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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
(joğunluk olmadığından saat 15,00 te topla

nılmak üzere birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yoğunluğun bu

lunmadığı anlaşıldığından ve bir saat sonra da 
olması muhtemel görülmediğinden 15 . 6 . 1965 
Sah günü saat 10,00 da yapılacak T. B. M. M. 
toplantısından sonra toplanılmak üzere (saat, 
1.5,30 da) birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli Veli Uyar 

Tezkereler 
1. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/1197) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/1198) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
3. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 

2 arkadaşının, Kurtuluş Savaşma iştirak edip 
emsallerine nazaran üstün hizmet gören Musta
fa Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/742) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 999) 

4. — Antalya Milletvekili Nihat Su'nun, 
mahkûm Alioğlu Ali Kurna'nm affı hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/782) (Gündeme) (S. Sayısı : 1000) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Verem savaş derneklerine yardım hak-

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 
Yazılı soru 

1. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
Devletin, bir kamu tüzel kişisinin veya bunlara 
bağlı kurumların, veya bütün bunların katıldık
ları teşebbüs, şirk (it veya müesseselerin taraf ol
duğu her türlü ihtilâflarda T. B. M. M. üyeleri
nin avukat, hâkim ve arabulucu gibi vazife ka
bul edip etıınyecekl erine dair yazılı soru öner
gesi, Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. 
(7/758) 

kında kanun teklifi ve İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/609) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 1002) 

6. — Senirkent kazasının Yassı viran köyü 
halkından Melımetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in mahkûm olduğu cezası
nın affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu. (1/512) (Gündeme) (S. Sayısı .-
1005) 

7. - - Rize ilinin (Janlıhemşin kazası, Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 
doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezasının 
affı. hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu. (1/790) (Gündeme) (S. Sayısı : 
1006) 

8. — 1316 doğumlu Alioğlu Sezai Şanver'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/824) (Gündeme) (S. Sayısı : 
1007) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 6 arkadaşının, bâzı siyasi suçlu
larla, bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş di
ğer suçluların ve basın suçlularının bir kısım 
eczalarının affına dair kanun teklifi. (2/743) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 1009) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 10,03 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Amasya) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini açı
yorum. Millet Meclisi toplantısı içinde gerek
li çoğunluk mevcut değildir. Bu sebeple... 
(«Yoklama yapalım» sesleri.) Millet Meclisi 

BAŞKAN — 128 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. Gündemde mevcut maddelerin 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkada§mın, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/676) (S. Sayısı: 933) (1) 

BAŞKAN — Müzakeresine devam ediyoruz. 
Lütfen Komisyon yerini alsın. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Bir önergemiz vardı, gündemin ikinci maddesi
nin takdimen görüşülmesi hakkında. 

BAŞKAN — Münferit önergeler hakkında, 
daha önce Yüce Meclisçe alman bir karar gere
ğince Başkanlık Divanı evvelemirde bir müta
lâaya varacak bu varmış olduğu mütalâa Yüce 
Meclisin tasvibine sunulacaktır. 

(1) 933 S. Sayılı basmayazı 9.6. 1965 ta
rihli 125 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

Birleşimine, Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lantısından sonra, bugün öğleden sonra top
lanılmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

müzakeresine başlıyoruz. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Bugün verilmiş değil. Cuma günü verilmişti. 

BAŞKAN — Beyefendi ileri sürmüş olduğu 
mütalâa harfiyen tatbik edilecektir. Başkanlık 
Divanları haftanın Perşembe günleri toplanacak
tır. Divan bu hususu müzakere ettikten sonra Yü
ce Heyet kararını verecektir. Lütfen Komisyon 
yerini alsın. 

Muhterem arkadaşlarını, Yargıtay kanun tek
lifinin tümü üzerinde yapılan müzakereler geçen 
Birleşim cereyan etmiş ve maddelere geçilmesi 
Yüce Meclisçe kabul edilmiş bulunmakta idi. Bu 
arada maddelerin okutulmasına başlamadan evvel 
gelmiş bulunan önergeler vardır. Bu önergeleri 
ayrı ayrı okutup daha sonra Yüsek Meclisin oyu 
ile meseleyi halledeceğiz. 

Sayın Regit Ülker, Sayın İsmail Hakkı Te-
kinel ve Sayın Cevad Odyakmaz'm önergeleri, 

I K I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 93 — 
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teklifin müzakeresinde Bütçe ve Plân Komisyo- I 
nunun hazırlamış olduğu rapor değil de, Adalet 
Komisyonu tarafından hazırlanmış bulunan ra
porun esas alınmasını istihdaf etmektedir. Diğer 
bir önerge... (Soldan, «Sayın Başkan, yoklama 
yapmadınız. Ekseriyet de yok...» sesi.) 

Bir Mecliste çoğunluk olmadığı iddiası 5 arka
daşın ayağa kalkması suretiyle mümkündür. 

Diğer bir önerge, tasarıda mevcut 29 ncu 
maddenin ve eki bulunan 4 numaralı cetvelin ta
sarıdan tefriki suretiyle, müstakillcn bir madde 
halinde müzakere edilmesini istihdaf etmektedir. 
Önergeleri okutacağım. 

CEVAD OD YAKMAZ (Sivas) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz takrirlerini 
geri alıyorlar. Sayın Tck'ncl siz? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Reşit Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri almıyo

rum. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. Zatıâlini-

zin takririni okutuyorum. Sayın Ülker; müsta
killcn bir takririniz var mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
ru değil de Adalet Komisyonu raporunun müza
keresinin esas olması hakkında bir takririniz var 
mı?. Yok. Diğer takrirler geri alındığı için Sa
yın Saadet Evrenin takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tckincl ve 

arkadaşları tarafından tanzim edilip, Adalet ve 
Plân komisyonlarında tetkiki yapılarak gündemi- I 
mizde müzakeresi yapılan Yargıtay kanunu tek
lifinde mündemiç 29 ncu madde (Hâkim öde
neklerine) mütedair olup, Yargıtay Kuruluş 
Kanunu ile bir hukukî irtibatı olmadığı gibi, işbu 
kanun metninde ve birlikte tedvini de Anayasa 
hükümlerine mugayir bulunmaktadır. 

İki yıldır Adalet Komisyonunda beklemekte 
olan (Hâkim ve savcılar) kanunu tasarısının 
içinde ve ona ek olarak tanzim edilmesi icabeden 
mezkûr hususun, adı geçen tasarının filhal ka
nunlaşmasına imkân bulunmayışı sebebiyle, ona | 
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talikan beriye bırakılması da caiz bulunmamak
tadır. 

(Yargı) organını, umumi mânada, adlî kaza 
temsil ettiği halde, Anayasa Mahkemesi hâkimle
ri ile idari kazayı temsil eden Danıştay üyeleri
nin takdimen terfihleri cihetine gidümiş olması, 
hiyerarşik teamül ve adalet esasları ile 5017 ve 
7168 sayılı kanunların sebebi vaz'mdaki gaye ile 
kabili telif değildir. 

Bu itibarla, mevcut tasarıdaki 29 ncu madde 
ve eki 4 nolu cetvelin tasarıdan tefriki suretiyle 
takdimen ve müstakillcn müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Saadet P]vren 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde buyu
runuz Sayın Evren. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Çok muh
terem milletvekileri arkadaşlar; Yargıtay ku
ruluşuna mütedair kanun, Meclis bünyesinde 
çok daha yakinen hukukçu arkadaşlarınızı il
gilendirir. Bıı tabiîdir. Üstünde de gayret sarf 
edilmiş bir kanundur. Ancak, bu kanun hazır
lanırken bir hukukî hataya düşülmüştür. Yar
gıtay Kuruluş Kanununu emreden, Anayasa
mızın 139 ncu maddesidir. Bu hukukî hatayı 
sizlere arz edersem o zaman teklifimin lehinde 
müspet oy kullanacağınızı ünıidederim. 

Yargıtay Kuruluş Kanununu emreden An-
yasanın 139 ncu maddesinin son fıkrası şöyle 
der : «Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, başkan ve 
üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri 
kanunla düzenlenir.» Yani Yargıtay Kuruluş 
Kanununun şümulü, sadece işleyişi, kuruluşu 
ve mensuplarının niteliklerine münhasırdır ve 
bu hududa mahsurdur. Hâkimlerin ödenekle
rinin ise, Anayasamızın 134 ncü madesinde, 
hâkimlerin umumi özlük işlerini tedvir eden 
hususi, ve ayrı bir kanunla tedvir edilmesi icab-
cder. Anayasamızın 134 ncü maddesi de der
ki, «Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakla
rı ve ödevleri, aylık ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, görevlerinin veya p;övcv yerlerinin ge
çici veya süreli olarak değiştirilmesi hakların
da disiplin kovuşturması açılması ve disiplin 
cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanma
larına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı 
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gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve 
diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına göre, kanunla düzenlenir.» Anayasanın 
emri kanunisi böyle olmasına rağmen, aylık ve 
ödenek mevzuunun Yargılayın Kuruluş Kanu
nuna dcreedilmiş bulunması ve bu haliyle çık
ması bu kanunun Anayasanın sarih emrine, aşi-
kfır surette aykırı tedvin edilmesine müncer 
olacaktır. Acaba bir kanun metninden bir 
maddenin, bir cetvelin çıkarılarak ayrı bir ka
nun halinde tedvini mümkün müdür, değil mi
dir? Bu bir usul meselesidir. 

Bunun münasibolacağma karar veren ar
kadaşlar dahi sadece usulde tereddüdctmişlcr-
di. Tetkik ettik, mazide Meclis teamülünde 
ve İçtüzüğün not kısmında izahlı 58 numaralı 
bir dip not bulduk Meclis zabıtlarından bunu 
tetkik ettik. Filhaki bir kanun tedvin edilirken 
bir maddesinin eğer o kanunla irtibatı gözük
müyorsa, irtibatı gayrikanuni ise, antijüritik 
ise o kanun metninden çıkarılarak müstakiller, 
tetkik ve müzakereye raptının mümkün oldu
ğu emsali içtihatla sabittir. Binaenaleyh, usu
le aykırı hiçbir cihet de yoktur. Bunun lehin
de -rey vermenizi hassaten kanunun Anaya
saya uygunluğunu temin etmek bakımındaı. 
rica ederim, efendim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayıı 
Göker, buyurunuz. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Pek muh
terem arkadaşlarım; kıymetli arkadaşımız Sa
adet Hanım, Anayasanın 139 ncıı ve 134 n?ü 
maddelerini esbabı mucibe göstermek suretiy
le bu kanunun sonuna eklenmiş olan 4 numa
ralı cetveldeki Yargıtay ve orada zikredilen 
onun dışındaki yüksek dereceli hakim sınıfın
dan olan memur kısımlarına aidolan ödenek ve 
yolluk kısımlarını burada ibka ve bunun dı
şındaki hâkimlere verilmesi icabeden ödenek
lerin bu kısımdan çıkarılmasını önergeleri ile 
talcbcdiyorlar. Anayasanın gerek 139 nucıı 
madesi ve gerekse hâkimlerin özlük işlerine 
taallûk eden, ödeneklerine taallûk eden 137 nci 
madesinde zikredilen ayrı ayrı kanunlar mef
humu hiçbir zaman bu iki ayrı grup a mensup yar
gı organında çalışan, hâkim sınıfına mensup kim
selerin bir kanunda göstcrilemiycceği şeklinde 
Anayasada bir madde yoktur. Ayrı bir kanun-

— 95 
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la gösterilmiş olması yargıya taallûk eden 
134 neti maddede «Hâkimlerin özlük işleri, ma
aş işleri, ödenekleri kanunla düzenlenir» iba
resi var, 139 neu maddede «Yüksek mahkeme
ler kısmında Yargıtay mensuplarının ödenek
leri düzenlenir» şeklindeki ibare de hiçbir za
man bunun her ikisinin birden aynı kanunda 
gösterilmiycceği mânasmagclmcz. O bakım
dan Türk Adliyesinin bir kül halinde mütalâa 
edilmesini ve bilhassa daha evvel Yüksek He
yetinizce Yüksek Mahkeme olarak Danıştaya 
tanınan hakların aynı şekilde Temyiz Teşkilâ
tında çalışan yüksek dereceli hâkimlere ve ay
nı kadroda istihdam edilen Adilye Vekâleti 
mensuplarına tanınan bu ödenek faslında 4 nu
maralı cetvelde zikredilen Türk Adilyesine 
mensup hâkimlerin tamamının burada müzake-

' resinde hiçbir mahzur yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, hâkim ve savcılara 
ait tasarılar komisyonumuzda çok uzun süre tet-
kika tabi tutuldu. Hükümet olarak sevk edildi, 
geri alındı, su komisyonlarına verildi ve halen 
de Yüksek Meclise intikal etmedi. Bugün, Türk 
adliyesinde çalışan, hâkim sınıfından olan kim
selerin mesailerinde hassas durumunu düşüne
rek Meclisimizin bu kanunla birlikte biran evvel 
buna parmak basıp her ikisinin bir arada müza
kere edilmesinde zaruret vardır. Anayasanın ay
rı ayrı maddelerinde zikredilmesi hiçbir zaman 
bunun ayrı ayrı kanunlarda tanzim edileceği 
mânasını tazammun etmez. Şu kanuna ekli bir 
fasılda, bir bölümde, hâkim ve savcıların özlük 
işlerini, maaş durumlarını, ödenek durumlarını 
tanzim eden bir fasıl daha konsa, Anayasanın 
ayrı kanunla tanzim edilir hükmünü içine alır, 
kapsıyan, hiojbir zaman da 'burada Anayasaya 
aykırılık diye bir şey mevzuubahsolmaz. Bun
dan kasıt, hâkimlerin yüksek dereceli olsun, bi
dayet mahkemesinde çalışanlar olsun, diğer per
sonel kadrosu içinde çalışan memurlardan ayrı 

bir kanunla tanzimi keyfiyetidir. O bakımdan 
bidayet mahkemelerinde bulunan hâkimlerle 
Yargıtay mahkemelerinde bulunan hâkimlerin 
bilhassa dört numaralı cetvelde tanzim edilen 
durumlarının burada müzakere edilmesinde 
Anayasa yönünden hiçbir mahzur yoktur. Bu 
bakımdan Sayın Saadet Evren Hanımın vermiş 
olduğu önergenin reddi yönünde oylarınızı kul
lanmanızı istirham ederim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın, önerge- I 

nin lehinde buyurunuz. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; Yargıtay Kanununda Yargıtay 
üyeleri dışındaki hâkimlerin maaş durumlarının, 
ödenek durumlarının tanzim edilip edilmemesi 
meselesi ayrıca mütalâa edilecek bir mevzudur. 
Bunun bir Anayasa meselesi olarak alınması da 
pek doğru değildir kanaatindeyim. Yargıtay 
Kanununa da alınabilir. Yalnız Sayın Saadet 
Evren arkadaşımın takririne bir noktadan işti
rak ediyorum. Yargıtay Kanunu Hükümet tasa
rısı olarak Meclise sevk edilmemiş, teklif olarak 
gelmiştir. Bu da mühim bir mesele sayılamaz. 
Şüphesiz ki, milletvekillerinin de, senatörlerin 
de kanun teklifi hakkı, Hükümetin tasarı olarak 
teklifte bulunması hakkı kadar tabiîdir. Yalnız 
bir kuruluş kanunu olduğuna göre, bir Anaya
sa müessesesinin tanzimi meselesi olduğuna gö
re, bunun bir Hükümet tasarısı olarak Meclise 
sevk edilmesi gerekmekte idi. Bu olmamıştır. 
Kanun teklifi Adalet Komisyonunda uzun uza-
dıya müzakere edilmiştir. Bütçe ve Plân Komis
yonunda da müzakere mevzuu olmuştur. Ve 
Yüksek Heyetinize bu raporlar gelmiştir. Yalnız 
halledilmiyen birçok meseleler vardır. Heyeti 
Umumiyeyi uzun uzadıya meşgul edecek mese
leler vardır. Savcıların durumu, Yargıtay sav
cılarının durumu meselesi, Yargıtay Haysiyet 
Divanı olsun mu olmasın mı meselesi. Bütün 
bunlar uzun müzakereleri icabettirecektir. Ve bu 
kanun da Meclisimizin maalesef çok sıkışık bir | 
zamanına gelmiştir. Devrenin nihayetine gelmiş
tir. Bu müzakereler, komisyona iade edilmesi ih
timalleri bu kanunu kadük hale getirebilir. Şüp
hesiz ki, bu kanunun gecikmesinde büyük mazar
rat yoktur. Bu halde de gene gelecek devrede de 
bu kanun çıkar. Yalnız, âcil olan durum, kanaa
timce âcil olan durum, Yargıtay hâkimleri dâ
hil, bidayet mahkemesi hâkimleri dâhil, adliye 
mekanizmasında vazife gören hâkimlerin çok 
müşkül malî durum içinde olmalarıdır. Halledil
mesi lâzımgelen mesele, âcil olan mesele, kanaa
timce budur. Şüphesiz ki, bu mevzuun da bir 
Hâkimler Kanununa ilâve edilmesi lâzımgelir-
di. Fakat Hâkimler Kanunu da gecikmiştir. Bu 
sebeple benim de aklıma takılan bir mevzu idi. 
Fakat Saadet Hanımefendi meseleyi bir İçtüzük 
meselesi haline getirmiştir. Hâkimlerin maaş du
rumunun şu kanun teklifinden tefrik edilerek 
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ayrıca müzakere edilmesini bir İçtüzük notu da 
izah etmiştir. Bu âcil durumun biran evvel hal
ledilmesi ve bu kanun teklifinin de biran evvel 
kanunlaşması için arkadaşımın takririnin lehin
de konuşuyorum. Bu takrire müspet rey veril
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Te-
kinel. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben de aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin iki aleyhinde, iki le
hinde söz verilebilir, aleyhinde olanları doldur
muş bulunmaktayız. 
• Buyurun, Sayın Tekine]. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifinin 
altında 166 kıymetli parlâmento üyesinin imzası 
vardır. Ve bu kanun teklifi, bu arkadaşlarımızın 
dışında bütün parlâmento üyelerini de alâkadar 
etmiştir. Ve memnuniyetle görmekteyiz ki, bü
tün parlâmento üyeleri bu kanun teklifinin le
hinde vaziyet almışlardır. Ancak burada üze
rinde durulması lâzımgelen konu mahduttur. 
Sayın Saadet Evren Hanımefendi Yargıtay Ka
nununun kuruluş ve işleyişine dair hükümleri
nin orta yerden kaldırılmasını ve bunun bilcüm
le hâkimlere şâmil bir ödenek kanunu haline 
getirilmesini istediler. Aslında bu kanun tekli
fini hazırlıyanlar Sayın Saadet Evren hanıme
fendi de dâhil olduğu halde hâkimler arasında 
bir fark gözetmemişlerdir. Zamanın verdiği im
kânlardan istifade etmek suretiyle bu kanun tek
lifini bugüne kadar getirmek şerefine nail olmuş
lardır. Şimdi hanımefendinin teklifi kabul edi
lirse, belki bu kanun üzerinde hiç konuşulma
dan Meclisin zaman bakımından tasarruf yap
ması düşünülebilir. Ancak arkadaşlar Anayasa
nın 139 ncu maddesi sarahaten, «Yargıtaym ku
ruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer 
mensuplarının nitelikleri kanunla düzenlenir.» 
dedikten sonra 7 nci maddesinde de bu tip ka
nunların Meclislerden iki sene zarfında çıkarıl
masını öngörmektedir. Yüksek mahkemeler sa
fında yer almış bulunan Danıştay, Askerî Yar
gıtay kanunları bu Meclisten çıkmış ve tatbik 
mevkiine konmuştur. Bu itibarla Yargıtayın, as
lında sekiz maddeden ibaret 1221 sayılı teşki
lât Kanununun kifayetsizliği göz önünde tutu
larak, istişare edilmek suretiyle hazırlanmış bu 
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kanun teklifinin kabulü halinde Yargıtayın işle
yişi üzerinde derin etkiler ve iyiye doğru yönel
meler olacağından şek ve şüphe yoktur. Bunun 
dışında Sayın Saadet Evren hanımefendi, öde
neklerin böyle bir kanun içinde yer almasının 
uygun olmıyacağı ve Anayasaya aykırı düşebile
ceği mülâhazasının vâridolduğunu ileri sürdüler. 
Kanaatimce bu mülâhaza varit 'değildir. Bunu 
da şu şekilde izah etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; hakimlerin aylık ve 
ödenekleri için özel bir kanun yapılacağı yolun
daki Anayasa Hükmü bu konuda tek bir kanun 
yapılabileceği ve bir kısım hâkimler için ayrı bir 
özel kanunun yapılamıyacağı anlamına alınamaz. 
Anayasanın 134 ncü maddesi hâkimlik mesleği
ni ilgilendiren hangi konuların özel yasayla dü
zenleneceğini belirtmek için konulmuştur. Mad
denin konulup amacı da, yazılışı da bu konuların 
hepsinin bir tek yasanın metni içinde düzenle
neceğini ve ayrı ayrı yasalar yapılmasının yasak 
edileceğini kabule hiç bir şekilde elverişli değil
dir. Yine Anayasanın Yargıtaya ait 139 ncu 
maddesinin son fıkrası hükmü dahi, orada gös
terilen üç. konudan başka - ki bu üç konu yar
gıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin 
ve diğer mensuplarının nitelikleri konusudur. 
Yargıtay kuruluş yasasına konmasını yasak et
miş değildir. Diğer bir deyimle 134 ncü madde 
hükmü de, 139 ncu maddenin son fıkrası hük
mü de yasaklayıcı birer hüküm değildir. Demek 
ki bu konular tek bir kanunla da ayrı bir kaç 
kanunla da düzenlenebilir. Ve her iki şekil dahi 
Anayasaya uygundur. Bir an için bu hükümlerin 
sınırlandırıcı ve yasaklayıcı olduklarını kabul 
edersek, hâkimler hakkında ve hattâ Yargıtay 
hâkimleri hakkında bu konularda başka kanun
lar hükmünün uygulanmasına imkân kalmaz. 
meselâ aylıkların peşin ödeneceğinin dahi Hâ
kimler Kanununda yer alması ve meselâ Yargı
tay başkâtip ve kâtiplerini ilgilendiren bütün 
hükümlerin herhalde Yargıtay kuruluş kanunu
na konulması gibi elverişsiz sonuçların dahi ka
bulü gerekir ki, böyle bir sonuç asla ihtiyaçlara 
elverişli sayılamaz. Bizim kanaatimize göre ku
ruluş kanunu demek mâli hükümler bakımın
dan kuruluşta görev alacak kimselerin mâli hak
larını düzenleyen bir kanun demek uygun olur. 
Yargıtay hâkimlerine ait aylık ve ödeneklerin 
diğer hâkimlerin maaş ve ödenekleriyle birlikte 
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bu konuda yer almasında, kanaatimizce Anaya
saya aykırı hiçbir davranış ve durum mevcut de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım; işin gerçek tarafı
na gelince Büyük Meclis, Yargıtayın kuruluş 
ve işleyişiyle ilgili bir kanun teklifini çıkartmak 
zorundadır. Bu, Anayasanın geçici yedinci mad
desinde gösterildiği veçhile, Meclise mevdu bü
yük vazifeler mey anındadır. Ancak, bu kanu
nun Büyük Meclise intikalinden itibaren ya
pılan müsbet çalışmaların çeşitli yorumlara tabi 
tutulduğu gözden kaçmamaktadır. Zannediyo
rum ki arkadaşlarımız bu yorumları göz önünde 
tutarak bu kanunun konuşulmasında gecikme
ler hasıl edeceği kanaatine varmış olacaklardı ki 
böyle bir teklif ileri sürmüşlerdir. Aslında me
sele gayet basittir. Hukuk düzeni içinde mese
leler sıhhatli ve normal olarak tartışılacaktır. 
Ve bu Meclisten zannedildiği gibi güç değil, ga
yet kolaylıkla bu kanun çıkacaktır kanaatinde
yiz. Bidayet mahkemesi hâkimlerinin nitelikleri 
mutlak surette ödenekleriyle ilgili taleplerden 
ileri geçmemektedir. Yargıtay gibi bir Anayasa 
müessesesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu gibi di
ğer bir Anayasa müessesesinin ortaya atmış ol
duğu fikirler de bir sert çatışma değil, bir fikrin 
bir düşünüşün ifadesidir. Ve sırası geldiği za
man göstereceğiz ki, bu fikir çatışmaları arka
daşlarımızın bizatihi şahıslarından gelmemekte
dir. Anayasanın ortaya koymuş olduğu bir boş
luktan neşet etmektedir. Bu itibarla muhterem 
Saadet Evren Hanımefendinin takririnin redde
dilmesini ve kanun teklifinin konuşulmasına de
vanı olunmasını saygı ile arz ve talebederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurun önerge
nin lehinde. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) Muhterem arka
daşlarım, müzakeresini yapmakta olduğumuz ko
nu sayın İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arkadaşı
nın Meclise getirmiş oldukları Yargıtay Teşki
lât Kanunudur. Bu kanun doğrudan doğruya 
Anayasanın 139 ncu maddesiyle ilgilidir. Bu 
kanun teklifinin 2 yönü vardır. Bir, Anayasa
nın 139 ncu maddesiyle ilgili olan teşkilât kıs
mı. Yargıtayın teşkilâtı ne olacaktır? Kaç tane 
dairesi olacaktır? Başkan ve üyelerinin nite
likleri, selâhiyetleri, vazifeleri nelerdir? Bunla
rı cevaplandıran hükümler ve hususlar.. 
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Teklifin ikinci yönü, malî yönüdür. Ödenek 

dediğimiz, yargıçlara vazifelerinin, mahiyetleri 
itibariyle, maaşlarından ayrı olarak verilmekte 
olan para ile ilgili hükümlerdir. Bunları birbi
rinden ayırmak lâzımdır. Lehinde konuştuğu
muz takrir sahibi muhterem Saadet Evren Ha
nımefendi bu konuyu inceliyerek takririni Yüksek 
Meclise getirmiştir. Meselenin iki cephesini Ana
yasanın iki maddesini ele almak suretiyle incele
mekte fayda mütalâa ediyoruz. Anayasanın 139 
ncu maddesinin son fıkrasını aynen okuyorum: 

«Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve 
üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ka
nunla düzenlenir.» Kanun bu, teklif bu. Şimdi 
müzakeresini yaptığımız teklif Anayasanın 139 
ncu maddesinin son fıkrasının emrettiği bir tek
liftir. Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve 
üyelerinin niteliklerini, vazifelerini vazife şü
mullerinin hudutlarını tesbit etmektir. Bunu ka
nuni bir mevzuat haline getirmektir. Binaen
aleyh, Anayasanın 139 ncu maddesinin son fık
rasında gerek Yargıtay üyelerinin, gerek bida
yet mahkemesi hâkimlerinin maaşları, ödenek
leriyle ilgili bir konu, bir husus yoktur. Bu hu
sus Anayasanın 134 ncü maddesinde derbiş edil
miştir. Şöyle ki, «Hâkimlerin nitelikleri, atan
maları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri.» 
Hâkimler denince, hâkim muavininden, temyiz 
birinci reisine kadar hâkim sınıfına geçmiş olan 
kişiler anlaşılır. Şu halde bütün hâk'mlcrin 
aylık ve ödenekleri Anayasanın 134 ncü mad
desine göre, vaktinizi almamak için maddenin 
hepsini okumuyorum, «mahkemelerin bağımsız
lığı esasına göre kanunla düzenlenir» Şu halde 
maaş, ödenek ve aylık kanunu teşkilât kanunun
dan, kuruluş kanunundan ayrı olmalıdır, ayrı 
olacaktır. Anayasanın emri budur. Binaenaleyh 
biz her kanunu çıkarırken Anayasayı kendimize 
meşale edinmek mecburiyetindeyiz. Sayın teklif 
sahibi ve Adalet Komisyonu Başkanı İsmail 
Hakkı Teknel arkadaşımızın, 2 yıl zarfında çıka
rılmasını Anayasanın emrettiği kanunlardan bir 
kanun olduğu hakkındaki fikrine maalesef işti-
rr.ık edemiyeceğiz. Daha evvel ki, zannediyorum. 
İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında, Anaya
sanın iki yıl zarfında çıkarılmasını emrettiği ka
nunlar hangi kanunlardır, Hükümet tarafından 
derpiş edilmiş ve bu kanunlar zamanında hazır
lanarak Meclise getirilmiş, birçokları çıkmış ve 

bir - iki tanesi de çıkmak üzeredir, Senatodadır. 
Bu itibarla bu kanunun iki yıllık bir süre ile 
laJıdidcdildiği kanısında değilim. Olmuş olsa bi
le ödenek ve teşkilât kanununu birbirinden 
ayırmamız lâzımdır. 

Bu itibarla Saadet Hanımefendinin teklifini, 
Yargıtay kanunu teklifinin mevzuubahis 29 ncu 
maddesini, yani ödeneklerle ilgili 29 ncu mad
desini ve ona bağlı cetveli bu tekliften ayırmak 
ve ayrı bir kanun, yani maaş kanununa ek bir 
kanun olarak bir - iki maddelik bir kanunla 
ödenek mevzuunu halletmek Anayasaya en uy
gun bir hal çaresi olacaktır kanısındayız. En 
;îok üzerinde durulması lâzımgclen hassas nokta 
ödenek meselesi, bu şekilde tefrik edildiği tak
dirde, esas tekliften ayrıldığı takdirde, kısaca 
belki bugün çıkarmak mümkün olur. Bu yola 
gitmediğimiz takdirde bu teklifin tümünün ka-
dük olması ihtimali de vardır. Bunun ötesinde 
Anayasanın 134 ve 139 ncu maddelerine müba-
yin, zıt bir kanun çıkarmış oluruz kanısındayım. 
Binaenaleyh, teklifin lehinde rey vereceğim, siz
lerin de teklifin lehinde rey vermenizi saygiyle 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Saadet Evren tarafından verilmiş bulunan öner
genin leh ve aleyhinde ikişer arkadaşımız konuş
muş bulunmaktadır. Bahis mevzuu önerge, mü
zakeresini yapmakta bulunduğumuz Yargıtay 
Teşkilât Kanununun 29 ncu maddesinin ve ona 
bağlı 4 sayılı cetvelin müstakillon bir madde ha
linde ve tabiatiylc bunun tamamlayıcı maddele
riyle birlikte bir kanun halinde tedvinini istih
daf etmektedir. İçtüzüğümüzde şimdiye kadar 
vuku bulan tatbikat içerisinde 1951 yılında tat
bik edilmiş bulunan ve İçtüzüğün 58 nci dipno
tunda yazılı husus haricinde böyle bir tatbika
ta rastlanmış değildir. Yalnızca 1951 yılında 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin tadili 
hakkında bir kanun tasarısı görüşülürken 141 
ve 142 nci maddelerin müstakillen görüşülmesi 
ve diğerlerinin komisyona iadesi şeklinde bir 
önerge bahis konusu olmuş, bu önerge üzerinde 
şimdi olduğu gibi lehte ve aleyhte ikişer kişi 
konuşmuş ve önerge Yüce Heyetin oyuyla ka
bul edilmiştir. Bunun haricinde elimizde mü
masil bir tatbikat yoktur. Şimdi bendeniz de 
aynen geçmiş tatbikattan ilham alarak yapılan 
lehte ve aleyhte konuşmaların da ışığı altında 
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önergeyi tekrar okutup Yüksek Meclisin oyuna j 
vaz'edeceğim. Şayet Yüksek Meclis bu önergeyi 
kabul ederse 29 ncu madde müstakili en ve di
ğer tabiî yürürlük maddelerini de ihata etmek 
suretiyle bir kanun halinde tecelli edecek, bu
gün onun müzakeresi cereyan edecek ve bunu 
takiben de yine gündem içinde bulunmak sure
tiyle Yargıtay Teşkilât Kanununun müzakere
sine devam edeceğiz. Şayet reddedilirse bu öner
ge, o zaman Yargıtay Teşkilât Kanununun Büt
çe ve Plân Komisyonu tarafından kabul edilmiş 
raporu üzerindeki müzakereye, dün olduğu gibi, 
devam edeceğiz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
söz istiyorum, bu önergenin oya arz edilcmiyc-
ceği hakkında. 

BAŞKAN — Efendim biraz evvel usuli 
yönden arkadaşlarımız lehte ve aleyhte mütalâa
larını izhar ettiler. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
söz istiyorum. Bu önerge reye sunulamaz. 

BAŞKAN — önergenin oya arz edilip edil
memesi, kabule cayan olup olmamasının lehinde 
ve aleyhinde ikişer arkadaşımıza söz verdim, 
konuştular, Yüce Meclisi aydınlattılar. 

Şimdi Saadet Evren arkadaşımızın önerge
sini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Ko
misyon söz istiyor. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, bahis konusu 
önerge usuli yönden konuşulmuştur. Komisyo
nun ayrıca söz alması bahis konusu değildir. 
Usul yönünden iki lehte, iki aleyhte konuşul
muştur. 

Saadet Evren arkadaşımızın önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

29 ncu madde müstakilleri gündeme alınıp 
üzerinde müzakere cereyan edecektir. Ve ona 
göre cetveller de Umumi Heyetin oyuna sunu
lacaktır. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. Muhterem ar
kadaşlar, 29 ncu maddeyi okutmakla beraber 
baslığı okutmuyorum. Zira zannederim ballığın 
da buna uygun olarak değiştirilmesi iktiza et
mektedir. 
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MADDE 29. — Hâkimler Kanununa ek 5017 

sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan ilişik 3 sayılı cetvel 
kaldırılmış ve yerine ilişik 4 sayılı cetvel konul
muştur. 

(4) sayılı cetvelde gösterilen ödenekler ay
başlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkın.la söz istiyen
ler... Sayın Güldoğan söz mü istiyorsunuz1? 

HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) Hayır. 
SAADET EVREN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, verilmiş bulunan önergemiz var. 
BAŞKAN — Efendim şimdi madde üzerin

de söz istiycnlcri tesbit ediyorum, acele etme
yiniz. 

29 neu madde üzerinde söz istiycnlcr... Oku-
tulmu'j bulunan madde üzerinde söz istiycnler... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ben istiyorum. 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
MEHMET ÇÖKER (Kayseri) — Sayın Baş

kan önergem var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergeniz mi var efendim? 

Madde hakında konuşmalar bittiği takdirde 
önergeleri okutacağım. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Ben de 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT 05UZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakere konusu olan ve biraz ev
vel Divan Kâtibi tarafından okunan 29 neu 
madde üzerinde, Türk Adliye tarihine kötü bir 
kararın intikal etmemesi için üzerinde hassa
siyetle durmak iktiza eder. 29 ncu maddenin 
istihdaf ettiği gaye, Temyiz Mahkemesi azala
rına ve Temyiz Mahkemesi bünyesi dâhilinde 
mütalâası icabeden vazifeli insanlara kadroları 
nisbetinde muayyen bir tahsisatın, tazminatın 
verilmesini âmir kılmaktadır. Adalet bir kül
dür, adaletin kül olduğu mütalâ edildiği ve o 
istikamette fikir yürütüldüğü takdirde, adli
ye camiası dairesinde vazife ve mesuliyet de-
ruhde eden bütün hâkimlerin, bütün Temyiz 
Mahkemesi âzalarının, savcıların ve muavinle
rinin, bunların bir küllolarak mütalâa edilmesi 
ve ödeneklerinin, tazminatlarının, tahsisatları
nın, bu istikamette yürütülmek suretiyle ka
rar ittihazı iktiza eder. Biraz evvel arz etti-
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ğim gibi adaletin cüzü mevcut değildir. Tem
yiz Mahkemesinde adliye vazifeni gören ve 
mesuliyet kabul eden bir hâkimle]' tasanda da 
aynı vazifeyi, aynı mesuliyeti takabbül etmek 
suretiyle adlî vazifelerini yerine getirmekte
dirler. Onun için Parlâmentonun bu son gün
lerinde müzakere konusu olan bu teklif üzerin
de muhterem Parlâmento âzası arkadaşlarımı
zın hassasiyetle durmaları iktiza eder. Temyiz 
Mahkemesi azalarına bir taraftan tazminat 
vermek, ödenek vermek, diğer taraftan taşra
daki hâkimleri ve taşradaki adlî mercileri 
bundan mahrum kılmak ne hukuk prensipleri
ne, ne adalet prensiplerine ne de hakkaniyete 
uygundur. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bir dakika. Sa
yın Oğuz kanaatinize yardımcı olur ümidiyle 
bir noktayı tavzih edeceğim. 29 ncu madde ve 
ona merbut cetvel bütün bidayet hâkimlerini 
kapsamaktadır Türkiye'de çalışmakta bulu
nan bütün hâkim ve savcı arkadaşlarımıza şü
mulü vardır. 

TALÂT. OĞUZ (Devamla) — Şimdi, efen
dim, Saadet Hanımefendinin vermiş olduğu 
takrir kabul edildiğine göre bu 29 ncu madde 
üzerinde fikir serd etmek icabeder. Yani bü
tün gaye adlî mercilerde vazife gören hâkim
lerin bu 29 ncu madde içine girmesi ve o is
tikamette mütalâa edilmesidir. 

Başkan — öyle zaten. Zaten önergenin is
tihdaf ettiği gaye o. 

Buyurun Sayın Evren. 

•SAADET KVREN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Talât Oğuz Bey arkadaşım, bir 
noktada zühule düştüler. Yargıtayın hazırladı
ğı, yani İsmail Hakkı Bey ve arkadaşımızın 
hazırladıkları kanun teklifinde ödenek mevzu
unda yalnız Yargıtay üyelerine ve Adalet Ba
kanlığı ileri gelenlerine ödenek tahsis eden bir 
ek cetvel vardı. Sonra Bütçe ve Plân Komisyo
nu bunu değiştirmiş, hâkim yardımcısından 
Yargıtay üyelerine kadar bütün derecat hâ
kimlerini içine alan bir- dört numaralı cetvel 
hazırlanmıştır. Mevzubahsolan, kabul edece
ğimiz cetvel bu dört sayılı cetveldir ve onun. 
dışında kalan derecat hâkimi kimse yoktur. 
Ancak 29 ncu maddeyi tefrik ederek, müstakil 
olarak tedvin edeceğimiz için bendeniz bunun 
numarasının 1 numara olarak düzeltilerek de

ğiştirilmesi bakımından bir önerge verdim. 
Bu önergenin kabul edilmesi ve bu şekilde 
29 ncu maddenin bir numaralı madde olarak 
kanunlaşması icabeder. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) ----- Bir numaralı 
madde olur mu? 

SAADET KVHEN (Devamla) — Kanım 
maddeleri sıra numarası takibeder beyefendi, 
bu daima böyle olmuştur. Bıı bakımdan tadi-
len verdiğim metnin bir numaralı madde ola
rak kabulünü rica ediyorum. 4 numaralı cet
vel bütün derecat hâkimlerini ihtiva etmekte
dir. 

BAŞKAN ----- Sayın Kılıç buyurunuz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) ----- Muhterem ar

kadaşlarını , 29 ncu maddeye ekli olan cetvel 
hakikaten bidayet mahkemesinden ta Yorgı-
taya kadar her derecedeki hâkim arkadaşların 
ödenek durumları ve maaş durumlarını nazarı 
itibara almak suretiyle güzel bir cetvel tanzim 
etmiş. Elbette ki, hâkimlik meslekinde hâki
min büyüğü, küçüğü, vazifesinin ağırlığı ve 
hafifliği bakımından zannederim ki bidayet 
mahkemesi hâkimlerinden Yargıtay hâkimle
rinden daha az mesuliyet, daha az yük taşıdık
ları hesabedilemez. Binaenaleyh,, bu şekilde 
cetvel bidayetten Yargıtaya kadar bütün hâ
kimleri nazarı itibara almış, Ancak bu cetvelin 
hazırlanmasında gönül isterdi ki, stajiyer hâ
kimlerinin. de (var var, sesleri) eskiden bir 
sene olan staj müddetinin iki seneye çıkarıl
ması karşısında 450 liralık maaşla iki sene 
staj yapan bu arkadaşların, küçük bir miktar 
da olsa, ödenek verilmek suretiyle, onların da 
durumlarının ıslah edilmesi, nazarı itibara alın
malı idi. 

Burada bunu görmedik. Bu yolda bir tak
rir verdik. Umarız ki bu takririme arkadaşları
mız iltifat etmek suretiyle, bu genç arkadaş
ların da, yeni başladıkları mesleklerinde mad
di sıkıntı çekmemesi, hiçolmazsa biraz sağlan
mış olacaktır. Takririmin kabul edilmesini ri
ca eder, hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bir beyanda 
bulunmak istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişine 
bağlı tasarının 29 ncu maddesinin 1 no. lu mad
de olarak aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Saadet Evren 

Madde 1.— Hâkimler Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanuna bağlı 7168 ve 45 sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli kaldırılmış, 
yerine, kadro aylığına müstenit yeniden tanzim 
edilen cetvel eklenmiştir. 

Bu cetvelde gösterilen ödenekler ay başların
da ve aylıklarla birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar, eski 29, Bütçe ve Plân Komisyonu
nun yeni birinci maddesine bağlı dört sayılı cet
velde llyas Kılıç arkadaşımla vermiş olduğumuz 
önergemizde 450 lira aylıklı onbirinci derece un
vanları hâkim adayı aylık ödeneği de 250 lira ol
mak üzere bir ilâve yapılması için bir teklif yap
tık. Arkadaşım esbabı mucibesini izah etti. İki 
sene hâkimlik stajı yapacak gençlerin hayatlarını 
staj devresinde sıkıntı içinde değil, hiç olmazsa 
normal olarak maişetlerine yardım için 250 li
ra gibi cüzi bir ödenek, ileride mesleklerinde ye
tişmeleri için bir teminattır. Adlî neşriyatımız 
Türkiye'de tam olarak mahkemeler nezdinde staj 
yapan stajiyerlerin eline tam olarak intikal etme
mektedir. Stajiyer hâkimlerin, stajiyer hâkim 
adaylarının tam olarak meslekte yetişmeleri hiç 
olmazsa basit mesleki neşriyatı takibetmeleri an
cak kendi imkânlarına bağlıdır. Diğer taraftan 
yüksek tahsil yapmış bir gencin aile sorumlulu
ğu vardır. Bu aile sorumluluğunu maddi yön
den karşılamak için meslekin basamağında 250 li
ra gibi cüzi bir yardım yapılmasında zaruret 
vardır. Arkadaşlarımın takdirine arz ederim. 

Sayın Komisyondan ikinci bir istirhamım ola
caktır. 

Efendim, asıl 20 nci maddenin tadili için bir 
takrir hazırlamıştık. Yargıtayda, yüksek malûm
ları olduğu üzere, 20 - 25 senedir hukuk mezunu, 
raportör olarak raportörün yaptığı vazifeleri 
yapmak üzere çalıştırılan başkâtip kadrosunda 
bir kısım arkadaşlarımız vardır. Bunlar hukuk 
mezunu olup, başkâtip kadrosunda çalışan kim-
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selerdir. Başkâtiplere 70 liralık, 80 liralık kadro 
verilir, bunların kadrosu hiçbir suretle 60 lira
dan yukarı çıkmaz. Şimdi hâkimlik meslekine 
intisabetmek için hâkim adayı olarak vazifeye 
başlıyan bir kimse iki sene, daha evvel Adliye 
Vekillerine yetki vererek kanunlar gereğince bir 
sene daha evvelki senelerde çok kısa sürelerde 
staj yapmak suretiyle başlı başına bir mahkeme
nin sorumluluğunu deruhte ederek kendisine hâ
kim muavinliği, sorgu hâkimliği verilmek suretiy
le, memleketin muhtelif köşelerinde yargı vazife
lerini yapmışlar ve yargı kuvvetini temsil etmiş
lerdir. Yargıtayda çalışan ve 20 - 25 sene evvel 
raportör olarak çalışmak istemiyen birçok hu
kukçuların buraya talip olmaması sebebiyle, dev
rin AdliyeVekillerinin kendilerini kısa müddet 
çalıştıktan sonra, bir kanuni mevzuat getirilerek 
çalışan raportörlerden bir farkı olmadan, zahiri 
raportör değil, ismen de, maddeten de hakiki ra
portör olarak alınmaları için bunlar mesleke alın
mışlardır. 

Şimdi arkadaşım raportör yok, diyor. Evet 
bugün fiilen Yargıtay üye yardımcısı deniyor, 
raportörlere. Ancak bir zarurettir, bir çalışma
dır, bir realitedir. Hukuk mezunu olan bu kıy
metli arkadaşlar halen Yargıtayda raportör ola
rak fiilen vazife görüyorlar. Diğer üye yardım
cısı arkadaşlar kaç dosya okuyorlarsa, gençler de 
en az onlar kadar dosya okuyorlar ve muayyen 
günlerde heyete raporte ediyorlar. İsminin değiş
mesi, isminin yardımcı olması falan mühim de
ğildir. Burada çalışan arkadaşlara da verilmesini 
Sayın Komisyondan rica ediyorum ve Sayın Ada
let Bakanından rica ediyorum. Burada raportör 
olarak fiilen emek veren arkadaşlara, orada bu
lunan bir başkâtibe 80 lira, 90 liralık kadro ve
rilirken, hukuk mezunu olan bu arkadaşlara 60 
liradan yukarı kadro verilmez. 

Danıştayda bu nevi raportörlükler vardır ve 
hukuk mezunu arkadaşlar çalışır. Yüksek Mec
lis olarak, Komisyon olarak, Hükümet olarak, ar
zu edilirse bunlar için muayyen şartlar konulabi
lir. Ancak bu nevi işlerde çalışan arkadaşların 
hiç olmazsa durumları nazara alınarak, bu cetvel
ler müzakere edilirken, Yargıtayın fiilî kuvveti
ni ve çalışma kuvvetini nisbeten takviye eden ve 
olanca kudretiyle uğraşan başkâtip kadrosundaki 
arkadaşlara imkân nisbetinde bu cetvelde bir hu-
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kukî durum vermek lâzım. Sayın Komisyonun 
bu mevzuda ne düşündüğünü öğrenmek isterim. 
Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz buyurunuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, prensip mevzuu olan bir meseleyi ve 
hukuk nizamı içerisinde mütalâa edilmesi icabc-
den bir problemi, hissiyata hltabctmck suretiyle 
kabul ettirmeye çalışmak ve adlî müzaherete mü
racaat etmek hiçbir zaman doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclis huzu
runda müzakere konusunu teşkil eden Yargıtay 
Teşkilât Kanunudur. Ve arkadaşlarımızın yap
mış olduğu teklif hâkim adaylarının, hâkim s ta j 
yerlerinin muayyen bir statü dairesinde mütalâa 
edilmesini, istihdaf etmek ve raportörlere veril
mesi icabeden tazminatın hâkim, stajiyerlerine de 
verilmesini ihtiva etmektir. Esasen mesele esa
sından yanlıştır ve hatalıdır. Hâkim stajyerle
rinin, hâkim adayının durumu ile hukukî statü
sü ile, bir hâkimin, Yargıtay azasının statüsü ara
sında gerek esas yönünden, gerek şekil yönün
den büyük farklar mevcuttur. Evvelemirde bir 
hâkim adayının hâkimlik vasfını iktisabcdcbilme-
si için, staj devresini geçirmesi ve staj devresin
den sonra almış olduğu iyi sicil neticesinde hâ
kimliğe terfi etmesi iktiza eder. Biz bu kanun ile 
Yargıtay azalarına, hâkimlere tanımış olduğumuz 
bir hakkı, doğrudan doğruya stajiyerlcrc tanı
mamız, hem Anayasa nizamı muvacehesinde, hem 
de mevcut adlî mevzuat yönünden doğru değil
dir. Bu bakımdan Mehmet Göker ve İlyas Kılıç 
arkadaşımız tarafından verilmiş olan ve hâkim 
adaylarına da tazminat verilmesini ve raportörler 
muvacehesinde mütalâa edilmesini istihdaf eden 
takrir doğru değildir. Kabul edilmemesinde adlî 
bakımdan fayda mevcuttur. 

Sözlerim bundan ibarettir. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Göker... 
SABRİ VARDARLI (istanbul) — Ben de 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Göker, Sayın 

Vardarlı sizden önce söz istemişti. Buyurun 
Vardarlı. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, adliye mekanizmasında köklü de
ğişiklikleri ihtiva eden mevzular üzerine eğilmiş 
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bulunuyoruz. Ancak şunun veya bunun, şu ve
ya l)iı şekildeki menfaatini temin için prensipler
den fedakârlık, adliye mekanizmasında iyi yer 
yapacak mevzulardan değildir. Biz burada çıka
racağımız kanunlarla adliyecilerimizin bugün
den daha iyi ve daha müreffeh bir hayat yaşama
sını temin etmeye çalışıyoruz. Ama bu demek de
ğildir ki, kaza vazifesini yapmakla mükellef olan 
kimselere verdiğimiz ödeneği henüz kaza vazife
siyle mükellef olmıyan stajiyerlcrc de verelim. 
Bu, prensiplere aykırıdır. Hattâ o kadar aykırı
dır ki, bâzı arkadaşlar stajiyerlcrln iki sene bu 
vazifede kaldığını, binaenaleyh iki sene zarfın
da, çalışması esnasında bu ödeneği almasının 
icabettiğini söylediler. 

* Ben öyle düşünüyorum ki, koyacağımız ve 
bundan sonra getireceğimiz bâzı usullerle belki 
stajiyerlik müessesesi tamamen kalkacak, hâkim
lik sınıfı İngiltere'de olduğu gibi stajiy erlikten 
gelme değil, avukatlıktan tamah edilerek geline
cek bir meslek haline gelecektir. Bunu temin et
menin çabası içinde bulunduğumuz günlerde sa
dece stajiyerlcrc şu veya bu kadar ödenek vermiş 
olmakla, ödenek müessesesinin temelini sarsmış 
oluyoruz. Bu bakımdan bu teklife muvafık oy 
vermeyeceğimi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, Meclisimizin bu devresini ta
mamlamak üzere olduğu şu son günlerde, ma
alesef Meclisimizin yaptığı iş durmadan sağa 
sola tazminat, ödenek dağıtmaktan ibaret ka
lıyor. Bundan dolayı cidden üzüntü duyuyo
ruz. 

Yargıtay üyelerine, hâkimlere verilmesi 
Anayasa icabıdır. Haklarıdır. Verilmesi icab
etler. Nitekim Sayın Saadet Evren Hanımefen
dinin de iyi bir düşüncesinin mahsulü olmak 
üzere münhasıran, bu meseleyi halletmek için 
kanundan ayrı bir usullü, bir kanun hazırla
mak suretiyle, bunu burada çıkarmaya çalışı
yoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; hâkimler de
diğimiz zaman Yargıtay üyeleri mahallî mah
keme hâkimleri, savcılar bahis mevzuu iken, 
fırsattan istifade ederek, falanı da bunun içine 
sokalım, filânı da sokalım, bu tazminatları öde
nekleri geniş bir çapta etrafa dağıtalım diye 
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bir zihniyetin içine girilirse sizi temin ederim 
ki, bu kanunun tümünün kabulü tehlikeye gi
rer ve burada reddedilir. Onun irin bunu bıra
kalım. Yargıtay üyelerine hâkimlere, savcıla
ra münhasır olarak görüşülsün, çıksın bu ka
nun. Yoksa stajiycrlcrc, raportörlere teşmil 
edelim derseniz bu kanunun tümü tehlikeye gi
rer. Bir stajiyer stajını istediği yerde yapıyor
sa, anasının, babasının yanında yapıyor. Mu
vaffak' olamazsa hâkimlik meslekine giremez. 
Aynı sene aynı mektepten mezun olan insan gi
diyor ayrı maaşla diğer Devlet dairelerinde 
hizmet ediyor, memur gibi, kâtip gibi çalışıyor, 
stajiyer orada muvaffak olursa hâkimlik mesle
kine girecektir, orada hâkim tazminatı alacak
tır. 

Olmaz arkadaşlar böyle şeyler. Onun içfn 
mevzuu genişletmiyelim. Aksi halde kanunu 
tehlikeye sokarız. Bu meseleyi burada kısa ke
sip tamamlıyalım muhterem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Tckincl, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, çok iyi niyetlerle bir kanun tek
lifi hazırladık, buraya kadar getirdik ve maa
lesef ifade edeyim ki, Mealisin tatile girme za
manının yaklaşmış olması hasebiyle üzerinde 
lâyıkı veçhile durulamıyacağı gerekçesiyle, ye
ni bir usulle iş ödeneklere inhisar etti. Bu ara
da bendeniz bir takrir de verdim; hâkim staji-
yerlerinin ödeneklerden istifade etmesi lâzım
dır, dedim. Bunun gerekçesi şudur arkadaşlar; 
elbetteki ödeneğin veriliş şekli başkadır ve ye
rine masruf olmalıdır. Stajiyer kadrosunda 
olan kimseler hâkimlik görevini ifa etmedik
lerine göre böyle bir ödeneğe lâyık olmadıkları 
düşünülebilir. Ancak burada konuşan hatip ar
kadaşlarımın, isimlerini vermiyeceğim, takri
ben bundan bir sene kadar evvel yine hâkim 
stajiyerliğinde bir senesini ikmal etmiş kişile
rin hâkimlik meslekinde boşalan kadroların 
doldurulması maksadiylc Adalet Bakanına ve 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yetki veren bir ka
nunun müzakeresi sırasında bu husus yine bu
rada yine bu teklifin aleyhinde konuşan arka
daşlarımız tarafından ele alınmış ve ciddiyetle 
takibcdilmesi istenmişti. Biz Mecliste yapmış 
olduğumuz konuşmaları takip ve Meclisin bize 
vermiş olduğu istikamette hareket etme ciddi-
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yetini gösteren komisyon üyeleriyiz. Bu itibar
la meseleyi bu zaviyeden ele alırsak, arkadaş
larımız haklı olabilirler. Ama haddizatında bu 
işi gerçek yönüyle ele almak lâzımdır. 

Bir taraftan memlekete kaliteli hâkim ye
tiştirelim, bu mesleke olan ilgiyi artıralım ve 
yetişmiş hâkimlere hak ve hukuku teslim ede
lim derken diğer taraftan da bu mesleki itibar 
edilmez bir hale getirmek gibi teşebbüslere gir
mek çabasından kaçınmak zorundayız. Bugün 
elimizde bir hâkimler ve savcılar kanun tasa
rısı vardır. Arkadaşlar bunun üzerinde konuş
tular ve bilgi verilmesini istediler. Gerçekten 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu bu Yargıtay 
kanunu teklifinde olduğu gibi, Hâkimler ve 
Savcılar kanun tasarısı üzerinde de ciddiyetle 
durmuştur. Anayasanın ruhuna ve esprisine 
uygun, hâkim teminatını tam mânasiyle kabul 
etmiş ve hâkimleri tedirgin etmiyecek bir sis
temi gerçekleştirmek için gayret sarf etmiştir. 
Ancak gördük ki, zamanın hükümetleri Anaya
sanın esprisine uygun bir hâkimler ve savcılar 
kanunu tasarısı hazırlıyacağma, eski Hâkimler 
Kanunundan daha az teminatı ihtiva eden ka
nunları tasarı şekline getirdiği için komisyon 
bunları bu Anayasaya uygun bir kanun olma
dığı için bugüne kadar huzurunuza getireme
miştir. Bu arada stajiyerlik müessesesi de ele 
alınmıştır, istiyoruz ki, bu memlekette Hukuk 
Fakültesini bitirmiş kıymetli gençler bu mesle
ke intisabetsin ve ciddiyetle çalışsınlar. İki se
ne stajiyerlik yapacak arkadaşlarımıza verdi
ğimiz para, 30 lira asli maaşın karşılığı bir pa
radır ki, tahminen ellerine geçen miktar net 
450 liradır. Bunlardan isim zikretmeden bir 
vaka üzerinde duracağım ve sözlerime sen vere
ceğim. Bir gün, milletvekili olduktan sonra bir 
arkadaş bana geldi, dedi ki, «Efendim ben filân 
dairede memur iken hukuk fakültesini bitir
dim. Evliyim, çocuklarım vardır. Hâkimlik 
meslekini de çok seviyorum. 

Yaşım da müsaidolduğu için memuriyetimi 
terk ettim. Orada 1 500 lira aylık alırken, hâ
kim stajiyerliğine intisabettim, elime 430 küsur 
lira geçiyor ve bize hiçbir iş de yaptırmıyorlar. 
Vaktimizin bir kısmı da boş geçmektedir. Ço
tuğumu çocuğumu geçindirmek için saat beş
ten sonra, dışarda iş yapmak istiyorum, ta
nıdığınız bir yer varsa lütfen beni tavsiye edin, 
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çalışayım dedi.» kendisine meslekin durumunu 
anlattık. Gerçek durum şudur ki, arkadaşlar: 
430 lira para alan bu kimseler iki sene gibi bir 
staja tahammül edecek durumda değildirler. 
Bunun neticesi ne olacaktır? Vasıfsıü kişiler 
bu işe intisabedecektir. Dışarda para kazan
mak imkânına sahibolan, iki sene içinde zen
gin olmak imkânına sahibolan arkadaşlar bu 
mesleke intisabetmiyecek ve ilâ nihaye bunun 
sıkıntısını yine Türk Milleti eekecekitr. Bugün 
belki ödenek nazı altında verdiğimiz mecburen 
şu kanundaki görüşme tarzına göre bu meblâğı 
bu arkadaşlardan esirgemeyin. Hu bir teşvik 
unsurudur. İlerideki Meclisler de bunu esas 
kalıbına sokmak mecburiyetindedirler ve her
halde sokacaklardır. 

Saniyen stajiyerlik müessesesinde tabipleri 
ele alırsak bu Meclisten pek çok asistana bu 
nam altında tahsisatı verilmiştir. Ödenek veril
miştir. Bunlar da bir benzetme bir örnek ola
bilir, Bendenizin naçizane tavsiyem eğer bu 
mesleke hizmet etmek isteniyorsa, şekle ba
kılmaksızın l)u arkadaşlara ilerde hakiki ka
nunda yerini alıncaya kadar devanı etmek üze
re bu cüzi 250 şer liranın aylık olarak verilme
sini Büyük Meclis öngörürse hâkimlik mesle
kine hizmet etmiş olur kanısındayım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Göker buyurunuz. 

MEHMET GÖKKR (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan Sayın Ta
lât Oğuz arkadaşımız ve Sabri Vardarlı arka
daşımız bâzı noktalara temas buyurdukları 
için onlara cevap vermek zaruretini duydum. 
Bizim kıymetli arkadaşımız Talât Oğuz, bugün 
hic Mecliste yok gibi konuşulanları dinlemeden 
çıkıp konuşuyorlar. Ve konuşmalarında bâzı 
hukukî terimler sarf ediyorlar'. Meselâ, adlî 
müzaharet tâbirini kullandılar. Adlî müzaha-
ret usul kanununda bir stajiyere Ödenek ver
mek değildir. Adlî müzaharet tâbiri, usulde 
tanzim edilmiş dâva masraflarını vermekten 
yoksun, zavallı kimselere Hükümetin bir atıfe
tidir. Bilâhara dâvayı kaybeden haksız taraf 
bunu öder. Onun için hukukî terimleri kulla
nırken mânalarına da dikkat edelim, O ba
kımdan bu gençler Büyük Meclisten bir müza
haret istemiyor, haklarını istiyor. Sayın Özar-
da arkadaşımız diyorlar ki, gitsinler analarının 
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babalarının yanından stajlarını yapsınlar. Bu
gün bir genç normal olarak tahsil süresini 22 
senede tamamlıyor. İki sene de askerlik 24, 24 
yaşında hâkim stajiyerliğine girmiş bir gence, 
git ananın babanın yanında geçin diyeceğiz. 
Arkadaşlar, rica ederim, Türkiye Cumhuriye
tinde muhtelif dallarda çalışan, fen grupların
da çalışan aynı yaştaki, fen adamları 90 lira, 
100 lira, 110 lira, 120 lira, 130 lira yevmiye 
ile çalışırken, aynı yaşta olan tesadüfen veya 
hevesleri dolayısiyle hukuk dalına intisabet-
miş genç arkadaşların hiçolmazsa iki senelik 
adaylık süresinde maddi imkânlarını normal 
yolardan temin etmeleri lâzımdır. Burada ar
kadaşlarımın tavsif ettiği gibi ne hisse hitabe 
vardır, ne işi dejenere vardır, ne de her hangi 
bir maksat vardır. Adalet Bakanlığı camiası 
içerisinde faal kadrolu bugün 375 tane hâkim 
adayı vardır. Faal kadronun dışında bir 
370 ncısı, Muhterem Meclisten her hangi bir 
hukukî . mevzuat çıkarılmadan mümkün değil
dir. Binaenaleyh, Türkiye'de her zaman 375 ki
şinin durumunu teminat altına alarak cüzi bir 
ödenek talebedilmektedir. Yüksek Meclisin 
Sayın üyelerinin butlu esirgememelerini *»ica 
ederim. 

ikinci nokta: Sayın Komisyondan ve Adli
ye Bakanından biraz evvel temas ettiğim baş
kâtip kadrosunda çalışan hukuk mezunu, Yar
gıtayda ki fiilî raportörlerin, hukukî başkâtip
lerin durumunu ele almalarını tekrar istirham 
edeceğim. Bunların sayıları mahduttur. Belki 
25 tir, belki 35 tir. Büyük kısmı, 20 ye yakını 
veya yirminin civarındaki kısmı Yargıtayda 
25 senedir fiilen raportörlük yapmaktadır. O 
halde başkâtiplere, bilhassa şu hususu Yargı
tayda temin için sayın Komisyonun ve Sayın 
Adliye Vekilinin nazara almasını istirham edi
yorum. Yargıtayda 60 liralık kadronun üstün
de hukuk mezunu raportör ' yoktur. Ve bu 
kadronun üzerinde kadro verilmiyor. Hlbuki 
70 - 80 - 90 liralık kadrolu, hukuk mezunu ol-
mıyan başkâtip vardır. O halde bunların duru
munu nasıl telif edeceğiz1? Bu eski 29 ııcu yeni 
birinci maddeye ek olan cetvelde bilâhara Yar» 
gıtay Kanunu müzakere edilirken 20 nci mad
dede durumları kabili münakaşa olacak bu 
kimselerin bu cetvele önceden durumlarının 
ithali için ne düşünüyorlar? Bunu rica ediyo* 
rıım. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Naci Güray, buyurun. 
NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu mevzu görüşülürken gönül arzu 
ederdi ki, kanun tekliflisinin vermiş olduğu 
önerge ile kaç kişiye bu ödeneğin verilmesini 
talebediyoı- ve' malî portresi nedir, Hükümet 
ne düşünüyor ve bunu ödemeye muktedir mi
dir"? Bu hususları da belirtmesi icabederdi. 

Bu hususa bir madde koyduktan sonra, esas 
meseleye geçiyorum. 

Ben haddi zatında hâkim stajiyerlerine çok 
cüzi olan 250 lira gibi bir meblâğın verilmesine 
aykırı bir kanaatte değilim. Prensip bakımın
dan aykırı. Biz esasen hâkimlere vermiş oldu
ğumuz şu ödeneği Anayasanın 134 neü madde
sine atfen veriyoruz. Orada diyor ki, «hâkim
lerin maaş ve ödenekleri bir kanunla düzenle
nir.» Stajiyerler hâkim değildirler, başkâtipler 
hâkim değildirler. Geçen sene başkâtiplere, 
kâtiplere vermiş olduğumuz meblâğ ödenek de
ğil, tazminat idi. Binaenaleyh, ödenek namı al
tında çıkan ve 29 ucu maddeye ekli dördüncü 
cetvelde de ödenek tâbiri kullanılır. Ödenek 
yalnız hâkimlere verilir, stajiyerlere verilmez. 
Bu bakımdan, prensip bakımından Mehmet Gö-
ker arkadaşımızın takririne aleyhte oy kulla
nacağını, arkadaşlarımın da böyle kullanmala
rını istirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Sayın Necmettin Akan, Sayın Dizman, Sayın 
Oğuz ve Sayın Paksüt sıradadırlar. Yeterlik 
önergesini okutmadan evvel Sayın Komisyon 
veya Sayın Bakan bir izahta bulunmak ister
ler mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Takririn okun
masından sonra lüzum olursa konuşuruz. 

BAŞKAN — Birinci maddede vukubulan 
müzakerelerin yeterliğine ait önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın 
Akan, buyurunuz. 

16 . 6 . 1966 0 : 2 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, yeterliğin aleyhinde bulunuyo
rum. Şu suretle ki, söz sırasındayinı. Stajiyer
lere Ödenek verilmesi hususunun henüz aydın
lanmamış olması hasabiyle aleyhinde bulunu
yorum. Çünkü hukuk fakültelerinden orta, iyi 
ve pekiyi derecede mezunlar çıkar. Adliye Ve
kâletinde ve Yüksek Hâkimler Kurulunda yaptı
ğımız tetkikata nazaran bugüne kadar hâkimlik 
meslekine intisabedeıı kimselerin % 84 ü orta de
rece ile Hukuk Fakültesini bitirmişlerdir. Bu
nun bütün sesebi de, - bendeniz bir emekli hâ
kim olarak sizlere arz edeyim - Stajiyerlere ay
rıca munzam bir ücret ve ödenek verilmemesi 
sebebine iktiran etmektedir. Bu sebeple yeter
lik önergesini ret buyurun, ariz ve amik bu me
seleyi bu kürsüde izah etme imkânını bulalım. 
Ve bu hâkim adaylarına verilecek ödenek, bel
ki Komisyon ve Adliye Vekâleti insafa gelir de 
bu tasarıya konur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde muhtelif değişiklik önerge
leri mevcuttur. Bu önergeleri ayrı ayrı okuta
cağım ve ayrı ayrı oyunuza sunacağım. Dikkat 
nazara alınması kaydiyle, Meclis tarafından 
kabul edilmiş bulunan önergeler mevcut ise 
onları komisyona göndereceğim. Komisyon ye
ni bir başlıkla bu maddeye numara ve vuzuh 
versin, onu takiben madde hakkında bu teklif
ten istihracetmiş olduğumuz bu kanunun ted
vini için Komisyon kendisince yapılması ge
rekli her hususu intacetsin ve bir kanun tekli
fi halinde, kabule şayan olabilecek bir halde 
Meclise getirsin. 

Şimdi önergeleri okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tefrik yolu ile müzakeresi yapılacak 29 ncıı 

madde ile ilgili olarak kanun başlığının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbu 
Saadet Evren 

(Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanu
na bağlı 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değişik 
cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun.) 
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BAŞKAN — Başlığın bu şekilde değiştiril

mesi hakkında yalnızca bu önerge mevcuttur. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önerge
yi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde başlık 
konacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişinc 

bağlı tasarının 29 ncu maddesinin 1 No. lu 
madde olarak aşağıdaki tadilini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Saadet Evren 

Madde -1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 
sayılı Kanuna bağlı ve 71(58 ve 45 sayılı ka
nunlarla değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli 
kaldırılmış, yerine, kadro aylığına raüstenidol-
madan maaş esasına göre tanzim edilen cetvel 
eklenmiştir. 

Bu cetvelde gösterilen ödenekler aybaşla
rında ve aylıklarla birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bir yanlışlık 
yapmış olduk. Değişiklik önergeleri aykırılık 
itibariyle okunursa, bu asıl şimdi müzakeresini 
yaptığımız maddedir. O bakımdan şimdi mü
saade ederseniz bunu diğer değişiklik önerge
lerini, aykırı talepleri okuduktan sonra oku
yalım. 

Şimdi maddede değişiklik intaceden bâzı 
önergeler var, onları okuyalım, şayet onlar ka
bul edilmezse, mevcut tasarıda bulunan mad
deyi ayrıca oya koyarız. Değişiklik icrası is
tenen iki tane önerge vardır, onları okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yargıtay kanun teklifi

nin 29 ncu maddesinin son fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 29. Son fıkra : 
(4) sayılı cetvelde gösterilen ödeneklerin 

ödenmesinde aylıklar esas tutulur. Bu ödenek
lerin ödenmesinde değişik 5017 saydı Kanun 
ile 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü j 
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uygulanmaz. Ödenekler a; başlarında ve aylık
la beraber ödenir. 

Kars 
Necmettin Akan 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutmuş 
bulunmaktayız. Komisyon... 

NECMETTİN AKAN (Kars) — Sayın Sa
adet Evren'in takririne iltihakla önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Önerge, sa
hibi tarafından geri istenmiş ve geri verilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasamızın yargı organlarımıza tanıdığı 

müşterek temel esaslara uygun olarak, yargı 
mensuplarının ödeneklerinin aynı seviyeye çıka
rılması öngörüldüğü ve tasarının 29 ncu madde
sinde; gerek Adalet Komisyonu raporu gerekse 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun gerekçe kıs
mında Danıştay mahkemesine ilişkin kanunların 
ilgili hükümlerine paralel bir metin kabul edildi
ği ve hâkimler arasında bir tefrik yapılmasının 
uygun görülmediği belirtildiği halde bu esaslara 
bariz bir aykırılık mevcut bulunmaktadır. 521 sa
yılı Danıştay Kanunuyla Danıştay meslek men
supları olan Kanunsözcüsü, Başyardımcı ve yar-
dımcılarra ödenekleri, adlî ve askerî yargı men
suplarının ödeneklerinin seviyesine çıkarılmıştı. 
29 ncu maddede Danıştay meslek mensuplarının 
unutulması, hem bu müessesenin mensuplarını 
mağdur edecek ve hem de Anayasanın, yargı or
ganlarına müştereken tanıdığı hâkimlik teminatı 
ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi esasları zcdeli-
yecek ve 521 sayılı Kanun ile ödenekler konusun
da tesis edilmiş olan muvazeneyi bozacaktır. 

Bu sebeplere binaen, Yargıtay kanun tasarısı
nın 29 ncu maddesine ve 4 sayılı cetvele Danış
tay Başyardımcısı, Kanunsözcüsü ve yardımcıla
rı da dâhil edilmek suretiyle maddenin ve cetve
lin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Edirne 
Nazmi Özoğul 
Gümüşano 

Sabahattin Savacı 
Ankara 

İsmail Gence 

İzmir 
Kadri Özek 

Denizli 
Mehmet Çobanoğlu 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 
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Sivas Edirne 

Sebati Hastaoğlu îlhami Ertem 
Kayseri Giresun 

Mehmet Göker Nizamettin Erkmcn 

Takririn Gerekçesi 
Anayasamızda Türk yargı sistemi, adlî yar

gı, idari yargı ve askerî yargı olmak üzere üç 
kısma ayrılmış ve bu üç yargı organı da mahke
melerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı esasları 
ve bu esasları perçinliyen diğer hükümlerle mü
cehhez kılınmışlardır. 

Anayasanın «Yargı» bölümünün «Genel hü
kümler» kısmında ve hâkimlik teminatı kenar 
başlıklı 134 ncü maddesinin birinci fıkrasında 
«Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve 
ödevleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, 
kanunla düzenlenir.» denilmektedir. 

Diğer taraftan yüksek idare mahkemesi olan 
Danıştay hakkındaki Anayasanın 140 ncı madde
sinin son fıkrası, «Damştaym kuruluşu, mensup
larının nitelikleriyle atanmaları hakları ve öde
nekleri, meslekte ilerlemeleri mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir.» hükmünü ihtiva etmekte
dir. 

Nihayet, Anayasanın 134 ve 141 nci maddele
ri de askerî yargının mensuplarının aylık ve öde
neklerinin adlî ve idari yargı mensuplarında ol
duğu gibi hâkimlik teminatı ve mahkemelerin ba
ğımsızlığı esaslarına göre kanunla düzenleneceği
ni açıklamaktadır. 

Bu hükümlere göre, adlî, idari ve askerî yar
gı mensuplarının (ödenelderi) hakkında da bir
birlerine eşit hükümlerin vaz'ı gerekmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Nitekim, Anayasadaki hükümlerin ışığı altın
da düzenlenip Büyük Millet Meclisince kabul 

15 . 6 . 1965 O : 2 
edilmiş olan 521 sayılı Danıştay Kanunu getirdi
ği hükümlerle, Başkan, Üye ve Kanunsözcüsünün 
ödeneklerinin, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşuyla ilgiji kanunda kabul olunan aylığın 
% 60 tutarında tesbit edilen ölçüyü aynen be
nimsemiş ve Danıştay meslek mensuplarının öde
neklerini ise, adlî ve askerî yargı organları men
suplarının seviyesine getirmiştir. 

Ancak, Danıştay Kanununun yürürlüğünden 
6 ay geçmeden Anayasanın öngördüğü bu muva
zene Danıştay meslek mensupları aleyhine bo
zulmuş bulunmaktadır. Yargıtay kanun teklifiy
le, hâkim ve savcıların ödenekleri yeniden düzen
lenmekte ve düzenlemeden askerî yargı hâkim ve 
savcıları da aynen faydalanmaktadır. Yüksek 
idari yargı organı olan Damştaym meslek men
suplarının bu mağduriyetlerinin telâfisi yoluna 
gidileceği her an için mümkün olmakla beraber. 
hem zaman kaybedilmiş olacak hem de yargı or
ganının ödeneklerinin yeniden düzenlenmesi hak
kında yapılacak bir teklifi diğer yargı organının 
teklifi takibedecek ve Teşriî Organ birkaç defa 
bu konu ile meşgul olmuş bulunacaktır. 

Görüşülmekte bulunan Yargıtay kanun tekli
finin 29 ncu maddesine yapılacak küçük bir ilâ
veyle Danıştay meslek mensupları aleyhine bo
zulmuş olan muvazene yeniden teessüs etmiş bu
lunacaktır. 

Madde 29. — Hâkimler Kanununa ek 5017 
sayılı bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan ilişik 3 sayılı cetvel ile 521 
sayılı Danıştay Kanununun 166 ncı maddesiyle 
bu kanuna bağlanan 2 sayılı cetvel kaldırılmış 
ve ilişik 4 sayılı cetvel konulmuştur. 

(4) sayılı cetvelde gösterilen ödenekler ay
başlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 
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Sınıf * Aylık ödeneği 

2 000 

1 500 
1 250 

Yargıtay Birinci Başkanı, 
Yargıtay İkinci Başkanları, 
Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet Baş
savcısı, Cumhuriyet İkinci Başsavcı
ları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Genel Müdürleri, 
Yüksek Hâkimler Kurulu asil ve 
yedek üyeleri. 
Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve sav
cılarla bunlardan idari hizmetlerde 
çalışanlar ve Danıştay Başyardımcı 
ve bu derecedeki kanun sözcüleri 

1 500 3 İkinci sınıf hâkim ve savcılarla bun-
1 250 4 lardan idari hizmetlerde çalışanlar 

ve Danıştay kanun sözcüleri ve bi
rinci ve ikinci sınıf yardımcıları 

950 6 Üçüncü sınıf hâkim ve savcılarla 
bunlardan idari hizmetlerde çalışan
lar ve Danıştay üçüncü ve dördüncü 
sınıf yardımcıları. 

600 9 Yardımcılık sınıfı ve bunlardan ida-
500 10 ri hizmetlerde çalışanlar ve Danış

tay beş ve altıncı sınıf yardımcıları. 

Ağrı 
Rıza Polat 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Kırklareli 
Alâeddin Eriş 

Birinci derece memurluk aylığı tutarının 
% 60 1. 

1 400 

1 200 

900 

700 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Kars 
Kemal Kaya 

Samsun 
llyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Konu
muzla hiç ilgisi yoktur; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. , 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yargıtay Teşkilât Kanunu maddeleri görü

şülürken kanuna aşağıdaki geçici maddenin 
ilâvesini arz ederiz. 

Geçici madde — Hukuk Fakültesi mezunu 

olup da Yargıtayda veya sair mahkemelerde 
başkâtip veya kâtip olarak çalışanlardan, hâ
kim veya Cumhuriyet savcısı yardımcılığı sını
fına denk veya daha yukarı derecede maaş 
alanların buralarda geçen mesaileri bir defaya 
mahsus olmak üzere hâkimlik stajında geçmiş 
kabul edilerek maaşlarına denk derecede hâkim 
veya Cumhuriyet savcılıklarına atanabilirler. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Kırşehir 
Halil Özmen 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Nevşehir 
Ramazan Demirsoy 

İçel 
Mazhar Arıkan 

Mardin 
M. Ali Arıkan 
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Gerekçe : 
Sayısı 6 - 7 civarında bulunan ve halen Yar-

gıtayda kadrosu başka tip olduğu halde fiilen 
raportörlük görevini ifa eden hukuk mezunları 
vardır. Bunlar halen raportör olarak çalışmak
tadırlar ve diğer raportörün aynı hizmeti yap
maktadırlar. Bunlar arasında bir tefrik gözet
mek âdil sayılamaz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, muhtelif arkadaşlar tara
fından verilmiş olan bu takrire bendeniz de ay
nen iştirak ediyorum. Tatbikatta adliye camia
sında çalışan kâtip, başkâtip ve icra memurları 
arasında bu gibi insanlar mevcuttur. Hukuk 
Fakültesini bitirmişlerdir, hâkimlik meslekine 
geçeceklerdir, maaşları 40 - 50 lira asli maaşa 
geldiği halde tekrar bunlar hâkimlik veya sav
cılığa başladıkları takdirde, 25 liradan başla
mak mecburiyetindedirler. Bu aksaklıkların ön
lenmesi için bu takririn kabul edilmesi lâzım
dır. Ancak takrirde bir husus unutulmuştur. 
Yargıtay ve mahkemelerde çalışan kâtip ve 
başkâtipler deniyor. Ayrıca icra dairelerinde 
çalışan icra memurları da mevcuttur. Aynı şe
kilde hukuk fakültesi mezunu olan, bu icra me
murlarının da bundan istifade ettirilmelerini 
bilhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Buyu

run. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; nereden başladık, nereye geldik. 
Biz adliye camiasında bir prensip uğrunda bâzı 
muayyen kaideleri yerleştirmek mi istiyoruz, yok
sa şurada burada kalmış üç, beş arkadaşa şu ve
ya bu şekilde menfaat temin etmek düşüncesi ile 
mi hareket ediyoruz? Hâkimlik sınıfı bir sınıftır. 
Nasıl ki, orduda 30 sene astsubaylık yaptıktan 
sonra bir defaya mahsus subay olayım diyemez-
se, nasıl ki, bir iğneci muayyen bir zamandan son
ra doktor olayım diyemezse başkâtipler de zama
nında hukuk fakültesini bitirmiş olsalar dahi mu
ayyen kademelerden geçmedikten sonra hâkim
lik sınıfına geçemezler. Bunu idare mekanizma
sında da görmek mümkündür. Nasıl bir kayma
kam, kaymakam stajiyerliğini yapmadan kayma-
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kam olamıyorsa, bu da öyledir. Binaenaleyh arka
daşlardan rica ediyorum, kanun muayyen bir 
gayeye hizmet için getirilmiştir. Bunun genişle
tilmesi kanunun tümünü tehlikeye düşürebilir. 
Sonra bol keseden ihsan dağıtmak zamanında 
değiliz. Hükümetin bu husustaki sükûtunu da 
anlıyamıyorum. Muhterem Adalet Bakanımız bu 
hususta biraz izahat versinler de bu şekildeki 
ödeneklerin kabulü teminatların kabulü acaba 
neye baliğ olacaktır? Bunu anlıyalım, reylerimi
zi ona göre kullanalım. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenin lehinde mi efendim? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, eğer Sabri Vardarlı arkadaşım ko
nuşmamış olsaydı hakikaten söz almak niyetin
de değildim. Hakikat şu: Yargıtayda hâkim ar
kadaşlarımız var, bir de başkâtip kadrosu ile, hu
kuk mezunu olup da başkâtip kadrosuyla, verilen 
kararları hazırlıyan, pişmiş hale getiren, olgun 
hale getiren ve hâkimlerin huzurunda fortrak ya
parak... (Ortadan: Yok öyle bir şey, sesleri.) Evet 
efendim, var. Onların verecekleri kararı ihzar 
eden hukuk mezunu insanlar vardır. Bu insanla
ra 60 lira maaş veriyorsunuz. O da hukuk mezu
nudur. 60 lira maaşla başkâtiptir diye onlara 
ödenek vermiyeceksiniz. Niye? Çünkü maaşı az
dır, lâyık görmüşüzdür, onlar sefaletle yaşasın
lar diye. Binaenaleyh onlar yine öyle kalsınlar. 
Olmaz böyle şey arkadaşlarım. Adalette esas, 
her şeyde adalettir. Ödenekte de adalet, işte de 
adalet. Verdiğiniz iş her hangi bir dosyayı tetkik 
ve hâkimleri huzurunda fortrak yaparak neva
ma bir hâkim yardımcılığı vazifesidir. Ama ver
diğiniz maaş onun karşılığı olarak 60 lira başkâ
tip maaşıdır. Olamaz böyle bir şey. Binaenaleyh 
ben verilen takrire iltifat edilmesini rica ediyo
rum... Muhterem arkadaşlarım, eline fazla para 
geçebilen insanların ferahının biraz daha artırıl
ması iyi bir şeydir, ama esasen az para alan za
vallıların da refahını düşünmek, bahusus aynı 
camiada, aynı işte çalışanları zannediyorum ki, 
düşünmek adilâne olur. Bu husustan hâkim ar
kadaşlarımızın daha çok memnun olacakları kana
atindeyim, bu takrire iltifat edilmesini rica edi
yorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyurun. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya) — Muhterem milletvekilleri; bildiğiniz üze
re çıkarılan 1965 bütçesi, büyük miktarda açığı 
ihtiva etmektedir. Bu açık istikraz yolu ile ka
patılmak yoluna gidilmiş ve tatbikatın ne netice 
vereceği belli değildir. Müzakere etmekte oldu
ğunuz kanun teklifinin 25 - 27 milyon lira ara
sında bir malî portesi vardır. Karşılığı yoktur. 
Buna rağmen hâkim sınıfının durumu ve Danış
tay kanun teklifi dolayısiyle Sayın Barbakanın 
nezaretinde Maliye Bakanı ile birlikte yaptığı
mız birkaç toplantı sonunda şu hususlarda muta
bık kaldık; bunun haricinde Hükümetin bu ka
nunun şümulünün genişletilmesine muvafakati 
yoktur. Bu noktaları arz ediyorum. Bir kere ar
kadaşlarımın bahsettiği hususlar tazminat konu-
siyle, hâkim tazminatı konusiyle ilgili değildir. 
Binaenaleyh, konunun hâkim tazminatı dışına 
taşırılmasına Hükümet olarak muvafakat edeme
yiz. 

Bir ikinci nokta; Hükümette mutabık kaldı
ğımız nokta, arz etmem lâzım, askerî hâkimlere 
ait kanunda bir açık hüküm bulunması hasebiy
le, bu çıkacak kanun otomatikman onların da is
tifadesini temin etmektedir. Oysa ki, askerî hâ
kimler askerlere mahsus diğer tazminat ve saire-
den hâkimler de istifade ettikleri için, askerî hi
yerarşi tamamiyle altüst olmakta, bir hâkim al
bay, orgeneralden fazla maaş almakta bu teklife 
göre. Bir hâkim yüzbaşı da tümgeneralden fazla 
bir maaş alma durumuna geçmektedir. Biz Hü
kümet olarak bu mahzurun da giderilmesi ve 
askerî hâkimlere bu maddenin ya tatbik edil
memesi veyahut da tayın bedeli ve saire gibi 
askerlere mahsus hakların bunlar tarafından 
alınmaması gerektiği hususunda mutabık kal
dık. 

Bir üçüncü noktayı arz etmek isterim; mu
tabık kaldığımız husus, askerî hâkimlere ait 
kayıt bir tarafa, sadece huzurunuza getirilen 
Bütçe Komisyonundaki kadro ve miktarlardır. 
Bu kadro ve miktarların artırılmasına da Hü
kümet olarak razı değiliz. Bu hususları bilgile
rinize sunarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Bu
yurun, Sayın Göker. 

ZIYA ALTINOĞLU (istanbul) — Efendim 
bu usule aykırıdır. Esas hakkında konuşmalar 
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yapıldı,f tam oylamaya geçileceği sırada beş 
kişi daha konuştu... 

BAŞKAN — Biraz evvel kifayeti kabul edi
len eski 29 ncu madde, şimdi birinci madde 
olarak telâkki ettiğimiz maddedir. Maddenin 
tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir. Yeterlik 
önergesi bu hususta verilmiştir. Şimdi her de
ğişiklik önergesi okundukça önergeler üzerinde 
arkadaşlarımız söz istemek imkânına maliktir. 

Buyurun, Sayın Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Bendeniz 

Sayın Adalet Bakanının bir beyanı üzerine söz 
aldım. Yanlış anlamadı isem, «Bu kanundaki 
hükümler, Askerî Yargıtay organlarında çalı
şanlara tatbik edilmiyccektir» dediler... Öyle 
mi Sayın Bakan?... 

Şimdi, arkadaşlarım; bu hüküm; geçen gün 
burada doktorlara ait askerî doktor, diş tabibi, 
eczacılara ait kanun görüşülürken Millî Savun
ma Bakanı tarafından da aynı esbabı mucibe 
dermcyan edildi. Ve dediler ki, efendim askerî 
kademelerde değişiklik olacaktır, bir albay bir 
general kadar, bir doktor bir hâkim tazminat 
aldığı takdirde maaş alacaktır. Binaenaleyh, 
bunun onların şümulü içerisine girmemesi icab-
eder şeklinde bir mütalâa serd ediyorlar. Arka
daşlar, memlekette Anayasa ile askerî yargı 
organları müstakil olarak kabul edilmiştir. 
Yani tevhidi kaza yönüne gidilmemiş askerî 
hususiyetler nazara alınarak orada yargı or
ganları faaliyete geçmiş, sivil kaza da ayrıca 
faaliyete geçmiştir. O halde yargı organlarının 
bir hâkim bir generalden fazla maaş alacaktır, 
içerisinde bu nevi sakat mülâhazalarla, efendim 
şu alacaktır, bu alacaktır dîye Sayın Vekilin 
burada iddia ettiği gibi bir esbabı mucibe çok 
sakat bir esbabı mucibedir. Arkadaşlar bu taz
minat yargı mensubu olan kimselere haiz ol
dukları yetkileri kötü kullanmamaları bir, ağır 
çalışmalarını karşılamak için iki, verilmekte
dir. Kendilerinin askerî yargı olsun, sivil yar
gı olsun her ikisi de yargı vazifelerini ifa etti
ği için bunları birbirinden tefrika imkân yok
tur. Sayın Bakandan şunu sormak isterim; as
kerî yargıyı tanzim eden ve geçen sene Büyük 
Mecliste kanuniyet kesbeden kanundaki «As-
kprî yargı mensupları sivil yargıya mensup 
kimselerin maaş ve ödeneğine eşit maaş ve öde
nek alır.» hükmünü neyle telif edecekler? Bi-
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naenalcyh o kanundaki bu alâkalı madde bu
rada iptal edilmeden böyle mütalâaları yersiz
dir. Hukukun kendisine, kanunlara aykırıdır. 
O bakımdan bu kanunda da beyle bir şey yok
tur. Lütfen bu bakımdan komisyon ne düşünü
yor, burada izah etsin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Ccvad Odyakmaz, Nev

şehir Milletvekili Ramazan Demirsoy ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VB PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz.. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
29 neu maddesine aşağıdaki son fıkranın ek

lenmesini arz ederim. 
Kars 

Necmettin Akan 

Ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı Kanun 
ile 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Karaküçük'c ait 
aynı mahiyette bir önerge var, okutacağım. 

Yüksek Riyasete 
Görüşülmekte olan Yargıtay kanun teklifi

nin 29 neu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 29 son fıkra : 
(4) sayılı cetvelde gösterilen ödeneklerin 

ödenmesinde aylıklar esas tutulur. Bu ödenek
lerin ödenmesinde değişik 5017 sayılı Kanun 
ile 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. Ödenekler aybaşlarında ve aylık
la beraber ödenir. 

Maraş 
Adnan Karaküçük 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Akan. 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Muhterem 
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arkadaşlarım, son kabul edilen 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre bu ödeneklerin tediyesinde 7244 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin hükmü Uy
gulanmaz denilmektedir. Bu surette Danıştaya 
tanınan bu hakkın hâkimlere de teşmili yargı 
organları arasında eşitliği temin edecektir. Bu 
şudur : Hâkimler iki aydan fazla hastalık ve 
sair sebeplerle vazifelerinden ayrıldıkları tak
dirde ödenekleri kesiliyor. Halbuki Danıştay 
üyelerinin, son kabul ettiğimiz kanunla böyle 
bir mazeretleri halinde ödenekleri kesilmiyor. 
Bu eşitliği temin etmek için teklifimin kabul 
edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, bütçe hazırlanırken aylıklar değil, kadro
lar esas alınır, buna göre bütçe hazırlanır. 
Cetvel de buna göre hazırlanmıştır. Bu sebeple 
Sayın Akan arkadaşımızın teklifine katılmıyo
ruz-. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini cyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıtay Kuruluşu Kanununun müzakeresi

ne karar verilen ödeneklerle ilgili maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Necmettin Akan 

Ek fıkra : Yüksek Hâkimler Kurulunda 
vazife gören birinci sınıf hâkimlerin ödenek 
bakımından iktisabcttiklcri haklar kendileri 
için kuruldan ayrılmaları halinde de müktesep 
Iıak teşkil eder. 

BAŞKAN —Komisyon? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — iştirak etmi
yoruz. 

NECMETTİN AKAN (Kars) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — önerge, sahibi tarafından geri 
istenmiş ve geriverilmiştir. 
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Diğer önergeleri okutuyorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıtay kanunu teklifinin 29 ncu madde-' 

sinde yazılı (4) sayılı cetvelde aşağıda yazılı 
aylık, derece, unvan ve ödeneğin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Samsun 
Mehmet Göker llyas Kılıç 

Aylık 
Aylığı Derece Unvanı ödeneği 

450 11 Hâkim adayı 250 

BAŞKAN — Buna mümasil bir önerge daha 
var, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yargıtay kanunu teklifinin 29 ncu madde

sinde yazılı (4) sayılı cetvele aşağıda yazılı 
aylık, derece, unvan ve ödeneğin eklenmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tckinel 

Aylık 
Aylığı Derece Unvanı ödeneği 

450 11 Hâkim adayı 250 

BAŞKAN — Komisyon... 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydm) — Sayın Başkan, 
hâkim ödeneklerinin artırılmasını gerektiren 
gerekçe içerisinde hâkim stajiyerler ve başkâ
tipleri göremediğimiz cihetle iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yargıtay üyelerinin tesbit edilen ödenek nis-

betinin artırılması, diğer yüksek mahkeme üye
lerinin almakta oldukları ödeneklerle müsavat 
sağlamak maksadını gütmektedir. 

Bu hususu temin, müzakere edilmekte olan 
kanun teklifinin 28 nci maddesinin müzakere 
ve kabulü ile mümkün olabilecektir. 

Bu itibarla Bütçe ve Plân Komisyonunun 
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kabul ettiği 28 nci maddenin birinci madde ve 
29 ncu maddenin de 2 nci madde olarak müza
kere edilip, kabul edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Kadri özek 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım; Danıştay Kanununun müzakeresi sı
rasında da aynı konuya değinmiştim. Filhaki
ka bu kanun tüm olarak müzakere edilmiş ol
saydı 28 nci madde de kabul edilecek ve aylık
ların, alman aylığın muayyen bir nisbeti öde
nek olarak tediye edileceğinden diğer yüksek 
mahkeme üyelerinin almakta oldukları ödenek 
ve aylık eşit bir hale gelecekti. Halbuki şimdi 
burada bu cetvelde ödeneklerin % G0 ı nisbetin-
dc ödeneceği kabul ediliyor. 28 nci madde ise, 
Bütçe ve Hân Komisyonunun değiştirdiği 28 
nci madde tetkik edildiğinde «Yargıtay Başka
nı, İkinci Başkanları, üyeleri, Cumhuriyet Baş
savcısı, Cumhuriyet ikinci Başsavcıları, Yar
gıtay Cumhuriyet savcılariylc hâkimler veya 
savcılık sınıflarından atanmış bulunan Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 
genel müdürleri birinci derece memurluk kad
rosunun aylığını alırlar» demektedir. Bu hü
küm muhterem arkadaşlar, bundan evvel Mec
lisimizde müzakere edilen ve kabul edilen ge
rek Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerine tanınan hakları ay
nen kabul etmektedir. Şu halde ödenekleri bir 
tarafta müsavi hale getirmeye çalışırken, ev
velemirde ödeneklerde müsavatı temin edebil
mek için aylıklarda bir müsavat temin etmek 
zaruridir. Şu halde bundan evvel münhasıran 
29 ncu maddenin müzakeresine taallûk eden 
takririn kabulü bu arzu edilen müsavatın temi
nine imkân vermemektedir. Bu itibarla bu tak
riri vermiş bulunuyorum. Bu takririn kabulü 
halinde 28 nci maddede aylıklar evvelemirde 
eşit kılınacak ondan sonra bunların % 1 nis
beti dâhilinde verilecek ödeneklerde de müsa
vat sağlanmış olacaktır. Aksi takdirde kanu
nun şevkinde istihdaf edilen gaye ve maksadın 
tahakkukuna imkân yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, önergenin aley
hinde, buyurunuz. 
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- MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arkadaş
larım, 28 nci madde ile 29 ncu maddeyi karıştı
rıyoruz. Kanun teklifi tüm olarak müzakere edil
mediğinden ve ayırdığımız kısım münhasıran 
29 ncu madde, yani ödeneklerle ilgili madde ol
duğundan Yargıtaym Teşkilât Kanunu içerisin
de mütalâa edilmesi lâzım gelen- 28 nci maddenin 
ödeneklerle ilgili 29 ncu madde ile karıştırılma
sına lüzum yoktur. 28 nci maddeyi okuduğu
muz takdirde «Yargıtay Başkanı, İkinci Baş
kanları, üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cum
huriyet İkinci Başsavcıları, Yargıtay Cumhuri
yet Savcılariylc, hâkimlik veya savcılık sınıfların
dan atanmış bulunan Adalet Bakanlığı Müsteşa
rı, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri 
birinci derecede memurluk kadrosunun aylığını 
alırlar.» Bu madde şunu demek istiyor; Yargıta-
ya geçen hâkimler veya Adalet Bakanlığına hâ
kimlik sınıfından gelmek suretiyle Umum Mü
dür veya Müsteşar olan zatlar otomatikman bi
rinci dereceden Devlet memurunun maaşını alır 
yani iki bin lirayı alır. 28 nci madde bunu âmir
dir. Binaenaleyh bu, Yargıtaym teşkilâtının 
bünyesi içinde görüşülmesi ve mütalâa edilmesi 
lâzım gelen bir husustur. Halbuki 29 ncu mad
de, müzakeresini yaptığımız ve tekliften ayırıp 
da ayrı bir teklif halinde müzakere etmekte ol
duğumuz 29 ncu madde münhasıran ödenekler
den bahsetmektedir, maaşla ilgili değildir. Biraz 
evvelki konuşmamda Anayasanın 134 ve 139 ncu 
maddelerinin karşılıklı birbiriyle olan münase
betini izah ederken bu konuya da biraz değinmiş
tim. 28 nci madde Yargıtaym bünyesi içinde, 
teşkilâtı içinde mütalâa ve müzakere edilmesi lâ
zım gelen bir maddedir, bir husustur. Bizim ayır
dığımız 29 ncu maddeyle ve ödeneklerle ilgisi 
yoktur. Onun için bu önergenin reddi lâzımgclir 
kanaatindeyim. Önergenin reddi istikametinde 
oy kullanmanızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkanım? Komisyon olarak bize 
yarım saat bir mehil verirseniz yarım saat içeri
sinde birinci maddeyi Yüce Meclisin arzusu veç
hile düzenliydim. 

BAŞKAN — Hay hay... Yalnız şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar sırasında Yüce Heyetçe dik-
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kat nazarına alınmak kaydiyle hiçbir önerge ka
bul edilmemiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) •'— Yüce Heyet sa
dece 29 ncu maddenin müzakeresini istemiştir. 
29 ncu maddeyi arkadaşlarımızın verdiği önerge
ler istikametinde yeniden düzenliydim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, 
şimdi komisyon müzakere halindeyken bir mad
deyi geri istiyebilir. Ancak müzakerenin de sali
men idamesi için şu noktayı belirtmekte fayda 
telâkki ederim. Şu ana kadar yapılan çalışma 
sırasında hiçbir önerge Yüksek Meclisçe nazarı 
dikkate alınmak kaydiyle kabul edilmemiştir. Bu 
bakımdan komisyona intikal edecek bir önerge 
mevcut değildir. Şayet Kadri özek tarafından 
verilmiş bulunan önerge nazarı dikkate alınmak 
kaydiyle kabul edilirse o zaman bu maddeyi ye
niden tedvin için alırsınız, mümkün değil mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — 28 nci madde
nin 29 ncu maddeyle müştereken tedvin edilme
si... Ayrıca sayın -arkadaşımızın da bir teklifi 
var, 29 ncu maddede değişikliği öngören bir tek
lif. 

BAŞKAN — Daha okutmadım efendim, 
okunduğu zaman bunun üzerinde görüşürüz. Sa
yın özek tarafından verilmiş bulunan önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Komisyon iştirak ediyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Söz iste
miştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biraz acele etseydiniz. Pardon 
efendim, söz istediğinizi iyice duymadım. Hata 
bende olduğu için söz veriyorum teklif sadedinde. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim 
bu yanlış anlaşmalar sıkışık bir zamana gelmek
ten doğmaktadır. Haddi zatında kabul edilen 
takrir ile sadece ödeneklerin düzenlenmesi ele 
alınmıştır. Ama bu kanunun esprisi bu Meclisten 
Qikan Danıştay Kanunu, Askerî Yargıtay Kanu
nu ve Anayasa Mahkemesi kuruluşu Kanunun-
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dâiri gibi yüksek mahkemeler arasında tadad edi
len Yargıtaym, Yargıtay bünyesinde bulunan 
Yargıtay savcılıklarının da aylık ve ödeneklerini 
aynı seviyeye getirmek ve binnetice kimine ana
lık, kimine babalık yapmamak gibi bir durumu 
hâsıl etmek idi. Şimdi kabul edilen bu 29 ncu 
madde üzerinde, ödenekler düzenlendiği takdir
de aylıklar açıkta kalacaktır. Bunun mahzuru 
da şudur arkadaşlar; bu teklifin 28 nci madde
sinde Sayın Kadri Özek "in ifade ettiği gibi şu 
hüküm yer almıştır : «Yargıtay Başkanı, ikinci 
başkanları, üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Cum
huriyet ikinci başsavcıları, Yargıtay Cumhuri
yet savcılariyle hâkimlik veya savcılık sınıfların
dan atanmış bulunan Adalet Bakanlığı Müsteşa
rı, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürleri 
birinci derecede memurluk kadrosunun aylığını 
alırlar.» 

Halbuki bugün Danıştayda olduğu gibi, Yar-
gıtayda da birinci derecedeki memurun aldığı 
kadro karşılığı olan 2 bin liranın dûnunda kad
rolara sahibolan arkadaşlar çoktur. Eğer bu kı
sım meşkûk bırakılıp bu madde içerisinde dü
zenlenmezse Danıştayda 1 500 liralık kadro ma
aşı içinde olan bir arkadaşımız maaş itibariyle 
2 bin liranın karşılığını alacaktır, Yargıtayda 
1 500, 1 700 lira kadroya sahibolan arkadaşımız 
sadece bu kadroların karşılığını alabilecektir ki, 
bu adaletsizliğin ta kendisidir. Bu itibarla Ko
misyon Reisinin teklifine iştirak etmemek elden 
gelmiyor. Kendilerinin istediği mühletin evvelâ 
beyefendinin takriri kabul edildikten sonra ve
rilmesini ve maaşlarla ödeneklerin Yargıtayda, 
Danıştayda, Askerî Yargıtayda ve yüksek mah
kemelerden madut Anayasa Mahkcmcsindeki, ku
ruluşlardaki dengeyi sağlamak ve adaleti gerçek
leştirmek için tedvin edilmek üzere kendilerine 
geri verilmesin de fayda vardır. Bunun esprisi 
buradadır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, Anayasamız tetkik edildiğinde görülür 
ki yüksek mahkemelerde her hangi bir tefrik 
yapmamak ve yekdiğerine faik bir durum ih
das etmemek öngörülmüştür. Binaenaleyh biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bundan evvel Meclisi
mizce müzakere edilen ve kabul edilmiş bulunan 
Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, 
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Askerî Yargıtay, Danıştay; bunların istirham 
ederim hangi bakımdan Yargıtaya bir faikıyeti 
vardır ki, arada bir tefrik yapmıya lüzum görü
lür gibi bir hava var? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Uyar arkada
şımız der ki; 4 sayılı cetvelde gösterilen ödenek
lerle 28 nci madde arasında bir rabıta yoktur. 
Lütfen tetkik buyursunlar. 28 nci maddede ta-
dadedilen unvandaki hâkimler veya memuriyet
ler ne ise bu ödeneklerle alâkalı bulunan cetvel
de tadadelilenler de aynıdır. Binaenaleyh, tek
rar ediyorum. Bundan evvel kabul etmiş oldu
ğumuz diğer yüksek mahkeme üyelerine ve ka
nunların da maddelerinde tadadedilen unvanda
ki şahısların aylıkları belirtilirken en yüksek 
derecedeki memur aylığı c>:ımiştir. Ödenekleri 
de bu aylığa nisbeten tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Arz ettiğim gibi, eğer bu kanun tüm olarak mü
zakere edilmiş olsaydı, aslında mevcut bulur an 
bu ayrığı ve aykırılığı giderecek hüküm mevcut
tu. O, nedir? 28 nci madde, 29 ncu maddenin 
getirmiş olduğu hükümlerdir. 

Şimdi biz eğer 29 ncu maddeyi kabul eder, 
28 nci maddeyi nazarı dikkate almazsak, diğer 
yüksek mahkemelere, Yargıtaya kıyason bir fai
kıyet, bir rüçhaniyet kabul etmiş oluruz ki bu 
hakkaniyet ve adalet anlayışı ile kabili izah de
ğildir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, 28 nci madde kadro maddesidir. 
29 ncu madde ödenek maddesidir. Esasen biraz 
önce kabul buyurduğunuz bir teklif ile ödenek
leri kapsıyan bir başlık kabul buyurdunuz. Sa
yın özek ve Sayın Tckincl arkadaşlarımız endişe 
etmesinler, 28 nci madde, «Yargıtay Cumhuri
yet savcılariyle, hâkimlik veya savcılık sınıfla
rından atanmış bulunan Adalet Bakanlığı Müs
teşarı, Teftiş Kurulu Başkanı birinci derecede 
memurluk kadrosunun aylığını alırlar.» der. Bu 
madde kabul edilmediği takdirde, sadece 29 ncu 
madde hudutları içerisinde ödenek içinde kalın
dığı takdirde dahi Özek ve Tckinel arkadaşları
mızın endişeleri kendiliğinden giderilmiş ola
caktır. Arkadaşlarımızın istedikleri ödenekleri 
bu arkadaşlar esasen alacaklardır. Ve bunu 
29 ncu madde çerçevesinde çözümlemek müm
kündür. Ayrıca 28 nci madde ile 29 ncu madde-

•— 114 — 



M. Meclisi B : 12 
nin bir olarak ele alınması ödeneklerle kadrola
rı birbirine karıştırmak demek olur ki, bu tek
liflere iştirak etmiyoruz, 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, Sayın 
Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, usul bakımından bu Önergenin bir de
fa dikkate alınmaması lâzımgeldiği inancında
yım. Çünkü Yüksek Heyetiniz bir kanunun içe
risinden sadece ödenekleri tanzim eden hüküm
leri aldı, yalnız ödenekleri, ödenekleri düzenli-
yen kanuna ek bir kanun olarak mütalâa etti. 
O halde ödeneklerin tanziminin bahis konusu 
olduğu bir anda, aylıkları da tanzim edelim id
diasına kalkışmak Hâkimler Kanununu yapıve-
relim iddiasına yol açar. Benim gönlüm ister ki 
Yargıtaydaki değerli hâkimlerimiz gibi büyük 
vilayetlerimizdeki asliye hâkimleri de bu Dev
letin verebildiği âzami paradan müstefidolsun-
lar. Bunu isterim. Bir ticaret mahkemesi hâki
mi, bir asliye mahkemesi hâkimi bu parayı al
sın. derim. Ama Devlet hayatında bir barem de
recesi olacak ise Yargıtaya Yüksek Hâkimler 
Kurulunun seçimiyle gelmiş olan bir değerli 
hâkimimiz gelir gelmez birdenbire baremin en 
yüksek derecesini alacak, oraya senelerce evvel 
gelmiş olan hâkimimiz 90 lirayla Yargıtay hâ
kimliği yapmış, 100 lirayla Yargıtay hâkimliği 
yapmış, 125 lirayla hâkimlik yapmış, bunu ay
rı göreceksiniz. Birinci dereceye ayrılmış bulu
nan muhtelif hâkimlerimiz var bu memlekette, 
binlerce. Biraz tesadüflerin seyriyle Yüksek 
Hâkimler Kurulunun intihabında Yargıtay hâ
kimi olamamıştır, o 100 lirayla çalışmakta de
vam edecektir, Yargıtaj' hâkimi olanın mânevi 
prestijinin tatmininden maada ötekine derhal 
onu vereceksiniz. Bu kanunun üzerinde çok da
ha hassas olarak durmamız lâzımdır. Esasen Saa
det Evren arkadaşımızın önergesinin Yüksek 
Heyetinizce kabul edilmiş olması, Yargıtay Ku
ruluş Kanununun buna benzer birçok meseleyi 
tartışmamızı zaruri kılmasmdandır. Kimse Yar
gıtay Kuruluş Kanunu yapılmasın demiyor, kim
se Hâkimler Kanunu yüzüstü kalsın demiyor. 
Ama hepsini bir arada düzeltmemize imkân yok
tur. Binaenaleyh eğer Meclisimiz ilk vermiş ol
duğu tefriki karariyle mütenakız bir duruma 
girmek istemiyorsa önergeye iltifat etmeye im
kân yoktur. Bu demek değildir ki, bu milletin 
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i değerli hâkimlerimize verebileceği daha fazla 

paraları vermek çaresini hep beraber düşünmi-
yelim. Bu demek değildir ki, Devlet hizmetinde 
hâkimlik meslekine intisabetmiş olan insanları 
illâ diğer kaza organlarında çalışanlardan dûn 
durumda bırakılsın. Ama bunun yeri bu yer de
ğildir, zamanı da bu zaman değildir. Onun için 
önergenin aleyhindeyim ve önergenin kabulüne 
imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 

(İzmir Milletvekili Kadri özek'in önergesi 
i tekrar okundu.) 

• BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik-
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

j Sayın Saadet Evren tarafından verilmiş bu-
I liman bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
J Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişine 
j bağlı (4) sayılı Ödenek cetvelinin aşağıdaki şe-
I kilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 
ı 
i İstanbul 
j Saadet Evren 

Aylık 
Aylığı Hâkimlik ve savcılık sınıfı ödeneği 
2 000 Yargıtay Birinci Başkanı, ikin- 1 620 
1 750 ci başkanları, üyeleri, başsavcısı, 
1 500 ikinci başsavcıları ve savcıları, 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Tef
tiş Kurulu Başkanı, genel mü
dürleri, Yüksek Hâkimler Kuru
lu asil ve yedek üyeleri. 

2 000 Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve 1 500 
1 750 savcılarla bunlardan idari hiz-
1 500 ınetlerde çalışanlar. 
2 000 1 400 
1 750 
1 500 
1 250 Diğer hâkim ve savcılarla, yar- 1 300 
1 000 dımcılık sınıfı ve bunlardan ida- 1 200 

950 ri hizmetlerde çalışanlar. 1 100 
800 1 000 
700 900 
600 800 

I 500 700 
- 1 1 5 ^ 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bi
raz önce de ifade ettiğim gibi, bütçe hazırla
nırken kadrolar esas alınır, aylıklar, maaşlar de
ğil. Bu sebeple katılmıyoruz, bir. 

İkincisi, Sayın Evren arkadaşımızın bu tekli
fiyle yeni bir yük daha eklenmektedir. Şu an
da kati bir hesap yapmamıza imkân yoktur ama 
Sayın Evren arkadaşımızın bana ifade ettikle
rine göre. her halde doğrudur rakam, üç mil
yon civarında bir yük tahmil edecektir bütçeye. 
Buna da bütçenin tahammülü yoktur. Değerli 
arkadaşlarımızdan, Plân ve Bütçe Komisyonu
nun kabul ettiği 29 ncu maddeyi ve buna ilişkin 
cetvelini aynen kabul etmelerini ve bu önergeye 
rey vermemelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Saym Evren, izah mı edeceksi
niz? Buyurun. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, hâkimin terfi esası nereden ileri 
gelmiştir? Hangi sebeplerle lüzum görülmüştür? 
Bunu hepiniz vicdanınızda bilirsiniz, mevzuat 
olarak da bilirsiniz. Bunu ayrıca izah etmeye 
lüzum yok. Sadece tadil önergemi, cetveli ne
den tadil ettiğimi izah edeyim. Biraz sonra mü
zakeresine bağlıyacağız; gündemde biraz sonra 
yeri var. Devlet memurları barem Kanununda 
dahi birinci maddede sadece subayları ve hâ
kimleri istisnai olarak bu kanunun dışında bı
rakmıştır. Bu demektir ki bunlar Barem Kanu
nunu teadül ve intibak hükümleri dışında ken
dileri, kendilerine göre bir barem tesis etmek 
sahibidirler. 
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800 lira, bir üst dereceye 950 lira, bir üst de
receye 1100 lira maaş aldığı halde, kadrosu dai
mî olarak 40 lirada kaldığı için, ödeneği hiçbir 
zaman bu maaşlara tekabül eden ödenek olmı-
yacak, daima 40 lira kadronun ödeneği olan en 
düşük ödenek olacaktır. Bunun hesabını yaptım, 
altı senelik, ikişer seneden terfi süresi içinde 40 
lira kadrosu olan1 bir hâkimin kaybı altı senede 
15 000 lira etti. 70 lira kadrodaki bir hâkimi 
aldım, üç derece terfi esasına göre 80 - 90 - 100 
liranın mukabili 1 500 lira maaşa kadar çıktığı 
halde, kadrosu 70 lirada kaldığı için mütemadi
yen 900 lira ödenek alacak ve hiçbir zaman 1 200 
lira ödeneği almadan 100 lira maaşı aslîye geç
tikten sonra birdenbire 1 400 e fırlıyacak, yani 
daima altı sene 900 lira alacak, hiçbir zaman 
1 200 lira almıyacak. Aradaki 300 er lira farkı 
hesabettim, altı senede 25 000 lira tuttu. Bütün 
mahrumiyetlere katlanarak, taşrada mektepsiz, 
okulsuz, ilâçsız vazife gören, adalet tevzi eden, 
hattâ memleketin seçim kaderini dahi eline tev
di ettiğimiz namuslu hâkimler için 25 bin lira, 
15 bin lira, bunlar büyük kayıplardır. Ve bu 
ödenek bir adalet ihtiva etmiyor. Bunun için 
kadro aylığı esasını kaldırdım, maaş esasını al
dım ve her terfide yüzer lira fark vermek su
retiyle ne tabanı değiştirdim, ne de tavanı de
ğiştirdim. Sadece yüzer lira farkı mobil halin
de, eşel halinde derecelendirdim. Başka hiçbir 
şey yapmadım arkadaşla.]'. Bu adaletsizliği gi
dermek için benim cetvelime oy vermenizi- is
tirham ederini. 

BAŞKAN —•- önerge üzerinde Sayın Akan. 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Evren arkadaşımızın önerge
sini kabule bizi zorlıyaeak ayrı bir hususu size 
arz edeceğim. 

Hâkimlik meslekine halen mer'i mevzuata 
göre iki yoldan girilir. Birincisi, Hukuk Fakül
tesini bitirdikten sonra hâkimlik stajı yaparak 
hâkimlik meslekinde devam edegelmek. 

İkincisi de avukatlıktan hâkimlik meslekine 
geçmektir. 

Şimdi halen mevcut hâkimlerimizin bilaistis
na tamamı, hâkimlikten yetişmiş olanlar maaşla-
1 arının da kadrosunu almamaktadırlar. Ama 
Yüksek Hâkimler' Kurulunun tâyin ettiği avu
katlar veya bu kurul kurulmadan evvel Adliye 

Plân ve Bütçe Komisyonunun cetvelini alı
yorum. Benim değiştirişimi takip buyuran ar
kadaşlar görmüşlerdir, ne tabanda, ne tavanda 
bir oynama olmuştur. Ben sadece bu tavan ile 
bu taban arasında bir eşel yaptım, bir merdi
ven yaptım, yani bir derecat tesis ettim. Bu şu
radan ileri geldi: 

Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metinde si
ze canlı bir misal vermek üzere şunu söylemek 
isterim : 9 ncu derece karşılığı 600 lira aylık 
alan bir hâkim var farzımuhal. Bu 600 lira ay
lık alan hâkimin kadrosu 40 liradır. 40 lira kad
rodan, kadro yetersizliği sebebiyle biliyorsunuz 
üç üst derece terfi esası kabul edilmiştir, kad
rosu 40 lirada kaldığı zaman bir üst dereceye 
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Bakanının tâyin ettiği hâkimlik meslekine 
alınan avukatlar tâyin edildikleri maaşın kadrosu 
ile tâyin edilmektedirler. Şöyle ki, 90 lira maaşla 
avukatlıktan hâkimlik meslekine alınan bir hâki
min kadrosu da 90 liradır, halen. Halbuki hâ
kimlikte 15, 20 sene mahrumiyet bölgelerinde 
gezmiş bir hâkim arkadaşın; maaşı 90, kadrosu 
halen 70, bâzan da 60 tır. İşte bu teklifin kabulü 
ile muadelet teessüs eder ve âdilâne bir hüküm 
ihdas-etmiş olursunuz. Bu yoldan:aylık, esasının 
nazarı d ikkkate. alınmasını ve bu takrire müsbet 
oy verilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Öaek, önergenin, 
lehinde buyurun. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, yeni Meclisimizde bir müddet evvel mü
zakere ve kabul edilen üç üst dereceye kadar ter
fi imkânını veren bir kanun geçmişti. Sayın Saa
det Evren arkadaşımızın vermiş olduğu önerge 
de aslında yeni bir şey talebetmiyor. Diğer ka
nunlarla kabul edilen normal terfi süreleri, eğer 
bu terfi süreleri dolduruldukça kadrolar verilmiş 
olsa bu önergenin verilmesine esasen lüzum hâsıl 
olmıyacak. Ama hak etmiştir, terfi etmesi iktiza 
eder. Kadronun da âmir hükmü muvacehesinde 
verilmesi iktiza, ederken kadrosuzluk mülâhaza-
siyle kendisine esasen hak ettiği kadro verilme
miştir. 

Binaenaleyh, Sayın Komisyonun, muayyen 
meblâğ sarfı ile mütalâa ettiği husus aslında bir 
adaletsizliği ihdas eden husustur. Bu önerge ger
çek bir adaletsizliği izaleye imkân verecektir. Za
ten hâkimin kendisine kadro verilmemek sure
tiyle hem terfi ettirmek imkânını verdirtmeyip 
bir taraftan onu haksızlığa uğratıp, öbür taraftan 
da da normal olarak terfi etmiş olsa idi alması 
lâzımgelen ödeneği de bugün vermemek gibi bir 
yola gitmeyi ne akıl ne mantık kabul etmez. Bi
naenaleyh Sayın arkadaımızın vermiş olduğu 
önergede, arz ettiğim gibi, yeni bir şey talebedil-
memekte. Hak olan birşeyin verilmesi istenmek
tedir. Önergeye iltifat edilmesi hakkaniyete uy-
gıın olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Altmoğlu, önergenin aley
hinde. 

ZİYA ALTIN06IJU (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Saadet Evren arkadaşımı
zın vermiş olduğu önerge, kendillerinin de bura-
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da izah ettikleri veehile hakikaten bir adaletsiz
liği önlüyor gibi. tik nazarda-insana bu intibaı 
veriyor. Ancak kadro tıkanıklığı ve kadronun hâ
kimlere verilmemesi halinde bu adaletsizlik dü-
zeleeek deniliyor. Fakat tatbikatta benim şahsan 
bugüne kadar gördüğüm şudurki, hâkimlerimize 
hiçbir zaman kadrolarının verilmesinde gecikme 
olmuyor. Bu itibarla Komisyonun kadrolara göre, 
ödenekleri tanzim ettiği cetveli bendeniz daha 
uygun buldum. Ve önergenin bu bakımdan aley
hinde olduğumu belirtmek için huzurunuza gel
dim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saadet Evren'in vermiş oldu
ğu önergeyi tekrar okutuyorum. Oyunuza sunaca
ğım. 

(İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
maaş esası kabul edildiği taktirde bütçeye önceden 
ödenek tesbiti mümkün olmadığı cihetle} teknik 
yönden imkânsın bulunduğu ve bütçeye yeni, hatı
rı sayılır bir yükyükiiyeceği cihette iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Deği
şildik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
filhal katılıyor mu? 

BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) .— Katılmıyoruz 
efendim. 

GIYASETTİN KAMACA (Erzurum) — B u 
madde üzerinde benim de bir önergem vardı 
okunmadı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin önergesi de zaten 
bu esası kapsamaktadır. Siz önergenizde, «Aylık 
ödeneğe esas olan kadro olmayıp, fiilen almak
ta olduğu maaş» diyorsunuz. Zaten bu husus 
kabul edilmiş vaziyettedir. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Zapta geçmesi bakımından efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaca arkadaşımızın 
da bu hususta bir önergesi vardır. Aynı mahi
yettedir ve kabule şayan görülmüştür. 

Komisyon!. Filhal katılmıyorsunuz, öner
geyi ske gönderiyorum, maddeyi lütfen Umumi 
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Heyetin dikkat nazara alması kaydiyle kabul I 
ettiği esas dâhilinde tedvin edinil 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun birinci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

357 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde gös
terilenler bu kanunla kabul edilen ödenekler
den başka hiçbir namla tazminat ve ödenek ala
mazlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın uzarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 18 nci maddesine göre, askerî hâkim
ler ve askerî temyiz azaları, Yargıtay ve sivil 
hâkimlerin aldıkları ödenekleri otomatik olarak 
almaktadırlar. Şimdi bu kanun kabul edilmekle 
askerî hâkimler de bu ödeneklerden aynen isti
fade edeceklerdir. Ancak yine kendi kanunla- I 
tına göre, askerî hâkimler bu ödeneklerden I 
maada iki yüz lira emireri bedeli ve 165 lira 
tayın bedeli ki, cem'an 365 lira fazla bir para 
almaktadırlar. Bu itibarla askerî hâkimler fil
imi Temyiz Mahkemesi azalarından ve diğer ha- I 
kimlerden, sivil hâkimlerden 365 er lira fazla 
para almış olacaklardır. Bu itibarla yaptığım I 
teklif, bu ödenekleri alacak olan askerî hâkim
lerin bu tayın bedeli ve er bedellerini almama
ları içindir. Böylelikle diğer hâkimlerle müsa
vat temin edilmiş olacaktır. Bunda askerî dok
torla]* istisna olarak gösterilebilir]erse de, ordu- I 
nun bugün askerî doktora olan ihtiyacı meydan
dadır. Şimdi bu kanunla bu askerî hâkimlere I 
bu yüksek olan ödeneklerden istifade etmek hak
kını bahşettikten sonra üstelik 365 er lira fazla 
bir tazminat almalarım da kabul edersek bu de
fa muvazene tamamen bozulacaktır muhterem 
arkadaşlarım ve bir yarbay, bir albay bu durum
da bir orgeneralden fazla para alacaktır. Bir 
yüzbaşı da bir tümgeneralden fazla para alacak
tır. Bu, ordu içerisinde bir müsavatsızlık yara
tacağı gibi, Askerî Yargıtay ve askerî hâkimler
le, sivil Yargıtay ve sivil hâkimler arasında da 
bir müsavatsızlık yaratacaktır. Madem ki bu 
yüksek ödeneklerden istifade edeceklerdir ve 
hâkim olarak vazife göreceklerdir, o halde tayın | 
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bedeli, emireri bedeli gibi bu tazminatlardan 
vazgeçmeleri icabeder. Teklifim budur, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz, buyurun. 
Önergenin lehinde, aleyhinde, üzerinde?.. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Aleyhin
de... 

BAŞKAN -.- Aleyhinde... 
OKVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh

terem arkadaşlarım; her meslekin kendisine has 
bir özelliği vardır. Bu özelliği nazarı itibara alı
narak çeşitli statülere tabi tutulur. Askerî hâ
kimle]' de hem- hâkim, hem de asker olmaları 
itibariyle her iki statüye ayrı ayrı tabi tutul
muşlardır. Tayın bedeli askerî hâkimlere niçin 
verilir? Hâkini oldukları için verilmez, asker ol
dukları için verilir. Çünkü askerî hâkim bir kı
tada diğer subaylarla birlikte gerek seferde, 
gerek hazarda herhangi bir yere gidecektir. 
Orada yiyecek temin etmesine imkân yoktur. 
Binaenaleyh o yiyeceğini teinin edebilmesi için 
ya aynen, ya bedel en Devlet onun ihtiyacını 
karşılamak üzere tayın bedelini kabul etmiştir. 

Şimdi Sayın özarda arkadaşım der ki, bu
nu elinden alalım. Neden? Çünkü hâkimlerle 
arasındaki müsavat bozuluyor. Efendim sivil 
hâkimle müsavatı hâkim olaraktır. Ama askerî 
hâkimin bir de askerlik tarafı vardır. Bu asker
lik tarafının icabı olarak aldığı tahsisatı kendi
sinden kesmeye bizim hakkımız yoktur. Ama 
bütün askerlerden alırsak, artık tayın bedelleri
ne ordunun ihtiyacı yoktur, ordu mensuplarının 
tayın bedeline ihtiyacı yoktur, dersek o zaman 
hâkimler de almıyacaktır. 

Arkadaşlar, evvelce bir kıta tayın tazminatı 
vardı. Bendeniz kıtada askerî hâkimdim. Ma
nevraya giderdik, tatbikata giderdik, 2 nci Dün
ya Harbinde alarm verilirdi, giderdik, biz aç 
kaldık. Bize verilmezdi tayın bedeli. Diğer ar
kadaşlarımız yerdi, biz otururduk. Sonra bu 
düzeltildi. Bizlere de verildi. Bunun ıstırabını 
biz 2 nci Dünya Harbi sırasında çok çektik. 
Onun için arkadaşlarımız müesseselerin esasım 
bilmeden, tetkik etmeden, statülerini iyice ince
lemeden teklifte bulunmasınlar. Bu itibarla Sa
yın Reşat Özarda arkadaşımızın önergelerinin 
reddini rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Göker, lehinde, aleyhin
de, üzerinde?., 
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MEHMET GÖKER (Kayseri) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Efendim 

benden evvel konuşan kıymetli arkadaşım ken
disi de askerî hâkim meslekinden geldiği için, 
işin hakiki veçhesini gayet güzel ifade ettiler. 
Bendeniz onun dokunduğu noktalardan başka
sına dokunacağım. 

Arkadaşlar; geçen hafta görüşülen kanunlar
da ve bugün görüşülen kanunlarda bu askerî 
meslek sahipleri, hâkimler, doktorlar, eczacılar 
konuşulduğu zaman bir kısım arkadaşlarım şu 
esbabı mucibe ile ortaya çıkıyorlar : «Efendim, 
bir yüzbaşı bir generalden fazla maaş alacakmış, 
bir yüzbaşı bir albaydan fazla maaş alacakmış.» 

Arkadaşlar; bu tazminatlar hâkimlik mes
leğinin özelliği için veriliyor. Onun dışında eğer 
askerî hâkimler bir kısmı ödenek alıyorsa, aynı 
statüye tabi asker olan diğer arkadaşlariyle ara
larındaki farkın izalesi için alıyor. Onun için 
hiçbir zaman askerî hâkim ve savcıların tabi ol
dukları statüleri, bir sivil hâkime uygun olsun 
filân şeklinde mütalâa yersizdir. Aksi halde, 
yapılacak bir iş vardır. Tevhidi kaza meselesi. 
Bu husus Anayasanın yapımında Büyük Mec
liste, Kurucu Mecliste müzakere olundu. Tevhidi 
kazaya gidilmedi. Yani memlekette bir askerî 
kaza, bir sivil kaza değil, sadece başlıbagma bir 
kaza... Demek ki, Anayasanın yapımında da aske
rî hâkimlerin özelliği, bir kısmı suçlara vukuf iye-
ti, bilhassa siyasi suçlarda yapacakları tahkikat
lar, mahkemeler ve saireler yönünden askerî yar
gıya bir Özellik, ayrıca bir yer verilmiştirr Eğer 
böyle olmasaydı arkadaşımın önergesinin çerçeve
si içerisinde bunlara hiç askerî hâkim demeye lü
zum yok. O vakit bir madde ile sivil, asker far
kı kaldırılır, tek kazaya, tevhidi kazaya gidilir 
ve iş kökünden halledilirdi. Demek ki kanun ya-
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pıcmın, Anayasanın asıl maksadı da askerlerde 
bir özellik gördüğü için askerî yargıya ayrıca 
bir hususiyet tanımıştır. Ve sivil yargıdan ayır
mıştır. Binaenaleyh arkadaşlarım, hakikaten hu
kukî esbabı mucibeden uzak falan albay, falan 
yarbayla askerî hâkim yüzbaşı buna muvazi ola
caktır falan gibi esbabı mucibe tamamiyle yer
sizdir. Ve kendi meslektaşları içinde birbirinin 
hafif de olsa hissî hareketinden ibarettir. 

Bunun hukukî yeri yoktur. Subay özelliği 
ayrıdır. Hâkim özelliği ayrıdır. Bu itibarla öner
genin reddine karar verilmesini istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
Nİ İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim 
29 ncu madde ile ilgili önergelerin Komisyona 
verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar birçok önerge
ler kabul edilmedi. Bir önerge var Komisyona 
havale edebileceğimiz. Bu kalan önergeyi mi is
tiyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — önerge, Komisyonun talebi 
üzerine, Komisyona tevdi edilmiştir. Mecburidir 
havalesi... 

Şimdi, maddeyi şu anda kısa bir müddet 
zarfında tedvin edip gönderebilmeniz mümkün 
müdür efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ancak yarın 
getirebiliriz, çünkü şimdi hazırlıklı değiliz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; vakit 
gecikmiş bulunduğundan, 16 Haziran 1965 Çar
şamba günü saat 10 da toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,60 

. . • > . . . >•< ....... 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antarya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili thsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Konüsyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtaküıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı karan. 
B - ÎKtNOl DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

2. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Öumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncii maddesinin tadiline, mezkur ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, îzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir-



2 — 
ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, içel Milletvekili Yahya 
Dermancı ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi İzzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, içel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

3. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

5. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 .1963] 

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

7. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağhyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

8. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

9. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür-
Hüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

10. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve İçişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/490) (S. Sayısı : 985) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1965] 

11. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14. 5 .1965] 

12. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 .7.1964] 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

14. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet, Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 not 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı: 
802) [Dağıtma tarihi : 26.1.1965] 

15. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21 . 5 .1965] 

16. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasarısı ve 



Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 5 .1965] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eM mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 .5 .1965] 

18. — Umumi hayata müessir âfetler dodayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

19. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu ̂ un, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

20. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

21. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
num, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

22. •— Ordu Milletvekili Ferda Güfley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 .7.1964] 

X 23. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 
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