
D Ö N E M : 3 C İ L T : 24 TOPLANTI : 3 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

87 nci Birleşim 

11 , 5 .1972 Perşembe 

İÇİNDEKİLEE 

Sayfa 
I. — IGEÇEN 'TUTANAK ÖZETİ 502 
İT. - GELEN KÂĞITLAR' 502 
III. — YOKLAMA 503 

IV. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 503 

1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 .1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hakimler Kurulu Kanununun adı ile 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 

Sayfa 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı Ts-
Moelln, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun 31 ve 53 neü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
AdaM Komisyonu raporu hakkmda Ana
yasa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 
2/618) (S. Sayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek) «08 i 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Milletvekili Sailih Zeki Altunbaş, 
TRT deki teknik personelin durumuna ve alına
cak tedbirlere dair gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, vekil 
imamlar, köy ve imam ve hatip kadroları hak
kında gündem dışı demecine Devlet Balkanı Do
ğan Kitaplı ile Maliye Bakanı Sait Naci Ergin 
cevap varil. 

Rize Milletvekili Sami Kumibasar, Tokat -
Rizespor futbol karşılaşmasındaki müessif olay
lar üzerinde gündem dışı demeçte bulundu. 

Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu tasarısı
nın 65 No. lu Geçici Komisyona havale edilme
sine dair Sağlık ve .Sosyal Yardım Bakanı Cev
det Aykan'ın önergesi ile 65 No. lu Geçici Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Denizli Milletvekili Sami Aralan'in, Türk 
güreş sporunun gelişmesi için gerekli tedbirle
ri tespit etmek amacıyle ve* 

Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, 
iık sorunlarına ı^ık tutacak rekiMe bir 

millî gençlik politikasının tespit edilmesi mak-
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
leri okundu ve gündemdeki yerini alacağı, sıra
sı geldiğinde görüşüleceği, 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
itespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonunun yapılan üye seçi
minde çoğunluk sağlanamadığından, secimin 
yenileneceği bildirildi. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığından; 

11 . 5 . 1972 Perşembe pünü saat 15,00 te 
toplanılmıak üzere birlerime saat 16,04 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turlıangil 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

Kâtip 
Kayseri 

M. Şevket Doğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Yardım Toplama kanunu tasarısı 

(1/664) (içişleri, Adalet ve Plan komisyonla
rına) * 

Belediye Cezaları kanunu tasarısı 
(içişleri, Adalet ve Plan komjsyonla-

2. -
(1/655) 
rina) 

3. — Mardin 
Teklif 

Milletvekili Abdülkadir öz-
men'in, istanbul Boğaz köprüsüne «Fatih Sul

tan Mehmet Köprülü» adının verilmıssine dair 
kanun teklifi (2/679) (İçişleri Komisyonuna) 

C. Senatosundan gelen is 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil 
Altay ve 6 ar!kaıda?mın, 5434 sayılı T. C.\Emek
li Sandığı Kanununa 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 
isayılı Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin 
(a) bendinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi (2/531) (Plan Komisyonun*) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âül Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birieşi nini acıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere basa
rak burada olduklarını belirtmelerini rica ede
rim. 

1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili İsmail 
Hakkı TekiııeVin, 45 sayılı Yüksek Hakimler Ku
rulu Kanununun 31 ve 53 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu hakkında Anayasa Komisyonu ra
poru (1/589, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 508 ve 
508''e 1 nci ek), (1) 

BAŞKAN — Bu kanunun görüşülmesine de
vam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet burada. Müzakereye 
başlıyoruz. 

Daha önce 43 ncü maddenin müzakeresine 
başlanmış ve Sayın özdenoğlu, madde üzerinde 
görüşlerini ifade etmişlerdi. Aynı madde üze
rinde söz almış sayın milletvekilleri, Sayın Hü
samettin Başer, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Ba
ha Müderrisoğlu, Sayın Talât Köseoğlu. 

Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa-

ym Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısının 

en önemli maddelerinden biri de, hâkimlerin ve 
yardımcılarının kanuna, tüzüğe ve yönetmelikle
re göre denetlenmesidir. 1961 Anayasasına gö
re hâkimler, 10 sene denetlemeden uzak kalmış-

(1) 508 ve 508'e 1 nci ek S. Sayılı basmaıjazı 
84 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

lardır. 10 senelik tatbikat, hâkimlerin denet
lenmemesi neticesinde, birçok vatandaşlarımız 
adliye kapılarına gidip - gelmişlerdir Bunu an
layan Yüce Meclisimiz, 1971 yılında Anayasanın 
144 ncü maddesinde tadilât yaparak hâkimlerin 
de denetlenebileceğini sarahaten maddeye koy
muştur. iste önümüzdeki 43 ncü madde, Anaya
sadaki son tadile göre hazırlanmış vaziyettedir. 

1961 Anayasası, «Hâkimler hakkındaki ih
bar ye şikâyetler bir üst dereceli hâkim tarafın
dan denetlenir.» derdi. 10 senelik tatbikattan 
vazgeçiyoruz, şimdi denetleme sistemini, müfet
tiş hâkimlik sistemini getiriyoruz. 

Şimdi, Anayasayı tetkik ettiğimiz zaman, 
«Müfettiş hâkimler vasıtasıyle hâkimler denetle
nir,» denilmektedir. Biz yine burada açık kapı 
bırakıyoruz. Kars'ta bir hadise olacak, müfettiş
ler, «Efendim, oraya gitmeyelim de, oraya yakın 
hâkimlerden birisini genderiverelim baksın.» di
yecekler. Ama istanbul'da, izmir'de olursa he
men koşulacak. Bu bakımdan bu 5 nci fıkra Ana
yasanın 144 ncü maddesine aykırıdır. Bir açık
lık bırakmayalım. Aksi takdirde, yeniden deje
nere olmasına ve suiistimale meydan veririz. 

Ne diyor 5 nci fıkra? «Müfettiş hâkim görev
lendirilmesi lüzum görülmeyen hallerde ihbar 
ve şikâyetlerin incelenmesine...» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, her hangi bir ihbar 
ve şikâyet üzerine müfettiş hâkim gönderilip 
gönderilmemesi hususu ancak tahkikat sonucu 
belli olur. ihbarın neticesinin nasıl olacağı bel
li olmaz. Bu bakımdan biz, bu 5 nci fıkrayı me-

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tinden çıkartmalıyız. Aksi takdirde, Anayasa 
tadilinden evvelki 10 senelik tatbikat yine açık 
kapısiyl'3 karşımıza çıkar. Bunun için bir öner
ge verdim, ayriyeten de onun üzerinde izahat 
vereceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen

dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; Ben de aynı 
madde ve aynı-konu üzerinde duracağım, 

Adlî teşkilâtımızın en mühim noksanlarından 
ibirisi; teftiş, denetleme ve araştırma konusu 
idî. Çok şükür Allah'a bu madde ile denetim 
müessesesi getiriliyor. Ancak, burada bir açık 
kapı bırakılıyor. Müsamaha kapısı aralık kala
maz. «Müfettiş hâkim olmayan zamanlarda bir-
üst hâkim teftiş yapar» ibaresi konduğu tak
dirde, bu müessese işlemez. Biz bu kanunla ya 
müfettiş hakim müessesesini getirmeliyiz - ki, 
getiriyoruz, getirilmelidir - veyohutta müsama
ha kapısını kapatmalıyız. «Bir üst derece hakim 
de bu teftişi yapar» de'nilmemelidiir. Şimdiye ka
darki tatbikat; bir üst derecedeki hakim di
ğer bir hâkimi teftişe geldiğinde ahbaplık edil
miştir ve benim vatandaşımın hiç bir şikâyeti 
haklı hiç bir şikâyeti haklı hale getirilmemiştir. 
Tatbikatta bunun örneği çoktur, arkadaşlar. 

Bu sebeple mutlaka hâkim müfettiş teşkilâtı
mı kuralım, yetmiyorsa daha çok genişletelim, 
kadrosunu daha çok verelim; Fakat buradan, 
benden evvel konuşan sayın arkadaşımın belirt
tiği gibi, bu fıkrayı çıkaralım, bir üst derece ha
kimin teftişine taJbi kılmayalım. 

ŞİNA8İ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çıkarta
cağız, ek yapacağız, buna ait önergem var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdiye kadarki tatbikat, bir 
üst derece hâkim tarafından teftişi içiin gelen 
hakim, iş başında hakkında şikâyet edilen hâ
kime «senikı hakkında falanca, falanca şikâyet 
yapmış! biliyor musun?» diyor. «Ya, öyle mi? 
Peki» diye cevap veriyor, o teftiş hâkimi, so
ruşturma hâkimi gittikten sonra, hakkında şikâ
yet olunan hâkim, kendini şikâyet edenleri de
ğirmende ki un gibi yapıyor. Binaenaleyh, biz 
buraya, bu maddenin içerisine mutlaka bir 
«gizli» kelimesini koyacağız. Teftiş, araştırma, 
denetleme mutlaka gizli olmalıdır. 

iki hususu belirtmek için yüksek huzurunuz
da söz aldım: Birisi, mutlaka hâkimler, müfettiş 
hakimler tarafından denetlenmeli, soruşturması 
ve araştırması yapılmalıdır. Bunun dışında «Bir 
üst derece hâkim tarafından denetlenir» ibare
sinin çıkarılması gerekir. 

İkincisi; bu inceleme, araştırma ve denetle
meler mutlaka gizli kalmalıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Neibil Oktay, buyurun. 

MGP GRUBU ADINA NEBÎL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Ben de 43 ncü maddenin ikinci fıkrası üze
rinde beyanda bulunmak istiyorum. 

43 ncü maddenin ikinci fıkrası; «Müfettiş 
hâkim görevlendirilmesine lüzum görülmeyen 
hallerde, ihbar ve şikâyetlerin incelenmesini 
sağlamak maksadıyle üst dereceli bir hâkimin 
görevlendirilmesi de caizdir.» şeklindedir. 

Şimdi bir kısım arkadaşlar bunu «Teftiş» 
anlamında tenkit ettiler. Aslında bu fıkranın 
«Teftiş» ile alâkası yoktur; ihbar ve Şikâyetlerin 
incelenmesidir, esas fıkranın anlamı budur. 
«ihbar ve şikâyetlerin incelenmesinde, eğer mü
fettiş gönderilmesine lüzum yoksa, bir üst dere
celi hâkim ğörevlendirileîbilir» bu manadadır. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu anlamda da
hi, ileride büjrük mahzurların doğacağı aşikar
dır. «Lüzum görülmeyen hallerde» tâbiri, çok 
elâstikî ve her olaya tatbik edilmesi mümkün 
bir ibare mahiyetindedir. Belki istisnai bir 
hüküm olarak getirilmiştir. Ancak ileride her 
ihbar ve şikâyete bu fıkranın tatbik edilmesi 
imkânı mevcudolacaktır, 

Değerli arkadaşlarım; 45 nci maddede şöy
le bir hüküm var; deniyor ki, «Müfettiş hâkimler 
lüzum gördükleri kimseleri, lüzumunda istinabe 
yoluyle de dinleyebilir.» 

Şimdi, 43 ncü maddenin ikinci fıkrası, lü
zumlu veya lüzumsuz her ihbar ve şikâyete bir 
müfettiş göndermemek maksadıyle ortaya atıl
mıştır. 45 nci maddede, müfettiş hâkimlere her 
hangi bir şahsı istinabe yoluyle de dinlemek im
kânı sağladığına göre, bu mahzuru 45 nci mad
de gidermiştir. Demek oluyor M; bir mü
fettiş hâkim, her hangi bir ihbar ve şikâ
yet yapıldığı takdirde, olay mahalline git
mesine lüzum yoktur. Bulunduğu yerden, isti-

— 504 — 



M. Meclisi B : 87 • 11 . 5 . 1872 0 : 1 

naibe yoluyle o ihbar ve şikâyeti yapanı dinleye
bilir, delilleri toplayabilir; ihbar ve şikâyetin 
yerinde olup olmayacağını inceleyebilir. 

Bu sebeptedir ki; üst dereceli her hamgi bir 
hâkime - inceleme yoluyle de olsa - her hainigi 
bir yetki verilmesi, ileride bu istisnai taiübikatm 
istismar edilmesine ve hakikaten hâkim denetimi 
bakımından çjo'k yerinde getirilmiş bir esasın yoz-
laştırılmasına sebebiyet verebilir. 

Bu itibarla ister inceleme, ister teftiş olsun; 
getirilmiş olaaı esa3i, istisnai kaidelerle bozma
yalım ve incelemeyi dahi müfettiş hâkimlere tev
di edelim. 

45 nci maddede «istinabe» yetkisi tanınmıştır, 
Müfettişin mahalline gitmesine lüzum yoktur, 
bu yolla ihlbar ve şikâyetleri değerlendirebilir. 
Bunun çok mahzurlu bir fıkra olduğu kanaatin
deyim. Bu fıkranın maddeden çıkarılması hu
susunda bir önerge hazırlıyorum. Tasviplerini
ze arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu

yurunuz. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Ea}kan, muhterem arkadaşlar; 
Kanun tasarısının 43 ncü maddesinin iki nok

tası üzerinde fikirlerimi arz etmek üzere huzu-
nuzda bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi; «Yüksek Hâkimler Ge
nel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâkim
ler Kurulunca 6 ay zarfında hazırlanacak bir yö
netmelikle tespit olunur» diye oraya bir «6 ay» 
kelimesinin ilâvesi şeklindedir. 

İkincisi de; hakikaten benden evvel konu
şan arkadaşlarımın da ifade ettikleri bilhassa, 
«Müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum gö
rülmeyen hallerde, ihbar ve şikâyetlerin ince
lenmesini sağlamu-k maksadıyle üst dereceli bir 
hâkimin görevlendirilmesi de caizdir» şeklinde
ki cümlenin; müfettişlik teşkilâtı kurulduktan 
sonra lüzumsuz olacağına ve bu teşkilâtı, eğer 
bu cümle kaldığı takdirde, yoslaştıracağma 
inandığım için huzurunuzdayım. 

Burada, «inceleme» kelimesinin lügat mâ
nası, «incaleme: inceden inceye araştırıp so
rarak, gerçeği meydana çıkarmak ve bir işi 
veya bir şeyi ele alıp, özelliklerini, ayrıntılarını 
inceden inceye anlaşılabilecek şekilde tetldk et
mek» olduğuna göre; burada tamamen müfet-
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tişliklerin dışında, hâkimlere de eskisi gibi yetki 
verilmek suretiyle müfettişlik teşkilâtını bir 
başka şekilde hâkimler tarafından da, yani 
bundan evvel olduğu gibi, bir usul getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu usulün sakatlığı, bundan 
evvel yapılan 10 senelik tatbikat göstermiştir. 
Binaenaleyh, bunun lüzumsuzluğuna inanıyo
rum ve bu cümlenin kaldırılması için bir önerge 
vermiş bulunuyorum. 

ikincisi; Komisyon Sözcüsü arkadaşım, 
«6 000 dosyanın mevcudolduğu, bu dosyaların 
biran evvel incelenmesi için böyle bir fıkraya 
veya cümleye lüzum görüldüğü» şeklinde ka
naatini belirtmiştir. Halbuki, bu dosyaların ço
ğalması, benim şahsî kanatim odur ki, bugüne 
kadar, müfettişlik teşkilâtı olmadığından dolayı 
bu 6 000 dosya birikmiştir. Eğer müfettişlik 
iyi işlediği, denetlendiği, iyi kontrol ve araştır
ma yapıldığı takdirde, bu dosyalar günden gü
ne azalacak ve normal duruma gelecektir. 

Binaenaleyh, bir iyi iş yapılırken, müfettiş
lik teşkilâtı kurulurken; daha evvel mahzurları 
anlaşılmış bulunan hâkimlere de yetki verilmek 
suretiyle ikinci bir müfettişlik ihdası husususun 
gayet mahzurlu olacağı kanaatinde bulunduğu
mu arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın. Kemal Kaya, buyurunuz. 

~ A. P. GRUBU ADINA KEMAL KAYA 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım : 

Birçok arkadaşlarımız 45 sayılı Kanunun 
43 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yerinde ol
madığını, beyan ettiler. 

Burada hemen arz edeyim ki; her bakanlık
ta teftiş kurulu vardır ve her heyetin bir teftiş 
kurulu vardır. Fakat, her ufak iş için, memle
ketin her bölgesine, her an müfettiş gönderile-
mez. Hele Adliye mekanazmasmda öyle şikâ
yetler olur ve öyle istidalar gelir ki; bunlar 
için bir müfettişi oraya kadar göndermek, tah
kikat yaptırmak; hem Hazineye zarar getire
cektir ve hem de faydasızdır. 

Biraz evvel bu küsüden konuşan sayın arka
daşım Müderrisoğlu da bilir ki; Sağlık Bakan
lığının da bir Teftiş Heyeti vardır. Ama Sağ
lık Bakanlığının her köşeden gelen şikâyetleri 
hep müfettişler tetkik etmez; valiler veya sağ-
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lık müdürleri de tetkik eder. Ancak, mühim iş
ler için müfettişler gider, 

Binaenaleyh, ikinci fıkranın Hâkimler Kuru
lu bünyesinde, Müfettişler Kurulu kurulduktan 
sonra, ikinci fıkranın burada kalması yerinde
dir. 

Ancak, bir mahzur vardır : 
Aynı kaza çevrvesindeM üs dereceli hâkimin 

diğer hâkim hakkında tetkikat yapması bazı 
mahzurlar doğurur. Umumî konuşmamızda da 
arz etmiştik; en yakın kaza çevresindeki üst de
receli hâkimi göndermek lâzımdır. Yani, bir 
misal verirsek; Yozgat'ta yapılan bir şikâyeti, 
oraJdaki ağır ceza raisi yüksek dereceli hâkini 
ise, onu değdi; Yozgat'a yakın il hangisi ise, o 
ilden yüksek dereceli bir hâkim göndermek lâ-
amıdır. Bu suretle bu mahzur kallkaır. Ayin çev
redeki hâkimler arasında da soğukluk mevzuu-
fbahsolmas. 

ikinci fıkranın bir diğer hususu da; madde 
tedvin edilirken sarahat verilmemi} olmasııdır: 
«Müfettiş hâkim gönderilmesine lüzum görül
meyen hallerde, ihbar ve şikâyetlerin incelenme
sini sağlamak maksadıyle üst dereceli bir hâki
min göreıvlenidirilmesi de caizdir» demiyor. Kim 
görevlendirecektir? 

Muhterem arkadaşlarım; şuraya «ikinci bö
lümce» diye ilâve etmek lâzımdır. Çünkü bura
da hangi makamın, Hâkimler Kurulu nedimde
ki Müfettiş Hâkimler Kurullu Barkanı mı, Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanı mı, Genel Kurul 
mu, bir hâkimi te'ısike memur tayin edecektir? 
Bu, belli değildir. Maddeye sarahat vermek için, 
«Böyle hailende ikinci bölümce yüksek dereceli 
bir hâkini vazifelendirilir» hükmünü koymak 
lâzımıdır. Bu hususta bir önerge arz edeceğim. 

Diğer bir husus da muhterem arkadaşlarım; 
43 ncü maddenin 6 ncı fıkraisında «Müfettiş hâ
kimlerin görevlerini nasıl ifa edeceklerini» di
ye meninde yazılmıştır. Halbuki Hükümet tasa
rısında «nasıl ifa edecekleri» şeklinde yazılıdır 
ki, burada bir imlâ hatası vardır: «ifa edecek
leri» şeklinde olacaktır, «ifa edeceklerini» şek
linde yaEilmalsı doğru değildir. Bu, her halde 
baskı hatası olacaktır. 

Diğer taraftan; maddede «inceleme ve so
rutturma esaslarının nasıl yapılacağı, Yüksek 
Hâkimler Genel Kurulunun uygun gereceği 
müfettiş Hâkimler Kurulunca hazırlanacak bir 
yönetmelikle tespit olunur» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, «Yüksek Hâkimler 
Kurulunca uygun görülecek» şeklindeki cümle 
yerinde değildir. Burada «Müfettiş Hâkimler 
Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onay
lanacak bir yönetmelik» demek lâzımdır. «Yük
sek Hâkimler Kurulunca uygun görülecek» den
diğinde, Yüksek Hâkimler Kurulu har zaman 
bu yönetmeliği uygun görmeyebilir. «Yüksek 
Hâkimler Kurulunca onaylanacak» denildiğin
de, yani bu suretle Müfettiş Hâkimler Kurulun
ca hazırlanan bir yönetmelik, Genel Kurulca 
onaylanırsa bir dahaki seçimlerde gelecek üye
lerin, «Biz bu yönetmeliği uygun görmedik. 
Yeni bir yönetmelik hazırlayın», «Her zaman 
uygun göreceğimiz bir yönetmelik» diye Müfet
tiş Hâkimler Kurulu ile Genel Kurulu arasında 
bazı sürtüşmeler olacaktır. Binaenaleyh, «Yük
sek Hâkimler Kurulunca uygun görülecek» diye 
değil de, «Müfettişler Kurulunca hazırlanacak 
ve Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca onayla
nacak bir teftiş yönetmeliği» demek lâzımdır. 
Bu hususta da bir önerge arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 7 nci fıkraya ge
lince, «Denetim, inceleme ve soruşturma sonun
da, müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri rapor
lar Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca 
ikinci bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edi
lecek hal kâğıtları ise, gizli sicillerine koaııılmak 
üzere birinci bölüme gönderilir» denilmiştir. Pe
ki, ikinci fıkrada, Hâkimler Kurulunca görev
lendirilen üst dereceli hâkimin inceleme raporu 
veya tanzim edeceği rapor nereye verilir? Bina
enaleyh, onu buraya ilâve etmek lâzımdır: 
«Üst dereceli hâkim tarafından yapılan inceleme 
raporu, doğruca ikinci bölüme gönderilir.» iba
resini ilâve etmek doğru olur, kanaa'tiıideyim. 
Çünkü, burada yalnız müfettiş hâkimlerin in
celeme ve raporlarından bahsediliyor, ikinci 
fıkradaki hâkimlerin yaptığı inceleme raporu» 
hakkında, bu raporun nereye verileceğine dair 
bir sarahat yoktur. Müfettişler Kuruluna mı, 
yok3a Yüksek Hâkimler Kuruluna mı verilecek
tir, belli değildir. Madem ki, «ikinci bölüm» bu 
işleri yapmaktadır, «Bu raporun ikinci bölüme 
verilmesi» şeklinde bir ilâve yapmak lâzımdır. 

Sekizinci fıkrada da bir yanlışlık vardır; 
«ikinci bölüm müfettiş hâkimler tarafından tan
zim olunan denetim veya inceleme sonucunu 
gösteren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâ-
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kim yardımcısı hakkında soruşturma yapılması
na lüzum, olmadığını takdir eder.» 

Muhterem. arkadaşlarım, 
Takdir etmez, karar verir. Madem ki., bir so

ruşturma yapılmıştır, bir tetkikat yapılmıştır 
ikinci bölüme gelmiştir, tetkik edilip bir karar 
verilecektir. Takdir edilmez. Onun iHn bu mad
denin içine yalnız müfettiş hâkimler tarafından 
yapılan inceline ve tetkikat değil de aynı za
manda ikinci bölümce vazifelendirilen hâkimle
rin verdllği raporları da dahil etmek lâzımdır. 
öyle ya, üst dereceli hâkimi vazifelendireceksi
niz, o bir inceleme raporu gönderecek. Onun 
üzerime de ikinci bölümce bir karar verilecek. 
Onun için bu madde hakkında da, daha iyi ted
vin edilmesi için, bir önerge arz edsceğim ve bu 
hususların kabulünü talebediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir. Komisyon görüşmek istiyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Arkadaşlarımın bu maddeye tevcih ettikleri 
tenkidleri dinledim. Bunlara sırası ile arzıcevap 
edeceğim. 

Şimdi bazı arkadaşlarımız, 43 ncü maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan, .<Müi'ettiş hâkim gön
derilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve 
şikâyetlerin incelenmesini sağlamak m aksadı ile 
üst dereceli bir hâkimin görevlendirilmesi de 
caizdir.» hükmünün madde metninden çıkartıl
masını istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu tasarının bundan evvelki maddelerini 

Yüce Meclis müzakere etti. 30 ncu madde ka
bul edildi. Bu 30 ncu maddede ikinci bölümün 
görevleri yazılıdır. Bunun 3 ncü fıkrası aynen 
şöyledir ; «Hâkimler hakkında inceleme ve so
ruşturma yapmak üzere müfettiş hâkim görev
lendirilmesini istemek, müfettiş hâkim görev
lendirilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar 
ve şikâyetlerin incelenmesini sağlamak maksa-
aıyle üst dereceli bir hâkim görevlendirmek...» 
Bu fıkra kabul edildiğine göre, konuşulmakta 
olan 43 ncü maddenin 2 nci fıkrasının da ay 

nen kalması lâzımdır. Şayet kaldırırsanız, ka
bul ettiğiniz madde ile bir çelişiklik hâsıl olur. 

Kaldı ki, bu, bir zaruretin sonucu konmuş
tur. Bilâhara komisyon tarafından takdim edi 
lecek kadro cetvellerinde de görüleceği üzere, 
genel denetimin yanında hâkimler hakkında ya
pılan ihbar ve şikâyetleri incelemek, soruştur
ma açılıp açılmaması lüzumunu tespit etmek üze
re sadece, eğer Yüce Meclisin iltifatlarına nail 
olabilirsek, 60 tane kadro almak imkânına sa
hihte. 

Türkiye'nin merkez kazaları, 567 ilçenin bu
lunması, 67 vilâyet ve buradaki hâkimlerin du
rumu gözönünde tutulursa, bu 60 müfettiş hâ
kim ile hem denetimin yapılması, hem bu şikâ
yetlerin yerinde teker teker derinliğine incelen
mesine maddeten imkân yoktur. 

Kaldı ki, üst dereceli hâkimlere tevdi edilen 
görev, arkadaşlarımızın sandığı gibi, bundan ev
velki uygulamada belli bir konuda bir üst dere
celi hâkim tarafından denetlenmesi öngörülen 
hükümlere müsavi değildir. Müfettiş hâkimle
rin yetkisi bu görevlendirilecek hâkimlere ve
rilmemiştir. Ezcümle, 45 nci maddede yazılı; 
«Müfettiş hâkimler lüzum gördükleri kimseleri 
lüzumunda istinabe yolu ile de andla dinler, ge
rekirse arama yapar, sübut delillerini, gereken 
bilgileri bütün daire ve müesseselerden doğru
dan doğruya toplar. Bu görevlilerce, yukarda 
yazılı yetkilerine dayanılarak, yapılacak bütün 
işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile 
diğer gerçek ve tüzel kişiler yönetilen sorulara 
hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine 
getirmek zorundadır.» şeklindeki yetkilerle tam 
olarak mücehhez de kılınmamıştır. 

Buradaki durum şudur: Senede ortalama ola
rak Yüksek Hâkimler Kuruluna 3 binin üzerin
de şikâyet gelmektedir. Ayrıca, Adalet Bakan
lığına gelen şikâyetler de vardır. Bazı kimseler 
şikâyet edilmeyi bir usul haline getirmişler ve
ya namı müstear kullanmak, aslı astarı olmayan 
birtakım beyanlarda bulunmak itiyadını kazan
mışlardır. Tatbikattan gelen arkadaşlarımız bu
nu bilir. Böyle ciddî olmayan konularda isti
dayı yazanın hakikaten var olup olmadığı, var 
ise imzanın kendisine ait bulunup bulunmadığı 
ve yahut bir vatandaşımız bir hâkimden veya 
mahkeme kaleminden dosyasının uzun taliklere 
tabi tutulduğu, Temyize gönderilmediği, işleri-
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nin sürüncemede kaldığı gibi birtakım şikâyet
leri olursa, bunların ciddiyet derecesini evvelâ 
lüzumu halinde bir üst dereceli hâkime incelet
mekte işin icabı fayda vardır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 4a nci 
maddede istinabe var Sayın Başkan, lütfen onu 
da dikkate alınız... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz konuştunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Bu itibarla, 
üst dereceli hâkimlere tevdi 'edilen görev bir ön-
inceleme mahiyetindedir, belli bir durumu tes
pitten ibarettir. 45 nci maddede yazılı müfet
tiş hâkimlere tanınmış yetkiler, üst dereceli hâ
kimlere bu tasanda verilmemiştir. Bunun dışı
na taşmaya imkân yoktur. 

Kaldı ki, bu, bir imkânı açmaktadır. Denet
leme ile görevli Yüksek Hâkimler Kurulu ve 
onun bölümleri lüzum gördükleri takdirde bu 
takdirlerini kullanacaklardır. Aslolan müfet
tiş hâkimlerin incelemeyi, soruşturmayı ve de
netlemeyi yapmasıdır. 

Sayın özdenoğlu, geçmiş tatbikattaki uygu
lama hatalarından, daha doğrusu uygulamanın 
vermiş olduğu menfî tesirlerden müteessir ola
rak haklı bir şekilde bu üst dereceli hâkimlerin 
görev sırasında evvelce takındıkları tavrı ten-
kideder mahiyette bir önerge vermiştir. Gerçek
ten eski uygulamada belli bir konu olacak ve bir 
üst dereceli hâkim tarafından bu denetim yapı
lacaktı. Genellikle Yüksek Hâkimler Kurulu 
civar kaza çevrelerinden üst dereceli hâkim tef
rikine çalışmış ise de, bu hâkimlerin bizatihi 
yargı görevleri bulunduğundan veyahut da Ana
yasanın vermiş olduğu teminat hükümleri içeri
sinde görev tevdi edilen hâkimin bu görevi yap
maktan imtina etmesi sebebiyle, aynı yargı çev
resi içerisinde bulunan bir üst dereceli hâkimin 
görevlendirildiği ve bunların da arkadaşlık ve 
dostluk düşünceleri tahtında bazı ahvalde hatalı 
tutumlara girildiği müşahede edilmiştir. Bu ten
kit haklıdır. 

Şimdi arkadaşımız, belli olan ve kaide teşkil 
etmeyen bu istisnaları gözönünde tutarak, bir is
tisna hükmünün anakaide haline getirilmesini 
vermiş olduğu takrirde savunmaktadır. Bunun 
takdirini ben Yüce Meclise bırakacağım. Yal
nız, Anayasada getirdiğimiz yeni hükümler bel
li, Yüksek Hâkimler Kuruluna verilen salâhi
yetler belli, müfettiş bakimlerin görevleri belli, j 
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Bu denetleme imkânı hâsıl olumuş ve böyle bir 
üst dereceli hâkimin görevlendirilme mecburiye
ti yok. Bunun takdirini ümidederim ki, Yüksek 
Hâkimler Kurulu yapacaktır. 

Lüzumsuz bir iş için, gayet basit bir iş için 
civar kazalarda, civar yargı çevrelerinde önem
li işler gören bir üst dereceli hâkimi oraya gön
dermek lüzumunu hissetmeyebilir. Böyle vaka
larla karşılaşıldığı takdirde, lüzumsuz masraf ve 
külfete ve diğer bir yargı çevresindeki vatandaş 
ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar çıka
bilir. Bu itibarla, kanaatimce lüzum yoktur. 

Aynı çevre içerisindeki yüksek deneceli bir 
hâkimin görevlendirileceği hususu burada yazıl
mamıştır. Onu da görevlendirebilir. Başka bir 
kaza çevresi içerisindeki yüksek dereceli bir hâ
kimi de görevlendirebilir. Takdir, denetlemeyi 
yapacak Yüksek Hâkimler Kuruluna aidolmak 
lâzımgeiir. Bu takdirin de kötü kullanılacağını 
tahmin etmiyorum. Bir bağlamaya girilmesini de 
şahsen uygun bulmam, ama yine de takdir, Yü
ce Meclisimizindir. 

Sayın Kemal Kaya arkadaşımız, «Bu incele
me raporlarının nereye verileceği hususunda 
açıklık yok.» dediler. 30 ncu maddenin 3 ncü. 
bendinde kabul edilen hüküm gözönünde tutu
lursa, bu görüş mesnetsiz kalmaktadır. 

Bir arkadaşımız vermiş olduğu bir takrirde, 
müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa edecek
lerini, denetimin, inceleme ve soruşturmanın 
esaslarının nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler 
Genel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâ
kimler Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olunur, hükmünü eleştirmiş. Diğer bir 
arkadaşımız da, bu yönetmeliğin altı ay zarfın
da çıkarılmasını madde metnine yazılmasını iste
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Komisyon ça
lışmalarından elde ettiğimiz bilgiye göre, yük
sek Hâkimler Kurulu göreve başladığı andan 
itibaren eski yasalar hükümlerine ve Anayasada 
yer alan yeni hükümlere göre, bu teftiş, denetim 
ve incelemelerin nasıl yapılacağını ve bunun 
esaslarının nelerden ibaret olduğunu esasen tes
pit etmiş ve bir ilke kararı şeklinde açıklamış
tır. Bu yönetmelik bu plan hazırdır. 

Şimdi şayet, altı ay içerisinde böyle bir yö
netmelik hazırlamak mükellefiyetini koyarsak, 
bunun, müeyyidesi olmayan bir madde olarak 

^ 508 -



M, Meclisi B : 87 11 . 5 . 1972 O : 1 

görüntüsü olacaktır. Bunun hazırlanacağına biz 
kaniiz, ama hazırlanmadı,.. Hazırlanmadığı tak
dirde bunun müeyyidesi ne olacaktır? Geçerli 
hükümler konulması ve kanunların uygulanma
ması gibi bir durumun ortaya çıkmaması lâzım
dır. Bu manada arkadaşımızın müddetle takyi
di hususuna iştirak edemiyoruz. 

Sayın Kaya, bu yönetmeliğin hazırlanış şek
li üzerinde durdular ve Hâkimler Kurulunda 
yapılacak her değişiklikle yönetmeliğin istika
met değiştireceğini söylediler. Bu, onlara ait bir 
yetkidir. Yönetmeliği yapacak kimseler ken
dileri olduğuna göre, işin icabına göre bir yö
netmelik yaparlar, islemeyen yerleri varsa dü
zeltebilirler. Daha işler hale getirebilirler, ama 
burada mutabık olmamız lâzımgelen bir konu, 
Teftiş Yönetmeliğimin Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından veya heyet tarafından yapılacağı 
konusudur. Teftiş Kurulu, bir Kurul olmakla be
raber hükmî şahsiyeti haiz değildir, asıl muha
tap Yüksek Hâkimler Kuruludur. Bu itibarla, 
ona niyabeten bu görevi yapan bir heyetin hazır
lamış olduğu planların da o heyet tarafından 
onaylanması ve uygun olduğunun mütalâa edil
mesi lâzımdır. Çünkü, Anayasa sert hüküm ge
tirmiştir. Yüksek Hâkimler Kurulunun işleyi
şini, kuruluşunu düzenlerken asıl ve yedek aza
ları ve kaç Mşi ile toplanacağı ve bu toplantıla
ra kimlerin katılacağını göstermiştir. Anayasa
da o hüküm mevcudolduğu sürece Teftiş Kurulu 
Başkanının, her ne suretle olursa olsun, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun toplantılarına iştirak et
mesi mümkün değildir. Ama ona ait görüşün 
de, özellikle böyle bir teftiş planı içerisindeki 
görüşün de o kurulda izahı vardır. Anayasa bu 
işi yasakladığına göre, elbetteki bunu, bu Kuru
la girmekle görevli bir kişinin yapması icabede-
cektir. Bu tasarıda biz bu görevi Yüksek Hâkim
ler Kurulunun Başkanına verdik. Bir noksanlık 
yoktur ve hüküm doğrudur. 

Sonuç olarak arzediyorum: 2 nci fıkranın 
tayytna iştirak etmiyoruz. 30 ncu. maddenin 3 
ncü fıkrası açıktır ve bu, Meclisçe kabul edil
miştir. Q zaman, esası haklı olsa bile, kanun sa-
kMtamsf olur. Diğer hususların da cevabını 
takdim ettim. 

Saygılarımla. 
SALİH AYCtüN (Amasya) — Sayın Başkan, 

bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel bir dakika efen
dim, sual var. 

Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu maddede, 

«Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında yapıla
cak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerektiren 
belli bir sebebi ihtiva etmez veya gerçek kimlik 
veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa soruş
turmaya yer olmadığına karar verilir.» diyor. 

Buradaki hükmün hepsi mi tatbik edilecek, 
yoksa ayrı ayrı mı? imza var fakat kimliği bel
li değil; bu düekçe ret mi edilecek? Kesinlik var 
burada. 

Komisyon bunu, «Karar verilir.» şeklinde 
değil de «verilebilir» şeklinde değiştirirse daha 
doğru olmaz mı? Bunun açıklanmasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Şimdi bu hük
mün buraya giriş sebebi, üst dereceli yüksek 
hâkimlerden birinin inceleme için görevlendiril
mesinin maksadı da budur. İki hüküm arasında 
iıtibat var. Evvelâ böyle bir ihbar ve şikâyetle 
karşılaşan Yüksek Hâkimler Kurulu, gerçekten 
böyle bir ihbar var mıdır, yok mudur? Bunu bir 
önincelemeye tabi tutmak lüzumunu hissedecek
tir. 

Namı müstearla şikâyetler yapılmış ve bu şi
kâyetler tetkik hudutlarını aşacak tarzda ızrar 
mahiyetine inkılâbetmişse Yüksek Hâkimler Ku
rulunun ne denetleme görevini yapması müm
kün, ne de bu şikâyetlerin bitip tükenmesi müm
kün. Onun için şikâyet etmek imkânına sahibo-
lan kimselere «Hüviyetinizi ortaya koyunuz, de
lillerinizi açıkça söyleyiniz, delillerinizin yerini 
gösteriniz, namı müstearla şikâyetler yapmayı
nız.» manasınadır. Yoksa gerçekten böyle isim
siz, imzasız bir şikâyet de yapılmış, olabilir, bu
nun. sahibi tespit edilmemiş olabilir ama, Yük
sek Hâkimler Kurulu ve denetimle görevli olan 
kişiler kendileri buna bir kanaat getirirlerse in
celeme lüzumunu ve yetkisini kendilerinde bu
lurlar ve yaparlar. Bu tedbir, böyle lüzumsuz 
şikâyetleri, ızrar edici şikâyetleri, zaman isra
fını tevlidedecek haksız işleri önlemek maksa
dına matultur. 

Saygılar sunarım. 
MITSTAFA KAPTAN (Sinop) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
di efendim. Sırada Sayın Köseoğlu vardır. 
iSaym Köseoğlu?.. Yok. 

.Son söz olarak buyurun. Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım. Bu konu 
üzerinde bir hayli konuşuldu ve sanıyorum vuzu
ha eridi. Ben sadece bir husus üzerinde dura
cağım: Konunun Anayasa yönünden durumu. 

Değerli arkadaşlarımın hafızalarını tazele
mek için okumak istiyorum. Anayasanın 137 
nci maddesi, savcılarla ilgili olan maddedeki 
denetim fıkrası aynen şudur: 

«Cumhuriyet savcılarının denetimi ve hakla
rındaki soruşturma Adalet Bakanlığı müfettiş
leri veya üst dereceli Cumhuriyet savcıları eliy
le yapılır.» 

Anayasanın 144 ncü ımaddesinli açıyoruz; hâ
kimlerin denetimiyle ilgili olan fıkra: «Hâkim
lerin denetimi ve haklarındaki soruşturma, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı ve sürekli 
olarak görevli müfettiş hâkimler eliyle yapılır.» 

Açıkça görülmektedir ki, Cumhuriyet savcı
larının denetiminde, Anayasa ile, Adalet Ba
kanlığı müfettişleriyle birlikte üst dereceli sav
cılara da yetki verildiği halde, hâkimlerin de
netiminde sadece ve sadece Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bağlı müfettişler eliyle bu denetimini 
yapılacağı, üst dereceli hâkimlerin böylesine 
bir denetim yetkisi bulunmadığı çok kesin su
rette açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu okuduğum Anayasanın iki maddesi ile 
43 ncü maddenin 2 nci fıkrasını; yani «Müfet
tiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görülme
yen hallerde ihbar ve şikâyetlerin incelenmesi
ni sağlamak maksadıyle...» deniyor ki, bunu. 
nasıl bağdaştıracağız? 

«Bu, soruşturma değildir; ihbar ve şikâyet 
vaki olduğunda müfettiş göndererek tahkik et
meye değer mi, değmez mi? Bu konuda bir 
karara varabilmek için, mahallinde bir yüksek 
dereceli hâkime inceleme yaptırılmasında hiç 
bir mahzur yoktur.» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, ihbar, şikâyet, soruş
turma, kovuşturma, bunların hepsi denetimi 
içindedir; denetimin değişik safhadaki unsur
larıdır. Bunları birbirinden ayırmaya imkân 
yoktur ve Anayasanın 144 ncü maddesinde «Hâ
kimlerin Denetimi» diye başlayan fıkra şümu

lü dışına çıkarak bunun dışında bir hüküm 
vazetmek ve üst dereceli hâkime - ki, buna is
terseniz ihbar ve şikâyetin tetkiki, tahkiki de
yiniz, isterseniz soruşturma, kovuşturma deyi
niz - denetim yetkisini vermek mümkün değil
dir. 

Bu arada Sayın Komisyondan bir ricam da
ha olacak, 42 nci maddede de aynı ricayı yap
mıştım; «Müfettiş Hâkimler Kurulu» yeni bir 
müessese, yeni bir kuruluştur, madde metninde 
yazılırken majüskül harflere dikkat edilerek, 
tashih edilmesini rica eldiyorulm. Onun için 
ayrıca bir önerge vermiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efondim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
43 ncü madde üzerinde yeteri kadar üye ko

nuşmuş, vuzuha kavuşmuştur. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın öz-
denoğlu, buyurun «fendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — iSayın 
Komisyon Başkanını dikkatle dinledim, (söz aü-
mak zorunda kaldım. Görülüyor ki, derhal an
laşmamız gereken konularda bile küçük inatlar 
meseleyi başka istikamete sürüklüyor. 

Mesele, çok açık arkadaşlarım: 
1. Yüksek akimler Kurulu her zaman her 

mesele için Türkiye'nin her yerine müfettiş gön
deremez. Doğrudur. 

2. Her hangi bir ilçede, her hangi bir ilde 
soruşturma niteliğinde değil de, ihbar ve şikâ
yet bunun altından soruşturma da çıkabilir el
bette, ihbar ve şikâyet niteliğinde bir müracaat 
olduğu takdirde buraya müfettiş hâkim gön-
ıderilemez. Doğrudur. 

3. Şu 43 ncü maddede, deminden beri, hat
tâ geçen oturumdan beri mücadelesini yaptığı
mız 2 nci fıkradaki boşluk, çok açıktır. Sanki, 
Türkiye'nin gerçeklerini bilmiyormuşuz gibi 
burada bunu tartışıyoruz ve ^eçm zamanımıza 
da yazık oluyor. 

BAŞKAN — Yani, bu hususlar vuzuha vara
madı, diyorsunuz, onun için kifayetin aley-
hindesiniz. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet, 
Sayın Başkan, arz «deyim: Bunlar vuzuha var
malı; Kaldı ki, aslında her şey, vuzuh içinde 
de belki anlatılamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir ilçede bir hâkim 
hakkındaki ihbar ve şikâyet üzenine o ilçede
ki üst dereceli bir hâkimi görevlendiremezsMz. 
Bunun çok, pekçok mahzurları vardır, bu olay
ları yaşadık biliyoruz. Lütfedin! 

Ne diyoruz önergemizde biz? «O kaza böl
gesi ıdışınidan her hangi bir hâkim» diyoruz. 
Ne mahzuru var efendim? istirham ederim.. 

Burada bir değerli arkadaşım «Efendim, 
45 nci maddeye göre istinabe suretiyle ifade 
alabilir müfettiş hâkim» diyor. Doğrudur ama 
arkadaşlarını o da çok uzar. 

Şimdi Ankara'da oturmuş müfettiş hâkim 
istinabe suretiyle Maraş'ın Göksün kazasına, 
yahut Ağrı'nın bilmem hangi kazasına istinabe 
yazar. Yazar ama üç ayda cevap gelmez, altı 
ayda cevap gelmez. Biz bunları yaşayan adam
larız. Yani Türkiye'de Devlet her şeyi en mü
kemmel şekilde organize etmiş, hizmetler en 
mükemmel şekilde vuruyormuş gibi kanun çı
kartmak istiyoruz. Lütfediniz yani... 

Biz kazada, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir 
hâkim hakkında şikâyet yapılmışsa, Ayaş'tan 
olmaz ama Beypazarı'ndan, Nallıhan'dan, Su
lakyurt'tan, Kırıkkale'den, her hangi bir ilçe
den üst dereceli hâkim güder, bir günde o ihbar 
ve şikâyetin esasını inceler, eğer altından ça
panoğlu çıkıyorsa o zaman Müfettiş Hâkim ge
lir. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Takrirler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 43 ncü madde

sinin 2 nci fıkrasının madde metninden çıkar
tılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Sayın Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
45 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 2 nci 

fıkrasının maddeden çıkarılmasını saygılarımla 
arz ve teklif ederiz. 

Siirt Kastamonu 
Mehmet Nebil Oktay Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim-

leıw Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmaisına 
ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının 43 ncü maddesinin 7 nci satı
rındaki «Müfettiş hâkim görevlendirilmesine 
lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve şikâyetle
rin incelenmesini sağlamak maksadıyle üst de
receli bir- hâkimin görevlendirilmesi caizdir» 
cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla 
Konya 

Baha Müderriısoğlu 
Yüksek Başkanlığa 

45 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz 
olunur. 

İkinci bölümde Müfettiş Hâkim görevlendi
rilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve 
şikâyetlerin incelenmesini sağlamak maksadıy
le en yakın kaza çevresindeki üst dereceli bir 
hâkimin görevlendirilmesi de caizdir. 

Kars 
Kemal Kaya 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası

na «sağlamak maksadıyle» deyiminden sonra 
eklenmek üzere «hakkında ihbar ve şikâyette 
bulunulan hâkimin görevli bulunduğu yargı 
bölgesinin dışından olmak şartıyle» ibaresinin 
ilâvesini saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
508 sıra sayılı tasarının 43 ncü maddesinin 

3 ncü fıkrası hükmünün madde metninden çı
karılmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Tokat 
ismail Hakkı Birler 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 6 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz 
olunur. 
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«Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa 
edecekleri, denetim, inceleme ve soruşturma
nın euaslan nasıl yapılacağı müfettiş hakimler 
kurulunca hazırlanıp Hâkimler Genel Kurulu 
tarafından onaylanmış bir yönetmelikle tespit 
olunur.» / 

Kars 
Kemal Kaya 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 43 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası

nın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririm. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu • 

«Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa 
edecekleri, denetimin, incelemenin ve soruş
turmanın nasıl yapılacağı, Müfettiş Hâkimler 
Kurulunca hazırlanıp, Yüksek Hâkimler Genel 
Kurulunca onaylanmış bir yönetmelikle belirti
lir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 43 ncü 

maddesinin 20 nci satırın «kurulunca» dan son
ra «hazırlanacak» dan evvel ikisinin arasına; 
«6 ay zarfında» kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederiim. 

Saygılarımla. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 7 nci 

fıkrasına aşağıdaki hususun ilâvesi arz olunur. 
Kars 

Kemal Kaya 

«Üst dereceli hâkim tarafından düzenlene
cek inceleme evrakı, doğruca 2 nci bölüme gön
derilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin 8 nci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz olu
nur. 

Kars 
Kemal Kaya 

«2 nci bölüm, denetim ve inceleme evrakla
rını inceleyerek soruşturma yapılmasına lüzum 
olup olmadığına karar verir.» 

Sayın Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun 43 noü maddesinin so

nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Eklenecek fıkra : «Hâkimler hakkında ya
pılacak teftiş, inceleme ve soruşturmalar gizli 
yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
508 S. Sayılı tasarının 43 ncü maddesi me

tinde geçen «Müfettiş Hâkimler Kurulu» deyi
minin majiskül harflerle yazılmak suretiyle tas
hihini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

i. Hakkı Birler 
BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde veril

miş bulunan takrirler Genel Kurula arz edil
miştir. 

Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Hasan Tos-
valı, Sayın Nebil Oktay ve Sayın Baha Müder-
risoğlu'nun takrirleri aynı mahiyettedir. Üçü 
de 2 nci fıkranın metinden çıkarılmasını öngör
mektedir. Bu sebeple acaba... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılı
yoruz efendim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Be
nim de var efendim. 

I5AŞKAN — Sayın Birler, sizin de bu mev
zuda takririniz mi var dediniz?.. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — 3 noü fıkradan bahis buyur

muşsunuz siz, 2 nci değil. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Me

tinde 3 ncü fıkra olarak kullanılıyor. 2 veya 
3 olarak... 

BAŞKAN — Biz 2 nci fıkra olarak mütalâa 
ediyoruz. Onun için, ben 3 noü fıkranın çık
ması sırasına koydum bunu. 2 nci fıkra mı 
efendim?.. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Kaş
ıdım aynı, 2 nci fıkra. 

BAŞKAN — Sayın Birler'in vermiş olduğu 
takrir de 3 ncü fıkra yazılı ise de 2 nci fıkra 
olduğunu beyan ediyorlar. 

Bu üç takriri ayrı ayrı oya koymak müm
kün değil, aynı mahiyette. Muhterem millet-
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vekilleri birbirlerine katılırlarsa, bir takriri iş
leme koymuş olacağım. 

Sayın Tosyalı, katılıyor musunuz?.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katılı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Başkanlıkça 

tensibedilecek bir takrire katılmakta olduğunu 
ifade etti. 

ıSayın Birler, zatıâliniz de katılıyor musu
nuz efendim?... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Evet 
©fendim. 

BAŞKAN — Katıldıklarını ifade ettiler. 
Sayın Baha Müderrisoğlu?.. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hüsamettin Başer'in takririni tekrar 

okutacağım. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

takriri tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu efendim?... 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katıl
mıyoruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Hayır. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Kaça kaç 
acaba Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Çok özür dilerim efendim. 
Eğer bir tereddüdünüz varsa, tekrar oya arz 
edeyim, müsaade buyurursanız. O tabiriniz 
onu bana telkin etti. 

Takrir üzerinde Sayın Nebil Oktay'ın bir 
tereddüdü hâsıl oldu, tekrar rica edeceğim. 
Takrir sahipleri de Başkanlığa yardımcı olur
larsa müteşekkir kalırım. Takriri kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Kemal Kaya'nın 2 nci fıkranın değiş
tirilmesi ile ilgili takririni tekrar okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın takriri 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Evet. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katılı
yoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmaktadırlar. Takriri... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ayın 
mahiyette. 

BAŞKAN — Ama tabirler değişik beyefen
di. Müsaade ederseniz tabirler değişik. Bir ke
lime dahi değişik olsa, mecburuz oya arz etme
ye. Aynı mahiyette değil. 

Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. Tak
riri... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Okun
sun, tıpatıp aynı değildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangisi efendim? 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Demin

ki okunan takrirler kelime kelime aynı değil
dir. 

BAŞKAN — Metinden çıkarılmasıdır beyen-
di! Metinden çıkarılma tıpatıp... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Metin 
itibariyle aynıdır, yazılış itibariyle aynı de
ğildir. 

BAŞKAN — Beyefendi hangi takriri koya
bilirim. Sizde kelime değişiklikleri var. Kabul 
edMiği takdirde sizinki ile onunkinin mubaye-
neti olur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Okun
sun belki arkadaşlarım kabul ederler, 

BAŞKAN — Tamam efendim tamam, ika
zınıza teşekkür ederim. 

Komisyon ve Hükümet Sayın Kaya'nın oku
nan takririne katıldıklarını ifade ettiler. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim: Dikkate alınmasını kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

OKÇU (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon, filhal katıldığını 

ifade etmiştir. 
Sayın özdenoğlu'nun takririni okutuyorum. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — öeri 

alıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın özdenoğlu takririni geri 
alıyorlar, ve kabul edilen takrirle aynı mealde 
olduğunu ifade buyuruyorlar. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Geçen 
oturumda verdim takriri Saym Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, ne kadar ve
him içindesiniz beyefendi! 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Gerçe
ğin peşindeyim. 

BAŞKAN — Gerçeğin peşinde değilsiniz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Âdil 

olunmasını istiyorum ben bu Mecliste hiç olmaz
sa. Başka yerde adalet bulamıyoruz, bari bu 
Mecliste bulalım 

* BAŞKAN — Çok hissî hareket ediyorsunuz 
beyefendi. 

Sayın Kemal Kaya'nın bir takriri daha var, 
okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın 6 ncı 
fıkra hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben bu 
önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Hayır. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim: Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Baha Müderrisoğlu'nun takririni oku
tuyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Hayır. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın 
Baha- Müderrisoğlu'nun takririne katılmıyor. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Kemal Kaya'nın bir takriri vardır, 
okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın 7 nci 
fıkra hakkındaki takriri yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Hayır. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Kemal Kaya'nın bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın) 8 nci 
fıkra hakkındaki takriri yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Hayır. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya'nın takririne Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını ifade etmek
tedirler. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Tosyah'nın takririni okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nm 

takriri yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Hayır. 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Birler'in takririni okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili ismail Hakkı Birler'in 

takriri yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim?.. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katili-
yoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. Zaten daha evvel 
müzakere edilen bir madde dolayısıyle yalnız o 
metnin, o madde metnine mahsus olmak üzere, 
böyle bir teklif kabul edilmişti. 

Şimdi bütün metinde geçen bu deyimlerin 
büyük harflerle yazılması hususuna Komisyon 
katılmaktadır, Hükümet katılmaktadır. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi kabul ettiğiniz tadiller şekliyle oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 
Müfettiş hâkimlerin yetkileri : 
Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gör

dükleri kimseleri lüzumunda istinabe yolu ile 
de andla dinler, gerekirse arama yapar, sübut 
delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve mü
esseselerden doğrudan doğruya toplar. Bu gö
revlilerce yukarda yazılı yetkilerine dayanıla
rak yapılacak bütün işlemlerde, Devlet organları 
ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler 
yönetilen sorulara hemen karşılık vermek ve 
istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın sonucu : 

Madde 46. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 
ilgili bölümü müfettiş hâkimin düşüncesini de 
kapsayan soruşturma evrakını inceler, gerekir
se soruşturmanın derinleştirilmesine veya geniş
letilmesine karar verir. Bu bölüm, delil duru
muna, yükletilen eylemin niteliğine göre evra
kın işlemden kaldırılmasına veya ceza veya di
siplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği 
kanısına varırsa, dosyanın görevli bölüme gön
derilmesine karar verir. 

Aynı olaydan dolayı hâkim hakkında ceza 
mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, 
disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 

Hâkimin Ceza Kanununa göre" mahkûm ol
ması veya olmaması halleri, ayrıca dissiplin ce
zasının uygulanmasına engel olmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa-
ynı Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka
daşlarım ; 

46 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 
hakkında görüşümü açıklayacağım. 

46 ncı maddenin ikinci fıkrasında «Aynı 
olaydan dolayı hâkim hakkında ceza mahkeme
sinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin 
kovuşturmasını geciktirmez.» denmektedir 

Muhterem arkadaşlarım, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununa göre yalnız ceza mahkeme
sinde değil, sorgu hâkimliğinde de ilk tahkikat 
açılır 

Acaba «Ceza mahkemesi» tabirine sorgu hâ
kimliği dahil midir? Madde sarih değildir, 
açıklık vermek lâzımdır Bu hususta bir önerge 
vereceğim. Bu önergenin kabulünü arz ve ta
lebedenim 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Çok önemli bir madde, fakat baştanbaşa çe

lişkilerle dolu hükümler kapsıyor. Gönül arzu 
ederdi ki, bu kanunun tamamını Komisyon ge
ri alsın ve yeniden gözden geçirsin. Tasan baş
tan başa tutarsızlık içerisindedir. Bu tasarının 
bir hukukçu güzü ile değer'lendirilmeii yapıldı
ğı takdirde - mübalâğa saymayınız - elle tutu
lur yanı yoktur. Bunu cesaretle iddia edebili
rim. Bakınız, şimdi her madde böyle hızla geçi
yor, birtakım inatlar mücadelesi oluyor, Sayın 
Başkanımız bile benim daha dün verdiğim ve 
en aykırı olan önsırgemi başka değerli bir ar
kadaşımızın önergesinden sonra oya koyuyor ve 
tabiî teşriî Meclis böyle üst üste hatalara düştü
ğü takdirde buradan memleket gerçeklerine 
uygun kanun da çıkmıyor. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi burada deniyor 
ki, bir hâkime, hem hakkında soruşturmadan 
dolayı ceza hükmü tatblık edilir, hem de disiplin 
yönünden işlem yapılır. 

Aslında ceza hukukunun prensibidir; bir suç
tan dolayı iki ayrı ceza verilemez. Ama burada 
bir istisna var, onu da kanun koyucu şu amaç
la getirmiş oluyor: Hâkim hakkında csza mah-
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kemesinde dava açılıyor, hâkim beraat ediyor, ı 
f akat bu beraat iki türlüdür, değerli arkadaşla
rım. Birûsi delil yetersizliğinden beraattır, öbürü 
ısuçun sübüta varmaması dolayısiyle beraattır. 
Suç sabit olmuyor ve hâkim beraat ediyor. O 
zaman elbette ki, bu hâkime tertip edilecek bir 
disiplin cezası olamaz, çünkü beraat etmiştir, 
suçluluğu ispat edilememiştir. Bir de var ki, hâ
kim hakkında dava açılmıştır, fakat mahkûmi
yetine, suçluluğuna deliller yetmemiştir, ancak 
bu hâkimin aslında görevini kötüye kullandığı, 
mesleğine yaraşmayan harekette bulunduğu, 
birtakım delillerle, hiç olmazsa emarelerle or
tadadır. işte o zaman bu hâkimi cezalandırmak 
için bu hüküm imdadımıza yetinecektir. Ancak, 
gönül arzu ederdi ki, bu maidde şöyle tertiplen
sin: Hâkim hakkında ceza mahkemesine açıl
mış olan davanın sonucunda bir disiplin cezası 
tatbik edüımek kayıt ve sariyle. 

Şimdi, bu metne göre ne oluyor arkadaşla
rım.? Bu metne göre hâkim hakkımda bir ihbar 
ve şikâyeü/Len dolayı - bunlar asılsız da olabilir -
kovuşturma başlıyor, tahkikat başlıyor ve he
men onun andından; «Aynı olaydan dolayı hâ
kim hakkında ce^a mahkemesinde İrovuşturma-
ya başlanmış olman, disiplin kovuşturmasını ge
ciktirmez» deniyor. Yani bunun paralelinde de
mek istiyor ki, hem ceza davası devam etsin, 
hem de bunun sonucunu beklemeden disiplin 
cezası verilsin. Böyle bir anlam çıkıyor. Bu hu
sus bir defa hukuka aykırıdır, antidemokratik
tir. Dava bitmeli, hâkim beraat ederse, suç sa- | 
bit olmazsa, o zaman vereceğiniz disiplin cezası 
ne olacaktır? Masum bir hâkime bir miüf(teninin 
herhangi bir şikâyeti veya ihbarı üzerine, aynı 
zamanda, bir disiplin cezası veonriiş olacaksınız. 
Adalet ölçüleriyle kabili telif midir, bu? 

öyleyse, ceza mahkemesinde açılmış olan 
dava sonuçlanmadan ve hatta bu mahkemeden 
verilmiş, olan karar derecattan geçerek kesin
leşmeden disiplin cezası verilemez, sarahatinin 
buraya konması lâzımdır, bir. 

ikincisi arkadaşlarım, burada «Evrakın iş
lemeden kaldırılması» deniyor. Şimdi, hâkim 
hakkında soruşturma açılıyor, soruşturma sonu
cu, tamamlanmış olan soruşturma dosyası Yük
sek Hâkimler Kuruluna gönderiliyor, ilgili bö
lüme. önemli bir noktadır, değerli arkadaşla
rım. Bu ilgili bölüm nasıl bir karar verecektir? 
İki türlü karar verecektir. Bunlardan birincisi j 
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takipsizlik kararıdır, ikincisi mahkemeye tevdi 
karanıdır. Üçüncü bir karar olabilir mi, arka
daşlar? Olabilir. O da eğer dosyada noksanlık
lar varsa, bu noksanlıkların ikmaline dair ka
rardır. 

Şimdi burada bir deyim var, «Evrakın işlem
den kaldırılması» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk deyimiyle ve 
kanunlarımızda bu, takipsizlik kararıdır, «Ev
rakın işlemden kaldırılması» diye bir deyim 
yoktur. Bizim ceza prosedürümüzde «Evrakın 
işlemden kaldırılması» diye bir karar, bir deyim 
yoktur, öyleyse, önce bu «Evrakın işlemden 
kaldırılması» deyiminin buradan çıkarılması lâ
zımdır. Takipsizlik kararı verilir ya da vazi
feli mahkemeye sevk edilir, ya da dosyada 
noksan varsa tamamlanır, arkadaşlarım. Mad
de bu sistematiğe göre yazılmamış. İncelediği
miz zaman tamamiyle başka bir sonuç çıkıyor 
ve «Evrakın işlemden kaldırılması» gibi hukuk 
literatüründe ve kanunlarımızda mevcudolma-
yan bir deyim burada kullanılmış oluyor. O iti
barla maddenin yeniden yazılmasında zorunluk 
vardır. 

Şimdi, arkadaşlarım bir başka önemli nok
taya daha işaret edip huzurlarınızdan ayrılaca
ğım. 

46 ncı maddenin birinci fıkrası ne diyor : 
«Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümü Mü
fettiş Hâkimin düşüncesini de kapsayan soruş
turma evrakını inceler, gerekirse soruşturma
nın derinleştirilmesine veya genişletilmesine 
karar verir. Bu bölüm, delil durumuna, yükle
tilen eylemin niteliğine göre evrakın işlemden 
kaldırılmasına veya ceza veya disiplin yönünden 
bir işlem yapılması gerektiği kanısına varırsa, 
dosyanın görevli bölüme gönderilmesine karar 
verir.» 

Sevgili arkadaşlarım, soruşturmayı yapan 
müfettiş hâkim soruşturmayı yapıyor, dosyayı 
tamamlıyor. Bunu doğrudan doğruya ilgili 
bölüme göndermek lâzımgelir. İlgili bölüme 
gönderilen bir dosya hakkında nihai kararı da 
ilgili bölüm verecektir. Bundan evvelki mad-
dedo de Sayın Kaya arkadaşım işaret etti; ilgili 
bölüm takdir etmeyecek, karar verecektir, ger
çekten. Hâkim hakkında dâva açılıp açılmaya
cağının kararını ilgili bölüm verecektir, öyley
se, bunun tekrar Yüksek Hâkimler Kuruluna 
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gönderilmesine mahal yoktur. Bunun doğrudan 
dağruya ilgili bölüme gönderilmesi daha uygun 
olur. Çünkü ilgili bölüm nihai kararı verecek
tir. Yani, ya dosyanın tekemmülüne karar ve
recek ya takipsizlik kararı verecek ya da dâ
vanın açılmasına karar verecektir. Aksi halele, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna gönderilecektir, 
böylece bir kırtasiyecilik başlayacaktır. Onlar 
tekrar müşavere edeceklerdir, belki bir karar 
alacaklardır, bir mütalâa alacaklardır ve niha
yet ondan sonra özel bölüme, yani ikinci bölüme 
gönderilecektir. Buna ne lüzum var, arkadaş
lar? Doğrudan doğruya müfettiş hâkim tahki
katını yapar, dosyasını tekemmül ettirir, ikinci 
bölüme gönderir, ikinci bölüm; 

1. Ya bunda noksaklık görür, tamamlar. 
2. Yahut toplanmış olan deliller karşısında 

takipsizlik kararı verir, 
3. Ya da doğrudan doğruya mahkemeye 

şevkine karar verir. 
Öyleyse bu madde, başlangıçta arz ettiğim 

şekilde, baştan başa tutarsızlık içindedir, istir
ham ediyorum, lütfendin, bu madde; bu istika
mette tekrar incelenerek Komisyon tarafından 
yeniden yazılması gerekir. Bu amaçla bir öner
ge takdim etmiş bulunuyorum. Türk adaletinin 
daha sağlıklı şartlara kavuşması için arkadaş
larımın bu önergeme dikkat ve iltifat buyurma
larını saygıyle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay imer. D. P. Gru
bu adına buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz tasarının 46 ncı mad
desinin Hükümet teklifindeki ikinci fıkrasında 
aynen; «Bir suçtan dolayı yapılacak ceza ko
vuşturması disiplin işlemi uygulamasına engel 
teşkil etmez» hükmünü getirmektedir. Bu su
retle daha umumî olan bu hükme, Komisyonca 
ikinci ve üçüncü fıkralar yeniden tanzim edil
mek suretiyle, bir sarahat ve açıklık getirilmiş
tir. 

ikinci fıkrada «Aynı olaydan dolayı hâkim 
hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya 
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını ge
ciktirmez» hükmü getirilmektedir. 

Üçüncü fıkra, «Hâkimin Ceza Kanununa 
göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ay
rıca disiplin cezasının uygulamasına engel ol

maz» denilmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, burada esas mesele 

şu: Kanunî olarak birtakım cezaî müeyyide
ler ortaya konulmuştur, ama kanun her hareketi 
cezalandırma yolu içerisine gitmemiştir. Birta
kım ufak, tefek hareketler, birtakım meslekî 
davranışlar kanunun ceza yönünden üzerinde 
hüküm vazetmediği hususları da içerisine ala
bilir. Bu alman hususlar ise meslekî yönden 
zararlılığı bir tarafa, yararlı olmayan hareket
ler de olabilir. Bunlara disiplin yönünden muh
telif mahiyette cezalar verilebilir. Burada mev
zu ve mesele, şu bakımdan, espri olarak bir ay
rılığa tabi tutlmııştur: Mahkemece verilecek ka
rar ile idarece verilecek kararın birbirinden ay
rı olması gerekmelidir. Çünkü, mahkeme yargı 
organı niteliğinde bir karar verecektir, idare 
ise fonksiyon olarak, ayrı bir müessese olarak 
ayrı bir karar vermek durumundadır ve Anaya
samızın getirmiş bulunduğu kuvvetler ayrılığı 
sistemi içerisinde yargı organının vereceği ka
rarla icra ve idare organının disiplin yönünden 
- ki idareyi ilgilendiren bir husustur - verece
ği karar birbirinden ayrı niteliktedir. Nitekim, 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu tasarısı içe
risinde müfettişlik müessesesinin getirilmesi, işi 
daha ziyade idarî yönden ele alabilen kovuştur
maların mümkün kılmasını sağlamıştır ve bu 
son tasarıda getirilen müfettişlik müessesesi de 
bu hususu sağlamak için ortaya konulmuştur. 

O halde, Komisyonca taşandaki 2 nci fıkra
ya daha çok açıklık getirmek için konulmuş bu
lunan 2 ve 3 ncü fıkraların, maddenin 1 nci fık-
rasiyle birlikte mütalaa edilmesi ve Komisyonun 
değiştirdiği şekil içerisinde kabul edilmiş olma
sı, neticesi daha iyi ve daha doğru halletme im
kânlarını temin etmiş olacaktır. Komisyonun bu 
hususta bizimle hemfikir olduğu inancındayız. 
Bu düşünüş içerisinde hepinize hürmetlerimi su
narım , 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz 
efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Görüşmekte olduğumuz 46 ncı maddenin son 
kısımları şahsî kanaatime göre doğru ve yerinde 
tedvin edilmiştir. Çünkü, nasıl ki, bir memurun 
muhakeme edilmesi ve kendisine disiplin cezası 
verilmesi mümkün ise buradaki durum da aynı-
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dır. Bir memur icabında mahkemede mahkûm 
olur, fakat aynı zamanda kendisine disiplin ce
zası da verilebilir veya beraet eder, ama disip
lin cezası yine mevcudolur. işte bu umumî kai
delere uyularak 46 ncı maddenin son fıkrasında 
da aynı prensipler vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, bu metin şahsi kanaatime gö
re, teftiş kurulunda çalışmış bir arkadaşınız ola
rak yerindedir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, bu

yurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

PİK KOEALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım; 

Tasarının 46 ncı maddesi üzerinde değerli 
üyelerin bazı endişeleri oldu. Bendeniz bazı mü
şahhas misaller vererek değerli üyelerin kana
atlerine katılmayış sebeplerimizi izah etmek için 
huzurlarınıza »-eldim. 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki : 46 ncı 
maddenin birinci ve ikinci fıkraları esas itiba
riyle eski metindekinin aynıdır. Kaldı ki. 46 ncı 
madde düzenlenirken, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun disiplin bölümüne ait hükmü 
buraya aynen alınmıştır. Yani, 46 ncı madde
nin ikinci fıkrasındaki, «Aynı olaydan dolayı 
hâkim hakkında ceza mahkemesinde kovuştur
maya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını 
geciktirmez.» cümlesiyle, son fıkradaki. «Hâki
min Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya 
olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uy
gulanmasına engel olmaz.» cümleleri 657 sayılı 
Kanunda aynen mevcuttur. 

Şimdi, mevzuatımızın memurlara ait. disip
lin cezaları bölümündeki hükmü, hâkimlere ait 
disiplin kovuşturması yönünden tanzim edilen 
hükümden farklı olarak tanzim etmeye madde
ten imkân yoktur. Kaldı ki, disiplin cezasıyle 
ceza kovuşturması arasında büyük farklar var
dır. Meselâ bir fiil veya bir davranış Ceza Ka
nununa göre suç değildir, ama disiplin ko
vuşturması yönünden muayyen bir statüko 
mensupları için disiplin cezasını gerektire-
cak mahiyette olabilir. Meselâ böyle bir 
hüküm Hâkimler Kanununda vardır : Bir 
hâkim için rüşvet alıyor şayiası çıkması üzerine 
yerinin değiştirilmesi gibi bir disiplin cezasının 
uygulanması usulü mevcuttur. Farz edelim ki, 
bir değerli hâkim hakkında rüşvet alıyor şayi-

— 518 

11 . 5 . 1972 O : 1 

asiyle şikâyet vukubuldu. Yapılan bu şikâyet 
üzerine ceza kovuşturması açıldı; delil kifayet
sizliği sebebiyle hâkim beraet etti. Biz şimdi, 
ceza kovuşturması yönünden mahkûm olmamış 
bu hâkim için, disiplin kovuşturmasını gerekti
ren bir sebeple, yani hakkında rüşvet alıyor şa
yiası çıkmış oluşu sebebiyle, yerini değiş
tirmekten ibaret olan disiplin kovuşturması ne
ticesi, disiplin cezasını uygulamayacak mıyız? 
Bunun gibi yüzlerce misal vermek mümkün. 
Çünkü, her hangi bir kabahat Ceza Kanunumu
za göre suç değildir, ama biraz önce arz ettiğim 
gibi muayyen bir statükoda hizmet görmüş ol
ması sebebiyle, o statükonun muhafazası sebe
biyle disiplin cezasını gerektiren fiiler vardır. 
Bu sebeple, hâkimin Ceza Kanununa göre mah
kûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disip
lin cezasının uygulanmasına engel olmaz hük
münü getirmekte de, şu anlattığım müşahhas 
misaller muvacehesinde, zaruret vardır, 

Bu sebeple, değerli arkadaşlarımdan madde 
üzerinde bir değişiklik hususunda yapılacak 
tekliflere iltifat etmemelerini istirham edece
ğim. Sayın Şinasi Özdenoğlu'nun bir beyanat
ları oldu : Tahkikatı yapan bölüm cezayı ver
sin, yani ayrı bir bölüme, ilgili bir bölüme ha
vale etmesin» dediler. 46 ncı maddenin bu şekil
de tanzimine şu zaruret vardır değerli arkadaş
larım : Daha önce, bölümlerin vazifeleri, aynı 
kanunun kabul edilmiş olan maddelerinde tan
zim edilmiştir. Tahkikatı yapacak olan bölüm, 
nihaî kararı verecek olan bölüme yaptığı tahki
kat sonucunu bir zaruret neticesi gönderecek
tir. Yani, daha önce kabul etmiş olduğumuz 
maddelerde, bölümlerin tadadedilen vazifeleri 
nedeniyle ilgili bölüme göndermek zaruretinde
dir ve bu birinci fıkradaki tanzim şekli de bu 
zaruretten doğmaktadır. Bu sebeple Sayın Öz
denoğlu'nun tekliflerine de katılmadığımızı 
saygıyle arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurunuz efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa 
yın Başkan, sıayın milletvekilleri; 

46 ncı maddenin tedvin şeklinde bazı nok
sanlıklar, bazı fazlalıklar görmekteyim. 

Metinde; «Yüksek Hâkimler Kurulunun il
gili bölümü müfettiş hâkimin düşüncesini de 
kapsayan soruşturma evrakını inceler, gerekir-
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se soruşturmanın derinleştirilmesine veya geniş
letilmesine karar verir.» denilmektedir. Şimdi, 
müfettiş hâkim -tarafından tanzim edilen' fe.?!e-
keli evrak ilgili bölüme verildi, ilgili bölüm bu
nu inceledi; bazı kısımlardan noksan gördü, O 
takdirde, bu Kurul, bu svrakın ve tahkikatın, 
«derinleştirilmesine veya genişletilmesine karar 
veril'.» deniliyor. Arkadaşlarını, arz üzerinde 
bir istihkâm mevzuu yok ki, bir kuyu eşmiyo
ruz ki... Yani, bir tahkikatın «derinleştirilmesi» 
ne demektir, «genişletilmesi» ne demektir? Han
gi ahvalde bir tahkikat deritıleştirilebilir, hangi 
ahvalde genişletilebilir? Her iki kelimenin de 
adlî tahkikat ve soruşturma konularında istihdaf 
ettiği anlam, noksan görülen bir tahkikatın da
ha derinleştirilmesidir. Ya derinleştirme diye
ceğiz, ya genişletilme diyeceğiz. Derinleştirilme
sine derse acaba tahkikat genişletiiemes mi? Ge
nişletilmesine derse acaba bu tahkikat evrakı 
derinleştirilemez mi? Bu iki kelimeden birisini 
almak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, çıkar
dığımız kanunda, kanım tekniği bakımından bu 
iki kelimeden birinin lüzumsuz olduğunu oku
yanlar, tatbik edenler anlayacaklardır. Tahmi
nime göre bu husus Komisyonda gözden kaç
mıştır. Derinleştirilme veya genişletilme kelime
lerinin ikisi de aynı anlamı taşır, ama ikisinin 
birlikte kullanılması, maddedeki tekniği VG vu
zuhu kaybeder. Talebimin birincisi, bunlardan 
birinin çıkarılmasıdır. 

İkinci talebim şu: «... derinleştirilmesine ve
ya genişletilmesine karar verir. Bu bölüm, de
lil durumuna, yükseltilen eylemin niteliğine gö
re evrakın işlemden kaldırılmasına...» denilmek
tedir. Hakikaten, özdenoğlıı arkadaşımızın de
dikleri gibi, - filvaki yeni Türkçe kelimeler kul
lanmak suretiyle bu maddeyi tedvin etmek iste
dik ama - kanun tekniği yönünden maddenin 
tedvin şeklinin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu ve Türk Ceza Kanununa ayak uydurabile
cek durumda olmadığı da açıktır. «Evrakın iş
lemden kaldırılması» yerine, tahkikat icrasına 
mahal olmadığına dair bir anlam, belki eski bir 
tabirdir diye yorumlanabilir, ama daha fazilet
li, daha anlamlı ve daha geniş bir manayı ifade 
eder. 

Bunun arkasından, «... evrakın işlemden kal
dırılmasına veya ceza veya disiplin yönünden 
bir işlem yapılması gerektiği kanısına varırsa, 
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dosyanın görevli bölüme gönderilmesine karar 
verii'.» denilmektedir. Bir cümlede iki tane «ve
ya» kelimesi; olmaz. Evrakın işlemden kaldı
rılmasına, evet. Bir evrak işlemden kaldırıldı mı, 
yani tahkikat icrasına mahal olmadı mı konu 
bitmiştir. Bu cümleye «... kaldırılmasına aksi 
takdirde - veya kelimesi değil - ceza veya disip
lin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanı
sına varırsa, dosyanın görevli bölüme gönderil
mesine karar verir.» şeklini vermek lâzımdır. De
mek İri, buradaki iki tane «veya» kelimesinden 
ilki lüzumsuzdur, maddenin değerini ortadan 
kaldırmaktadır, hiç olmazsa azaltmaktadır. Bu
radaki, «kaldırılmasına» kelimesinden sonra ge
len «veya» kelimesinin çıkartılıp onun yerine 
«aksi takdirde» kelimesinin getirilmesinin zaru
retine inanmaktayım. 

Diğer yönden, bu maddenin ikinci ve üçün
cü fıkralarını birleştirip bir tek fıkra haline ge
tirmek ve maddeyi ona göre tanzim etmek gerek
mektedir. 

Üçüncü fıkrada, «Hâkimin Ceza Kanununa 
göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ay
rıca disiplin cezasının uygulanmasına engel ol
maz.» deniliyor. Şimdi, bir insanın suçluluğu, 
dolayısıyle bir hâkimin suçluluğu yalnız Türk 
Ceza Kanununa göre olmaz. Yürürlükte bulu
nan birçok kanunumuz vardır ki, cezaî müey
yideleri ihtiva etmesine rağmen, o kanunun ismi 
Türk Ceza Kanunu değildir. Hâkime isnadedi-
len suç, Türk Ceza Kanununun dışındaki bir 
kanun ile ilgili ise ve o kanuna göre hâkimin 
eylemi veya tasarrufu suç sayılmışsa, dolayı
sıyle bir hapis cezası verilmişse, mahkûmiyet 
kararı almış olmasına rağmen, sırf Ceza Kanu
nuna göre mahkûm olmadı diye bu hâkim hak
kında acaba disiplin kovuşturması yapılmaz mı 
arkadaşlarım? Bu yönden de, üçüncü fıkranın 
yanlış ve noksan olduğu çok aşikâr olarak gö
rülmektedir. Onun için bu fıkrada, «Hâkimin 
Ceza Kanununa göre mahkûm olması» ifadesi 
değil, «Hâkimin mahkûm edilmiş olması» iba
resini kullanmak lâzımdır. 

Bu yönleriyle, bu maddenin noksan, yanlış 
ve hatalı olduğu kanısına varmaktayım. Maru
zatımı bu kadarla arz ederken, Yüksek Başkan
lığa bununla ilgili bir de önerge verdiğimi ifa
de eder, kabul ederseniz faydalı olacağı inan
cını taşıdığımı belirtir, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde başkaca 
görüşmek isteyen sayın milletvekili var mı efen
dim?.. Yok. Takrirler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 48 ncı maddesinin tümünün aşağı

daki biçimde değiştirilmesini öneririm : 
Ankara 

Şinasi Özdenoğlu 
Soruşturmanın sonucu : 
Madde 46. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

ilgili bölümü, müfettiş hâkimin düşüncesini de 
kapsayan soruşturma evrakını inceler, gerekir
se soruşturmanın derinleştirilmesine ve genişle
tilmesine karar verir. 

Soruşturmanın tamamlandığı sonucuna varı
lırsa; ilgili bölümce işin esası incelenerek ya 
takipsizlik ya da mahkemeye sevk kararı veri
lir. 

Takipsizlik kararlan, geciktirilmeden Adalet 
Bakanı il? Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanına 
tebliğ olunur. 

Hâkim hakkında kovuşturma izni verilmiş 
olması veya Hâkimler Kanunu gereğince kovuş
turma açılması hallerinde, 3 ncü bölüm, o fiil
den dolayı verilecek disiplin cezasını kovuştur
manın sonuna bırakabilir. Bununla beraber, 
3 ncü bölüm, disiplin işleminin uygulanmasında, 
kovuşturmanın sonunda verilecek kararla bağlı 
değildir, 

Hâkim hakkında, disiplin yoluyla verilen 
«Meslekten çıkarma» cezası, geciktirilmeden 
Adalet Bakanına ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanına tebliğ olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 2 nci 

ve 3 ncü fıkralarının, aşağıda gösterildiği gibi, 
bir fıkra halinde değiştirilmesi arz olunur. 

«Hâkim hakkında kovuşturma izni verilmiş 
olması veya Hâkimler Kanununun 110 ncu mad
desi mucibince kovuşturma açılması hallerinde 
3 ncü bölüm, o fiilden dolayı verilecek disiplin 
cezasını kovuşturmanın sonuna bırakabilir. Bu
nunla beraber, 3 ncü bölüm, disiplin işleminin 
uygulanmasında kovuşturmanın sonunda veri
lecek kararla bağlı değildir.» 

Kars 
Kemal Kaya 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen açıklayacağım gerekçelerle tasarının 

46 ncı maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının, «Hâ

kim hakkında kovuşturma izni verilmiş olması 
veya Hâkimler Kanununun 110 ncu maddesi ge
reğince kovuşturma açılması hallerinde 3 ncü 
bölüm, o eylemden dolayı verilecek disiplin ce
zasını kovuşturmanın sonuna bırakabilir. Bu
nunla beraber, 3 ncü bölüm, disiplin cezasının 
uygulanmasında kovuşturma sonunda verilecek 
kararla bağlı değildir.» şeklinde ve bir fıkra 
halinde düzenlenmesini arz ve teklif eylerim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

BAŞKAN — Takrirleri, aykırılık dereceleri
ne göre oylarınıza arz edeceğim. 

(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılıyor mu 
efendim?.,. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katılmı
yoruz efendim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, takririmi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah için buyurunuz 
efendim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım, takdim etmiş olduğum önergeyle, 
burada demin de izah etmeye çalıştığım, büyük 
bir çelişkiyi gidermeye gayret etmek istedim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, aleyhinde soruş
turma açılmış olan hâkim hakkında takipsizlik 
kararı verilebilir ve bu takipsizlik kararı isabet
li olmayabilir. 

Müteakip 50 nci maddede göreceğiz ki, Ada
let Bakanına bazı önemli kararlara itiraz hakkı 
tanınmıştır, öyle ise Adalet Bakanı, ilgili bö
lümün vereceği kararların hiç olmazsa bazıları
na. ... Ne gibi? Takipsizlik kararma ve hâkimin 
meslekten ihracına ilişkin karara itiraz edebil
melidir? 

Şimdi, itiraz hakkı 50 nci maddede tanını
yor ama, Bakana tebligat mecburiyeti, Bakana 
duyurulma mecburiyeti diye bir hüküm yok. 
Böylece Bakanın itiraz hakkı boşlukta kalıyor, 
değerli arkadaşlarım. 

Kanundaki maddeler arasında bir ilişki, bir 
bağ kurmak lâzım. Siz Bakana ya da Yüksek 
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Hâkimler Kurulu Başkanına resmen duyurma-
dığnıız, tebliğ etmediğiniz bir karar için, Baka
nın ya da Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının 
itiraz hakkını nasıl tanırsınız?.. Mümkün değil
dir, fiilen mümkün değildir arkadaşlarım. Ön
ce tebliğ edeceksiniz, süresi içinde itiraz hakkı
nı ondan sonra tanıyacaksınız. Bir aylık süre 
olarak, itiraz hakkını, 50 noi maddede tanıdı
nız ama, Bakana ya da Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanına, bu kararların duyurulmasını bir 
kanunî zorunluk haline getirmemiş bulunuyor
sunuz. 

önergemle, hem yukarda arz ettiğim çeliş
kileri kaldırıyorum, hem de meslekten ihraç gi
bi ve takipsizlik kararı gibi önemli konularda 
Adalet Bakanının ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanının itiraz edebilmesi için, yani 50 nci 
maddedeki itiraz hakkını kullanabilmesi için, 
tebliğ mecburiyetini koyuyorum, değerli arka
daşlarım. İhtar cezası için koymuyorum. Bir hâ
kime ihtar cezası vermiş, önemli değil. Adalet 
Bakanına tebliğ edersiniz, etmezsiniz; önemli 
değil. Tevbih cezası önemli değil, maaş kat'ı ce
zası önemli değil ama, bir hâkimin meslekten ih
raç edilmesi kararı gibi son derece önemli bir 
karara karşı Adalet Bakanının itiraz hakkını 
kullanmasına imkân, hukukî imkân hazırlamaya 
mecbursunuz. Hukukî imkânın esası tebligattır. 
Tebligat, zorunluğu tanımıyorsunuz M, Adalet 
Bakam o hakkım kullanabilsin. Haberi olmaya
bilir. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölü
mümden, hâkimlerle ilgili pek çok tasarruf geçe
bilir. Bunların kaçından Adalet Bakanının, ka
çından Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının ha
beri olabilir arkadaşlarım. 

Buraya bir fıkra ilâvesiyle : 
1. Hâkimler hakkında verilmiş olan takip

sizlik kararı... Evet. 

Suçlu bir hâkim hakkında şu veya bu sekil 
de, aslında suç sübuta varmış olduğu halde bir 
adlî hatayla, bir soruşturma hatasiyle takipsiz
lik kararı verilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu kim önleyecek?. 
Bunu önleyecek iki merci vardır : Birisi Adalet 
Bakam, biri de Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanı. 

öyle ise, her iki makama birden bir duyur
ma mecburiyetinin konmasında büyük fayda 
vardır, zorunluluk vardır. Hâkimlerin meslek

ten ihracına ilişkin kararlarda ve bir de arz et
tiğim gibi, ademitakip, yani takipsizlik kararı
nın verildiği hallerde, bu tebliğ mecburiyeti kon
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, her ne kadar Hâkim
ler Kanununun 53 ncü maddesi bir tebliğ mec
buriyetinden bahsediyor ise de, - şimdi Komis
yondaki değerli arkadaşlarımla temas ettim -
bu, «Adalet Bakanının isteği üzerine» şartını ih
tiva ediyor. Adalet Bakanı istemezse, hakkında 
dava açılmasına karar verilmesi gerektiği halde, 
şu ya da bu sebeple takipsizlik kararı verilmiş 
olan, bir hâkimi siz adaletin huzuruna nasıl gö
türeceksiniz?.. 

Adalet Bakam unutmuş, bu işin sonucunu ba
na bildirin, dememiş.. Böylece, adaletin tecellisi
ne bizzat bu kanunlarla mani olmak gibi huku
ka yakışmayan noksan bir prosesi kendi elimiz
le getirmiş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ise lütfedin 46 ncı 
maddenin sonuna konulacak bir fıkrasıyla bu 
tebligatı zorunlu hale getirelim. Hem Adalet Ba
kanına hem de Yüksek Hâkimler Kurulu Başka
nına, iki durumda : 

1. Takipsizlik kararı, 
2. Hâkimlerin meslekten ihracına ilişkin ka

rar verildiği takdirde tebligat zorunlu olsun. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu'nun takririne 

Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın 
Özdenoğlu takririni izah ettiler. 

Takririn dikkate alınıp, alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KOR ALT AN (Sivas) — Katılmıyoruz ve mad
deyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddenin diğer önergelerle birlikte Komis

yona verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
İtiraz : 
Madde 50. — 1. Disiplin cezalarına karşı 

Genel Kurula itiraz edilebilir, süresi içinde iti
raz edilmeyen bölüm kararları kesindir. 
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2. ikinci bölümce 46 ncı madde gereğince 
evrakın işlemden kaldırılmasına dair verilen ka
rarlara muttali olan Adalet Bakanı ile Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanı, gerekli görürse, bu 
kararlara karşı bir ay içinde Genel Kurula itiraz 
edebilirler. 

3. itirazın dilekçe ile ileri sürülmesi ve di
lekçede itirazın dayandığı bütün maddî ve huku
kî sebeplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayrı 
ayrı gösterilmesi ve itiraz edenin elinde bulunan 
belgelerin asıl veya tasdikli örneklerinin dilek
çeye eklenmesi ve elinde bulunmayanların nere
de olduklarının açık ve kesin şekilde dilekçede 
belirtilmesi şarttır. 

4. Genel Kurula vâki itirazın reddi sure
tiyle kesinleşen disiplin ve meslekten çıkarma ce
zasına ilişkin kararların bir defa daha incelen
mesi, tebliğinden • itibaren bir ay içinde Adalet 
Bakanı veya ilgili hâkim tarafından Genel Ku
ruldan istenebilir. 

5. Kurul, açıklama istemek ve eksikleri ta
mamlatmak zorunda değildir. 

itiraz evrak üzerinde incelenir. 
BAŞKAN — Madde üslerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bu madde de, bundan önceki maddeler gibi 

tutarsızlık ve çelişkiler mevcut. 
Şimdi sayın arkadaşlarım, bu madde itiraz 

prosesini getiriyor, yani Yüksek Hâkimler Genel 
Kuruluna yapılacak olan itiraz yollarını getiri
yor 

Burada iki türlü itiraz görüyoruz : 
1. Şahsî itiraz, 
2. Adalet Bakanı ve Yüksek Hâkimler Ku

rulu Başkanı tarafından yapılacak olan itiraz. 
Şahsın itirazı normaldir ve Anayasaya göre 

hakkıdır. Adalet Bakanı ve Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanının itirazına gelince : 

Biraz önce, bundan önceki 46 ncı maddenin 
görüşülmesinde ;arz ettiğim gibi, bu, kesinlikle 
iki noktaya müteveccih olmalıdır. Birincisi; hâ
kim hakkında takipsizlik kararı verilmesi halin
de, ikincisi meslekten ihraç halinde olmalıdır. 

i Değerli arkadaşlarım; burada bir fıkra dik-
I kati çekiyor. 4 neü fıkrada deniyor ki; «Genel 

Kurula vaki itirazın reddi suretiyle kesinleşen 
disiplin ve meslekten çıkarma cezalarına ilişkin 
kararların bir defa daha incelenmesi...» 

Sayın arkadaşlarım; bu maddede böylece 
tashihi karar, kararın düzeltilmesi müessesesini 
görüyoruz, önce Genel Kurul nezdinde tek
mil disiplin cezalarına karşı itiraz kabul edili
yor, inceleniyor; bunun reddi halinde gene 
tekmil cezalara karşı bir kinci müracaat hakkı 
tanınıyor. Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi 
istirham ederim. Bir hâkime bir ihtar cezası 
veriliyor. Hâkim buna karsı bu kararı veren Ge
nel Kurul nezdinde itiraz ediyor, itirazın reddi 
takdirinde bir tashihi karar niteliğinde olmak 
üzere tekrar Genel Kurula gidiyor. Bu proses 
tatbik edildiği takdirde Türkiye'de bir dosyanın 
belki üç - beş sene sonuçlanmaması mukadder
dir. Bu, düpedüz kırtasiyeciliği artıran bir yol
dur. Böyle şey olmaz arkadaşlarım, inzibatî 
ceza dediğimiz ihtar ve tevbih cezalarına karşı 
değil; ama meslekten ihraç cezasına karşı hâki
min elbette ki, bir itiraz hakkı, ikinci defa iti
raz hakkı, olmalıdır. Mahkemelerde bile, meselâ 
sulh mahkemelerinden bile verilmiş olan karar
lara karşı tashihi karar hakkı yoktur. Sulh 
mahkemelerinden verilmiş olan kararlara karşı 
Temyiz Mahkemesine gidilir; ama sulh mahke
melerinden verilmiş olan kararların Temyiz tet-
kikatı sonunda tasdiki takdirinde, Temyiz Mah
kemesinde ösel dairece verilmiş olan bu karara 
karşı tashihi karar hakkı tanınmamıştır. Sulh 
mahkemesinden sadır olan önemli bir karara 
karşı, meselâ bir tahliye kararma karşı, tashihi 

[ karar hakkınız yok da, burada bir ihtar ceza
sına karsı tashihi karar hakkı tanınmış. Böyle 
şey olmaz. Böyle olursa, eğer kanunlardaki ce
za müeyyidelerini bu hale getirirsek; Türkiye'
de bir iş görmeye imkân olmaz arkadaşlarım. 

i Cezanın etkisi diye bir şey kalmaz. Bir ihtara 
karşı tashihi karar olmaz arkadaşlarım, öyle 
ise bizim istirhamımız şudur : 

Değerli arkadaşlarım, burada zaten bir sis
tematik hatası vardır. Kanunda önce itiraz mü
essesesi gösteriliyor; «Süresi içinde itiraz edil
meyen bölüm kararları kesindir.» diyor. Ondan 
sonra bir ay içinde itiraz edilebileceği açıklam-

I yor ve daha sonra da Adalet Bakanının ve Yük-
j sek Hâkimler Kurulu Başkanının itiraz hakları-
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nı kapsayan 4 ncü bent 3 ncü bendin yerine ya
zılması gerekirken sistematik hatası yapılıyor; 
31e 4 yer değiştirmiş oluyor. Değerli arkadaş
larım, önce itiraza ait hükümler birbiri ardına 
yer alır, ondan sonra burada 3 ncü bentte de 
gösterilmiş olan itirazın nasıl yapılacağı, hangi 
esaslara riayet edilerek yapılacağı hususu yer 
alır. Sayın Komisyon da her halde dikkat bu
yuracaktır; burada bir öncelik sonralık «tak
dim tehir» olmuş, yanlış bir yazılış olmuştur. 
Müsaade ederlerse, önce itirazın esaslarını ya
zalım, kim itiraz edecek ve hangi süre içinde 
itiraz edecektir, o yazınsın, daha sonra da iti
razın nasıl yapılacağı yazılsın. Yani 3 ncü fık
ra ile 4 ncü fıkranın yer değiştirmesi gerekiyor. 
Bu bir. 

ikincisi de; - arz ettiğim gibi - bu disiplin 
cezalarında bir ihtar cezası için ikinci kez Ge
nel Kurula müracaat hakkı gibi garip bir hü
küm buraya konmasın arkadaşlar, işin ciddiye
ti ile kabili telif olmaz. 

Bendeniz, bu arz ettiğim istikamette, zanne
diyorum bütün bu çelişkileri giderecek nitelik
te, bir önerge takdim edeceğim. Yüksek Heye
tinizin, bu kanunun selâmeti bakımından öner
geme iltifat etmesini saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir noktayı yerimizden tav
zih edelim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar; Sayın özdenoğlu'nun, maddenin 3 ncü 
bendi ile 4 ncü bendinin yer değiştirmesi husu
sundaki tekliflerine katılmak mümkün değil. 
Çünkü, Sayın özdenoğlu, 4 ncü bendin mahiye
tini iyi tetkik edememiş olacaklar ki, Genel Ku
rula vaki itirazın reddi suretiyle kesinleşen di
siplin ve meslekten çıkarma cezalarına ilişkin 
kararların bir defa daha inceleme konusunu ge
tirmektedir. Halbuki, 2 nci bent itirazı, 3 ncü 
bent de itirazın ne şekilde yapılacağını belirt
mektedir. Eğer, biz hakikaten 3 ncü bent ile 
4 ncü bentin yerini değiştirirsek tam bir çeliş
me içine düşmüş oluruz. Yani, itirazın şeklini 

ifade etmeden, bu itirazın reddi halinde uygu
lanacak prosedürü onun önüne getirmiş oluruz 
ki, asıl o zaman hataya düşmüş oluruz. Kaldı 
ki, bu hususta emredici bir kaide getiren Ana
yasamızın 144 ncü maddesindeki ifadeye de ay
nen riayet edilmek suretiyle bu 50 nci madde 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bu 
değişiklik, Anayasadaki ifadeye de aykırı ola
cağı gibi kanunun maksadına da aykırı olacak
tır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş iki 

takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
508 Sıra Sayılı kanun tasarısının 50 nci mad

desinin 5 numaralı bendinin 3 numaralı bendin 
sonuna eklenmesini, ifade bütünlüğünü sağla
mak bakımından saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
İsmaül Hakkı Birler 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 50 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 
Ankara 

Şdnasi özdenoğlu 
«itiraz : 
Madde 50. — 1. Disiplin cezalarına karşı 

Genel Kurula itiraz edilebilir. Süresi içinde iti
raz edilmeyen bölüm kararları kesindir. 

2. 46 nci madde gereğince ve ikinci bölüm
ce verilen takipsizlik kararlarına muttali olan 
Adalet Bakanı veya Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanı, gerekli görürlerse, bu kararlara karşı 
bir ay içinde Genel Kurula itiraz edebilirler. 

3. Genel Kurula yapılan itirazın reddi su
retiyle kesinleşen meslekten çıkarma cezalarına 
ilişkin kararların bir kere daha incelenmesi, 
tebliğinden itibaren bir ay içinde Adalet Ba
kanı, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı veya 
aleyhine karar verilen hâkim tarafından Genel 
Kuruldan istenebilir. 

4. itirazın dilekçe ile yapılması, dilekçede 
itirazın dayandığı bütün maddî ve hukukî se
beplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayrı ayrı 
gösterilmesi, itirazcının elindeki belgelerin asıl
larının ya da tasdikli örneklerinin dilekçeye ek
lenmesi, elinde bulunmayanların nerelerde bu-
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lunduklarmm kesin şekilde dilekçede belirtil
mesi şarttır. 

5. itiraz, evrak üzerinde incelenir. Kurul, 
açıklama istemek ve eksikleri tamamlatmak zo
runda değildir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Aykırılık dereceleri itibariyle 

en aykırı olan Sayın özdenoğlu'nun takririni 
yeniden okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer

li arkadaşlarım; Sayın Koraltan arkadaşımın 
bahsettiği gibi maddeyi gerçek istikametine, 
gerçek yörüngesine oturtmak isteyen biziz, özür 
dilerim, maddeyi çok iyi tetkik ettiğim kanısın
dayım, kendileri zannediyorum yanılıyorlar. 
Çünkü, Yüksek Hâkimler Kurulu nez dinde ya
pılacak gerek ilk, gerekse son itiraz, burada 
3 ncü fıkra olarak yer almış bulunan prosese 
göre yapılacak, ilk defa da yapılsa; nihayet 
Genel Kurulun verdiği karara göre ikinci defa 
da yapılsa, hiç şüphe yok 3 ncü bentte açıkla
nan prosedüre göre yapılacak. Yani, dilekçede 
ayrı ayrı gösterilecek; itiraz edenin elinde bu
lunan belıgelerin asılları ya da tasdikli örnekleri 
ve sair®. 

Deminki maruzatını şu idi; gene ısrar ediyo
rum,- Evvelemirde itiraz hakkı kimlere tanın
mıştır, onlar zikredilsin. Gerek ilk itirazcılar, 
gerek son, ne değişir arkadaşlarım? Yüksek 
Hâkimler Kurulu nezdinde bir ihtar cezasına 
itiraz ediyorsunuz, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Genel Kurulu reddediyor ve sonra tashihi karar 
ianlamında ikinci kez itiraz ediyorsunuz; ama 
hepsi aynı müracaat prosedürüne göre yapıla
caktır. öyle ise aslında sistematik balkımdan 
benim söylediğim doğrudur, itirazın şekil ve 
şartları, süresi, kimler tarafından yapılacağı 
başta zikredilir; itirazın hangi şartlara, hangi 
esaslara göre yapılacağı da onu takiben zikre
dilir. 

Şimdi, insafla mütalaa etsinler, ben bir şey 
soruyorum katılırlar mı acaba? 

«5 nci fıkra» kurul, açıklama istemek ve ek
sikleri tamamlatmak sorunda değildir.» Ben
din altında ise; «itiraz, evrak üzerinde incele
nir.» deniyor. Ters yazılmış. 5 nci bendin aslın
da, «itiraz evraık üzerinde incelenir» ve onu ta
kiben «Kurul, açıklama istemek ve eksikleri ta
mamlamak zorunda değildir» şeklinde yazılma
sı gerekir. Şimdi, bu derece perişan yazılmış 
olan maddeleri burada çıkıyoruz, karınca kara
rınca emek vererek itirazlarımızı söylüyoruz. 
Ama arkadaşlar her halde yeter derecede ince
lemek zahmetinde bulımmayarak buraya geli
yorlar. Bunu savımafcilirim arkadaşlar, istirham 
ediyor ve tekrar ediyorum, İddiam ne idi? Bir 
hâkim, hakkında ilgili kurulun vermiş olduğu 
bir ihtar cezasına karşı itiraz edecektir Genel 
Kurula; Genel Kurul bunu reddedecektir, o hâ
kim tekrar ikinci kez itiraz edecek. Olur mu 
efendim? Çok rica ederim arkadaşlar; bu tak
dirde hangi işi nasıl sonuçlandırırsınız? Benim 
arzım şudur: Meslekten ihraç cezası gibi çok 
önemli bir konuda, bir. ikincisi, takipsizlik ka
ran gibi önemli bir konuda gerek Adalet Baka
nının, gerek Yüksek Hâkimler Kurulu Başka
nının itiraz hakkı olmalıdır; doğrudur, yerinde
dir, adalete uygundur. Ama onun dışında, me
seleleri uzatmak ve dejenere etmek için bir ih
tar, bir tevbih cezasına karşı ikinci kez bir tas
hihi karar hakkını kullandırmak, ashnda haık-
km suiistimalinden başka bir anlam taşımaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, takririni kı

saca izah etmiştir. Komisyon ve Hükümet tak
rire katılmamaktadır. Takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Binler'in takririni okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili ismail Hakkı Birler'in 

takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim.? 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katılmı
yoruz efemdim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mamaktadır. 
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Sayın Birler'dn takririnin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ©diyorum. Dik
kate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Madde 51'e geçmeden önce bir hususu arz 
edeyim. Baskıda bir hata yapılmıştır, madde 51 
gösterilmemişi tir; çerçeve maddede madde 51 
gösiterilmişitir. Ayrıca, Komisyonun raporumda 
da 51 nci maddenin Hükümetin teklifi veçhile 
Komisyonca kabul edildiği de beyan edilmiştir. 
Matbaa hatası olarak 51 nci madde, Komisyon
dan geçmemiş şekliyle tabedilmiş bulunmakta
dır. Hükümet metni aynen kabul edildiği cihet
le, Hükümet metnini Komisyonumuzun benim
semiş olması dolayısıyle, okutuyorum. Bunun 
üzerinde müzakere açacağım. 

Duruşma : 
Madde 51. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

ilgili bölümümden verilen; bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz 
olmadığı hakkımdaki kararın 33 ncü madde ge
reğince Genel Kurul tarafından incelenmesin
den önce, bölüm kararı, Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanlığı tarafından ilgili hâkraı.3 tebliğ 
olunur. 

Hâkim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de bölüm kararına karşı savunmasını bir dilek
çe ile yapar, yukanki maddenin 2 ve 4 ncü fık
raları hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde ta-
lebetttiği veya Genel Kurul tarafından lüzum 
görüldüğü takdirde inceleme, duruşma icrası 
suretiyle yapılır. Duruşmada raportörlük göre
vini, disiplin işlemine karar veren bölümün bal
kanı veya uygun göreceği o bölüm üyelerimden 
biri yapar. 

Savunma vekâletnameyi haiz bir avukat ma
rifeti ile de yaptırılabilir, ilgili hâkim veya ve
kili duruşmadan önce soruşturma dosyasını tet
kik edebilirler. 

Duruşmaya raportörün izahatı ile başlanır. 
Raportörün duruşmadan önce raporunu tanzim 
ve imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. 
Bundan sonra ilgili veya yetkili savunmalarını 
yaparlar. Son söz hâkimindir. 

Tebligata rağmen ilgili hâkim veya vekili 
her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmez
se, inceleme evrak üzerimde yapılabilir. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

işten el çektirme : 

Madde 53. — Yüksek Hâkimler Kurulu ta
rafından, hakkında soruşturma yapılmasına ka
rar verilen hâkim veya hâkim yardımcısının gö
revinde devamını soruşturmanın selâmetine ya
hut yargı erkinin nüfuz ve itibarına sarar vere
ceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir ola
rak işten el çektirilebilir, veya; soruşturmanın 
sonuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka 
kaza çevresinde görevlendirilmesine karar veri
lebilir, 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan, buyu
run. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım; maddeyi okumak zannediyorum 
kâfi gelecek, «Yüksek Hâkimler Kurulu tarafın
dan, hakkında soruşturma yapılmasına karar 
verilen hâkim veya hâkim yardımcısının göre
vinde devamını soruşturmanın salâmetine ya
hut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vere
ceğine kanaat getirilirse,» yani Yüksek Hâkim
ler Kurulu bir bakim hakkında tahkikat yapma
ya karar verecek ve bu tahkikatı yaparken hâ
kimin yerinde bulunmasının zararlı bulunduğu
na kanaat getirecek, buraya kadar bu. «Geçici 
bir tedbir olarak işten el çektirilebilir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 43 ncü maddede 
görüldüğü gibi bir şikâyetin ciddî olup olmadı
ğını, bir üst dereceli hâkime, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun, yaptırmak hakkı var. Bunu yapa
bilir, bir müfettişine tahkikatı yaptırabilir. Tah
kikat yapılmasının icabettiğine kanaat getir
miş, tahkikat yapılıyor ve bu esnada da hâkimin 
tahkikatın selâmeti bakımından yerinden alın
masına tedbir olarak lüzum hissediliyor, buna 
da kanaat getiriyor, ama ondan sonra ya alır, ya 
almaz, isterse alır, isterse almaz, bu hatalıdır 
kanaatimce. Ben bir takrir verdim, eğer kanaat 
getirmişse işten el çektirmesi uygun; kanaat 
getirmemişse, lâalettâyin bir şikâyetse hâkimin 
itibarını zedelememesi lâzım. Ama tahkikatın 
selâmeti bakımından, muvakkat olarak işten el 
çektirmesine hem kanaat getirecek, hem yerin
den almayacak; bu kadar birbirine zıt bir hü-
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küm olacağına kani değilim. Bir takrir verdim, 
kabulünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bu 53 ncü 
madde tasarının en can alıcı bir maddesidir ve 
maalesef gene yanlış tedvin edilmiştir. Çünkü 
önce, «Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından, 
hakkında soruşturma yapılmasına karar verilen 
hâkim veya hâkim yardımcısının» diye başlı
yor. 

Sayın arkadaşlarım, yapılan soruşturma hâ
kim hakkında yapılacak soruşturma elbette 
Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından yaptırıla
caktır. Kime yaptırılacaktır? Müfettiş hâkime 
yaptırılacaktır. 

Şimdi hâkim veya hâkim yardımcısının, görü
len lüzum üzerine, işten el çektirilmesi kararını 
kim verecektir? Bu maddeye göre Yüksek Hâ
kimler Kurulu verecektir. 

Sayın arkadaşlarım, böyle şey olmaz. Müfet
tiş hâkim Hakkâri'ye gitmiş, Hakkâri'nin bir 
kazasına gitmiş yollar kapanmış; değil kara 
ulaştırması, telgrafla dahi konuşmak imkânı 
yok, her şey kapanmış, muhabere imkânı yok. 
Orada hakkında soruşturma açılmış olan hâki
min delilleri kaybetmek üzere olduğu anlaşılı
yor, hattâ delilleri kaybettiği, tahkikatın selâ
metine mani olmak için ne mümkünse yaptığı 
anlaşılıyor. Ben bizzat bunu görmüştüm, idare 
âmiri olarak bulunduğum bir yerde, bir hâkim 
hakkında ağır bir ithamla soruşturmaya gelmiş 
olan bir başka hâkim, vilâyetten gelmiş olan bir 
başka hâkim kendileri şimdi yüksek bir mah-
kemelde üyedir, o ilçede tehdit edilmiş ve dö
vülmüştür, Sioruştunmayı selâmetle yürütme
mesi için ne mümkünse yaptırılmak istenmiştir. 
Fakait o arkadaşımız kahramanca tahkikatını 
yapmış, ama daha soruşîtumnaya başlamaidan 
sanıik hâkim İstan memeitmiş ve yukarıya bildir
miştir, o zamanki statüye göre, 

Simidi arkadaşlarım, tasarıdaki büküm mem
leket gerçeklerine aykırı. Siz Bakkârilde bir 
ıfcâbkiıkat yapacaksınız; hâkimin işten menedil-
meû için Yüksek Hâkimler Kurulu muvafakat 
ödsoelk, olmaz böyle şey. Kaç gün sürer bu? De
lil deıdiğiniz şey bir anda kaybedilir, sahte de
lil bir anıda yaratılır, yalancı şahit bir anda •dia-
lötdlir. 
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Simidi, istirham ederim,, eğer hedefimiz na
muslu bir sorufturma yaptırmak ise, adaletin 
tecellisini dört başı mamur sağlamaksıa, böyle 
şey olmaz. Müfettiş hâkim işten el çoktiırir ve 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirir. Normal 
prosedür budur ve aklın, kanunun emrettiği da 
buldur arkadaşlar. Böyle hüküm olur mu? Bir 
haftaJda, on günde cevap gelemez. Yapar tatokii-
ıkaitmı, hakikaten burada ifade eıdildiği gülbi, so
ruşturmanın salâmeltme, yahuit yangı erkinin, 
yargı hâkimiyetinin nüfuz ve itibarına zarar 
vereceğini takdir eder. Bu takıdır elbette bu ka
dar geniş yetkilerle teçhiz etmiş oMuğumuız 
müfeittiş hâkime aidolacaktaır; gayet tabiî. Ama 
sorumsuzluk olmayacaktır. Bunun bir garaıılbisi-
m koyuyoruz, nedir o? Müfeittiş hâkim âcil hal
de işiten mıenefdeciektir ve durumu derhal Yük
sek Hâkimbr Kuruluna bildirecektir. Bu bir 
tedbir mahiyetindedir; kamımda vardır saftan. 
Tödbir mahiyîeltinde olduğuna göre, bu geçid
idir, delilbr toplandıktan sonra hâkim pekâlâ 
görevine iaıds '©ditebilir. 

Şimdi, verilmiş olan kararın kanunî isabeti-. 
ni bir fezleke ile bildirecektir ve bir sûra son
ra, Ankaratâa Yüksek Hâkimler Kurulu, veril
miş olan bu işten el çektirme kararının uygun 
olup olmadığına karar verecektir; tasdik ede
cek veya bozacaktır. Ama derhal alınması lâ-
zımgelen bir kararın geciktirilmesinde büyük 
zarar vardır. Hep bunu yaşamışladır. Anadolu'
yu karış karış gezen, yaşayan, msmuriyelt veren 
arkadaşlarımız bu durumları bültün çıplaklığı 
ile görmüşlerdir. Yanlış bir hüküm sevk etme
yelim, çok istirham ederim. 

Aıyrıca, Sayın Kaptan arkadaşımın söylediği 
gibi, gerçekten, «yargı erkinin nüfuz ve itiba
rına zarar vereceğine kanaat getirilirse ne olu
yor? işten el çektirilebilir» deniyor. Artık bu 
ihtiyarı olmaktan çıkmalıdır arkadaşlar, işiten 
el çektirir denmelidir. Madem ki deliler kay-
betitirüliyoı*, mademki soruşturmayı yapan mü
fettiş hâkim üzerinde her türlü baskı yapılmak 
isteniyor, tehdit ediliyor, dövülüyor, her türlü 
kanun dışı hareket bahis konusudur, artık «iş
ten el çekltirelbilir» diye bir şey olmaz. Sayın 
Kaptan arkadaışımla beraber, ona katılarak, 
«kesinlikle işten menetmıelidir» derim. Devletin 
ciddiyeti var. Bütün kanunlarımız maalesef suç 
işlemiş olanları himaye eder niteliktedir, arka
daşlarım, bunu bir kere daha Yüce Meclisfte arz 
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etmek istiyorum. Böyle şey olmaz, bununla Dev
let otoritesini kuramazsınız arkadaşlarım. 

İM önerce takdim ediyorum, önce bu met
ni komisyon lütfetsin geri alsın, 1 nci önergem 
komisyonca bu mıaddenin geri alıamasma iliş-
kin. Bu kadar önemli kanunlarımızın ekspı&s 
süratiyle çıkmasında hiûbir fayda yok arkaıia.3-
lar, bir gün geç çıksın ama iyi çıksın, memb-
ket yararına uygun şekilde çıksın, 1 nci öner
gem bu. 

2 ncisi de arz etitiğim is'tikameiltıe fikirlerimi 
yansıtan ve memleketimizin gerçeklertine en uy
gun düşecek solüsyonu ihtiva ettiğini zannetti
ğim önengenudir. Müspet oy kullanmanızı istir
ham eder, derin saygılarla hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın (riyasettin Karaca, 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; benden evvel 
konuşan iki arkadaşımın bu madde üzerindeki 
görüşl'enini hassasiyetle dinledim. Bir ölçü içe
risinde kendilerine hak vermemek mümkün de
ğildir. Ama bu ölçünün dışında gerçekleri eğer 
dile getirmek icabederse, o takdirde de, madde
nin gerek metin ve gerekse muhteva olarak ye
rinde bulunduğunu ifade eltmek icıaıbetmekie-
dir. 

Hayâtta hiçbir görev, hiçbir msmuriyet ve 
hiçibir iş hâkimlik mesleği kadar ağır ve mesu
liyet! değildir. Bunun örneği yoktur ve olamaz 
da. Hâkimin çekişmesiz bir davası yokltur, hor 
davada hâkim çekişmelidir; mutlaka karşısında 
taraflar vardır, en âdil kararın karşısmida dahi 
davayı kaybeden kimse hâkime iğbirar besler, 
hâkime karşı içinde bir kin duygusunu duyar. 
Yıllarca bir bölgede kalan bir hâkim çok haklı, 
temyizden geçerek kesinleşmiş kararlar vermiş 
olmasına rağmen, hakkının kaybolduğu endişe
sini duyan kimselerin sayıları zamanla birike 
birike bunlar hâkime husumet sahibi olabilirler. 
Günün birinde bir hâkim hakkında haklı veya 
haksız bir şikâyetle, şikâyeti yapan kimse ken
disine uygun şahitleri veya kendisine uygun 
iddiacıları bulup hâkim aleyhine müfettiş hâ
kimlerin huzurunda dinletmesi daima mümkün
dür. Bu olmuştur ve olagelmektedir arkadaş
larım. Binaenaleyh, bu şartlar içerisinde, hâki
min haksız ifadelere istinaden işten el çektiri
leceği veya tahkikat seyrinin normal mecrasın
dan dışarı çıkarılabileceği her zaman için müm
kündür. Bütün bunları göz önüne alarak, eğer 

o hâkimin o bölgede gürav yapması gerek yar
gı erki bakımından, gerekse sioraif'tumnanın sola-
mıet-i bakımından çok zararlı bir sonuç doğura
cağı kanaatline varılırsa Yüksek Hâkimler Ku
rulu buna işten ei çekfcirsibiür, bu hak kendisi
ne tanınmıştır, münhasıran tanınmıştır. Ama 
bazı ahvalde böyls olmakla birlikte b~& in;ten el 
çektirme veya bu mahzur, sadece bu bölge ve 
bu bölgedeki bulunan şikâyetçiler bakımından 
rüîvzuulbahis ise, o takdirde ,bu hâkimin görev 
yeri soruşturma sonuna kadar değiştirilmiş ol
ması halinde bu maddedeki mahzurlar ortadan 
kaldırılmış olalbdJir. 

Simidi görevden el çektirilen hâkimin bir yıl, 
üç yıl veya dört yıllık bir duruşma veya bir 
mahkeme veya tahkikat sonunda mâsuım oldu
ğu ve hakkında mahkûmiyeti gerektirir bir ko
nu olmadığı anlaşıldığı takdirde, üç yıl veya 
dört yıl açıkta kalmış, çoluğu ile, çocuğu ile 
evlâdı ile, ayali ile büyük maddî sıkıntılara ma
ma kalmış ve manevî ıstırapla! la karşıkarşıya 
kalmış bir insanı düşünün, bir hâkimi düşünün, 
hele bu hâkim üç yıl görevden 'aaaklaşıtınMık-
tan sonra günün birinde, ey hâkim sen masum
sun, iki yıl veya üç yıl sonra şu şahitlerin şu 
ş Hiddetinden veya yanlış bir tahkikattan dola
yı masum olduğun anlaşılmıştır, buyur insan
lık idealinin en mümtaz kisvesi altında icrayı 
adalette bulun ve hâkimliğine devam et dendi
ği zaman, o hâkim artık o cü/bbenm altında, o 
kürsüde nasıl hüküm verecektir? Veyahut da 
bir hâkim bir yerden bir yere gitmeden evvel 
o hâkiımin kabiliyeti, durumu, geçirmiş olduğu 
hal ve safhalar falanlar umumiyeftle bildiriliyor; 
artık o hâkim hakkında, efendim falan tahki
kattan dolayı işten el çektirilmiştir, iki, üş sene
dir açıkta kalmıştır, buraya gelmiştir, demek 
suretiyle hâkimi çok şaibeli durumlar altında 
bırakmak ihtimali vardır. 

Şimdi işten el çektirmek doğru. Yani belli 
ve muayyen konularda hâkim hırsız ise, hâkim 
rüşvet almış ise, bu artık iki kere iM dönt şek
linde sabit ise; burada rüşvet alan, burada hır
sızlığı müsellem olan bir hâkim, Türkiye'nin 
her bölgesinde bu suçu işleyeceğine göre işten 
el çektirme doğnıdur. Zaten Yüksek Hâkimler 
Kurulu bunu idrak edecek durumdadır. Ama, 
eğer hâkime isnadedilen suç sebebiyle hakkında 
soruşturma açılan konu, sadece hâkimlik görevi
nin yapıldığı yer veya o yerdeki kişi ile ilgili 
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iss; yani mahallî bir suç veya mahallî bir suç 
ile birlikte kişisel'bir suç ise, yalnız bir kişiyle 
ilgili bir suç ise, o takdirde dahi görevden el 
çektirmeyi gerektiren bir durum varsa, mahal
lin dışına çıkarmakla yargı erki ve soruşturma
nın selâmetine getireceği zararlar görev yeri de
ğiştirilmek suretiyle önleneceğine göre ve Yük
sek Hâkimler Kurulu da bu vazıı kanundaki 
•kimseler, kadar hâkimlik şerefini ve vakarını 
düşüneceğine göre, çok katı bir yoldan gitme
yelim. Yüksek Hâkimlisr Kuruluna, iki şıktan, 
hangisini tercih edeceği hususunda, kendisine 
tanınmış olan bu takdir hakkını, arkadaşlarımız 
lütfetsinler, madde metninde olduğu gübi muha
faza edelim, 

Metin yerindedir. Kabulü hususunda oy ver
menizi istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müierrisoğlu. 
BAHA MÜDERRiSOĞLU (Konya) — Ben

den evvel konuşan kıymetli parlamenter arka
daşlarım fikirlerini beyan ettiler. Elbette ki, 
hsr mesleğin kendine maJhsus ağırlıkları vardır. 
Yalnız şunu arz edıeyim ki, bizim memleketi
mizde halkın hâkimlere karşı fevkalâde bir say
gısı, sevgisi vardır. Hatta bazı hâkimlerin hata
sını dahi görmeyecek, onları bağışlayacak şekil
de bir tutum içerisindedir. 

Hâkimler de bir insanıdır. On senelik tatbi
kat da göstermiştir ki, hâkimler de diğer me
murlar gibi teftişe tabi olmaları gerekmektedir. 
Diğer bakanlıklarda bir müfettiş bakan yetkisi
ne sahiptir, bakana niyabeten vazife görmekte
dir. Burada da hâkim müfettişler Yüksek Hâ
kimler Kuruluna niyabeten vazife gördüğüne 
göre, hâkim müfettişin, yaptığı inceleme sonu
cunda vardığı kanaate göre, şayet işten el çek
tirmeyi gerektiren bir durum olursa, şahsî ka
naatim odur ki, hâkim müfettiş o hâkime derhal 
işten el çektirebilmeli ve durumu diğer bakan
lıklarda olduğu gibi Yüksek Hâkimler Kurulu
na bildirmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığında, 
Millî Eğitim Bakanlığında, diğer bakanlıklarda 
durum böyledir. Müfettiş el çektirmeyi mucip 
bir suç gördüğü takdirde, işten el çektirir ve 
durumu bakanlığa arz eder. Burada da ay
nen bu şekilde olması lüzumludur. Ben bu ka
naatteyim 

Burada bir noktaya daha değinmek isterim. 
Fıkranın son cümlesinde «Soruşturmanın sonuç

lanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka kaza 
çevresinde görevlendirilmesine karar verilebilir.» 
denilmektedir. Şahsî kanaatime göre bu da mah
zurludur, Mademki, orada işten el çektirilmeye 
varan ağır bir suç işlendiğine kanaat getirilmiş
tir, bu durumda bir başka vazifeye gönderilmesi 
hatalı olur kanaatindeyim. Son cümlenin de me
tinden çıkarılması gerekir. Hâkim müfettişler 
işten el çektirmek suretiyle durumu Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bildirmesinin gerektiği ka
naatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; gerek Şinasi Özden-
oğlu, gerekse Baha Müderrisoğlu benim söyleye
ceklerimi gayet açıklıkla ifade ettiler, 

Bütün teftiş kurumlarında müfettişler, yap
tıkları teftiş neticesinde lüzum gördükleri tak
dirde, mutlak rurette, memura işten el çektir
mek suretiyle durumu ilgililere bildirirler. Hat
tâ iller idaresi Kanununda da bu yetki valilere 
tanınmıştır, Bu kadar sarih bir hüküm karşısın
da, hâkimin mutlak surette dürüst hareket ede
ceğini burada tespit ve tescil etmek, diğer ta
raftan müştekinin mutlak surette kusurlu, ha
talı, yalan veya iftira ile iştigal edeceğini düşün
mek abesle iştigalden başka bir şey değil, bizim 
görüşümüze göre. Müfetiş, hâkimin kendi arka
daşıdır; bu müesseseyi teftiş ve kontrol yetkisi 
verilmiş olan şahıs olduğuna göre, öyle zanne
diyorum ki, hâkim, hâkimlik mesleğinin, ada
let tevzi eden bir müessesenin şeref, haysiyet ve 
itibarını elbette düşünecek; o şahsın durumunu 
da dikkate almak suretiyle hüküm tesis edecek, 
işten el çektirmeye karar verecek. 

Bu durum karşısında hâkim müfettiş de 
- ki Sayın Özdenoğlu, benim de bildiğim bazı 
hususlar var; burada açıklamaya lüzum görmü
yorum - delilleri yok etme.bakımından çok has
sas davranmak zorundadır. Bununla hem hakkı 
hem adaleti koruyacağız, hem de vatandaşın şi
kâyetini teminat altına alacağız. Bu kadar sarih 
bir durum karşısında, Yüksek Hâkimler Kuru
lunun da denetimi altında bulunan bir müfetti
şin, bunun dışında hâkimi küçük düşürecek bir 
tedbire tevessül edeceğini ne akıl kabul eder ne 
mantık kabul eder. 

Ben komisyondan istirham ediyorum : Mü
fettiş hâkime bu yetki mutlak surette tanmma-
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lıdır. Bu madda bu kanunun en önemli kısmını 
teşkil eder. Sayın Mustafa Kaptan'in görüşüne 
mutlak surette iştirak ediyorum. Böyle bir hu
sus tespit edildiği zaman «çektirilebilir» diye, 
takdire taalluk edecek şekilde bir ifadeyle mad
deye elastikiyet vermeye lüzum yok. Adalettir 
bu. Adalet tecelli edinceye kadar durumu kesin 
olarak askıda bırakmamak, sağlama almak ge
rekir. 

Arkadaşlarıma saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, özür dileyerek huzurunuzu yeni
den işgal ediyorum. Zannediyorum ki iyice an
laşılmamış bir nokta var; bunu belirtmeye mec
bur olduğum için huzurunuzu alıyorum. 

Çok sevdiğim, takdir ettiğim Sayın Karaca 
arkadaşımı dikkatle dinledim. Zannediyorum 
endişeleri varit değil. 

Değerli arkadaşlarım, adalet mesleği meslek
lerin en kutsalı olduğuna göre ve adalet yalnız 
mülkün değil, Devletin de temeli olduğuna gö
re; hâkimler hakkında yaptıracağımız bir so
ruşturmanın bununla orantılı olarak en mükem
mel, en titiz şekilde yapılması iktiza eder. Yani 
mesleğe ne kadar değer veriyorsak, o meslek 
mensupları hakkındaki tahkikatın, soruşturma
nın da o ölçüde önemle ve titizlikle yapılması 
esastır. 

Değerli arkadaşlarım, ne diyoruz biz? Ya
pılmakta olan soruşturma sırasında, müfettiş 
hâkim, soruşturması yapılan hâkim hakkında 
çok kuvvetli suç delilleri bulmuştur; çok ağır 
ithamları teyit ve tespit edecek nitelikte deliller 
bulmuştur. Kendileri ifade ettiler. Hırsızlık 
şüphesini teyidedecek, rüşvet şüphesini teyide-
decok birtakım deliller ele geçirilmişse, bu te-
yidediliyorsa; istirham ederim, o hâkim, Yük
sek Hâkimler Kurulunun izni alınmadan işten 
menedilmeyecek midir? Elbette işten menedile-
cektir ve fakat bunun bir temnatı olacaktır: 
Müfettiş hâkim durumu derhal Yüksek Hâkim
ler Kurulunun onayına sunacaktır. Ama arz et
tiğim gibi; Hakkari'ye gitmiştir, Bitlis'e git
miştir, Şırnak'a gitmiştir, Şirvan'a gitmiştir, 
yollar kapalıdır, belki Ankara'dan Yüksek Hâ
kimler Kurulundan bir ayda onay, müsaade ala
mayacaktır; elbette takdir hakkını kendisi kul
lanacaktır. Kullanabilecek değil, kullanacaktır. 
Kendi görüşüyle birlikte fezlekesini de ayrıca 

Yüksek Hâkimler Kuruluna takdim edecektir. 
Yüksek Hâkimler Kurulu, belki de bu takdi

re karşı gelir ve hâkimin işten meni için delil
leri yeterli bulmayabilir. O zaman mesele yok
tur değerli arkadaşlarım. O zaman hâkim, el
bette ki, Yüksek Hâkimler Kurulunun emriyle 
işe başlayaeakatır. Ama tasarıda da zikredil
miş; bu bir tedbirdir. Tedbir olduğuna göre, 
geçicidir; geçici olduğuna göre, delillerin top
lanmasına engel olan bir durum karşısında ve 
yargı erkinin, ciddî şekilde sarsıldığı bir sa
manda müfettiş hâkimin saten bundan başka 
yapacağı bir şsy yoktur. Bunu yapacaktır ve 
yapmalıdır. 

Maddenin son fıkrasında, «bir başka kaza 
çevresinde de görevlendirilmesine karar verebi
lir.» deniliyor. Bir arkadaşım bu yapılsın de
diler, Yâni, işten menedilmesin, bir başka kaza 
çevresine gönderilsin. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka kaza çevre
sinde biİ3 kendi çevresine etkili olacak hâkim
ler vardır. O da mahzurludur. Hâdise vardır, 
işten el çektirmeyi gerektirir; hâdise vardır, bir 
başka kaza çevresine gönderirsiniz. Onun tak
diri de, elbette ki, hâdiseye el koymuş olan mü
fettiş hâkime aidolacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı

na Sayın Nebil Oktay, buyurun. 
M. G. P. GRUBU ADINA NEBİL OKTAY 

(Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
münakaşa, bu yetki müfettişe mi verilsin, yok
sa Yüksek Hâkimler Kuruluna mı verilsin şek
linde cereyan ediyor. 

45 nci madde müfettiş hâkimlerin yetkileri
ni tayin etmiş: Müfettiş hâkimler, lüzum gör
dükleri kimseleri, lüzumunda istinabe yoluyla 
da dinler, gerekirse arama yapar falan, saymış. 
46 ncı madde de soruşturmanın sonucunda na
sıl hareket edileceği sarahaten beyan edilmiş. 
Şimdi biz 53 ncü madde ile işten el çektirme yet
kisini doğrudan doğruya müfettiş hâkime tanır
sak, bundan evvel kabul ettiğimiz 45 ve 46 ncı 
maddeye tamamen ters düşeriz. 45 ve 46 ncı 
madde.ile müfettiş hâkime vermediğimiz bir yet
kiyi 53 ncü madde ile vermiş oluruz ki, ortadaki 
çelişki aşikârdır. Kanaatime göre 53 ncü mad
de gayet yerinde tedvin edilmiştir. Bu şekilde 
çıkmasında isabet vardır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KOBALTAN (Sivas) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koraltan. 
ADALET KOMİSYONU SÖZÖÜSÜ TER

FİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, 53 ncü madde üzerinde değerli sözcüle
rin takıldıkları hususu aydınlatmak üzere hu
zurlarınıza geldim. 

Sayın özdenoğlu ile Sayın Mustafa Kaptan
ın «çektirilebilir? kelimesinin «çektirilir» sek
linde değiştirilmesi hususundaki teklifleri muh
terem sözcü arkadaşlarımızın ekseriyeti tara
fından benimsenmiştir. Şimdd bunun mahiye
tini açıklayayım değerli arkadaşlara : 

53 ncü madde eski metinde olduğu gibi kal
mıştır. Yani Hükümetin Komisyona gelen ta
sarısında 53 ncü maddede bir değişiklik teklifi 
yoktu. Ancak Komisyonumuzda şöyle bir me
sele ortaya çıktı. Acaba birçok hakimlin açığa 
alınması halinde, hâkimlerin hizmetten alıkon-
masını önlemek için açığa alınma yerine, bir 
başka yerde istihdamı mahzurlu görülmeyen hâ
kimin açıkta bırakılacağı yerde, bir başka kaza 
çevresinde hizmetinden istifade etmek mümkün 
iken, neden bir bakim uzun süre açıkta kalsm 
endişesi, 53 ncü maddeye şu cümlenin ilâvesini 
gerektirdi; «veya; soruşturmanın sonuçlanması
na. kadar, geçici yetki ile bir başka kasa çevre
sinde görevlendirilmesine karar verilebilir.» 

Şimdi geliyorum, değerli arkadaşlarımızın 
«çektirilebilir» yerine, «çektirilir» kelimesi ika
mesinin doğru veya yanlış olduğu meselesine ki, 
bu, şu müzakereler sırasında ortaya çıkmış ve 
gerçekten, Mustafa Kaptan'm ifade ettikleri gi
bi, mademki bir hâkim baklanda yapılan kovuş
turma onun açığa alınmasını gerektirecek sevi
yededir, buna karar vermiştir müfettiş veya 
Hâkimler Kurulu, o halde çektirmeyi ihtiyarî 
yapmak, gerçekten o kararla çelişecektir. 

Onun için Komisyon olarak, «çektirilebilir» 
yerine, «çektirilir» kelimesinin madde metnine 
alınmasına katılmaktayız. Ancak, Sayın özden-
oğlu'nun işaret ettikleri gibi, Yüksek Hâkimler 
Kurulu tarafından alınmasında zaruret olan bu 
kararın, müfettiş tarafından alınmasında iki tür

lü mahsur mütalâa etmekteyiz. Bunlardan biri
si, hâkimlik teminatı müessesesini zedeleyecek 
mahiyette görmüş olmamızdan, bir ikincisi de 
Anayasamızın 144 ncü maddesinin birinci cüm
lesindeki ifadenin manasına ters düşeceği kana
atiyle... Ne diyor Anayasamızın 144 ncü madde
si; «Yüksek Hâkimler Kurulu, adliye mahkeme
leri hâkimlerinin özlük işleri hakkında kesin ka
rar verir.» 

Şimdi eğer, hâkimlerin açığa alınması gibi 
önemli bir tasarrufu müfettişe bırakırsanız, Sa
yın Millî Güven Partisi Söscüsü • .arkadaşımızın 
da söylediği gibi, yine bu kanunun 45 ve diğer 
maddesinde kabul ettiğimiz gibi, hâkimler hak
kında bu kanun gereğince verilecek kararları, 
Hâkimler Kurulunun ikinci, üçüncü bölümlerine 
vermişken, burada açığa alma gibi çok mühim 
ve hakikaten bir hâkimin haysiyetiyle alâkalı 
bir kararı, müfettiş tasarrufuna bırakırsanız, o 
zaman hem Anayasanın 144 ncü maddesinin bi
rinci cümlesindeki ifadenin esprisine, hem de 
hâkimlik teminatı müessesesinin ruhuna aykırı 
bir kanun tedvin etmiş oluruz. 

Kaldı ki, bir müfettişin yaptığı tahkikat sı
rasında delillerin tahrif edilmesi veya kaybolma
sı ihtimali görüşü sebebiyle hâkime işten el çek-
lilmesi veya bir başka yerde istihdamı husu
sunda verilecek karan Yüksek Hâkimler Kuru
lundan istihsal etmek için elinde imkânlar var
dır. "Nitekim bu diğer teftiş müesseselerinde de 
böyle yürümektedir. Bir şifre ile Yüksek Hâ
kimler Kurulundan böyle bir kararın istihsalini 
telefon veya telgrafla müfettiş, çok kısa bir sü
rede istihsal ederek delillerin kaybolması veya 
tahrifini önlemek imkânına sahiptir. Nihayet bir 
telgraf veya telefon muhaveresiyle böyle bir ka
rarın istihsali birkaç saat meselesidir İd, birkaç 
saat içinde de delillerin tahrifi veya kaybolması 
gibi bir ihtimalden bahsetmek mümkün değildir. 

Benim maruzatım bu kadar. Değerli arka
daşlarım maddenin, hâkimlerin işten el çektiril
mesi hususunda müfettişlere yetki verilmesi hu
susundaki teklife katılmadığımızı, ancak, çek
tirilebilir kelimesinin, «çektirilir» şeklinde değiş
tirilmesine iştirak ettiğimizi Komisyon adına 
tekrar ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif edtrim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim nedenlerle, tasarının 53 

ncü maddesinin Komisyona geliverilmesin! öne
ririm. 

Anka,ra 
Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 53 ncü maddesinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 
İşten el çektirme : 
Madde 53. — Hakkında soruşturma açılma

sına karar verilen hâkim veya hâkim yardımcı
sının görevinde devamının soruşturmanın selâ
metine yahut yargı erkinin itibarına zarar vere
ceğine kanaat getirilirse, hâkim veya hâkim yar
dımcısı, müfettiş hâlam tarafından geçici bir 
tedbir olarak işten el sektirilir veya soruştur
manın sonuçlanmasına kadar ve derhal geçici 
bir yetki ile başka bir kaza çevresinde görevlen
dirilir. 

İşten el çektirme veya başka bir kaza çevre
sinde görevlendirme kararı, derhal Yüksek Hâ
kimler Kurulunun ilgili bölümünün onayına su
nulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 53 ncü madde

sinin 3 ncü ve 4 ncü satırlarmdaki «çektirilebi-
lir» kelimesinin, «çektirilir» olarak değiştiril
mesini arz ve talebederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Sayın Başkanlığa 
Konuştuğumuz İfamın tasarısının 53 ncü mad

desinin son fıkrasının, son cümlesinin «veya; so
ruşturmam sonuçlanmasına kadar, geçici yetki 
ile bir başka kaza çevresinde görevlendirilme

sine karar verilebilir.» cümlesinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
İşten el çektirme ile ilgili 53 ncü maddenin 

son kısmındaki «veya; soruşturmanın sonuçlan
masına kadar, geçici yetki ile bir başka kaza çev
resinde görevlendirilmesine karar verilebilir.» 
fıkrasının metinden çıkartılmasını arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre oy
larınıza arz edeceğim. 

Sayın özdenoğlu Komisyona iadesi hususunu 
teklif etmektedir... 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Onu geri alıyorsunuz, peki 
efendim. Komisyona iadesine mütedair takrir 
geriverildi. 

Metnin tüm değiştirilmesine dair Sayın Öz
denoğlu'nun takririni tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon... Hükümet? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORÂLTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
ADALET BAKANLIĞI ZAT1ŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Hüseyin Abbas ve Sayın Baha Mü
derrisoğlu'nun takriri aynı mahiyettedir; mad
denin son fıkrasının metinden çıkarılması ta-
lebolunmaktadır. 

Sayın Abbas, Sayın Baha Müderrisoğlu'nun 
takririne katılır mısınız? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, Sayın 
Baha Müderrisoğlu'nun takririne katıldıklarını 
ifade buyurdular. 
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Sayın Baha Müderrisoğlu'nun takriri ile Sa
yın Abbas'ın takriri aynı mahiyettedir. Sayın 
Baha Müderrisoğlu'nun takririni tekrar okuta
cağım. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon.. Hükümet?... 
ADAIET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Ka
tılmıyoruz 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim, son bendin çı
karılmasına mütedair olan takriri,.. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar lütfen işaret et
sinler... Kobul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim, 

Sayın Kaptan'm takririni okutuyorum. 
(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon... Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz. 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal de katılıyor. Maddeyi tadil 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uy
gulanacak hükümler : 

Madde 55. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 
Başkan, üve ve yedek üyeleri Yargıtay hâkim
lerine ilişkin hükümlere, genel sekreter ve tet
kik hâkimleri ile müfettiş hâkimleri ise diğer 
hâkimler hakkındaki hükümlere tabidirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?., Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Sekreter ve tetkik hâkimlerinin atan
ması : 

Madde 58. — Genel sekreter ve tetkik hâ
kimleri, Yüksek Hâkimler Genel Kurulu tara

fından hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulu
nanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanının teklifi üzerine müktesep hakları olan 
kadro ve maaşları ile atanırlar. 

Şu kadar ki, genel sekreterliğe atanabilmek 
için en az (3), tetkik hâkimliğine atanabilmek 
için en az (6) ncı derecelerin iktisabedilmiş ol
ması şarttır. 

Tetkik hâkimlerinin görev yerlerini Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanı belli eder. 

Genel Sekreter ve tetkik hâkimlerinin hâ
kimlik veya savcılık mesleklerinde bir göreve 
atanmaları halinde, Yüksek Hâkimler Kurulun
daki görevlerinde kazanmış oldukları haklar 
göz önünde tutulur. 

Bunların yükselmelerinde, kurulda en as 6 
ay çalışmış olmaları kaydı ile Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanının veya bulunmadığı takdirde 
bu görevi fiilen ifa eden vekilinin yükselme dev
resinde düzenleyeceği rapor göz önünde tutu
lur, 

Müfettiş hâkimlerin yükselme devresinde dü
zenlenecek raporlarını müfettiş Hâkimlik Ku
rulu Başkanı tanzim eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?... 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, bir hususu öğrenmek için, komis
yondan bir usul sormak mümkün müdür? 

BAŞKAN.— Buyurunuz yerinizden sorun. 
GIYEASTTİN KARACA (Erzurum) — Şim

di burada «Tetkik hâkimlerinin görev yerlerini 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı belli eder.» 
deniyor. Benim anladığım kadar, eğer yanlış de
ğilse o ölçüde biliyorum, tetkik hâkimleri ba
kanlıkta çalışan hâkimlerdir, Acaba bunun dı
şında tetkik hâkimlerinin çalıştırılacakları yer
ler var mıdır ki, «Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanı belli eder» deniyor. Nerede istihdam edile
cektir? Bunu, öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, bu
yurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, bu
radaki «Tetkik hâkiminden» maksat Hâkimler 
Kurulundaki hâkimlerdir. «Bunların yerlerin
den» maksat, raportörler ve Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyelerinin çalışma yerlerinin tespiti ma
nasınadır. Yoksa başka bir yere gidip, tahkikat 
yapmaları değildir. 
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BAŞKAN — Yani Sayın Karaca'nm sormak I 
istediği, şimdi Adalet Bakanlığı emrinde tetkik 
hâkimleri vardır. Bunlardan gayri tetkik hâ
kimleri olacak mıdır? Bunlar, Yüksek Hâkimler 
Kurulunda kurulun veya kurul başkanının ve- I 
receği görevleri mi yapacaktır, diye soruyorlar. I 

ADALET KOMISYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Efendim, eski ra
portörlerin isimleri tetkik hâkimi olduğu için, 
arkadaşımız galiba o hususa takıldılar. Burada 
raportörler kastedilmektedir. 

BAŞKAN — Yani bunlar, Yüksek Hâkimler 
Kurulu raportörleri .midir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV
SİK KORALTÂN (Sivas) — Evet efendim, 
Yüksek Hâkimler Kurulu raportörleridir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Madde üzerinde başka görüşmek isteyen sa

yın milletvekili?... Yok. 
Sayın Koraltan tarafından verilmiş bir öner

ge var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

58 nci maddenin matlabmm aşağıda yazılı 
olduğu üzere değiştirilmesini arz ederim, | 

Komisyon Sözcüsü I 
Sivas I 

Tevfik Koraltan 
«Genel sekreter ve tetkik hâkimlerinin atan- I 

ması ve bunlarla müfettiş hâkimler hakkında I 
düzenlenecek yükselme raporları:» 

BAŞKAN — Matlapta bir değişiklik yapıl
ması, komisyon sözcüsünce talebedilmektedir. 
Hükümet de bu talebe katılmaktadır. Dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
filhal katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV
FİK KORALTAN (Sivas) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAft — komisyon filhal katılmaktadır. 
Matların tadili şekliyle maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu : 
Madde 59. — Yüksek Hâkimler Kurulu me

mur ve hizmetlilerinin özlük işlerini yürütmek I 
üzere başkan yardımcısının başkanlığında yedek 
üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir ye
dek üye ve genel sekreterin katılması ile bir yö- | 
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netim kurulu kurulur. Şu kurulun yereceği di
siplin cezalarına fcarş^^te&iğ tarihinden itiba-, 
ren 7 gün içinde,Y^çsek fHltoîl^r Kurulu Baş
kanının başkanlığında bölüm başkanları ile asıl 
üyeler arasından.ad çekme üe ayrılacak bir 
üyeden teşekkül edecek üst kurula itiraz edile
bilir, 

Bu kurullar üye tamsayılarının salt çoğun
luğu ile karar verirler. 

Ad çekmeler genel kurul önünde yapılır ve 
bir tutanakla tespit edilir. Adı çekilen üye gö
rev süresince kurula katılır. 

Başkan yardımcısının engeli veya kurul baş
kanına vekâlet etmesi hallerinde, yönetim ku
rulu başkanlığını bölüm başkanlarından en yaş
lısı yapar Bu takdirde üst kurula o bölümün en 
yaşlı üyesi katılır. 

Yedek üyelerden seçilen ve yönetim kurulu
na katılacak olan üye ile asıl üyelerden seçilen 
ve üst kurula katılacak olan üyenin engelleri 
halinde yönetim kurulu için bir yedek üye, üst 
kurul için bir asıl üye kurul başkanı tarafından 
geçici olarak görevlendirilir. 

Genel sekreterin engeli halinde yönetim ku
rulunun noksanı kurul başkanı tarafından geçici 
olarak görevlendirilecek bir tetkik hâkimi ile 
tamamlanır. . 

BAŞKAN r— Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın millçtyekili?... Yok. 

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

61 nçi maddeyi okutuyorum. 
Kurul mensuplarının .aylıkları: 
Madde 61. — Bu kanun gereğince Yüksek 

Hâkimler Kuruluna seçilen asıl ve yedek üye
lerin kendi kadroları, ile ilgileri kesilmez, eski 
aylıkları ile sair ödenelderihin bu kadrolardan 
yapılmasına devam olunur. _ 

Kendi kadro ve maaşları ile atanmış bulu
nan müfettiş hâkimlerin, genel sekreterin ve 
tetkik hâkimlerinin aylıkları ve sair ödemeleri 
ise merkeze alman bu l&drolanndan yapılır. 

Bunlardan sırası gelenlere Hâkimler Kanunu 
hükümlerine göre kadro tahsis edilir ve aylık 
yükseltme işlemleri .yapılır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın millety,©^!?... Yolc. 

Maddeyi oylarınıza .arz ediyorum. Kabul 
edenler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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64 ncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Kurula başvurma : 
Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bö

lümlerinden verilen itirazı kabil kararlara karşı 
63 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinde yazılı 
ilgililerin, kararın kendilerine tebliğinden itiba
ren bir ay içinde genel kurula itiraz hakları var
dır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 nu
maralı bendinde yazılı konularda, ilgili bölüm
lerden teklif aleyhine verilecek kararlara karşı 
kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay 
içinde genel kurula itiraz edebilir, 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukarıki 
fıkralar gereğince yapılan başvurma üzerine iti
raz edilen karara katılmış olmayan üyelerden 
birini raportör seçer ve itirazı genel kurul gün
demine alır. 

Genel kurulun itiraz üzerine veya doğrudan 
doğruya verdiği kararlar kesindir. Hiçbir se
bep ve şekilde bu kararların yeniden incelen
mesi genel kuruldan istenemez. Bu yoldaki di
lekçeler genel kurula bildirilmeden başkan ta
rafından reddolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

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

65 nci maddeyi okutuyorum,. 
işe bakmaktan yasaklık, çekilme ve ret : 
Ma ide 05. — Yüksek Hâkimler Kurulu Baş

kan ve Ĵ v kan Yardımcısı ile bütün başkanları 
asıl ve yedek üyeleri, tetkik hâkimleri, soruş
turma için görevlendirilen müfettiş hâkimler 
aşağıdaki hallerde karara katılmaktan inceleme 
ve soruşturma yapmaktan ve her hangi bir şe
kilde işe bakmaktan yasaklıdırlar. 

1. iş kendisi ile ilgili ise, 
2. ilgilinin, evlilik bağı kalmasa bile karı 

veya kocası, nesepten veya sebepten usul veya 
füruu veya onunla evlât edinme bağı veyahut 
ilgili ile aralarında üçüncü dereceye kadar (Bu 
derece dâhil) nesepten veya kendisi ile hısımlık 
meydana getiren evlilik sona ermiş olsa dahi 
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) sebep
ten civar hısımlığı olursa, 

3. ilgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kay-
yımkğını yapmış veya aynı işte tanık olarak 
dinlenmiş bilirkişilik, hâkimlik veya Cumhuri
yet Savcılığı yapmış veyahut daha önce isin in-
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celenmesi veya soruşturulması ile görevlendiril
miş ise, 

4. ilgili ile aralarında bakılan işe esas olan 
olaydan önce açılmış bir dâva varsa, 

Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile ara
larındaki bir düşmanlık ve genel olarak taraf
sızlıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir se
bep bulunması halinde, işi görmekten kendilik
lerinden çekilebilecekleri gibi, ilgili tarafından 
reddolımabilirleı. Reddin inceleme başlamadan 
veya ret sebebi daha sonra meydana gelmiş ise 
öğrenilmesinden başlayarak 15 gün içinde ve 
her halde karar verilmeden önce yapılması lâ
zımdır. Ret isteği, reddi istenilen kurul başkanı, 
başkan yaıdımoısı için genel kurul; bölüm baş
kanları, üyeler ve tetkik hâkimleri için bağlı 
bulunduğu bölümlerce kendileri katılmaksızın; 
müfettiş hâkimler için de ikinci bölümce kara
ra bağlanır. 

Genel Kurul veya bölümlerin toplanmasına 
engel olacak sayıda başkan ve üyenin reddine 
ilişkin istekler dinlenmez. 

Ret isteği üzerine bölümlerin verdiği karar
lara esasla birlikte 64 ncü madde gereğince iti
raz olunabilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alaca. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, bir şey konuşmayacağım. Yalnız 2 nci 
bendin 3 ncü satırında (Bu derece dâhil) den 
sonra «mesepten» olarak yazılmış, bunun «nesep
ten» olması lâzım. 

BAŞKAN — Tashih ettik, efendim «nesep
ten» olarak okuduk. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Giderler : 
Madde 67. — Yüksek Hâkimler Kurulu ve 

üyelerinin seçimleri ile ilgili her türlü giderler 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi ovlarmıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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69 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Savcılar Kurulu : 
Madde 69. — Yüksek Savcılar Kurulu; Ada

let Bakanının başkanlığında Cumhuriyet Baş
savcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulun
ca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üye ile Adalet Bakan
lığı Müsteşarı ve özlük isleri Genel Müdürün
den kurulur. 

Adalet Bakanı bulunmadığı zaman kurula 
Cumhuriyet Başsavcısı başkanlık eder. Cumhu
riyet Başsavcısının da engeli halinde en yaşlı 
Yargıtay üyesi kurulun başkanlık görevini ifa 
eder. 

Yedek üyeler kurulun Yargıtaya mensup 
üyelerinin yokluğunda toplantı yeter sayısının 
sağlanmasını teminen bunların yerine kurula 
katılırlar. 

Bakanlık Müsteşarı ile Özlük işleri Genel 
Müdürü bulunmadığı zaman kendilerine vekâ
let etmekte olanlar kurula katılır, 

Yargıtay Ceza Genel Kurulundan seçilen asıl 
ve yedek üyelerin kuruldaki görev süreleri 4 
yıl: diğer üyelerin ise aslî görevleri süresince 
devam eder. 

Yüksek Savcılar Kurulunun kalem işleri Ada
let Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kaptan, 
buyurun. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu, Anayasanın 137 nci madde
sine uygun olarak hazırlanmış olan bir mad
dedir. Bu madde üzerinde söylenecek bir şey 
yok. Yalnız, em son fıkrada «Yüksek Savcılar 
Kurulunun kalem işleri Adalet Bakanlığınca 
yürütülür.» diyor. Ben, bir «nüetssesenin baş
ka bir müessesede olmasının çalışmayı aksata
cağı kanaatindeyim. Başka hiç bir şey söyle-
miyeoeğim. 

BAŞKAN1 — Sayın Kaptan'm endişesini iza
le edecek Komisyondan şimdi bir takrir geldi, 
o takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanununun «Yüksek Savcılar Ku
rulu» başlığını taşıyan ve bu defa yeniden 
tanzim edilmiş bulunan 69 ncu maddesinin son i 
fıkrasının, uygulamada çıkabilecek anlaşmaz- | 
lıklan önlemesi yönünden, aşağıda yazılı ol-
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duğu üzere değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Komisyon Sözcüsü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
«Yüksek Savcılar Kurulu, Adalet Bakan

lığı binasında toplanır ve Kurulun kalem işleri 
Adalet Bakanlığınca yürütülür.» 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. 

Madde üzerindeki okunan bu önergeden 
sonra, Sayın Karaca, konuşma arzu ediyor mu
sunuz? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) —• 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurla
rınızda arz edeceğim bu maruzat, çok az bir 
ihtimalle olsa bile faydalı olabileceği için söy
lemekte fayda ummaktayım. 

«Yüksek Savcılar Kurulu; Adalet Bakanı
nın Başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı ile 
Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulundan se
çilen üç asıl ve iki yedek üye, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı ve özlük işleri Genel Müdüründen 
kurulur.» deniliyor. Şu duruma göre tarafsız 
olan bu kurul 4'e 3 olarak teşekkül etmektedir. 
Doğrudur, birkaç defa bu Mecliste aynı görüş
leri savunduk. Neticede, Allah'a şükrolsun ki, 
Anayasa Mahkemesinin bir iki iptalinden sö
zümüz ve görüşlerimiz kabul edilmiş oldu. 

Şimdi esas maruzatım şurada, bu 69 ncü 
maddenin 3 ncü bendinde şöyle bir durum var. 
Diyor ki, yedek üyeler yani Ceza Daireleri Ge
nel Kurulunun üç asiline karşılık konulmuş 
olan iki yedek üyenin gerekçesini gösteriyor. 
Bir nevi gerekçe, «Yedek /üyeler Kurulun Yar
gıtaya mensup üyelerinin yokluğunda toplantı 
yeter sayısının sağlamasını teminen bunların 
yerine kurula katılırlar» diyor. Şimdi bu doğ
rudur esasında, fakat bir ihtimal vardır, Ce
za Daireleri Genel Kurulundan üç üye seçil
miştir. Olabilir ki, bir hastalık veya benzeri 
bir sebep veya daha mühim isler sebebiyle! 
Savcılar Kurulunda, Yüksek Savcılar Kurulu
nun toplanması icabettiği halde Ceza Dairesi) 
Genel Kurulundaki bu üç üye birkaç gün devam 
eden bu toplantıya katılamıyacak derecede bir 
mâni hal zuhur edebilir. Allah göstermesin, 
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üçü bir arabada bir seyahate gitmişlerdir, bir 
trafik kazası olmuştur. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Onu, 7$ 
nci maddede izah ediyor. 

GIYAlSETTiN KABACA (Erzurum) — 
Tesadüfen biri bir başka yerde, diğeri başka 
bir yerde bir iste bulunurken gelememişlerdir. 
O takdirde böyle bir boşluğun doldurulması 
için iki tane yedek üye almışlardır. Acaba bu 
yedek üyeleriin iki yerine üç asla karşı üç ye
dek üye göstermiş olsak daha isabetli olmaz 
mı? 

Sırf bu görüşümü arz etmek üzere huzurla
rınıza çıktım, saygılarımı sunarım. 

BA&K&N" — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?... Yok. 

Sayın Karaca'nm beyanı üzerine bir takrir 
yok. 

İflEaddenin son fıkrasını tadil eden takriri 
olçutouitum, tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Komisyon Sözcüsü Tevfik Koraltan tara
fından verilen önerge tekrar okundu.) 

BALKAN — Takriri Komisyon vermektedir. 
Takrire Sükümet katılıyor mu? 
AJMULET BAKANLIĞI ZAT1ŞLER1 ÖE-

N£L « D Ü I t Ü Wmm KEMAL Ö Z T B K -
Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet, katılıyor. 
Takririn dikkate alınmasını kabul buyuran

lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 
Üyelerin seçilmesi: 
Madde 70. — Yüksek Savcılar Kuruluna 

k a t m a k İ ç asıl ve ski yedek üye, Yargıtay Oe-
za Daireleri öenel Kurutaca kendi üyeleri ara
sından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla seçilir 

Birinci fıkra gereğince seçilen asıl ve yedek 
ürelerde» görev süresi bitecek olanlar 5 ay ön
ce j bunun dışında her hangi bir sebeple açılan 
üyelikler açıldığı tarihten en geç bir hafta için
de Adalet Bakanı tarafından Yargıtay Birinci 
Başkanlığına bildirilir. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim gününü 
tespit eder ve Yargıtay Ceza Genel kuruluna 
danil ba|lsan veüyelereduyurur. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim işlemle
rini dönemin sona ereceği tarihten 40 gün evvel 
bitirecek şekilde düzenler. 

Seçimlerde, Yüksek Savcılar Kuruluna se
çilecek asıl ve yedek üyeler aynı oy pusulasında 
gösterilmek suretiyle oy kullanılır. 

Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, bu 
kanunda yazılı istisnalar dışında Yargıtay Ge
nel Kurulunda yapılan diğer seçim işlemlerin
de uygulanan usul dairesinde yapılır. 

Seçimlerin sonucu ilgililere duyurulmakla 
beraber, Resmî Gazetede ilân olunur. 

Yüksek Savcılar Kurulunun Yargıtay Ce
za Genel Kurulundan seçilen asıl ve yedek üye
lerin bu görevlerinden istifaları, Yüksek Sav
cılar Kurulunun kabulüne bağlıdır. Genel Ku
rul istifayı kabul etmez ve ilgili direnirse, isti
fanın kabulü zorunludur. 

İstifa eden kurul üyesinin ayrılması halinde, 
Genel Kurulun toplanmasının mümkün olma
yacağı hallerde, istifa eden üyenin yerine gele
cek üyenin göreve başlamasına kadar, eski üye 
kuruldaki görevine devam eder. 

Kurul üyeliğinden istifa Yargıtay üyeliğin
den istifayı tazammun etmez. 

Yargıtay Birinci Başkanı, Yüksek Savcılar 
Kurulunda üyelik açıldığını haber alınca, ayrı
lan üyenin seçilmiş bulunduğu dönem için ya
pılan seçimlerde asıl ve yedek üyelikler için se
çilmiş olanlardan sonra en çok oy alanlara sı
rası ile tejbligat yaparak kurulda göreve başla
malarını sağlar. Şu kadar ki asıl ve yedek üye 
seçilenlerden sonra en çok oy alanlar, salt ço
ğunluğu sağlamamışlarsa noksan üyelik için ye
niden seçim yapılır. 

Seçildiği 4 yıllık dönemi bitirmeden ayrılan 
kurul Üyelerinin yerine gelenler veya seçilen
ler; ayrılan üyenin süresini tamamlar. 

Seçim süresinin bitimine 6 ay veya daha az 
süre kalması halinde boşalan üyelikler, ancak 
Yüksek Savcılar Kurulunun karar vermesi 
halinde doldurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir takrir var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 70 nci madde-
sindeîd birinci fıkranın aşağıdaki şekâlde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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«l$adde 70. — Yüksek Savcılar Kuruluna 
katılacak üç asıl ve iki yedek üye Yargıtay 
Ceza Daireleri Genel Kurulunca Yargıtay sav
cıları arasından üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile ve gizli oyla seçilir.» 

Konya 
Mustafa Kubilay tmer 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMJSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yeni < 
Anayasanuza göre Yargıtay Savcılığı müessese
si ilga edildi. Böyle bir savcılık yok ki oradan 
seçelim. Bu sebeple katılmamız imkansızdır. 

BASILAN — Takririn dikkate almıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim işlemlerine ve seçim sonucuna itiraz: 
Madde 71. — Yüksek Savcılar Kuruluna üye 

seçilmesi işlemlerine karşı, işlemin yapıldığı 
gündfen ve seçim sonucuna karşı da seçilenle
rin adlarının Resmî Gazetede yayınlandığı ta
rihten itibaren 15 gün içinde Yargıtay Baş
kanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

itiraz edenin, elinde bulunması mümkün 
olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Ku
rul, ancak itiraz edenin elinde bulunması 
mümkün olmayan delillerden itiraz dilekçesin
de yerleri gösterilmiş olanları toplar. Kurul 
itiraz edenden açıklama veya delil istemek zo
runluluğunda değildir. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı 10 gün 
içinde kesin karara bağlar. 

itiraz seçim sonucunun değiştirecek nitelikte 
ise, kurul beli kimselerin seçimini veya bütün 
seçimi iptale yetkilidir. 

Seçimine itiraz edilen Başkanlar Kuruluna 
dahil bir kimse ise, itirazın incelenmesinde 
kurula katılamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

GIYASETTIN KARACA (Erzurum) — 
Sayıu Başkan bir mürettip hatası vardır, «so
nucunun» kelimesi «sonucunu» olacak. 

BAŞKAN — Biz de «sonucunu» şeklinde 
okuduk, öyle oylarınıza arz ediyorum efendim. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri : 
Madde 73. — Yüksek Savcılar Kurulu, Cum

huriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcı yar
dımcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının 
bütün özlük işleri, disiplin cezaları ve meslek* 

. ten çıkarılmaları ile ilgili olarak hizmetin veya 
ilgililerin durumu icabı kurul tarafından^ veril
miş ilke kararları da gözonünde tutularak 
Adalet Bakanlığınca getirilecek konularda ge
rekli kararları verir. 

Savcılık mesleğine kabul etmek, savcılık 
; mesleğine atamak, nakil, geçici yetki vermek, 
; her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma 
ı işlemlerini yapmak, kadro dağıtmak, savcılık 
î mesleğinde kalmanın caiz olmadığına karar ver
mek, savcı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı 

î ve Cumhuriyet savcı yardımcıları hakkında di-
j siplin cezası vermek gerektiğinde işten el ç&k-
i tirmek dışında kalan özlük haklarına ait işler 
ve işlemler Adalet Bakanlığınca yerine getiri
lir. Ancak ilgililerin bu tasarruflara ait' itiraz 

; ve taleplerinde kesin karar vermek yetMsi 
i Yüksek Savcılar Kuruluna aittir. 

Adalet Bakanlığının yukardaki fıkra gere-
j ğince ifa edeceği hizmetler sebebiyle uygutan-
jmak üzere tespitini isteyeceği prensip kararîa-
5 rı ile savcılık mesleği ile ilgili konularda mütâ
lâa vermek yetkisi de Yüksek Savcılar Kurulu
na aittir. 

Yüksek Savcılar Kurulunun görevine giren 
konularda verdiği kararlar kesin olup, bu ka
rarlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 

Ancak, disiplin ve meslekten çıkarma ceza
lan ile ilgili kararların bir defa daha incelen» 
meşini Adalet Bakanı kendisine bildirildiği ve 
hakkında karar verilen ilgili de kararın telbliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içinde isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym milletvekili?.. Yok. 

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

Toplantı ve karar yeter sayıları : 
Madde 74. — Yüksek Savcılar Kurulu üye 

tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Ve toplan
tıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oy* 
larda eşitlik halinde, başkanın katıldığı tara
fın oyu esas tutulur. 
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İlgililer 73 ncü maddenin son bendinde gös
terilen kararların bir defa daha incalenımıesini 
istedikleri takdirde, bu kararın kendilerine 
teibliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı 
taleplerini Adalet Bakanlığı aracılığı ile gönde
rirler. 

Kurulun bütün kararları Adalet Bakanlığın
ca yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili ?.. 
* KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nedimoğlu. 
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 74 noü mad
de, Yüksek Savcılar Kurulunun ne şekilde top
lanacağını ve ne şekilde karar alacağını tespit 
etmektedir. Buna göre; «Yüksek İSavcılar Ku
rulu, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır 
ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar 
verir.» 

Bunun tatbikattaki neticesi şu olacaktır. Ye
di kişiden müteşekkil olan bu Kurulun toplan
tı nisabı dörttür. Başkanın oyu nazarı itibara 
alındığı takdirde, gerektiğinde Başkanın da
hil olduğu taraftan iki kişiyle, bir savcının mes
lekten ihraç dahil hakkındaki bütün inzibatî 
muameleleri ve personel işlerine taallûk eden 
hususları hakkında karar verebilecek durumda
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haMkatela mah
zurlu bir hükümdür. Biran için bu şekilde tef
sir etmeyip de dört kişiyle toplansa dahi ço
ğunlukla karar verir hükmüyle hareket Edildi
ği takdirde üç kişiyle karar vereceğini dahi ka
bul etsek; bu dahi, meslekten ihraca kadar gi
den ve kesin karar mahiyetini taşıyan mevzu
da bir savcının istikbali bakımından fevkalâde 
tehlikeli neticeler doğuracağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla, bendeniz bu mahzuru ortadan 
kaldırmak için hiçohnazsa ittihaz edilen kara
rın üye tamsayısının çoğunluğu ile, yani dört 
kişinin ittifak ettiği bir karar mahiyetinde ol
malını temin bakımından iki alternatif gösteren 
iki takrir getirdim. 

Bunlardan bir tanesi şu şekildedir: «Bu Ku
rul, üye tamsayısı ile toplanır ve çoğunlukla 
karar verir.» Bunun neticesi; yedi kişi ile top
lanacaktır, dört kişi ile karar verecektir. 
Eğer, bunda Saym Hükümet mahzur mütalâa 
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ediyorsa ki, ben şahsen bu mahzura katılmı
yorum, Adalet Komisyonunda da bu mesele 
müzakere edildiği zaman söylediler, «Efendim, 
Komisyon toplanamıyor, yeldi kişiyi her zaman 
toplamak mümkün değil.» Muhterem arkadaş
larım, bumun Adalet Bakanlığında tatbikatı 
çoktur. Ayırma Meclisi, daima üye tamsayı
sı ile toplanmıştır ve kararlarını ittihaz etmiş
tir. 

Bu kadar ciddî bir meselede de Komisyon 
tam olarak toplanmalıdır. Bir an için topla
namadığını kabul edeldım. Bu takdirde, çoğun
lukla dahi toplansa, dört kişi ile dahi toplan
sa, bir savcının istikbalini ilgilendiren bir ko
nuda asgarî dört kişinin ittifakiyle veya altı 
kişi ile toplanıyorsa dört kişinin reyi ile beş 
kişi ile toplanıyorsa dört kişinin reyi ile ço
ğunlukla karar almalıdır. Yani, üye tamsayı
sının çoğunluğunun kararma iktiran etmeyen 
bir mevzu, btnce kesin bir karar mahiyetini 
almamalıdır. 

Bu bakımdan iki önerge takdim ettim. Sa
yın Komisyon ve Hükümet bunlardan hangisi
ne iltifat ederse neticenin tahassül edeceği ka
nısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın üye?... Yok. Sayın Ne
dimoğlu tarafından verilmiş bulunan ilci takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun 74 ncü maddesinin Ibirinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

«Madde 74. — Fıkra 1. — Yüksek Savcılar 
Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve çoğunluk
la karar verir.» 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun 74 ncü maddesi birinci fıkrasının aşağıda* 
ki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Zonguldak 
Kevnİ Nedimoğlu 

«Madde 74. — Fıkra 1. — Yüksek Savcılar 
Kurulu, üye tamsayı/sının çoğunluğu ile topla
nır ve üye tamsayısının çoğunluğu ile karar 
verir.» 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Müsaa
de eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Kevnl Nedimoğlu arkadaşımızın gö
rüşlerini önemsiz telâkki etmek mümkün değil. 
Yalnız, bu Kurula tevdi edilen vazifenin çok
luğu, önemi ve Kurulda vazife alan arkadaşla
rın diğer görevlerini de hesaba katmak lâzım. 
Rutin işler var, ımüstacelen yerine getirilmesi 
lâzım gelen görevler var. Bunlar zamanında, 
anında yapılmadığı müddetçe bu Kurulun işle
mesi, daha doğrusu yapmış olduğu görevler
den dolayı iyi netice alması mümkün değil. 

Her hangi bir izin işi için, özlük işlerine 
taallûk eden basit bir konuda Kurulun tamamı
nın toplanması mümkün değildir. Adalet Ba
kanı, çeşitli yerlerde görevi yar, Meclislere 
karşı sorumlu Meclislerde bulunacak, Hükümet
te görevi var Yargıtay Oeza Dairelerinden 
gelen arkadaşlarımızın normal görevleri var. 
Bunların, aşağı - yukarı her gün toplanmayı 
icabettiren bu iş çerçevesi içerisinde birlikte 
toplanmalarını ıbiz mümkün görmedik, işler 
sürüncemede kalır, bu müessese işlemez. Hal
buki,, günlük işlerin çıkması şarttır. Bu bakım
dan birinci takrire iştirak etmemiz mlümkün 
değildir. 

ikinci alternatif de bir tekliftir. Yalnız, 
ıbunu bizim Komisyonumuzda görüşmemiz lâ
zım gelecek, bütün diğer cephelerini de iaueele-
memiz gerekiyor. Ben, Sayın Kevni Nedimoğ
lu'nu da Komisyona davet edeceğim. Burada, 
önemli olan meselelerle önemsiz olan meselele
ri ayırdetmek lâzım. Gerçekten, bir savcının 
işine son verilmesi karannm önemli bir karar 
olduğunu kabul etmek durumundayız. Ben 
tahmin etmiyorum; fakat ihtimaldir, imkân da
hilindedir. iştirak edenlerin basit bir ekseri
yetiyle ağır sonuçlar veren bir kararın veril
memesinde isabet vardır. Ayırma Meclislerin-
deki durum da budur. Müsaade ederseniz Ko
misyonda bunu tekrar müzakere edelim. 

BAŞKAN — Maddeyi geri mi alıyorsunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — öner
geleri oylatmadan geri almak istiyorum ve ar
kadaşlarıma peşinen düşüncemi takdim ediyo
rum. 

önemli konuları tadadedip, bunların görü
şülmesi sırasında mutlaka vasıflı bir ekseriye
tin mevcudiyetini temin edecek bir formül ara
yalım. Bu durumuyla her iki formül de bizi 
pratik bir neticeye ulaştırmayacaktır. Bu ba
kımdan 2 nci takrire de iştirak edemiyoruz. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı verilen tak

rirlerle birlikte maddeyi geri almak.istedüklıeri-
ni ifade etmişlerdir; maddenin Komisyona ia
desi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Uygulanacak hükümler : 
Madde 75. — Yüksek Savcılar Kurulu, Cum

huriyet Savcıları ve Cumhuriyet Savcı yardım
cıları hakkında bu kanunun hâkimlere dair 
olan, mesleğe kabule, kararlara itiraza, duruş
ma icrasına, durumun takdirinle, işe bakmak
tan yasakMc, çekilme ve redde ilişkin hüküm
lerini uygular. 

Yüksek Savcılar Kurulu, bu kanunla veri
len görevlerini yerine getirirken kurulun çalış
ma usullerini ve uygulayacağı ilkeleri, alacağı 
kararlarla belli eder. Bu kararlardan kurulun 
gerekli gördükleri Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Savcılığı mesleğine atama ve 
nakil: 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsav
cı yardımcılarının Yargıtay üyeliğine seçilerek 
atanmaları dışında kalan atama ve nakil işlem
leri, Yüksek Savcılar Kurulunca alınacak ka
rar gereğince Adalet Bakanı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanının ortak kararnamesiyle yapı-
,hr. 

Yüksek Savcılar Kurulu atama ve nakiller
de uygulanacak objektif esasları kapsayan bir 
atama ve nakil yönetmeliği düzenler. Resmî 
Gazetede yayınlanacak bu yönetmelik, hizmetin 
gerektirdiği hallerde değiştirilebilir. Adalet 
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Bakanlığı özlük İşleri Ctenel Müdürlüğü ilgili
lerin t^0Mi: s1|ferf W tespit Wİılmiş sair 
halleriiîl Tüvittin i£ap vel fc t^cı ile birlikte 
ihceliyerek feıiiuna/ atanla ve nâkil yönetmeliği
ne uygun olarak haklayacağı kararname tas
lağını Yüksek SavcİLİâr 'kurtluna tevdi eder. 

Yüksek Savcılar Kurulu en geç 15 gün için
de incelediği kararname taslağını aymıen veya 
gerekli gördüğü d ^ M M e r i yaparak kabul 
ettiği takdirde;* bu bftfutoA bir kararla belir
tir ve karamamda taslağı ile birlikte Adalet Ba
kanlığına gönderir. 

Ancak 15 günlük »üre içinde hiç bir işlem 
yapılmaz ve bir karar'verilmez ise, kararname 
taslağı kabul edilmiş sayılır. 

Yukardaki istemler sonunda kesin hale ge
len kararname taslağını Adalet Bakanlığı ortak 
kararname şeklinde tanzim ederek yüksek tas
dike sunar. '•• 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kevni Nedim-
oğlu. 

KEVNİ NEDiMpĞLÜ (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, değerli 'arkadaşlarım; yüksek ma-
lumlan öldüğü üzere son Anayasaya tadilinden 
evvel Yargıtay Savcılığı djye bir müessese ku
rulmuştu. £oh A.nayasa'taâilin4e Yargıtay Sav
cılığı müessesesi 'îçâf^rılAııştır. ' Muhterem ar
kadaşlarımın h â t ı r ^ bu müessesenin 
işleme tarzı şu idi : " 

Ceza dairelerine mütenazır şekilde birer Yar
gıtay savcılık dairesf teşe'kliul etmişti ve Baş
savcılığa intikal - ederi *ij|îe^ aidölduğu savcılık 
dairesinde bir tetkike tabi tutulduktan sonra 
tanzim edilen tebüğnamöler aidölduğu Yargıtay 
dairesine intikal ettiriliyordu ve bu şekilde da
ha ciddî bir tetkikten geçirilme imkânı doğ
muştu. Anayasa ile bu kaldırılmış ve Yargıtay 
savcısı sıfatını iktisabetmiş olan arkadaşları
mız Yargıtay üyesi olmuşlardır. 

Şimdi, Yargıtay savcılığı teşkilâtı eski şek
line dönmüştür. B3r Yargıtay Başsavcısı, bir 
Başyardımcısı ve yeteri derecede ele Yargıtay 
savcı yardımcısı ceza mahkemelerinden, bidayet 
mahkemelerinden 'intikalgederi, temyiz edilmiş 
dosyaları İncele^eceföer ve bir tebliğnameye 
bağladıktan sonra aiclölduğu ceza dairesine in
tikal ettireceldeMfr. 'Hi 
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Muhterem arkadaşlarım, bu savcı yardımcı 
larm görevinin önemini,' şu kısaca arz ettiğim 
blrkao cümle içerisinde, tespit etmemek müm* 
kün değildir. Buraya seçilecek muavin arka
daşların hakikaten çok ince tetkikten geçiril
mesi zaruridir. Umumî mesuliyeti üzerinde ta
şıyan Başsavcı da buraya seçilecek arkadaşlar 
üzerinde mutlaka bir yetkiye sahibolmajıdır. 
Hâkimler Kânunu meriyette iken, bu kanunda
ki bir hükme göre Yargıtay Başsavcı yardım
cılığına seçilecek arkadaşlar Yargıtay Başsav
cısının inhası üzerine seçilirdi. Bilabara, sav
cıların tayinine dair olan hüküm Anayasa Mah
kemesinde tetkik edildiği sırada maddenin tü
mü iptal edildiği için bu hüküm de birlikte or
tadan kalkmıştır. 

Şimdi, kanaatimiz odur ki, Başsavcı, yanın
da çalışacak olan ve bu derece önemli vazifesi 
olan Başsavcı yardımcılarını tespitte bir yetki 
sahibi olmalıdır ve Başsavcı bunları inha edebil
melidir. 

Şimdi, bu maruzatıma şöyle bir cevap ver
mek mümkün gibi görülebilir; «efendim Yargı
tay Başsavcısı esasen Yargıtay Savcılar Kuru
lunda, yani savcıların tayinine taallûk eden ku
rulda görevlidir;"İtti itibarla orada bu yetkisini 
kullanabilir.» Ben şahsen bunu mümkün gör
müyorum arkadaşlar. Bir başsavcının kendisine 
muavin seçerken daha evvel siciller üzerinde ve
ya başka kanallarla inceleme yapıp bir insanı 
inha etmesiyle toplanmış olan bir kurulda ken
di maiyetine tayin edilecek bir arkadaş üzerin
de aynı hassasiyeti göstermesi mümkün değil
dir. 

Bu itibarla bendeniz bu maddeye bir fıkra 
ilâvesi için bir önerge takdim ettim ve Yargıtay 
Başsavcı yardımcılığına seçilecek arkadaşlar 
için Başsavcının inhasının esas olmasını arz et
tim; Yüksek Heyetiniz tasvip buyurürsa zan
nediyorum ki hizmet için faydalı bir şey olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görü

şecek sayın milletvekili?.. Yok. Bir takrir var
dır okutuyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK K O R A L T Â N (Sivas) — Sayın Başkan bu 
hususta kısa bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Takririni izah ettiler Sayın Ko-
raltan, takrire cevap verirken lütfedersiniz. 
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Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun 77 nol maddesinin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 
cümlenin eklenmesini arz ederim. 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

Eklenecek cümle : «Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları Cumhuriyet Başsavcısının inhası 
üzerine atanır.» 

BAŞKAN — Sayın Koraltan buyurun efen
dim; katılıp, katılmama sebebinizi izah etmek 
üzere. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FtK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Nedimoğlu'nun bu önergesine ka
tılamıyoruz, sebebi şudur: 

Bir defa Anayasamız, 137 nci maddesiyle sav
cıların atamalarının Savcılar Kuruluna aidol-
duğunu prensibolarak kabul etmiştir, Şimdi, 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısının Cumhuriyet 
Başsavcısının inhası üzerine kurulun atayacağı 
esasını kabul edecek olursak, savcı yardımcısı
nı doğrudan doğruya, savcı yardımcısı olabile
cekler arasından inha yetkisini kullanmak su
retiyle tek basma Cumhuriyet Başsavcısı tayin 
etmiş olacaktır ki, o zaman kurulun yetkisini 
doğrudan doğruya Başsavcıya tanımış olacağız. 
Bu sebeple Anayasaya aykırı olacağı cihetle 
böyle bir yetkiyi vermeyi mümkün görmemek
teyiz. Kaldıki, Cumhuriyet Başsavcısı, Kuru
lun üyesi sıfatiyle hakikaten yardımcılığına li
yakatli görmediği bir şahsı kurul üyelerine tel
kin etmek suretiyle kabulüne mani olabilir; Ku
rulun üyesi olmak sıfatiyle; ama her halde ku
rulca Yargıtay Başsavcı yardımcılığına kabul 
edilebilecek sıfattaki bir savcının kurulca ata
ma imkânları var iken, Başsavcının arzusu isti
kametinde kararı Savcılar Kuruluna götürme
den inhası şeklinde kesip atmak doğrudan doğ
ruya Savcılar Kurulunun yetkisini Başsavcıya 
aktarmak gibi bir netice doğuracaktır. Bu se
beple Başsavcı yardımcısını Başsavcının inhasiy-
le Savcılar Kurulu tayin eder şeklinde maddeyi 
değiştirmek Anayasamızın espirisine aykırı ola
cağı sebeple bu önergeye katılmıyoruz. 

Saj^gılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI ZÂTİŞLERİ GENEL 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Kevni Nedimoğlu'nun takririne katılmamakta
dır: dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

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

Geçici yetki : 
Madde 89. — Yüksek Savcılar Kurulunun 

kararını alarak, Cumhuriyet Savcılarını, Cum
huriyet Savcı Yardımcılarını ve Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcılarını, hizmetin icabı olarak 
sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çev
resinde geçici olarak görevlendirmeye Adalet 
Bakanlığı yetkilidir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ku
rulun hemen toplanması mümkün olmadığı tak
dirde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakan
lığı kadro durumu müsait bulunan bir yargı 
çevresindeki ilgiliyi, o kaza çevresinde görev 
ifa etmek üzere geçici yetkili kılabilir. Bu tak
dirde en kısa süre içerisinde işlemin onanması
nı Yüksek Savcılar Kurulundan ister. Bu şe
kilde geçioi yetkili olarak görev ifa eden ilgili
nin Yüksek Savcılar Kurulunca değiştirilmesi 
halinde Kurulun yetkili kılacağı ilgilinin gidip 
göreve başlamasına kadar önceki yetkilinin yap
mış olduğu işlemler geçerli sayılır. 

Kendi yargı çevrelerinin dışına geçici yet
kili olarak gönderilenler, o yerde dört aydan 
fazla çalıştırılamazlar. Ancak görevi başında 
bulunmayan Cumhuriyet Savcısı veya Savcı 
Yardımcısının uzun sürecek bir hastalığı söz ko
nusu ise bu süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların gerektiğinde 
Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlen
dirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanlığın
ca Kurulun karan olmaksızın yapılır. Ve bun
lar hakkında üçüncü fıkrada yazılı süre hükmü 
uygulanmaz. 

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

Adaylık : 
Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 

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

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, 
adaylık devresinde görülen istidatları ve teşki
lâtın hâkim ve savcı ihtiyacı gözönünde tutu
larak hâkimlik ve savcılık mesleklerinden han
gisine alınacakları Adalet Bakanlığınca tespit 
olunur. 

İkinci fıkra gereğince meslekleri tespit edi
lenlerin görevleri VQ görev yerleri ad çekmek su
retiyle tespit olunur. Bunlardan hâkimlik mes
leğine ayrılanların ad çekmeleri ve atanmaları 
Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Savcılık 
mesleğine ayrılanlar ise Adalet Bakanlığınca 
ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, Başbakan 
ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile atanır
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerine atama : 
Madde 94. — Hâkimlik ve savcılık meslek

lerinde bulunanlar, hizmet icaplarına göre Ada
let Bakanı tarafından Bakanlık hizmetlerine ata
nabilirler. 

Şu kadar M, Bakanlık hizmetine atanmada 
ilgilinin muvafakati ve hâkimlik mesleğinde 
olanlar hakkında ayrıca Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kabulü şarttır. 

92 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü bu hal
de de uygulanır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden Bakan
lık hizmetlerine almanlar Hâkimler Kanunu hü
kümleri dairesinde iktisabettikieri kadro ve ma
aşları ile bu görevlere gelirler ve bu görevlerde 
geçirdikleri süreler savcılık mesleğinde geçmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerinden Hâkimlik veya Sav
cılık mesleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve Savcılık meslek
lerinden Bakanlık hizmetlerine alınanlar, Ada
let Bakanının veya kendilerinin istekleri üzeri

ne Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mes
leği içinde veya 77 nci madde gereğince savcılık 
mesleğinde bir göreve, Bakanlık hizmetlerinde 
iktisabettikleı'i haklar nazara alınmak sureti yî 3 
atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen s&ym milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Savcılık mesleğine ait cetvelin değiştirilme
si : 

Madde 98. —- 884 sayılı Kanunla değişik 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci madde
sine ilişkin (2) sayılı cetvelin birinci sınıf sav
cılık böülmünden (Yargıtay Cumhuriyet Savcı
lığı), (Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı) unvan
ları çıkarılmış yerine Adalet Bakanlığı Müste
şar Yardımcılığı unvanı eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon Başkanı tarafından verilmiş bulu
nan ve kanuna 101 nci madde olarak yeni bir 
madde ilâvesini isteyen bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının 2 nci maddesi 
ile değiştirilmekte olan 42 nci madde ile Anaya
sanın 1488 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
144 ncü maddesine uygun olarak müfettiş hâ
kimlik müessesesi ihdas edilmekte ve müfettiş 
hakimlere, hâkimlerin denetiminde görev veril
mektedir. 

Ancak bu kanun tasarısının kanunlaşması 
halinde müfettiş hâkimlerin kadroları ınevcudol-
madığmdan, müfettiş hâkimlerin atanmaları 
ve göreve başlamaları mümkün olamayacak
tır. 

Bu itibarla gecikmeye ve hizmet aksamasına 
meydan verilmemek üzere gerekli kadroların bu 
kanun tasarısına eklenmesinde zorunluk bulun
maktadır. 

Arz olunan hususun sağlanması maksadıyle 
Adalet Komisyonunca Hükümet tasarısından 
çıkarılmış bulunan kadroların değişmesi ile il-
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gili 101 nci maddenin ve cetvellerinin, ilişikte 
sunulduğu üzere tasarıya yeniden eklenmesini 
arz ve talebederim. 

Adalet Kom. Bask. 
i. Hakkı Tekinel 

Kars 
Kemal Kaya 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

Erzurum 
Gıyaşettin Karaca 

Giresun 
Abdullah İzmen 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Sivas 
Kadri Eroğan 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Rize 
Salih Zeki Köseoğlu 

Amasya 
Salih Aygiin 

Sivas 
Y. Ziya önder 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Bitlis 
A. İnan Gaydalı 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Konya 
M. Kubiiây İmer 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Sakarya 
Vedat önsal 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 
Amasya 

Yavuz Acar 
İstanbul 

Naüne İkbal Tokgöz 
Bursa 

Cemal Külâhlı 
Denizli 

M. Emin Durul 
Kadroların değişmesi : 
Madde 101. — 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe 

Kanununun 15 nci maddesi gereğince, 1972 yılı 
içinde geçerli bulunan 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun Adalet Bakanlığı bölümüne ilişik 
(1) sayılı cetvelde sınıf ve dereceleriyle, adetle
ri gösterilen kadrolarla yine aynı Kanunun 15 
nci maddesi gereğince, 1567 sayılı Bütçe Kanu
nuna eklenmiş bulunan kadro cetvellerinden 
Adalet Bakanlığı bölümüne ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

(1) SAYIU CETVEL 

G. 12 Adalet Bakanlığı 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Sınıf Derece Adet 

Genel idare Hizmetleri Sınıfı 
» » » » 
» » » » 
» » » •» 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

8 
10 
13 
15 
16 

1 
1 
4 
4 

12 

(2) SAYILI CETVEL 

Adalet Bakanlığı 

Smıf Derece Adet 

Hâkim, Savcı ve bu meslekler
den sayılan görevlerde bulunanlar 
Hâkim, Savcı ve bu meslekler
den sayılan görevlerde bulunanlar 
Hâkim, Savcı ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanlar 
Hâkim, Savcı ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanlar 
Hâkim, Savcı ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanlar 
Hâkim, Savcı ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanlar 

5 

10 

10 

25 

5 

5 

BAŞKAN — Bütçe Kanununa, Personel 
Kanununa, Kadro Kanununa mutabakati var 
mıdır takririnizin? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
bu husus Hükümet tasarısında mevcuttu ve 
mutabakat tesis edilerek Hükümet tasarısında 
yer almış idi. Biz bunu tekrarlıyoruz. Biz sade
ce, Meclisteki arkadaşlarımızın bize vermiş ol
duğu telkinlere uygun olarak bu 10 kadroyu 
ilâve ettik. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Takdi
re bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Personel Kanununa, Bütçe Ka
nununa, Kadro Kanununa mutabık mıdır bu 
takrir? 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Efsn-
dim, 50 kadro mutabık idi, tasarımızda var üdi, 
Adalet Komisyonunda çıkarılmıştı. 

Biz geri kalan 10 kadro için Yüksek M3cli-
sin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, usule uygun 
mudur? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Hizmetin 
icabını yapıyoruz efendim. 

BAŞKAN — E'Izce uygunluk müşahede edil
memektedir. 

543 — 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, mesele şu: Komisyonlar... 

BAŞKAN — Açıklığa, vuzuha kavuşsun. 
Gerek Başkanlık, Kanunlar Müdürlüğün
den aldığı bilgiyi değerlendirsin, gerek 
Komisyon Başkanımız, gerek Hükümeti tem
sil eden arkadaşımız bu hususu açıklığa kavuş
tursun ve mesele Genel Kurula o surette arz 
edilmiş olsun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kadro
larla ilgili bu bölüm tasarıdan tayyedilmiştir. 
Bu tayyedilme keyfiyetinde Hükümetin iştira
ki vardır. 

Yüce Meclisin Başkanı da, Komisyonumuza 
işin önemine binaen bu yönde telkinde bulufl-
muştur; komisyon da bunu uygun mütalaa 
etmiştir. 

Bu itibarla Hükümet tasarısında var olan 
ve Bütçe Kanunu ile mutabakatı olan bu mad
denin Genel Kurulda yeniden konmasında hu
kukî bir sakınca yoktur. 

Gerekçe olarak şunu ileriye sürüyorum: 
Komisyonlar ister daimî olsun, ister geçici ol
sun- Yüce Meclise niyabeten vazife görürler. 
Asıl neyi emrediyorsa komisyonlar onu yapmak 
durumundadır. 

Bu itibarla asılın sözüne iltifat etmek gere
kir. Heyeti Umumiye kabul ederse, bu madde 
normal bir şekilde kanunlaşır. 

Kanaatimizce bir sakınca yoktur. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet temsilci

sinden bir hususu daha öğrenmek istiyorum. 
Bu kuruluşa bazı hâkimler, savcılar tayin 

edilecektir. Onların kendilerine ait kadroları 
vardır; yeniden kadro aldığınız takdirde onlar 
ne olacaktır? Yani hâkim müfettiş tayin ede
ceksiniz, pek tabiî 7 nci derecenin, 6 ncı dere
cenin üstünde olacaktır, kendi muktesebatı var
dır. ileride de kendi kadrosu ile beraber bu gö
reve gider deniyor; bu kadrolar ne olacaktır? 
O tayin ettiğiniz iki kadro olmayacak mıdır 
Bakanlık emrinde? 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK. — Şunu 
arz edeyim efendim: Hâkimlerin ve savcıların 
sahiboldukları kadrolar muayyen hizmetlere 

tahsis edilmiş kadrolardır. Meselâ muayyen bir 
yerin asliye ceza hâkimliğidir, muayyen bir ye
rin Cumhuriyet Savcılığı kadrosudur. Eğer bu 
kadroyu alıp Kurula götürürsek oradaki hiz
met kalkacaktır. Bu kadrolar sayesinde o hiz
metin kallönaması önlenecektir. 

Ancak, onların müktesep haklarını korumak 
bakımından bu derecelere eşit olanlar arasında 
seçme yaparak Kurum atayacaktır. 

BAŞKAN — Yani şimdi şu şekilde anlıyo
rum : Bu teklifinizle 100 kadro temin edildiği 
zaman; 100 hâkim, 100 savcı daha temin etmiş 
yorsuiıuz. 

ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 
MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Evet bir 
artma olacaktır. 

BAŞKAN — Bir artma oluyor... 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — «Artma» değil. 

Müfettişler için ayrıldığından, yeniden... 
BAŞKAN —• Efendim, anlıyoruz tabiî. Mü

fettiş hâkimdir. İktisabettiği bir kadro vardır, 
filhai maaş almaktadır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz bu kısmı tamam
layayım?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Şimdi dı
şarıdan hâkim tayin etme diye bir durum yok; 
Hâkimlik mesleğine ne şekilde, hangi şartlar 
içerisinde müracaat edenlerin alınacağı yazılı
dır. Staj devresi için bekleyen gençlerimiz var, 
staj süresi tamamlanmış; fakat kadro olma
dığı için tayin edilemeyen gençler var. Bunlar, 
o kadrolarla ikmâl edilecektir. Yani dışarıdan 
alma diye bir şey bahis konusu değildir ve böy
lece esas hizmette aksamamış olacaktır. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkanr 
müsaade ederseniz bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İRFAN BARAN (Konya) — Bu yeni kad

rolar bütçeye yeni bir yük tahmil edeceğine 
göre, Bütçe Karma Komisyonu ile il
gili bir durum var mıdır, yok mudur; buna 
açıkça cevap versinler. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
komisyonlara havaleyi Meclis Başkanlığı ya
par; Meclis Başkanlığı ilgi derecesini Adalet 
Komisyonunda görmüştür ve bunun havalesi 
doğrudan doğruya Adalet Komisyonuna yapıl
mıştır, başka bir komisyona havale yapılma
mıştır ve bu iş için de başka komisyon tali-
bolmamıştır. 

Bu itibarla biz, bize düşen vazifeyi yapmı
şızdır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, bu hususun Bütçe Karma Komis
yonuna gitmesi zaruridir, başka türlü olamaz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığımızın bu 
hususta tatbikatı yok. Nevi şahsına münhasır 
bir olay karşısında bulunduğumuz cihetle Ge
nel Kurula arz etmekte müşkilât çekiyoruz. 
Çünkü Bütçe ile ilgili, Genel Kadro Kanunu ile 
vlgili, Personel Kanunu ile ilgilidir. 

O bakımdan sayın Komisyondan istirham 
etsem bu takriri şu anda kanunun müzakeresi
ni sağlama bakımından geri alsanız, bilâhara 
Başkanlık da bu hususta teçhiz edilmiş hale 
gelsin, zaten Komisyonumuzda geri aldığınız 
maddeler vardır. Henüz kanunun müzakeresi 
bitmemiştir. Biz de bunu esaslı olarak tetkik 
edelim, yarınki birleşimde Genel Kurula arz et
me imkânını verirseniz daha isabetli hareket 
etmiş olduğumuz kanaatına varırız. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul — Bir hiz
metin aksamaması için bu teklifi getirdik. Baş
kanlık böyle takdir ediyorsa, Yüce Meclis te 
böyle takdir ediyorsa, bizim için yapacak esa
sen başka bir şey yok. 

BAŞKAN — Bendeniz oya arz etmedim za
ten. Takririniz işleme konmuştur ve biz de mu
hafaza halindedir. Nasıl olsa 2 maddeyi geri al
dınız, o 2 maddenin müzakeresi esnasında bunu 
da sonuca vardıralım. 

Başkanlığımız da bu hususta tenevvür etsin 
ve o surette Genel Kurula arzı veya arz edil
memesi şekli hakkında kati bir kanaata varsın. 

Ricamız bu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
vuzuha kavuşulmamış olduğu anlaşılıyor. Bir 

defa daha incelemekte, istişare etmekte fayda 
varçUr. Bu manada geri alıyorum. 

BAŞKAN _ Tamam. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL H^KKI TEKİNEL (istanbul) — Bilâhara 
takdim etmek hakkım mahfuz... 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. Bilâhara takdim 
edeceksiniz ve 101 nci madde olarak gereğini 

mw0%- ...... 
Yüksek Hâkimler Kurulu eski üyelerinin 

görev süresi : 
Geçici madde 2. —- Bu kanun hükümle

ri dairesinde seçilerek teşekkül edecek olan 
Yüksek IJâkimler Kurulunun göreve başlama
sına kadar Yüksek Hâkimler Kurulunun mev-
çut,j^ş!$ri görevlerine devam, ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili?.. Yok... 

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

Kesinleşmiş işlere ait evrakın devri : 
Geçici Madde 7. — Bu kanunla yeniden ku

rulan Yüksek Savcılar Kurulunun göreve baş
ladığı tarihte Hâkimler Kanunu ile bu kanu
nun *ski hükümleri dairesinde Yüksek Savcı
lar Kurulu bölümleri ile genel kurulun görev
lerine giren ve henüz karara bağlanmamış veya 
bağlanmış olup da, kesinleşmemiş bulunan iş
ler, bu kanun hükümleri dairesinde yetkili ku
rul tarafından incelenerek karara bağlanır. 

Müfettiş hâkimlerin göreve başladığı bildi-
rilinceye kadar, üst dereceli hâkimler tarafın
dan yürütülmekte olan soruşturmaya dair iş
lemlere devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok.. 

Geçici madde 7 yi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çerçeve maddeyi oylarınıza arz edemeyece
ğim, çünkü, Komisyonca iki madde geriye alın
mış bulunmaktadır. O maddelerin de müzake
resi bittikten sonra çerçeve maddeyi oylarınıza 
arz edeceğim. 

Madde 3. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa
yılı kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 57, 62, 72, 76, 
78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 99 ncu maddele
ri ile geçici 1, 3 ve 4 ncü maddeleri kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Madde 4. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa
yılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununa aşağıda yazılı geçici 
maddeler eklenmiştir : 

Yüksek Savcılar Kurulu ve bölümlerinin gö
rev süresi : 

Geçici madde 9. — Bu kanun hükümle
ri dairesinde seçilerek teşekkül edecek olan 
Yüksek Savcılar Kurulunun göreve başlaması
na kadar Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve bö-
lümleıi ve bunlara mensubolanlar görevlerine 
devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

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

Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuru
lu seçimleri : 

Geçici madde 10. — Bu kanunda tespit 
edilen esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkü
lünü sağlayacak ilk seçim işlemleri; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla 
eklenen geçici 15 nci madde gereğince Yargı
tay üyesi olmuş bulunan Yargıtay Cumhuri
yet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuri
yet savcılarının çalışacakları daireler önceden 
belirtilmiş olmak şartiyle, engeç 30 gün içinde 
yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcı
lar Kurulu üye seçim işlemlerinin bu ilk kuru
luş döneminde birlikte yapılması caizdir. An
cak her iki kurulun oylama işlemleri tespit edi
lerek ayrı ayrı günlerde yapılır. 

Kuruluşla ilgili ilk seçimler sebebiyle, se
çim işlemleılne ve sonucuna itiraz vaki olduğu 
takdirde itirazların sonucu beklenmeksizin üye
ler görevlerine başlatılırlar, itirazların sonucu 
değişiklik gerektirdiği takdirde, değişecek üye
lerin kurulda yapmış oldukları işlemler ve ka
tıldıkları kararlar geçerli sayılır. 

11 . 5 . 1972 O : 1 
| BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
I teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Raportörlerin unvanlarının değişmesi : 

I Geçici madde 11. — Halen Yüksek Hâ-
j kimler Kurulunda görevli bulunan raportörle-
j rin unvanları, yeniden atanmalarına lüzum ol

maksızın tetkik hâkimi olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yargıtay üyesi olanların kıdemi : 

Geçici madde 12. — Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile eklenmiş bulunan Geçici 15 nci 
madde hükmü gereğince Yargıtay üyesi olan 
Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay 
Cumhuriyet savcılarının Yargıtay üyeliğindeki 
kıdemlerinin başlangıç taıihi, kendilerinin 
Cumhuriyet ikinci Başsavcılığında veya Yar
gıtay Cumhuriyet savcılığında ilk defa göreve 
başladıkları tarihtir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde ile ilgili sayın Bİrler'in bir takriri 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa, 
508 sıra sayılı tasarının geçici 12 nci madde

sinin, «Yargıtay üyeliğindeki kıdemlerinin 
başlangıç tarihi Anayasanın geçici 15 nci mad
desinin yürürlüğe girdiği 22 . 9 . 1971 tarihi
dir» şeklinde değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

İsmail Hakkı Birler 
Tokat 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katlimi-
yorıız. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI ZATİŞLERİ UMUM 

MÜDÜRÜ İSMET KEMAL ÖZTEK — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim, Komisyon ve Hü.* 
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kümet katılmıyor. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Geçici madde 12 yi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yönetmelik ve plan hazırlanması : 
Geçici madde 13. — 2556 sayılı Hâkim

ler Kanununun 4 ncü maddesinde bahsedilen 
yönetmelik ile 79 ncu maddesinde yazılı atama 
ve nakil planının bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren, en geç 6 ay içinde çıkarıl
masına kadar, bu konularda eski hükümlerin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?., yok. 

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

Adalet Bakanına yetki verilmesi : 

Geçici madde 14. — 2556 sayılı Hakim
ler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 
nci maddesine bir geçici madde eklenmesi^ da
ir 30 . 7 . 1970 tarihli ve 1320 sayılı Kanun 
hükümlerini, bu kanunun yürürlükten kalka
cağı tarihten itibaren iki yıl süre ile uygulama
ya Adalet Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin Yargı
tay üyeliğine atanması : 

Geçici madde 15. — Yüksek Hâkimler 
Kurulunun Yargıtaydan seçilmiş olan üyeleri 
dışında kalan üyelerinden, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tar'ihte görevi başında olan asıl ve 
yedek üyelerle, usulü dairesinde son dönem 
için seçilmiş olup da, fiilî durum itibariyle he
nüz göreve başlamamış olan asıl ve yedek üye
ler, Yargıtay üyesi olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Grup adına söz istiyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, yazılı olarak ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak Sayın özdenoğ-
lu, Sayın Reşit Ülker var. 
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Gruplar olarak, Demokratik Parti, Millî 
Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Adalet Partisi süs istemişlerdir. 

Buyurun Sayın im,sr. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sa
yın Balkan, muhterem millöbvekilbri; 

Hukuk tatbikatı alanında büyük bir boşlu
ğu dolduracak olan ve bir/takım ihtiyaçlara ce
vap verecek, gelecekte m'eyldana gelebilecek ak
saklıkların düzelltileıblilmesi imjkân dahilimde ol
makla beralber, bu tasarı büyük faydalar sağla
yacaktır. 

Demokratik Panti Grubu olarak, bu kanun 
tasarısının tümü üzerinde görüş ve kanaatleri
mizi arz etmiş ve bu kanun tasarısının görüşü
müz olarak, umumiyetle yerine getirilmiş hü
kümleri ihtiva ektiğini belirtmiştik. Ancak, bu 
arada bazı hususlara Yüce Meclisin dikkaıtini 
çekmiş bulunuyorduk. Bunlar arasında önemli 
olarak gördüklerimizin hasırda, şimdi görüş
mekte olduğumuz madde gelmektedir. 

Anayasamızın değişen son 143 ncü maddesi
nin hükümleri açık ve orta yerdedir. 143 ncü 
maddenin 1 ncı fıkrasında aynen, «Yüksek Hâ
kimler Kurulu, onbir asıl ve üç yedek üyeden 
kuruludur. Üyeler, Yargıtay Genel Kurulunca, 
kendi üyeleri arasından ve üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir» 

Şimdi, metin olarak bira1? evvel taşandaki 
husus Başkanlık Divanı tarafından okutturul
muş olmakla beraber, mevzuu daha iyi ele ala
bilmek için burada tasarının bu madde hükmü
nü aynen okuyorum: 

«YüJks'ck Hâkimİer Kurulunun Yargıtaydan 
seçilmiş olan üyeleri dışında kalan üyelerinden, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevi 
başında olan asıl ve yedek üyelerle, usulü dai
resinde son dönem için seçilmiş olup da, fiilî 
durum itibariyle henüz göreve başlamamış olan 
asıl ve yedek üyeler, Yargıitay üyesi olurlar» 

Muhterem arkadaşlarım, burada halihazırda
ki üye olanların durumu muhafaza edildiği gibi, 
üstelik daha da ileriye gidilmek sureciyle göre
ve başlamamış olanların da Yargıtaya üye ola
cağı gibi bir durum getirilmiş tir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın son de
ğişikliği ile getirilen esbabı mucilbade de açık
ça belirdiği gibi, esas olan seçim ve seçilme mü-
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essesesidir. Bu, Anayasanın açık hükmüdür. 
D&f asitle bu kürsüde birtakım kanunların mü-
zakereısi sırasında yasama meclislerinin çıkara
cağı kanunların Anayaisaya uygun olup, olma
ması noktasından müzakerelerde bilhassa bu 
hususta hassasiyetle 'dûrulma^mm lüzumuna 
işaret etmiştik. 

Diğer taraftan, Meclisler tarafından çıkarı
lan kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından, 
kanunların Anayasaya uygunluğu noktasından 
tetkike talbi tutulduğu da bir vakıadır ve Ana
yasa Mahkemesinde bu yolda tetkik imkânına 
sahiltoolduğu - son Anayasa değişikliği ile - mü
esseselerin de hangileri olduğunu burada biz 
tekrara lüzum ve ihtiyaç hissetmiyoruz. 

O halde, gerek kanunların Anayasaya uygun 
olması gereğine, getfek bu hususu yerine getir
menin Meclisin aslî vazifeleri arasında bulundu
ğuna ve gerekse bu işin Anayasa Mahkemesi 
tarafından tetkikine dayanan bir esbaibı mucibe 
içerisinde diyoruz ki; Hükümet' tasarısında bu
lunmayan ve Komisyon tarafından getirilen bu 
hüküm Anayasanın hükümlerine açıkça aykırı
dır. Birtakım hakları elbette ki, müktesep ise 
korumak vazifemizdir, ama mevzu ve mesele, 
birtakım, müktesep hakların korunması değil, 
Anayasanın açikça getirdiği bir hükmün yerine 
getirilmesidir. 

Bu bakımdan, seçim müessesesine Meclis içe
risindeki ve seçimle gelmiş bulunan parlamen
terlerin herkesten fazla dikkat ve itina göster
meleri icaba der. Mesele ve mevzulari filanca 
veya falanca şahısların hakikaten kıymetli 
oluşları, bunlardan istifade edilmeleri ğiıbi bir
takım sübjektif esaslara başlamak değil, kanun
ları objektif esaslar dairesinde 'halletmenin bir 
mecburiyet olduğuna Demokratik Parti Grubu 
olarak inanmaktayız. 

O halde bir kanunu, Anayasaya açıkça ay
kırılığı belli ola ola tasarı halinden kanun ha
line getirme durumu meselede evvelâ hukuka 
ve sonra Meclisin vazife ve görevlerine riayet
sizliği ve aykırılığı benimsemek gibi bir duru
mu meydâna getirir. Biz, hiçbir kimsenin kaza
nılmış hakkının veya itibarinin veyahut onun 
Devlet içerisinde kendisinden istifadenin karşı
sında bir görüş içerisinde değiliz. Bizim üzerin
di durduğumuz mevzu, meselenin Hukukî ve 
kanunî yönden ele alınmasıdır. 
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Bunu, kanun tasarısının bilhassa bu madde

si üzerinde - burada bazı arkadaşlarımızın, me
selenin zaman ile tahdidedilebilir gibi bir ace
lecilik içerisinle girdiklerini görüyorum ama, 
komisyonun burada üç maddeyi geri aldığını ve 
tasarının tekrar müzakeresinin diğer maddeler 
üzerinde de devam edeceğini hepimiz bilmekteyiz. 
Bir mevzu etrafında acele, bilmsden birtakım 
kararlara varmak, kanun yapma tekniğinin 
içerisinde hukukî ve mantıkî yönden asla yer 
alamaz ve almamalıdır. Esbabı mucibesini bil-
ımediğimiz, düşünüş olarak katılmadığımız, inanç 
olarak bağlanamadığıımız bir hususu, ve bu hu
susta- sarih olarak bir neticeye ulaşamadığımız 
takdirde, alel acele bir karara varmak ve bir 
ihükmle götürmek imkânsızıdır. 

Şunu da burada açıklıkla ifade edelim ki, 
kanun koyucunun burada taşıdığı kasıt nedir, 
diye kanunların lâfzına, ruhuna ve manasına 
bakıldığında anlaşılamayan birtakım noktalar
da Meelislerdeki komisyon müzakere zabıtları
na ve Meclis tutanaklarına, kanun koyucunun 
güvesinin anlaşılması yönünden müracaat edil
diği hukukî bir vakıadır. 

O halde, biz burada meselenin genişliğini ve 
hangi hususlarda hangi kasıtla Parlamentonun 
bir kanaate vardığını ortaya koymak Mecburi
yetindeyiz. Yoksa, şu maddenin karşısındayız, 
gibi üç beş kelime ile ve «Bu, Anayasaya aykı
rıdır.» diye sadece bir iddia içerisinde mevzuu 
ortaya koymak, meselenin halline medar olacak 
durumda değildir. 

Bu bakımıdan burada izah etmek istediğimiz 
husus, meselenin Anayasaya aykırılık noktasın
dan ele alınışı ve bu çerçevede Hükümet tasarı
sında dahi getirilmemiş ve bu görüşle bağlanıl
mamış bir durumda Komisyon tarafından geti
rilen bu metnin yerinde olmadığıdır. 

Sözlerimi Demokratik Parti Grubu adma 
bağlarken, ayrıca şahsen de tasarıdan bu mad
denin çıkarılmasına dair önerge vermiş bulun
duğumuzu da belirtmek ister, hepinize hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nebil Oktay, 
huyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NE
BİL OK*f AY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Geçici 15 nci madde hiçbir tereddüde mahal 
-olmaksızın Anayasamızın 139 ncu maddesinin 
ikinci fıkrasına aykırıdır. Anayasanın 139 ncu 
maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyledir: 

«Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hâ
kim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekler
den sayılanlar arasından Yüksek Hâkimler Ku
rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla seçilir.» 

Demek ki, Anayasamızın 139 ncu maddesi 
Yargıtay üyelerinin ne şekilde seçileceğini ke
sin bir esasa ve şekle bağlamıştır. 

Şimdi, biz, geçici 15 nci madde ile Anayasa
nın 139 ncu maddesine taban tabana zıt yeni 
bir esas getiriyoruz ve Yüksek Hâkimler Kuru
lunda Yargıtaydan seçilmiş üyelerin dışında 
kalan üyelerinden, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte görevi başında olan... Bunumla da 
iktifa etmiyoruz, ayrıca son dönem için seçil
miş olup da, fiilî durum itibariyle henüz göre
ve başlamamış olan asıl ve yedek üyeleri doğru
dan doğruya Yargıtay üyesi yapıyoruz. Bu, 
Anayasanın 139 ncu maddesine kesin olarak ay
kırıdır. 

Ayrıca değerli arkadaşlarım, bu geçici mad
de ile muayyen kişilere bir imtiyaz tanıyoruz. 
Anayasanın 12 nci maddesi, hiçbir kişiye, aile, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz, diyor. 
(Seçici 15 nci madde ile muayyen kişiler için ge
tirdiğimiz bu durum doğrudan doğruya muay
yen kişiler için tanınmış bir imtiyazdır. Bu ba
kımdan da Anayasaya aykırı bir durum vardır. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca içtüzüğün 29 
ncu maddesinin birinci fıkrası, encümenlerin 
kendilerine muhavvel işlerin dışında herhangi 
bir işle meşgul olamayacaklarını açıkça ifade 
etmektedir. Hükümet tasarısında geçici 15 nci 
madde yoktur. Doğrudan doğruya Komisyon, 
kendisine muhavvel olmayan bir işi esasa almış 
ve yeni bir hüküm getirmiştir. 

Yine içtüzükte, dipnot 13 te, «Komisyonlar 
kanun teklif edemezler.» demektedir. 

Halbuki biz, bu geçici 15 nci madde ile mu
ayyen hâkimlere Yargıtay üyesi sıfatı vermek
le, âdeta komisyon olarak bir kanun teklifi ge
tirmiş oluyoruz ki, bu da içtüzüğe tamamen ay
kırıdır. 

Demek oluyor ki, geçici 15 nci madde, Ana
yasanın 139 ncu, 12 nci ve İçtüzüğün 29 ncu 
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maddelerine kesin olarak aykırı bulunmaktadır. 
Bu itibarla reddedilmesi gerekir. 

Millî Güven Partisi olarak görüşümüz bu
dur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı TeM-

nel, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri. 

Bu tasarınım genel müzakeresi yapıldığı sı
rada söz alan bazı arkadaşlarımız bu 15 nci 
madde üzerinde durmuşlar birtakım tenfcidler 
yöneltmişlerdi. 

Komisyon başkanı olarak bu tenkidlere ce
vap vermek üzere huzurunuza çıktığım zaman, 
bu tenkidleri tamamdyle haksız telâkki etmek 
mümkün değildir. Bu itibarla sırası geldiği za
man Adalet Komisyonunca hangi sebepler tah
tında, hangi zorunluklar gözönünde tutularak 
böyle bir maddenin tedvini lüzumu hissedilmiş
tir, bunu açıklayacağım, demiştim. 

Sonuç olarak da, takdirin Yüce Meclise 
aidolduğunu, bu konuda komisyonun ısrarlı bir 
davranışa girmeyeceğini ve fakat bu metnin bu
rada yer almasıyle, Anayasamızda yer alam yar
gı bölümüne ait hükümlerin yeniden gözden ge
çirilmesi lüzumunun Mecliskrimizce anlaşılmış 
olabileceğinde menfaat umduğumuzu söylemiş
tim. 

Şimdi buradan hâsıl olan sonuç ne olursa ol
sun, bir tek fayda hâsıl olacaktır: 1961 Anaya
sasının reaksiyoner bir Anayasa olduğunu, istis-
mai, belli bazı hadiselerin bazı konularda kaide 
imiş gibi telâkki olunarak, Anayasaya giren 
hükümlerle tedvine çalışıldığını, zaman zaman 
Anayasa mütehassısları ve Parlamento üyeleri, 
hükümetler ve müesseseler ifade etmişlerdir. 
On senelik tatbikat sonunda Meclisimizde bulu-
man siyasî partiler bir müşterek hedefte zaman 
zaman buluşmuşlar ve birlikte bu Anayasada 
bu sebeplerle bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Bugün anlaşılıyor M, sadece bu madde ile il
gili değil, Anayasanın yargı bölümünde yer alan 
hükümlerin gerek ıstılahlar, gerek kullanılan 
ibareler bakımından çeşitli konularda çelişki] e 
rin doğmasına sebebiyet veren kodifikasyona 
Meclisleri sevkettiği ve bir konunun aynı kuv
vette müspet ve aynı kuvvette menfi olarak sa-
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vunulmasının mümkün olduğunu ortaya koymuş 
tur. 

Biz bu maddeyi buraya koymakla, bu nevakı-
sa işaret etmek istiyoruz. 

Şimdi burada durum nedir? 
Muhterem milletvekilleri, 1961 Anayasasın

da yüksek mahkemeler bölümünü takibeden 
üçüncü bölümün (c) bendinde, Yüksek Hâkim
ler Kurulunun mevcudiyetinden bahseder. Bu 
bir Anayasa müessesesidir, bunun kuruluş, işle
yiş şeklini de Anayasa tâyin ve tespit etmiştir. 
Bazı değişikliklerle bu hüküm meridir. 

Yargıtay savcılığı müessesesine gelince: Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasalarında bir Yargıtay 
Savcılığı müessesesine rastlamıyoruz. 1961 seçim
lerini müteakip teşiekkül eden Mecliste, 1 nci 
Koalisyon devresinde vazife gören Hükümet, 
Anayasada olmayan ve tatbikatta bugün lüzum
suzluğu anlaşılan ve değerli bir kısım meslek-
daşlarımızın enerjilerinin boşuna sarfedildiği bir 
yüksek kurul daha teşekkül ettirdi; bu, Yargı
tay Savcılığı müessesesidir. Yani, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun kuruluşu bir Anayasa hükmü 
iken, Anayasada mevcut olmayan bir kuruluşu 
bu Meclis kanun ile kabul etmiş ve Yargıtay 
Savcılığı müessesesi doğmuştur. 

O günden bu yana ve halen bu müessese ça
lışmaktadır. Tatbikatta da görülmüştür M, bu 
yüksek kadrolar heba edilmiştir, çok kıymetli 
olan bu arkadaşlarımıza lâyık oldukları görev 
verilmemiştir, ifa ettikleri görevler (yetki itiba
riyle söylüyorum) bir Cumhuriyet Savcı Yar
dımcısının görevinden daha ehemmiyetsiz hale 
gelmiş ve mükerrer, lüzumsuz işler yapan bir 
müessese halinde olduğu görülmüştür. 

Bu Anayasa ile bir müessese tasfiye edildi; 
bu tasfiye yerden göğe kadar doğrudur ve hat
tâ gecikmiş bir harekettir de. Yargıtay Savcı
lığı müessesesinin tasfiye edilmesinden Türk 
Adaleti faydalanmıştır arkadaşlar. 

Genel kaide; ister Anayasa ile kurulmuş ol
sun, ister kanunla kurulmuş olsun bir müessese 
tasfiye edildiği zaman; o müessesede çalışan 
kimselerin müktesep hakları, mevkileri ve ifa 
ettikleri hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak 
onlara yeni imkânlar hazırlanmasıdır. Anayasa

mızda yapılan değişiklikte; Yargıtay Savcılığın
da çalışan arkadaşlarımız için bu müessese kal
dırılırken Anayasamıza geçici bir madde kon
muştur. Ama bu Anayasa ile Yüksek Hâkimler 
Kurulu ipka edilmiş, ancak kuruluşunda bir de
ğişiklik yapılmıştır ve eski Anayasaya göre ku
rulmuş olan Yüksek Hâkimler Kurulunun yeni 
Anayasaya göre seçilecek Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerinin göreve başlamalarına kadar, gö
revlerinin devamı kabul edilmiştir. 

Şimdi gönül isterdi ki; yüksek bir kuruluş 
olan ve Anayasada yerini alan Yüksek Hâkim
ler Kurulunun eski Anayasaya göre seçilmiş 
olan üyelerine de mevkilerine uygun bir yer te
min edilmiş olsun, Anayasa değişikliği yapılır
ken bu husus gözönünde tutulmamıştır. Bir ba
kıma komisyonumuz üyelerini bu husus hislen-
dirmiştir arkadaşlarım. 

Benim anladığım şekilde gönül isterdi ki; 
Yüksek Hâkimler Kurulunda görev alan arka
daşların seçilme şartlarına ve kanunlarla tespit 
edilmiş teminat durumların'a göre asgarî Yargı
tay savcılarından önce durumları gözönünde tu
tulmalı idi, bu tutulmamıştır. 

Anayasa ile gerçekleştirilen bir değişiklik 
acaba kanunla değiştirilir mi, değiştirilmez mi? 
Ben bunun münakaşasına girmeyeceğim. Değiş
tirilir diyen var, değiştirilmez diyen var. Ama. 
orta yerde bir başka haksızlık da var. Şimdi 
bunu sizlere takdim edeceğim: Bilindiği gibi, 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, çalışma süremiz 
bitmiştir. Konuşmanız daha ne kadar devam 
edecektir efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — On dakikanızı 
daha rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, daha çok konuşacak 
arkadaşlarımız var. Her zaman konuşma hak
kınız var, şimdi telhis ediniz, zaten sonuçlandır
mamıza da imkân yok, çünkü altı arkadaşımız 
daha söz aldılar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Takdir sizin, 

— 550 — 



M. MecM B : 87 11 . 5 . 1972 0 : 1 

Sayın Başkanım, yalnız ben konuşmak için de
ğil; bir meseleyi açıklığa kavuşturduktan sonra 
bu konuşmaların ışığı altında komisyonumuzda 
yeniden maddeyi incelemek imkânını bulmak 
için söylüyorum ve Meclise vakit kazandırmak 
istiyorum. Bu izahatı vermeden de maddeyi geri 
almam mümkün değildir arkadaşlarım, meseleyi 
o zaman oylarınızla halledersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkınız her za
man mahfuzdur, tekrar devam edebilirsiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim, kaldığım yerden izahatıma devam etmek 

üzere sözlerimi burada kesiyorum efendim, 

BAŞKAN — Efendim, 15 nci madde üzerin
de Oumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
İrfan Baran, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Kemal Kaya, Sayın Şinasi özdenoğ-lu, Sayın Re
şit Ülker, Sayın Abdülkadir özmen, Sayın Hü
samettin Başer söz almış bulunmaktadırlar 

Çalışma süremizin dolmuş olması hasebiyle 
12 Mayıs 1972 Cuma günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,35 

l ^ f i ^ l 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 NOÎ BİRLEŞİM 

11 . 5 . 1072 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dı§ memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

(X) Açık oya, şuwılqcak işleri gösterir, 

X 3. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve ?6 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve (bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemösinicı kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun! 118 
nci maddesinin (B) fıkrası re 5*8 nei maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Millettvekjili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin! 
(•b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin dıeğiştirilmeskıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko-
misyon'larından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Kiomisyon raporu (1/0111, 
2/659, 2/696) (S. Sayın : 061) (Dağıtma tari
hi : 2(2 . 4 . 10(7)2) 

4. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 * 1 mei ek) (Dağıtıma tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2.7.1971, 29.12.1971) 



2". — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi, ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : .17.8.1971; 
29 .12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tcvfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ııcü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senaıtosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. 'Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!!'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. ıSayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komilsyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 

367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehrnet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye ̂ de saıbötaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Oumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halkkmda kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türfk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağiitma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 «nci mad
desinin tadiline dair kanun töklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarifeleri: 6 . 7 . 1 9 7 1 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fııkrasınm değiştiriltmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 



17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 neı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu rapora (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 15'80 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — tamir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm. cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanum teklifleri hakkında 
Çumlhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNOt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRtNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanım 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tegMLme ve vazifelerine dair 
2 Temmoz 1951 tarüh ve 5805 sayılı Kanunun 
2 aıci maddedmikı birimci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Milî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/366) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birimci dağıtana tarühi : 
23.8.1971, iktoci dağıfbmıa tarihi : 29,11.1'971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştlirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 



(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve îzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basm îlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun. 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Ediraıe'nkı Lalapaşa ilçesi Ç'ömlekpı-
nar köyü hane 1, etiit 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazimiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğhı, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

1(1. — Arttvin ilinin Şavşat ilçesinin merkefce 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
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cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 

• 1 . 2 . 1972) 
14. — İstaoibul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-

re Dedefcorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milleltıvekili Cengizhan Yo-
"rulımaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e l nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici' bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Möhmet Ata-
gün'üıı, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki' Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 



(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ok) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Malili Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacioğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 9'2 numarasında nüfus siciliae kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezlkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

X 26. •— Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonilanndafn seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/606) (sS. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

27. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geeiel Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1Ö72) 

31. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 19615 güıı ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasi1-
nın değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl Kar-
gı'lı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler efelenmesinle ve Cumhuriyet 
Senatosu îstanlbul Üyesi Meferure Aksoley'in, 
15 . 1 . 119413 gün ve 4379 sayılı Maaş Kaaununa 
Ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün 've 5605 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenfmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (2/176, 2/215, 2/246) (»S. Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1970 ve 26 . 4 .11972) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/810) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi.• 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karaniyle) 



X 33. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisa'dî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve 67 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) (S. Sa
yısı : 663) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1972) 

34. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve 06 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 6'64) 
(Dağıftma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

35. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısı ve 78 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/652) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1972) 

X 36. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 

59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. 
Sayısı : 472 ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 10 . 2 .1972 ve 5 . 5 .1972) 

37. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(8. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1972) 

X 38. — Yaitulıı (baliğe akufcranjdıa 'dîöner aeıiınıa-
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 .5 .1972) 

39. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kaauna ve 1054 sayılı 
Diyaıibakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/627) (S. Sayı
sı : 009) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1972) 

(Millet Meclisi 87 nci Birleşim) 


