgili bilgileri Adalet Bakanlığı vermekle görev
lidir. 

VaJhit Bozatlı 
Sivas 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ben 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hanginize vereceğiz takrirleri 
bir kere okuyalım da ondan sonra.. Yani, hepini
zin takrirleri biribirine benziyor. 15 kişisiniz, 
hepiniz laynı şeyi izah edecekseniz, üç takniır sa
hibi blvbirinize katılın da.. 

Millet Meclisi ıSayın Başkanlığına 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 77 nci maddesinin birinci maddesinin kurul 
adedimin, (Bir Yargıtay ikinci Başsavcısı baş
kanlığında, üç Yargıtay Cumhuriyet savcı yar
dımcı ve Adalet Bıaikanılığı Müsteşarı, Zaıtişlerıi 
Genel Müdürü ve Ceza İşleri Genel Müdürü ve 
Ceza İşleri Genel Müdüründen müteşektkliıl) ol
masını teklif ediyorum. 

Mevlût Ocakcıoğlu 
Niğde 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları Yüksek Savcılar Kurulu Birinci 
Başkanının başkanlığında olmak üzere Savcılar 
Kurulunun bölüm başkanlarında ad çekmek su
retiyle üç kişiyle, Adalet Bakanlığı Zatişlıeri Ge
nel Müdürü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdü
rü ve Teftiş Heyeti Genel Müdüründen müteşek
kil Atama ve Nakil Kurulunca aşağıda yazılı ol
duğu üzene »alınacak kesin karar gereğince Ada
let Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının or
tak kararnamesiyle atanır ve nakledilir.» 

Mehmet Nebil Oİktıay 
Siirt 

Hamda Hamıamcıoğlu 
Afyon KaraJhisar 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci 

maddesinin, Cumhuriyet savcılariyle Cumhuri
yet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Bıaşısıavcı 
yardımcılarının atama ve nakillerine ilişkin bi
rinci fıkrasında gösterilen Atama ve Nakil Ku
rulunun aşağıda bellvtilen şekilde değiştirilmesi 
hususundaki teklifimin Yüksek Meclisin oyuna 
sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Kemal Kaya 
Kars 

Madde 77. —Cumhuriyet savcıları, Cumhuri
yet savcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları Adalet Bakanlıığı Müsteşarının 
Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Başsavcı
sı, iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile Bakan
lık Zatişleri Genel Müdüründen müteşekkil Ata
ma ve Nakil Kurulunca aşağıda yazılı olduğu 
üzere alınacak kesin karar gereğince Adalet Ba
kanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak ka
rarnamesiyle atanır ve nakledilir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan birinci maddenin 77 nci 

ve 89 ncu maddelerinin aşağıda yazılı olduğu şe-
nkilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum 

Cumhuriyet Savcılığı meslekine atama, nakil 
ve geçici görevle çalıştırılması: 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısının başkan
lığında iki Cumhuriyet, ikinci Başsavcısı, altı 
Yargıtay 'Cumhuriyet Savcısı, Bölüm başkanları, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürü, Ceza İşleri Genel Müdürü, Zatiş
leri Genel Müdüründen müteşekkil Yüksek Sav
cılar Kurulunca Atama ve Nakil Komisyonunca 
yapılır. 

Altı Yargıtay Bölüm Başkanı, savcıların her 
iki yılda bir kendi aralarında yapacakları gizli 
oyla seçilirler. Başsavcının gaybubetinde, Cum
huriyet ükinci başsavcılarının en kıdemlisi, o da 
bulunmazsa diğerinin başkanlığında toplanırlar. 
Tâyin Ve ataımıallar, bu kurulca en geç iki ay 
içinde hazırlanacak yönetmelik hükümlerine 
göre yapılır. 
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(Madde 89. — 77 nci maddede yazılı Savcılar 
Kurulu, Ibu Kamunun 77 nci maddesinin birinci 
bölümümde yazılı görevlerine ilâveten, nakil 
ve geçici göriev ile tâyin işlemlerini yapar. Şu 
kadar ki, geçici görev süresi üç ayı geçemez. 

BAŞKAN — 89 nou madde ile ilgili tâdil 
tekliflerinin okunmasına devaan ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulunun 

89 ncu maddesinin, geçici yetkiye ait 2 nci 
fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde değiştiril
mesi hususundaki teklifiim'in Yüksek Meclisin 
oyuna sunulmasını artf ve teklif ederim. 

Kars 
Kemal Kaya 

Madde 89. — Bir yargı çevresinin savcısız 
(kaılmassını gerektiren vefıat, hastalık, ilgililerin 
görevlerini veya görev yerlerini terketmeleri 
gibi âcil hallerde dahi birinci fıkranın hüküm
leri dairesinde Adalet Bakanlığınca yetki ve
rilir. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu

nunun 89 ncu maddesinin geçici yetkiye ait dör
düncü fıkrasının aşıağıda beılinfcilen şekilde de
ğiştirilmesi hususundaki teklifimin Yüksek Mec-
IMn oyuna sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Kemal Kaya 

Madde 89. — Ancak görevi başında bulun-
mıyan Cumhuriyet Savcı veya Cumhuriyet Sav
cı yardımcısının uzun 'sürecek bir hastalığı 
bahis konusu ise dört aylık geçici yetki süresini 
bitirenin yerine başka birisine yeitki verilir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 89 ncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştdrilmiesini arz ve teklif ede
riz. 

Siirt Afyon Karahisar 

Mehmet Neibil Oktay Hamdi Haanamcıoğlu 
«Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak 

görevlendirilenler o yerde iki aydan fazla çalış
tırılamazlar. Cumhuriyet Savcısı veya Cumhu
riyet savcı yardımcılarına yılda bir defadan 
fazla yeitki verilemez.» 

BAŞKAN — Konuşma süresiyle ilgili bir 
takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmacıların konuşmalarınım beş dakika 

ile taihdidini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

BAŞKAN — Takrir hakkında konuşmak is-
tiyen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, Sayın özgüner'in ve Sayın Yusuf 
Ziya Yılmaz'in ve Vahit Bozafclı'nın takrirleri 
aynı mahiyeti taşımaktadırlar. Sayın Bozatlı, 
görüşmüşlerdir. Birbirinize ihıtihak ediyor mu
sunuz efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Değişik za
ten Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî yazılış bir olmaz, aynı 
kalıptan çıkmadı, ama mânası bir. üç tane tak
ririn anafikri de bu istikamette. Çünkü, diğer 
takrirler değiştiriyor, müsavi olmasını işitiyor, 
ama sizinkiler, müstakilen savcılar sınıfından 
alınması fikriyatını kapsıyor. Yazılışta redakte 
edilecek zaten, Genel Kurulca kabul edilince. 
Bir arkadaşa katılmasını rica edeceğim, aynı 
konuda üç arkadaşa söz verme külfetini tahmil 
etmeyiniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Arkadaşın tak
ririne katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Kime katılıyorsunuz efendim? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Diğer takrire 

katılıyoruz. Yani, söz istemiyoruz. 
BAŞKAN — Turhan özgüner beyin takri

rine mi, Yusuf Ziya Yılmaz beyin takririne mi 
katılıyorsunuz? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
iki kişiye söz vereceğim diiyorsunuz.. 

BAŞKAN — İki kişiye demedim efendim. 
Üç takrir bir mahiyette; iki takrir sahibinin 
bir arkadaşa katılması suretiyle konuyu izah 
etmelerini rica ediyorum. 

ıSayın özgüner, Sayın Yılmaz'in takririne 
mi Sayın Yılmaz Sayın özgüner'in takririne 
mi, katılıyorsunuz? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Efendim benim takririm tamamen farklı. 

BAŞKAN — Sayın özgüner'e katılmanızı 
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rica edeceğim. Çünkü, ben biraz önce kendisine 
imkân veremedim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, benim takririm tamamen farklı, 
eğer ben yanlış anlamadımsa... 

BAŞKAN — Peki efendim ikinize de vere
lim. 

Buyurun Sayın özgüner. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, devam 

ediyoruz efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, maruzatımı yerimden ifade etmeme 
müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Kifa

yeti müzakere takriri verildikten sonra ne ka
dar takrir verilirse verilsin, takrir sahiplerin
den bir kişiye veya hepsine söz vermeniz, İçtü
züğe göre mümkün değildir. 

BAŞKAN — Kısaca ifade ederler diye.. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bu 

Mecliste böyle bir teamül açılırsa, meselâ ben 
konuşamadım mı, bir takrir veririm, «Takririm 
hakkında söz istiyorum» derim. Bu, yanlış bir 
tutumdur, bunu ifade etmek istiyordum. 

Bu arkadaşımızın şimdi burada konuşması 
İçtüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun kara
rı böyledir. Komisyon Başkanı takrirlerin aley
hindedir. Takrir sahipleri kısaca takririni izah 
etmek hakkına sahiptirler. Teamül de Mecliste 
usuldür, usul de böyledir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
içtüzüğün 119 ncu maddesi sarih. 

BAŞKAN — Böyledir efendim. Eğer komis
yon katılırsa buyurduğunuz doğru, komisyon 
katılmazsa buyurduğunuz doğru değil. 

Buyurunuz Sayın özgüner. Yalnız beş daki
ka konuşacaksınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, konuşmayı beş dakika' ile tahdidettik. 
Yalnız, şunu arz edeyim; Tüzüğün 119 ncu mad
desi gayet sarih iken, bizden çok daha tecrübe
li Sayın Bağcıoğlu'nun.. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, dakikalarınızı 
buna hasretmeyiniz. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Takri
ri izah ediniz ve işimizi bitirip gidelim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Neden 
bağırıyorsunuz Sayın Yardımcı? Biz konuşma
ya hevesli değiliz, onu arz ediyorum. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Heves
li değildiniz de neden çıktınız? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Siz de 
ne konuştuğunuzu biliniz lütfen. Burada ko
nuşmaya hevesli değiliz. 

Arkadaşlarım, şurada şu saatte bu tasarı
nın kanunlaşması işin çaba gösterdiğimiz, öner
gemizle sabit. Beş dakika dediniz, beş dakika
ya da parmak kaldırdık; ilki dakika deyin ona 
da parmak kaldırırız, bunu arz etmek istiyo
rum. Şu saatte beş dakika içinde fikrimi 'izah 
edeceğim ve ineceğim, bu kanunun çıkışıma yar
dımcı olmaya çalışıyoruz. 

Arkadaşlarım, tasarının 77 nci maddesi için 
getirdiğimiz değiştirge önergesinde, tasarının 
getiriliş esprilinin Anayasa Mahkemesince bo
zulmasınla karşı, biz görüşümüzü sadece üç, dört 
adedi üzerindeki bir hesap oyunuyla değil ta
mamını savcıların teşkil edeceği bir kurul oıla-
rak ileri sürdük, yanü 7 kişilik atama kurulu 
olur, 10 kişilik atama kurulu olur, 5 kişi ola
bilir; ne olunsa olsun; bir savcının tâyini ve 
nakli için bir atama ve na|kü kurulunun mu
hakkak ki Aayasanın 137 nci maddesinde ön
gördüğü şekle uygun olmiası lâzımdır. Gerçi 
bunun da çeşjit çeşit tefsiri yapıldı, değişlik 
yönlerden münakaşası yapıldı, bunun izahı 
beş dakikaya ısığmaz. Bıiz, Anayasıanın 137 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki (teminat um
desine uygun olanak, atama ve nakli bahis 
mevzuu olan savcıların tâyin ve nakilleri, bi
rinci sınıf savcılardan kurulu bir kurul tara
fından yapılmalıdır, diyoruz. 

Arkadaşlarım, bunun için 77 nci maddenin 
birinci fı)krasında, savcıların atlama ve nakille
rimi birinci sınıfa aynilnuş 15 savcıdan kurulu 
Yüksek Savcılar Kuruluna vermeyi, Anayasa 
Mahkemesinin bozma esprisine ve Sayın Cum
hurbaşkanının vetosundaki espriyle uygun ola
rak getirdik. Buna nağmen Yüjksek Kurulunuz 
buna iltifat eftmiyebi'lir. Şurıaba çaba göste
ren arkadaşlarımı görüyorum, çoğu bu mesle
kin mensubu, savcılıktan, hâkimlikten, avu-
katlajktan gelmiş (arkadaşlardır, çoğumuz biribi-
rimizi tanırız. Arkadaşlarım, şu 45 sayılı 
Kanunun Anayasa Mahkemesinden iade ve 9a-
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yın Cumhurbaşkanının vetosuyla iadesinden 
sonra, meseleye artık bir particilikle değil de, 
biner hukukçu görüşüyle samimiyetlle leğilıeilim. 
önerge, C. H. P. kanadından mı gidiliyor, A. P. li 
arkadaşşlarımın - buna hiç ihtimal vermiyo
rum- «Madem C. H. P .den geliyor (aleyhte 
parmak kaldıralım», G. P. den mi geliyor, A. P. 
lıi C. H. P. larkadaşlarımın «lalıeyhte rey vere
lim» şeklindeki düşüncelleri bizleri neticeye 
ulaştırmaz larlkadaşlarım. 

«Biz kâhin miyiz?» diyeceksiniz; efendim 
Anayasa Mahkemesi yine bozar... Kâhin ol-
maJk gerekmez, 137 noi maddenin 1 nci fıkra
sı çok sarih, «Teminat» demiş. Teminat dedi
ği halde, 4 ünü Adalet Bıajkanhğınm mıemuruna 
vereceksiniz, üçünü ısiavcıya vereceksiniz; 4 e 
3... Ganim bu iartık, laçık. Kâhin mi olmak lâ
zım bunu Anayasa Mahkemesinin yeniden iıade 
>edıip etmiyeceği hususunda konuşmak liçin? 
Anayasa Mahkemesi bozmuş, göndermiş lamıa, 
buma Tlaqınıen yeni bir tasarı ile geldik diyorsu
nuz. Yoolk, yeni tatarı dediğiniz de aynı.. De
ğişik öllanı sadece bir şiekil bakımından, temi
nat bakımından hiçbir sey getirememişsiniz. 

Aniavasıa Mahkemesinin rakam oillarak bir 
latama kurullunun 4 - 3 - 8 olduğu üzerinde 
durnıadığı maılûm. Teminat ollarak, Anayasa
nın 137 nci maddesinin 1 nci fıkriaısmdaki temi
natın vedlm'edigini öngören bir bozma kararı 
karsısında, 4 tane memurla, onun tâyinini vam-
oasınız savcılara k^rsı, 3 tane o savcılardan 
lalın, 7 kişilik kurulfîa teminat getirdim de-
mielk. konuşlan laırkadıaslarnn êüıen *a»anyı zoıia-
M müdflfaJa flflrurıeıtiinden 8lerü geflür kanısmdıa-
yız arkadaşlarım. A^a bu bir sev kapandırmaz, 
su ısai<*ti1ı<vru, günleri. Yüne TVEwWıse kavbıettMr. 
ttsMik. An°,mfa% M^hkernesi'nden bnır kere da
ha bozulursa, yine de uzunca bir zamlan !kıay-
bına vesile verir. Ancıak, kasdınız, Yüce Mec
listen çıkan kanunlara riağmıen, işte ne yapalım 
kanun çıkarıyoruz ıamıa Anayaısa Mahkemesi 
bozuyor şeklinde, bu milleti Anayasal {kuruluş
lara karşı, Anayasal kuruluşları çıiırkin gös
terme çüzgiisinıe getirmek kaisdı mıdır. Dilim 
buma varmıyor ama bu, bu raddeye geliyor ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, süreniz bütti 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

T BAŞKAN — Toparlama değil, kesin efen
dim. Çünkü iki dakika geçti. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Cümle
mi tamamlayayım müsaade ederseniz. 

Arkadaşlarım, tekrar ediyorum, bu kötü 
kasdın (içlinde hiçbir Yüce Meclis üyeslinin bu-

I l'unmadığına işaret ıetme|ktıi maksadım. An-
I oak, böyle bir kararın bozulmak ihtimali çok 

büyük iken, (ihtimal değil zaten, görünmek
tedir, 4 e 3 deyince; yanılıybrum belki) böyle 
bir münakaşanın yapılışında A. P. kanadını teş
kil edenler % 100 bunun aksinle, muhalefeti teş
kil edenler aksine müdafaa yaparken, geliniz 
hu|kukçular olarak bir noktada hürieşjelim arka
daşlarım: Şu hüküm teminat veriyor mu vermi
yor mu? Vermiyor kanaatindeyiz, aksi iddiada
sınız, amıa ben zoraki bir müdafaanın içinde
siniz kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı Sayın özgüner'in 
takririne iltihak etıtiğine göre, Sayın Özgüner'
in takririnıe Komisyon, Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Bas
kın, hiçbirisine katılmıyorum. 

BAŞKAN — Katıldınız efendim, ben ifade 
öttüm, zapta geçilirdim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın 
Özgüner'in takribine katılmıaJdığını ifade ettiler, 
Sayın Özgüner takririni kısaca iaalh buyurdular. 
Tak:*rin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz iad5yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
!KT.\.. Kabul (edilmemiştir efendim. 

Buyurun Sayın Yılmaz, takririnizi izah et
mek üzer'e. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yı r. Bıaskan, muhterem 'arkadaşlarım; suç ve 
icı^'uyu mrahkeme huzuruna çıkarmak ve meraı-
'Mh?i% asaylşinıi temin etmekle götfevlli Cumhurü-
v̂ *. savoıüıarmm tıeminatı hakkında aylar de-
nVıT rriir»̂ ıprr değiü, »evcillerdir bir kanun çıkarmak 
n-,-, /̂r̂ rln'gte mümkün olmuyor. 

Anavaısıanm alpta! gerekçesinde, savcıları si
yasi baskıdan uzak tutmak gayesi vardı. Si-

I yasli baskıdan uzak kalmak isıe, ancak müsta-
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kil bir kurul, yani polıiıtıi|k bir merciin tâyin et-
itıiği bir kurul değil, tamamen yüksek sav
cılardan kurulmuş bir heyet tarafından tâyin 
ve terfileri yapılması ile mümkün olur ve bu 
takdirde teminat sayılabilir. 

Şimdi bu kürsüden Sayın Tekinel arkadaşı
mız, Müsteçıar ve Zatişleri Umum Müdürünün 
ve diğer EaJkanlık memurlarının Bakana bağlı 
olmadığını, Bıakanın bunlar üzeninde tâyin ta
sarrufu ille saJlâbiyeıttiar olmadığını beyıan ettiler. 

Bdia Türkiye'de birkaç ay evvel, Yüksek De
netleme Kurulu üyelerinin başına gelen hâdise
leri yakinen bilen tömıseıleriz. Danıştaydan ka
rar da 'aldılar, fıajkaJt maalesef bu Yüksek De
netleme Kurulundaki üyeliler yerlerine getürille-
nnedMer. Bu Bakanlıkta çalışıan Zatıisleri Umum 
Müdürünün, Ceza İşleri Umum Müdürünün, 
Müsteşarın basma bu kabîl bir davranışın 
gelmliyeceğini kimse iddia edemez. Bu itibarla
dır ki biz bunu teminat niJteliiğiindıe görmüyo
ruz. 

Savcının zili çaldığı zaman, «size bir sinema 
bileti ayırdık» veya «bir tiyatro bileti ayırdık, 
buyurun» demezler; «Falan dağın başında bir 
adam vuruldu, buyurun» derler, «Palan yerde 
yangın cılktı, üç iadam yandı» derler. Binaen-
ıaioyh ağır şartlar altında çalışan bir müessesedir 
savcılık müessesesi. Bunu bir de siyasi bas
kının altında tuttunuz mu, ne suçtan ne de suç
ludan bahsetmenin imkanı olmaz. «Kalk» de-
dıiğtinıiz yerde kalkacak, «otur» dediğiniz yerde 
oturacak... Aksi takdirde savcı kendi huzurunu 
bulamıyaöak, kanunları tatbik etmekte güçlük 
çekecek, bir tarafta ırzı ayal, bir tarafta vic
dan muhasebesi içerisinde (kalacak. Biz öyle 
biir teminat istiyoruz ki, savcıyı bu gibi hare
ketlerin dışında bırakacak ve suçluyu bizatihi 
takibedecsk ve rejıimıin temeline oturtulması 
için kim nle suç işlemişse onu takibedebiliecelk 
bir teminat olsun. 

Bu teminatın mânası da budur. Bu kürsüde 
-ben ysni bir Barlömanterim, yedi sekiz ıay ol
du geldiğimiz - her zaman asgari mitefreıreklerde 
birleşelim diye muhalefet ve dkMdar tarafından 
söz edilir. Benim anladığım mânada »asgari 
müştereklerin en tteJbiîsi budur. Buradıa birleşe
lim. Yarın veya öbür gün başjka bir iktidarın 
gelmiyoceğini kim iddia edebilir? Demek de
ğildir M bu, muhalefet partileri mutlak surette 

iktidarı yıpratmak için bu davranışın içinde
dirler. Eğer istikbale muzaf sağlam bir te
mel atmak istiyorsak, savcıların atanmalarını 
Yüksek Hâkimler Kurulu gibi müstakil bir ku
rula tevdi edelim. Bu şekilde en ulvî bir vazife 
ve en ulvî bir hizmet ifa etmiş oluruz. 

EAŞKAN — Sayın Yılmaz, bağlayın görüş
lerinizi. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Biz 
bu kanaatteyiz, hepinizi saygılarla, hürmet
lerle selâmlar, ©ski bir savcı olmam hasebiyle 
de heyecanımı bağışlamanızı bilhassa istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu 
ıef endim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, katılmıyoruz. Arkadaşımızın Yüksek De
netleme Kurulu ile ilgili olardk vermiş olduğu 
misalle hâdisenin bîr ilgisi oyktur. Adalet Ba
kam değiştiremez, çünkü kanunlar müsait 
değildir. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Yılmaz'm takririni okumuştuk. 
Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Mevlüt Ooakçıoğlu, takririnizi izah 
buyuracak mısınız efendim. Komisyon katılmı
yor değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hüjkümeıt katıl
mıyor. Buyurun Sayın Ooakçıoğlu. 

MEVLÜT OOAKÇIOĞLU (Niğde) — Aziz 
arkadaşlarım, iptal edilen hüküm, İsmail 
Hakkı Beyin de izıah etti | i gibi 2556 sayılı Ka
nunun 63 ncü maddesi ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin iptalle bertaraf edilmek istenen 
hususu ve teşeldriiBeri savcıların tâyin ve nakli
ni yapan Müdürler Kuruludur. Son şjekliyle 
tatbik edilen bu usul, bu maddeler iptal edil
mek suretiyle bertaraf edilmek üstlenmiştir. 
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Şimdi, Sayın Hükümet getirdiği tasan ile 
eski hükümde değişiklik yapıldığını söyler ve 
bâzı (arkadaşlarımız da bu fikri desteklerler. 
Şimdi, lağırlık Adalet Bakanlığında kaldığı 
müddetçe, Anayasa Mahkemesince yapılmıalk 
istenen değişiklik getirilmiş olmuyor. Yani, ye
ni abama ve tâyinlerde 'ağırlık, Adalet Başkan
lığında kaldığı sürece, getirilen 'sistemin Mü
dürler Kurulu ile bir farkı olmuyor. 

Bu bakımdan biz, Anayasanın 137 noi mad
desinin istediği teminatın savcılara bu suretle 
getirildiği (kanaatinde değiliz. Ayrıca ben şah
san, bu çeşit kurulların içerisinde tecrübeli 
idarenin de bulunmasına taraf tıanm. Bu se-
ısiebeple, latama ve nakil kurulunun yedi kişi
den teşekkülünü ve iptal ile istenen hususun da 
yerine getıirilnıesıi için dört kişinin savcılar mü
essesesinden, üçünün de Adalet BiaJkanlığından 
getirt mestinin uygun olduğu ve meselemizin de 
bu suretle ortalama bir şelkilde halledileceği 
kanaatindeyim. Esasen daha evvel A. P. li ar-
kadaşlıarımdan bâzıları da gerek komisyonda ve 
gerekse sair suretteki konuşmalarımızda buna 
'taraftar idiller. Böylece orta bir yol bulursak 
iyi olur ve bu meseleyi de halletmiş ve neti-
oelendiırmlş oluruz. Fikrime ve tekliffan© işti
rak etmıeniai rica ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt. Ocakçıoğlu'nun 
izahatını dinlediniz. Takririne Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. Dikkate alınması husu
sunu oylarınıza iarz ediyorum. Kabul1 eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ile Mehmet Ne-
bil Oktay'ın 77 nci madde ile ilgili takririne Hü
kümet katılmıyor, Komisyon katılmıyor. Tak-
ri'r okunmuş idi. Dikkat© lalmması hususunu 
oylamnı^a 'arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-
bıu! etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kemal Kaya tarafından verilmiş 77 
ve 89 ncu maddelerle ilgili üç takrir vardır. 
Takrirlere Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Sayın Kemal Kaya takrirlerini izah etmek üze
re buyurun; üç takriri de bir arada izah etme
nizi rica edeceğim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlar, biz burada savcıların, 
Hâkimler gibi teminatlı olduğunu veya bağım
sızlığı hususunda her hangi bir iddiada deği
liz. Şunu arkadaşlarıma hatırlatayım ki, Cum
huriyet Savcılarının özlük işleri, 45 sayılı Ka

nunun 71 nci maddesindeki birinci ve ikinci 
bölüm olan «Savcılar Kurulu» ile, «vazifeleri» 
ile tesbit edilmiştir. 

Benim burada bu teklifte bulunmamın sebe
bi, 71 nci maddedeki Savcılar Kurulu iki ve
kâlet mensubu, üç de savcıdan meydana gelmek-
melktedir. Kanun tekniği bakımından bu atama 
kurulunun da aynı şekilde Teftiş Heyeti Reisi 
ve Ceza İşleri Umum Müdürü çıkarıldığı tak
dirde, üç savcı ve iki Vekâlet mensubu kala
cak ki, bu aynı zamanda 45 sayılı Hâkimler Ka
nunum 70, 71 nci maddelerine uygun düşecek
tir. 

Size şunu da arz edeyim ki, Anayasa Mah
kemesinin kararı da bir Yüksek Mahkeme ka
rarıdır, her zaiman üzerinde münakaşa edilebi
lir. Savcılar o kadar bağımsız değil M, hattâ 
Anayasanın 68 nci maddesi «Hâkimler, subay
lar, astsubaylar ve askerî memurlar istifa et
medikçe Türkiyenin hiçbir yerinde seçime gire
mezler» demiştir. Yani savcıyı hâkimler dışımda 
tutmakla da savcının bağımsız olmadığını gös
termiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kisveye bakın, savcı 
duruşmada, hâkim de duruşmada. Birisinin 
göğsünde kordon vardır, birisi kordonsuzdur. 

Bunun sebebi, onun bir yere bağlılığını 
gösterir. Onun bağli olduğu yerde Adalet Ba
kanıdır. Komutanların emir subaylarının da 
göğüslerinde kordon vardır. Savcıların Adalet 
Bakanının emrinde olduğu o kordonuyla da sa
bittir. 

önlergemi kanun tekniği bakımından teklif 
ediyorum, kabulünüze mazihar olursa, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kemal Kaya'-
ıım kısa izahatını Genel Kurul dinledi. Sayın 
Kemal Kaya, okunan takririyle 77 nci maddede 
değişiiıkİLÜk yapılmasmı istemektedir. Komisyon 
ve Hükümet takrire katılmamaktadır. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

iSsyın Kemal Kaya'nm yine birinci mad
deyle, tadile uğrayan 89 ncu maddeyle ilgili bir 
takriri var. Bu takrire Hükümet Ve Komisyon 
katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 
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ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılımyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıüı-
mıyor. Dikkaifce alınıp alımmaıması hususunu oy
larınıza arz edeceğimi. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Yine Sayın Kemal Kaya'nın 89 ncu maddey
le ilgili geçici görev bakımından bir takriri 
vardır. 

Sayın Kemal Kaya'nın takririne Komisyon 
katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim, 

Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ve Mehmet Ne-
bil Oktay'ın 89 ncu maddeyle ilgili takrirleri ev
velce okunmuştu. 

Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını arzu edenler.. Alınmamasını arzu eden
ler... Dikkate alınmaması kabul edilmiştir. 

Sayın Gıyasettin Karaca tarafından veril
miş takrir hem 77 nci hem 89 ncu maddeyi kap
samaktadır. 

Sayın Karaca, izahat buyuracakmısınız efen
dim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Turhan özgüner ve ismail Hakkı Bir
ler tarafından müştereken verilmiş bir takrir 
vardır. Takriri okuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
89 ncu maddenin, ikinci fıkrasındaki (en kı

sa süre) deyiminin (10 gün) olarak değiştiril
mesini teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

Turhan özgüner İsmail Hakkı Birler 
içel Tokat» 

Bu takrire Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Bu en kısa 
süresinin mânası 10 günden daha önceyi kasdet-
mektedir. Bu itibarla katılmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — izah edebilir 

miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — En kısa süre, 

şüphesiz iyi niyetle çok da kısa olabilir ama, 
bunun âzamisini bir 10 gün olarak tahdideimek, 
herhalde isabetli olur zannederim. Taikdir Yüce 
Heyetindir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor gerekçe

sini izah, etti. Sayın takrir sahibi de oturduğu 
yerden takririnin gerekçesini ileri sürdüler. 

Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 
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Takrirler bitmiştir. Birinci madde ile 77 nci 
ve 89 ncu made müştereken tadile uğramakta ve 
müştereken müzakeresi yapılmış bulunmakta
dır. Bu sebeple, birinci maddeyle değiştirilmek
te olan 77 nci ve 89 ncu maddeleri, okumuş 
olduğumuz maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 90 ve 95 nci maddeleri aşağıda 
yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir : 

Adaylık : 
Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 

adaylığa kabul etmek, hâkim ve savcılık meslek
lerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına ka
dar geçen süre içinde yetiştirmek, haklarında 
disiplin cezası uygulamak, adaylığa son vermek 
ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Bakanlı
ğına aittir. 

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

İkinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edi
lenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 
suretiyle tesbit olunur. Bunlardan hâkimlik 
meslekine ayrılanların ad çekmeleri ve atanma
ları Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Savcı* 
lık meslekine ayrılanlar ise Adalet Bakanlığınca 
ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, Başbakan 
ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile atanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya sav
cılık mesleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve savcılık meslek
lerinden bakanlık hizmetlerine almanlar, Adalet 
Bakanının veya kendilerinin istekleri üzerine 
Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesleki 
içinde veya 77 nci madde gereğince savcılık 
meslekinde bir göreve, bakanlık hizmetlerinde 
iktisabettikleri haklar alınmak suretiyle atana
bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

İkinci maddeyi, 90 ve 95 nci maddelerle bir
likte tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun 1 nci mad
desi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi 
gereğince teşekkül edecek olan atama ve nakil 
kurulunun Cumhuriyet Başsavcılığına mensup 
asıl ve yedek üyelerinin seçimi bu kanunun yü
rürlüğe girdiği günden itibaren en geç 15 gün 
içerisinde yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

— 158 — 
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Kanunun tümü üzerinde lehte Hasan Tos
yalı, aleyhte Sayın Yusuf Ziya Yılmaz söz iste
mişlerdir. 

Buyurun, Sayın Tosyalı (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Son söz olarak yapacağım konuşma için 6 
sayfa yazı hazırlamıştım, fakat umumi arzu 
üzerine, konuşmamı gayet kısa olarak yarım 
dakika içinde bitireceğim. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, kabul buyurduğu
muz kanun, memleketimizin içinde bulunan adlî, 
sosyal, idarî bütün düzensizlikleri, anarşiyi ön-
liyecek şekilde icraya, memur statüsünde 
olan savcıyı tâyin yetkisi vermektedir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) bu sebeple, bü
yük bir boşluğu doldurmuştur. 

Ziya Paşa'nın bir sözüyle sözüme nihayet ve
receğim. Yol bakımından ulaşamadığın yer be
nim olmadığı gibi, yargı görevi yanında, çok 
daha fazla ağır basan idarî göreviyle savcıyı 
tâyin edemeyen, memuru tâyin edemeyen hükü
met de hükümet değildir, veyahutta bunun 
tersi. 

Muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh, İcra
nın en büyük, en keskin kılıcı savcıdır. Savcı
yı, dilediği yere tâyin edemeyen, savcıyı diledi
ği yerde kullanamıyan bir hükümet, Anayasamı
zın 105 nci maddesi gereğince icra görevini ya
pamaz. Binaenaleyh, kabul buyurduğumuz ka
nun çok yerindedir, vatana millete hayırlı ol
sun. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. («Bravo» ses
leri, akışlar). 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, bu
yurun efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Ben vazgeçtim efendim, benim yerime Birler 
Arkadaşım konuşacak. 

BAŞKAN'— Sayın Birler, buyurun efendim, 
aleyhte. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İki günden beri, Savcılar Kanunu adiyle 
anılan, 45 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler
le ilgili Hükümet tasarısını görüşüyoruz. 

Konuşan hatip arkadaşlarımızın pek çoğu 
işaret buyurdular: «Bu kanun bir an evvel çık
malıdır». Bu hususta hiç bir ihtilâfımız yok. 
Ancak, bu kanun bugün değil, 15 Haziran 1968 
tarihinde çıkmalı idi. 

Aziz arkadaşlarım, iktidarın bu kanun konu
sunda, bu kanun vesilesiyle bir müessese hak
kındaki ciddî tutumunu gözlerimizin önüne ser
mek için kısa bir tarihçe yapacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
18 . 12 . 1967 tarihinde iptal kararını verdi 
ve yürürlük tarihi olarak da 15 Haziran 1968 
tarihini tesbit eıtti. Yani 15 Haziran 1968 tari
hine kadar bu kanunun yeniden tedvinedilip, 
Meclislerden geçirilmesi lâzım idi. 

Hal böyle iken, Adalet Partisi İktidarı ve 
onun Adalet Bakanı, ancak 27 . 7 . 1968 tari
hinde bir tasan hazırlayabilmiş, bunu da 
24 . 3 . 1969 tarihinde, bir seneyi aşkın bir za
man sonra, ancak Meclislere sunabilmiştir. 
24 . 3 . 1969 tarihinde Millet Meclisinde görü
şülmeye başlanan Hükümet tasarısı, 1969 Mayıs 
sonunda Meclislerimizin bildiğiniz sebeplerle 
alelacele tatile sokulması sebebiple ve bilâhara 
yapılan seçimler dolayısiyle kadük olmuş
tur. 

Yeni seçimler yapılmış, Ocak 1970 içerisinde 
tasan yeniden Hükümet tarafından Meclise 
sevk edilmiştir. Bu tasan, komisyondan geçtik
ten sonra Yüce Meclisimizde görüşüldü O za
man, tümü üzerinde yaptığım konuşma şöyle bir 
şey söylemiştim: Bu kanun, bu şekliyle kabul 
edilecek gibi gözüküyor, ama bilesiniz ki, bu 
kanunu biz bir defa daha görüşmek mecburiye
tinde kalacağız ve üzülerek ifade edeyim ki, 
ben bir kehânette bulunmamıştım, inandığımı 
söylemiştim ve dediğim oldu. 

Aziz arkadaşlarım, gerek bütçe konuşmaları 
sırasında, gerekse bu kanun vesilesiyle konuşan 
bâzı arkadaşlarımız mütemadiyen şunu söyler
ler: «Şu, Anayasaya aykındır; Anayasa bunu 
bozar demeyiniz. Diyorsunuz, ve asıl tuhaf olan 
da, siz dedikçe Anayasa Mahkemesi bozuyor.» 

Değerli arkadaşlarım; biz böyle dediğimiz 
için Anayasa Mahkemesi bozmuyor. Anayasa 
Mahkemesinin bozacağını önceden bildiğimiz 
için de biz söylüyor değiliz. Bu kanun huzuru
nuza, Anayasa Mahkemesinden iptal edilerek 
gelmedi, Sayın Cumhurbaşkanının vetosu ile gel-
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di. Şimdi, lütfen cevap veriniz; insafınıza sığı
nıyorum, ben geçen seferki konuşmamda, «Bu 
kanunu yeniden müzakere zorunda kalacağız» 
derken, Sayın Cumhurbaşkanının bu kanunu 
veto edeceğini önceden mi biliyordum da öyle 
konuştum, yoksa, ben öyle söylediğim için, ha
tırım kalmasın diye mi Sayın Cumhurbaşkanı 
bu kanunu veto etti? Aziz arkadaşlarım, bu 
mantığı değerlendirmeyi sizlerin takdirinize bı
rakıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; halen Türkiye'de 45 
yerde savcı yoktur, savcılık müessesesi yok
tur; ama bu, bugün yok değil, iki seneden beri 
yoktur. Sizin iki sene boyunca Adalet Bakanlı
ğınızı yapan kişi, bu vazifesi süresinde gereğini, 
gerekli teşebbüsleri ve çalışmaları yapmamış; 
şimdi yeni vazife alan bir Adalet Bakanının sır
tına yüklenmiştir. Adalet Bakanlığı sadece şu 
kanun sebebiyle bir keşmekeş içindedir. Bâzı 
arkadaşlarımız buyururlar ki, «Asayişsizlikten 
şikâyet ediyorsunuz, bu kanunun bir an evvel 
çıkmasına da engel oluyorsunuz» hayır engel 
olmuyoruz. «Asayişsizlikten şikâyet ediyorsu
nuz. Bu kanunla savcıların tamamen bağımsız 
hale getirilmesini istiyorsunuz. Asıl asayişsizlik 
o zaman başlayacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım; asayişsizlik, savcıla
rın teminatlı veya teminatsız oluşu ile ilgili de
ğildir. Sayın Devlet Bakanı, Adalet Bakanı sı-
fatiyle bilhassa seçimlerden bahsetti. Seçimler, 
seçimler, seçimler oluyor ve bu seçimlerde sav
cılar bir araya getiriliyor. Bizzat Devlet Bakanı 
burada misâl vermiştir; seçimlerde, Türk Ceza 
Kanununun lâliklik ilkelerine aykırı, 163 ncü 
maddeye aykırı suçlar işlenmiştir, ama aynı kişi 
bugün de Hükümette'dir, hâlâ hiç bir takibat 
yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; asayişsizlik, savcıla
rın teminatı veya teminatsız oluşu ile ilgili de
ğildir. Asayişsizilik, suçların ve suçluların tek 
taraflı olarak takip edilmesi veya takip edilme
mesi ile ilgilidir. Siz kendinizi bu zihniyetten 
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kurtarabiliyormusunuz? beraber yapamayaca
ğımız, beraber olamayacağımız hiçbir mesele 
kalmaz. 

Aziz arkadaşlarım; benden evvel kanunun 
lehinde bir arkadaşımız konuştu. Elbet bir anla
yış meselesidir; hiç kimsenin anlayışına, ifade 
tarzına ve üslubuna değinmek, yermek, kınamak 
hakkımız değildir. Aziz arkadaşlarımı, ancak 
eski bir meslek mensufbu olarak ifade etmek is-
tiyorumki, Türkiye'de savcıların halen içinde 
bulunduğu durum, çıkarmakta olduğumuz ve çı
karmaya kararlı »olduğunuzu gördüğüm bu ka
nun en ufak bir şekilde değişmiyecektir. Savcı
lar bünyesindeki şikayetler, savcılar bünyeside-
ki huzursuzluklar ayniyle devam edecektir. 

Bulgun Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan 
ve getirdiğiniz kanunla Savcılar, Atama Nakil 
Kurulu'na girecek olan kişilerin şahısları muh
teremdir, ama hiç kimse baki değildir. Bunlar 
ilânihaye mevkilerini muhafaza edecek kişiler 
değildir. Yarın kimlerin, hangi ölçülerle oraya 
getirileceğini, bugünden kestirmek de mümkün 
değildir. Büyük bir hata işlemektesiniz. Bu ha
tayı yine tashih imkânı doğacaktır. Temenni et
miyorum, bir kehanette de bulunmuyorum; biz 
bu kanunu bir defa daha görüşeceğiz. Bu şekli 
ile eğer Anayasa Mahkemesi Anayasaya aykırı 
bulmaz ve «uygundur» der ise, Türkiye'deki bü
tün savcıların ve savcılık müessesesinin hayrı
na olmasını elbette dilerim. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nu'nun bâzı maddelerini değiştiren kanun tasa
rısının tümünü oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisimizce, Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanu tasa
rısı kabul edilmiş bulumaktadır. 

8 Haziran 1970 Pazartesi saat 15 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

- » * • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NCÎ BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve ilki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri teslbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fi'kra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/109 ) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan re 
İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
İ'21) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1364) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hende'k kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

6. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Oetv«-
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu-



riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

8. — Cumhııriye Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi v© Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

9. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; 'Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 

2 — 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Vıan'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
I^iikpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'dem olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıt:na tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tökmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 



Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomıisi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişildik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan-
•masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
ha&ikınıcfeM Sözleşmenin onaylanmasunm uygun 
b^traduğuna claür kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Tegbüât Kanununa geçiei üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
vürürirüfcten kaidınlmasDaıa dair kanun tasarısı 
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ve Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu. Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ka-
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer majaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve îçiç-
l«ri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1OT0) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1070) 

19. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
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tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

21. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanım tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 23. — 544.1 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

24. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

25. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 26. — Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 ısayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 

2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

X 27. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

28. — 6785 sayılı îmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

29. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (iS. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

30. — Sakarya iline bağlı Altyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfmaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zckeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (ıS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

31. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin ıSokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin iSokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 



hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

33. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 34. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 35. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
şının Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

37. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
2 6 . 5 .1970) 

38. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 

kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

39. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 40. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme!» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 41. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, İMaliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) *(S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 42. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

43. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357); (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

(97 nci Birleşim) 




