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I. — Geçen tutanak özeti
II. — Gelen kâğıtlar
III. — Yoklama

Sayfa
506:507
507:509
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IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 510,515
A)

Gündem dışı konuşmalar

510

1. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'
in, Mardin ve yöresinde öğretmenler üzerinde
yapılan baskılar ve keyfî olarak nezaret altın
da tutulan öğretmenler konusunda gündem dışı
konuşması.
"
510:511
2. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, ekmeklik buğday satış fiyatlarının art
tırılması ile kurak yörelerde beliren açlık teh
likesine karşı alınması gereken tedbirler konu
sunda gündem dışı konuşması.
.511:512
3. — Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un,
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Urfa'daki toprak reformu uygulamaları konusun
da gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı
Mehmet Salih Yıldız'ın cevabı.
512:514

Sayfa
B) Çeşitli işler
514
1. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran,
Temmuz, Ağustos 1974 ayları hesabına ait Mil
let Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu
raporu (5/20) (S. Sayısı : 111).
514
2. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül,
Ekim, Kasım 1974 ayları hesabına ait Millet
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu rapo
ru (5/21) (S. Sayısı : 112).
"
514
C) Danışma Kurulu teklifleri
515
1. — Danışma Kurulunun; gündemin 25 nci
sırasında yer alan 114 S. Sayılı Kanun tasarısı
nın (1/187) öncelikle ve diğer işlere takdimen
görüşülmesine dair önerisi.
515
V. — Görüşülen işler
514,515
1. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki
Kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret, Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/169) (S. Sayısı : 81). 514:515
2. — Şehirleşme ve kanut sorunları ile ilgili
Yetki Kanunu tasarısı ve Bayındırlık, imar
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Sayfa
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları ra
porları (1/174) (S. Sayısı : 91).

515

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir
madde . eklenmesine dair Kanun tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un,
2556 sayılı Hâkimler Kanununa bir madde ve
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair Kanun teklifi ve Adalet ve
Plan komisyonları raporları (1/187, 2/216 - 1)
(S. Sayısı: 114).
515:553
VI. — Sorular ve cevaplar

553

553
A) Yazdı sorular ve cevapları
1. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, fındık mahsulüne ilişkin sorusu ve Baş
bakan adına Köy İşleri ve Kooperatifler Baka*
nı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı
(7/320).
553:554
2. — Antalya Milletvekili İhsan Atabv'ün,
Kıbrıs konusunda Birleşimiş Milletlerde yapılan
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Sayfa
müzakerelere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı
Melih Esenbel'in yazılı cevabı (7/339).
554:556
3. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bur
dur ilinde gerçekleştirilen Toprak - Su yatırım
larına ilişkin sorusu ve Koy İşleri ve Koopera
tifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/345).
556:557
4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bur
dur ilinde kolluk kuvvetlerince adalete intikal
eden olaylara ve Ülkü Ocaklarına ilişkin, soru
su ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun
yazılı cevabı (7/350).
557:559
5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun,
Çukurova'da yaz aylarında görülen beyaz si
neklere karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat
Aktan'ın yazılı cevabı (7/358).
559:560
6. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in,
11 sayılı Kanun hükmündeki kararname ile bir
Meclis Başkanvekiline ilişkin sorusu ve Millet
Meclisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı ceva
bı (7/405).
560:561
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Hükümet bu
nalımı ve rejim,
Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu da, Hü
kümet bunalımı konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar.
Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, Frintaş Şir
ketinin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarıl
ması için tedbir alınması hakkındaki gündem dışı
konuşmasına Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İs
mail Hakkı Aydınoğlu cevap verdi.
Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair
1779 numaralı Kanunun geri gönderildiği hakkındaki
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine
sunuldu; konunun, tekrar Anayasa Komisyonunun
mütalaası alınıp Genel Kurula sunulmak üzere ko
misyona havalesinin Millet Meclisi Başkanlık Diva
nında kararlaştırıldığı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan bazı kanun tasarıları ile «2/110, 2/121, 2/141,
2/236 ve 2/274» numaralı kanun tekliflerinin, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesine göre görüşül
mesine devam olunması hakkında Başbakanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresinde
gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve
Hastalığı nedeniyle, bir yasama yılında iki ay
izin alan Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a ödene
ğinin verilebilmesi kabul olundu.
İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı (1/4) (S. Sayısı : 77) nın Komisyonca
geri alınan 3 ncü maddesi ile yürürlük maddeleri de
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu; oyların ay
rımı sonucunda kabul edildiği açıklandı.
Danışma Kurulunda;
657sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir
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fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin Genel Kurulda görüşülmesi ile
ilgili olarak tespit olunan görüşlerden;
C. H. P. Grup Başkanvekili Selçuk Erverdi'nin,
İçtüzüğün 51 nci maddesine girmeyen konuların key
fî takdirlerle özel gündem konusu yapılabilmesine
yasal imkân olmadığı hakkındaki önerisi reddölundu; .
A. P. Grup görevlisi Nadir Lâtif İslâm, D. P.
Grup Başkanvekili Mehmet Altınsoy ve C. G. P.
Grup görevlisi Hasan Tosyalı'nm; İçtüzüğün 51 ve
53 ncü maddelerinin birlikte nazara alınarak, konu
nun gündemdeki öncelik sırasına bugünden konma
sına dair önerileri ise kabul edildi.
Kooperatifler Bankası (1/169) (S. Sayısı : 81) ve
Şehirleşme ve konut sorunları (1/174) (S. Sayısı :
91) ile ilgili Yetki kanunu tasarılarının görüşülmesi;
ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelendi.
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sa
yılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmün
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de Kararname ve Plan Komisyonu raporunun (1/52)
(S. Sayısı : 113), basılıp dağıtılmasından itibaren
48 saatlik süre geçmeden görüşülmesi hakkındaki
Plan Komisyonu Başkanı Vahit Bozath'nın önergesi
onaylandı; yapılan görüşmelerden sonra, «23 . 5 .1972
tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 ta
rihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
(g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun
teklifi» kabul edildi.
İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'a iki uyarma
cezası verildi.
11 Şubat T975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak
üzere Birleşime ( 7 . 2 . 1975) saat 03,30'da son veril
di.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Kayseri
Rasim Hancıoğlu
Tufan Doğan Avşargil
Divan Üyesi
, Divan Üyesi
Kastamonu
İçel
Mehdi Keskin
Oral Mavioğlu

II. — GELEN KÂĞITLAR
7 . 2 . 1975 Cuma
Raporlar
1. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/20) (S.
Sayısı: 111) (Dağıtma tarihi: 5.2.1975) (GÜNDE
ME)
2. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Ka
sım 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesaplarını
İnceleme Komisyonu raporu (5/21) (S. Sayısı : 112)
(Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1975) (GÜNDEME)
3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde
eklenmesine dair Kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Fatma Gülhis Mankut'un, 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununa bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 32
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tek
lifi ve Adalet ve Plan komisyonları raporları (1/187,
2/216 - 1) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.2.1975)
(GÜNDEME)
Yazılı sorular
4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İzmir . İstanbul seferini yapan F - 28 Bursa yolcu

uçağının düşme sebepleri ve sonuçlarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/378)
5. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Şereflikoçhisar
kampında kaybolan matkaplara ve yapılan tahkikata
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/379)
6. — İstanbul' Milletvekili Mustafa Parlar'ın, Or
tak Pazar ülkelerindeki dış devlet temsilciliklerimize
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/380)
7. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel'in,
Erdemli ilçesi lisesinin Türkçe öğretmenine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/381)
8. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın'm Nazilli ilçesi kaymakamına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/382)
9. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın'ın, Germencik ilçesi Jandarma Birlik Komutanı
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/383)
10. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın,
yurt dışından ithal edilen otomobiller ile ilgili ga
zete haberine adının karıştığına ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/384)
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11. — Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz'ın, Ba
lıkesir Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/385)
12. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Genel Müdürüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı
soru önergesi (7/386)
13. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, Ay
dınlık Dergisinin bazı yayınlarına ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/387)
14. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, İs
tanbul Üniversitesindeki olaylara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/388)
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15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, An
kara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek Okulunda
ki olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim Bakanla
rından yazılı soru önergesi (7/389)
16. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, sağ
lık hizmeti gören büro ve poliklinik işçilerinin, hiz
met zammı alan diğer personelden ayrı tutulmasına
ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/390)
17. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü teşkilâtı
personeline ve uçak kazalarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/391)

10 . 2 . 1975 Pazartesi
Tezkere
1. — Çorum Milletvekili Turhan Utku'nun, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/332) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona)
Rapor
2. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyoriu
raporu (1/192) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi :
10 . 2 . 1975) (GÜNDEME)
Sözlü soru
3. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, Tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
Yazılı sorular
4. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın,
geri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım programı
na ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önerge
si (7/400)
5. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın,
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesine ilâ
ve edilen ek yatırım programları ödeneklerine ilişkin
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından yazılı som
önergesi (7/401)

6. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Basın
Yayın Genel Müdürünün Kıbrıs Barış Harekâtından
sonraki girişimlerine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/402)
7. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Sa
hil şeridinin düzene sokulması amacıyle alınması
gerekli tedbirlere ilişkin imar ve iskân Bakanından
yazılı soru önergesi (7/403)
8. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, is
tanbul elektrik şebekesi ve tevzi projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
önergesi (7/404)
9. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 11
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Meclis Başkanvekiline ilişkin Millet Meclisi Başkanından ya
zılı soru önergesi (7/405)
Meclis araştırması
10. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tespit etmek
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)

11 . 2 . 1975 Sah
Teklifler
1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın,
Konya Selçuk Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
da kanun teklifi (2/353) (Bütçe Karma Komisyonuna)

2. — İzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nm, 25.6.1973
tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun
18 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine
dair kanun teklifi (2/354) (Plan Komisyonuna)
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Raporlar
3. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş
Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu (1/49) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tari
h i : 11 . 2 . 1975) (GÜNDEME)
4. — Millet Meclisi idare Amirlerinin, 1974 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 2/241; C. Senatosu : 2/80) (C. Senatosu S. Sayı
sı : 428; M. Meclisi S. Sayısı : 117) (GÜNDEME)
5. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri
(M. Meclisi : 1/243; C. Senatosu : 1/314) (C. Senato
su S. Sayısı : 429; M. Meclisi S. Sayısı : 118) (GÜN
DEME)
6. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları
tezkereleri (M. Meclisi : 1/244; C. Senatosu : 1/315)
(C. Senatosu S. Sayısı : 438; M. Meclisi S. Sayısi :
127) (GÜNDEME)
7. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi
ile bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/245; C. Se
natosu : 1/316) (G. Senatosu S. Sayısı : 436; M. Mec
lisi S. Sayısı : 125) (GÜNDEME)
8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
/246; C. Senatosu : 1/317) (C. Senatosu S. Sayışı :
437; M. Meclisi S. Sayısı : 126) (GÜNDEME)
9. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu bas
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kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/247; C. Senato
su ": 1/318) (C. Senatosu S. Sayısı : 433; M. Meclisi
S. Sayısı : 122) (GÜNDEME)
10. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/248;
C. Senatosu : 1/319) (C. Senatosu S. Sayısı : 434;
M. Meclisi S. Sayısı : 123) (GÜNDEME)
11. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/249; C. Sena
tosu : 1/320) (C. Senatosu S. Sayısı : 435; M. Meclisi
S. Sayısı : 124) (GÜNDEME)
12. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/250; C. Senatosu : 1/321) (C. Senatosu S. Sayısı :
430; M. Meclisi S. Sayısı : 119) (GÜNDEME)
1 3 . — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/251; C. Senatosu : 1/322) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 431; M. Meclisi S. Sayısı : 120) (GÜNDEME)
14. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/252; C.
Senatosu : 1/3.23) (C. Senatosu S. Sayısı : 432; M.
Meclisi S. Sayısı : 121) (GÜNDEME)
15. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve
Adalet Komisyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı :
70 ve 70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1975)
(GÜNDEME)

M. Meclisi

B : 37

11 . 2 . 1975

0:1

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.C0
BAŞKAN : Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Ilhami Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapılacaktır.
Salonda bulunan sayın üyelerin «burada» demek su
retiyle yoklamaya katılmalarını istirham ediyorum.

(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Yoklama işlemi
çoğunluğumuz vardır.

bitmiştir, gerekli

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, II için, faşist uygulama zincirinden sadece iki olayı bil
gilerinize sunacağım.
Mardin ve yöresinde öğretmenler üzerinde yapılan
baskılar ve keyfî olarak nezaret altında tutulan öğ
Mardin'in Savur ilçesi Sürgücü bucağında TÖBretmenler konusunda gündem dışı konuşması.
DER'e kayıtlı halkçı, halkın dertleriyle ilgilenen,
BAŞKAN — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl
halkla bütünleşen Necati Ballıoğlu ve Necati Düğün'
maz, Mardin ve yöresinde öğretmenler üzerine yapıün evleri bir ay evvel makinalı tüfeklerle taranmış,
lan baskılar ve keyfî olarak nezaret altında tutulan
Sayın İçişleri Bakanlığına sözlü soru ile durumu sor
öğretmenlerle ilgili gündem dışı konuşma istemişsi
mama rağmen, failleri hakkında şu ana kadar olum
niz, buyurunuz.
lu bir netice alınamamış ve faili meçhul kalmıştır.
İdarenin bu acizliği mütecavizlere cesaret vermekte,
Görüşme süreniz 5 dakikadır ve Anayasanın 132
ülkücü öğretmenleri tedirgin etmektedir.
nci maddesini de dikkatinize sunarım.
Derik ilçemizde günlerdir dekikodusu yapılan ve
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş
I halkın nefretini kazanan ikinci olay da şudur :
kan, değerli arkadaşlarım;
Halk saz şairi Mahsunî ve arkadaşları, Derik'te
Sayın Ecevit Hükümetinin istifasından sonra,
bir konser verirler. Konserin verilmesine Derik
Mardin yöresinde devrimci, ilerici öğretmenlere kar
TÖB - DER'i aracı olur. Ertesi gün 29 Ocak 1975'te
şı son günlerde bir sindirme politikasının güdüldüğü
Derik Kaymakamı, Derik TÖB - DER şubesinin po
nü teessür ve esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Terörist
litika yaptığından bahisle, TÖB - DER şubesini ve
bir zihniyetin simgesi olan, demokratik hak ve özgür
sekiz öğretmenin evini arattırır. (A. P. sıralarından
lüklere tamamen ters düşen kanun dışı bu olayları
«Bravo» sesleri) Atatürk'ün kalpaklı boy fotoğrafla
kınamak, yıllardır fikren karanlıkta bırakılan halkı
rından... Evet, «Bravo» diyorsunuz Sayın A. P. li
mıza bundan böyle ışık tutan yurtsever öğretmenleri
arkadaşlarım...
mize reva görülen baskıları bilgilerinize sunmak, I
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Yılmaz.
Türkiye'nin ve Türk halkının her alanda gerilikten
ve cehaletten kurtulması ve esenliğe kavuşmasından
NURETTİN^ YILMAZ (Devamla) — Atatürk'ün
başka hiçbir niyetleri olmayan ve bu duyguları ne
kalpaklı boy fotoğraflarından Sayın Ecevit'in fotoğ
deniyle her türlü tehlikeyi riski, baskıyı ve faşist uy
raflarına kadar, Özgür İnsan Dergisinden, Ecevit'e,
gulamayı göğüsleyen ülkücü öğretmenlerimizin can I Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle yollanan takdir ve
emniyetlerinin Hükümetçe sağlanması için huzurları
kutlama mektubu suretine kadar ve dışarıda açıkça
nıza çıkmış bulunuyorum. Zamanımız dar olduğu II satılan tüm kitap ve dergilere elkonulur. Bununla da
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öfkesini alamayan Derik'teki kaymakam ve savcı
ikilisi, ülkücü sekiz öğretmeni tam iki gün nezarette
alıkorlar. Sonra,"hâkim kararıyle serbest bırakırlar.
Elinde meşalesi olup, Devletin henüz girmediği
yörelere bile giren, havari olarak fedaice giden, tüm
mahrumiyetlere katlanan ve karnı bile yeterince do
yurulmayan fedakâr öğretmenlerden ne isteniyor?
«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» sözünün uygula
yıcısı ve yol göstericisi olan öğretmenlerden niçin
korkuluyor? Öğretmen, bildiklerini halka aktaran,
geniş halk yığınlarının cehalet karanlığından kurta
rılması ve mutlu bir yaşama ulaşması için çalışan bi
linçli bir insandır. Öğretmen, halkı en çok tamyan,
halkın sorunlarıyle en çok yorulan mütevazi bir halk
çocuğudur. Halkımızın insanca bir yaşama kavuş
ması için, öğretmenin takdir ve mükâfatlandırılması
lâzımgelirken, aksine cezalandırılması yoluna gidil
mesi, Türkiye'nin ilericilik hamlesine konulan dina
mitten başka bir şey değildir.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz bitiyor.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım.
TÖB - DER kanun dışı bir demekse, niçin kapa
tılmıyor? Kanun dışı değilse, 84 bin üyesi ve 578 şu
besi olan bu dev yapılı derneğin üyelerine niçin kuş
kuyla bakılıyor ve kendilerine alerji duyuluyor. Kor
ku ve bundan doğan baskı yarar getirmez idareye ve
dolayısıyle Türkiye'ye. Halkımız bilinçleşmiştir ar
tık. Baskı ve şiddet, geri tepen silâh misali kor üze
rindeki külü silmeye yardımcı olmuştur sadece. Ka
ranlıktaki halkımıza ışık tutan tüm öğretmenlere bir
daha faşist uygulama yapılmaması dileğiyle, yarının
dan ve can güvenliğinden emin olmayan, fakat ayak
ta dimdik duran tüm aydın öğretmenlere, bu kutsal
kürsüden saygılarımı sunar, beni dinlemek lütfunda
bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. (C. H.
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
2. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
ekmeklik buğday satış fiyatlarının artırılması ile
kurak yörelerde beliren^ açlık tehlikesine karşı alın
ması gereken tedbirler konusunda gündem dışı ko
nuşması.
BAŞKAN — Sayın Ekrem Sadi Erdem, ekmek
lik buğday satış fiyatlarının artırılması ile, kurak
yörelerde beliren açlık tehlikesine karşı tedbir alın
ması ile ilgili gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun
efendim.
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EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın -milletvekilleri; kuraklık yörelerinde beli
ren açlık tehlikesine karşı tedbir alınması konusunda
söz almış bulunuyorum.
Tekel maddeleriyle birlikte ekmeklik budaya ya
pılan zam, başka bir deyişle, sübvansiyonun kaldı
rılması, geçim sıkıntısı içerisindeki halkımızı, daha
da sıkıntıya sokmuştur. Ekmeklik buğdayın kilosunun
yüzde 92 oranında artması, en ağır etkisini ürün sa
tamayan, yoksul, dağ ve orman köyleriyle, 1973 ve
1974 yıllarında üst üste iki yıl kuraklık afetine
uğrayan Doğu illeri halkı üzerinde göstermiştir. Ku
raklık çeken yöreler halkı, geçtiğimiz yıllarda çayı
rında ot ve tarlasından sap biçemediği ve ektiği to
humu dahi alamadığı için, gelir düzeylerinde net ve
büyük bir azalma olmuştur.
C.H.P. - M.S.P. Koalisyonunun, hayvancılığı ge
liştirme ve hayvan yetiştiren köylüyü koruma amacıyle, tam zamanında ilân ettiği canlı hayvan taban
fiyatı kararları, yetiştirici yararına etkin biçimde uy
gulanamadığı için, Doğu köylüsü darlıktan kurtula
mamıştır.
Sayın Ecevit Koalisyonunun ekmeklik buğdayı
bir yandan çiftçiden 240 kuruşa alırken, diğer yan
dan tüketiciye 125 kuruştan satması, halka ekmeği
ucuza yedirmesi bir raslantı değildi. Çoğunluğu dar
gelirli olan, toplumun tümünü ilgilendiren önemli bir
soruna halkçı bir yaklaşımla eğilmekti bu. Sosyal
adalete uygun olduğu kadar, Türkiye gerçeklerine de
uygundu.
Kışların uzun sürdüğü Doğu Anadoluda yeni
mahsûl alınmasına en az altı ay bulunduğu bir sıra
da, daha açıkçası, halk açlık sorunuyla karşı karşıya
bulunduğu bir mevsimde desteksiz kalmıştır. «Açın
mezarı görülmemiştir» tekerlemesi maziye karışmış
olup, bu söz dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de
geçerliliğini yitirmiştir. Hükümetin bütçe açığını ka
patma sorumluluğu yamnda ondan da önce halkın
açlığını gidermek, yaşamını sürdürme çabasında, ona
yardımcı olma görev ve yükümlülüğü vardır. Mev
simin ve doğanın en insafsız olduğu kişi ortasında
köylü, talihsiz kaderine terk edilemez. Gerek ihtiya
cı kadar buğday yetiştiremeyen dağ ve orman köy
leri ve gerekse kuraklık nedeniyle ihtiyaçlarını Top
rak Mahsulleri Ofisi'nden satın alan köylüler, güç
koşullar altındadır. Kuraklık yörelerine yapılmakta
olan yem ve yiyecek yardımları yeni fiyatlar karşı
sında çok daha yetersiz kalacaktır. Söz konusu yöre
ler halkının bu dar boğazı atlatabilmeleri için devle
tin desteğine ve yardımına ihtiyaçları vardır. Bu
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nedenle, gerek kurak bölgeler halkına, gerekse Top
rak Mahsulleri Ofisince tane buday satımı yapılan
12 ilin köyleri halkından isteyenlere ekmeklik buğ
day alımı için iki yıl vadeli yeterli kredi açılması
zorunlu hale gelmiştir.
İlgililerin dikkatine ve Yüce Meclisin bilgilerine
sunuyorum1
Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem.
3. — Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, Toprak
ve Tarım Reformu müsteşarlığı ve Urfa'daki uygu
lamaları konusunda gündem dışı konuşması ve Devlet
Bakanı Mehmet Salih Yıldız'ın, cevabı.
BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy, Toprak ve Tarım Reformu Müteşarlığı ile top
rak reformu uygulamalarla ilgili olarak gündem dışı
söz istemişsiniz,
Buyurunuz efendim.
NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Günlerden beri basında, Urfa'da uygulanan top
rak ve tarım reformunu engellemek için -bir kısım
büyük toprak sahiplerinin kendi aralarında bir mik
tar para toplayarak Ankara'ya heyetler gönderdik
leri, bu heyetlerin başında Hükümet üzerinde mües
sir bazı şahısların da bulunduğu, yakında Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarı Saim Kendir'in görevin
den alınacağı, yerine Cumhuriyetçi Güven Partili Sa
yın Turan Şahin'in getirileceği, Müsteşar Saim Ken
dir'in beyanatı, tekrar Başbakanlık Basın Merkezi vasıtasıyle Sayın Müsteşarın tavzihi, birkaç gün ön
ce Sayın Başbakanın Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarı hakkında tahkikat açılacağını bildiren beyan
ları karşısında haklı olarak Urfa'daki yüzbinlerce hem
şehrim endişeye düşmüşlerdir.
Malûmunuz olduğu gibi, toprak ve tarım reformu
bir Anayasa gereğidir. Büyük Atatürk'ün 1930'larda
işaret buyurdukları hedefe meclislerimiz ancak 1973
yılında, yani kırk sene gecikmeyle ulaşabilmişlerdir.
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile uygulamaya
başlanılan Urfa'da, Türkiye'deki adaletsiz toprak da
ğılımını önlemek için çareler aranırken, milyonlarcak topraksız vatandaşın umudunu bağladığı toprak
ve tarım reformu uygulamasını engellemek için ya
pılan teşebbüslerin bence bir netice istihsal etmeyece
ği açıkça görülmektedir.
1 Kasım 1973 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyle
Urfa ili uygulama bölgesi olarak seçilmiş ve uygula
maya başlanmıştır. Gerek Urfa'daki toprak potansi
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yelinin çok üstün oluşu, gerekse asırlardan beri ih
male uğramış bu yurt köşesine devlet eliyle büyük
yatırımların yapılamaması bakımından, Urfa ilinin
pilot bölge olarak seçilmesinde büyük isabet vardır.
Urfalı hemşehrilerim bu mutlu tesadüfün bahtiyarlığı
içindedirler.
Urfa'da bu konuda yapılan çalışmalar neticesin
de 1977 yılı sonuna kadar Akçakale Harran ovasın
da 210 bin dönüm, Viranşehir İkicircip arasında 120
bin dönüm, Suruç ovasında 50 bin dönüm arazi ye
raltı sularıyle sulanacaktır. Harran ovasında açılan
kuyular saniyede 100 ilâ 150 litre su vermektedir.
Harran ovasının altında geniş yeraltı sularının bu
lunduğu, yapılan jeolojik araştırmalardan anlaşıl
mıştır.
1974 yılında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığıyle yatırımcı kamu kuruluşları arasında altyapı
hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 1 345 000 000 liralık
bir protokol anlaşması imzalanmıştır. 1974 malî yılı
içerisinde 442 milyon lira bu yatırımcı dairelere ak
tarılmıştır. 1975 yılında Akçakale ilçemizde 5 900
aileye, Viranşehir ilçemizde 5 390 aileye dağıtım işle
mi bitmek üzeredir.
1977 yılı sonuna kadar Urfa ilinde 25 000 toprak
sız aile toprağa kavuşacaktır. Toprak ve tarım refor
mu dolayısıyle 1977 yılına kadar köy yolları, köy iç
me suları davası hemen hemen tamamen halledile
cektir; birçok köylerimiz elektriğe kavuşacaktır, eği
tim davamız büyük ölçüde giderilecektir. Kurulacak
kooperatiflerle köylü ve çiftçi vatandaşların mah
sulleri değerlendirilecektir.
Yukarıdan beri, toprak ve tarım reformu uygu
laması nedeniyle Urfa'nın kazanacağı bu yatırım
lar karşısında hiçbir Urfalı toprak sahibi hemşehri
min bu Toprak Reformu Kanunu uygulamasına kar
şı çıkacağını tahmin dahi edemiyorum. Sayın Hükü
metin de bu uygulamayı durduracağını düşünmeyi
bile aklımdan geçirmiyorum.
Kanımca, gelecek hükümetler Türkiye'de yeni bir
«Toprak ve Tarım Reformu Bakanlığı» kurmayı, teş
kilâtlandırmayı düşünmek ve toprak ve tarım refor
munu bütün yurt sathinda uygulamak üzere bir ihti
yaç duyacaklardır.
Türkiye'den, milyonlarca vatandaşın umut bağ
ladığı toprak ve tarım reformu uygulamasını kaldır
maya hiçbir hükümetin gücü yetmeyeceği kanısın
dayım. Sayın Irmak Hükümetinin de böyle bir düşün
ce içerisinde olmadığına en samimî niyetimle inanı
yorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Aksoy.
Cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Meh
met Salih Yıldız, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ
(Van) —, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evve
lâ sayın arkadaşımın gerçekten önemli bir konuyu
milletin mukaddes kürsüsüne getirmiş olmaların
dan dolayı, kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten
önemli bir konuya temas etmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, bir hususun büinmesi bil
hassa önem taşımaktadır,
Evvelâ, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun;
yani 1757 sayılı Kanunun uygulama bölgeleriyle il
gili maddesinden kısaca bahsetmek isterim:
11 nci maddeye göre, Toprak ve Tarım Reformu
Kanununun uygulaması bakımından seçilecek böl
geler Bakanlar Kurulu kararıyle tespit olunmakta
dır. Binaenaleyh, 1 Kasım 1973 tarihinde işbaşında
bulunan Hükümet tarafından, Urfa bölgesi uygula
ma bölgesi olarak seçilmiştir.
Ondan sonra Sayın Ecevit Hükümeti gelmiştir.
Onlar da bu seçime karşı çıkmamışlardır.
Hükümetimiz, geldiği günden beri inançla bu se
çimin isabetine inanmış ve uygulamanın herhangi bir
şekilde aksamaya uğramaması, başarısızlığa uğra
maması için gereken bütün dikkati göstermiştir ve
Müsteşarlığı her vesileyle çalışmalarında teşvik et
miştir.
Hal böyle olunca, uygulama bölgesi Bakanlar Ku
rulu kararıyle seçildiğine göre, uygulama bölgesinin
başka bir yere kaldırılması veya mevcut yerde uygula
manın durdurulması da ancak bir Bakanlar Kurulu
kararıyle olabilir. Arz ettiğim gibi, Hükümetimiz asla
böyle bir şey düşünmemiştir, düşünmemektedir ve
seçimin de son derece isabetli olduğuna inanmıştır.
Urfa ilinin seçiminde isabetli hareket edildiği
nin birçok nedenleri vardır. Bunları, bir gündem dışı
konuşmaya cevabın sınırları içerisinde anlatmak
mümkün değildir. Bütçe müzakereleri sırasında na
sip olursa tafsilen arz edeceğim. Ancak, şu kadarını
söyleyeyim ki, gerçekten Urfa'da toprak dağılımı
son derece adaletsizdir. Binaenaleyh, çok ciddî bir
uygulama ile Urfa ilinde toprak ve tarım reformu
uygulaması bakımından başarıya ulaşmak mümkün
dür ve hatta her zaman söylediğim bir sözü burada
tekrarda fayda görüyorum; bu kanunun Urfa'da ba
şarısızlığa uğraması demek, Türkiye çapında iflâsı
demektir. O bakımdan, bütün görevlilerin ve bun
dan sonra gelecek bütün hükümetlerin Urfa'da ba
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şarıya ulaşabilmeleri için son derecede inançlı ve
dikkatli hareket etmelerinde fayda mülâhaza edjyorum.
Diğer taraftan; yine bir hususun bilinmesinde
fayda mülâhaza ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Toprak ve Tarım Refor
mu Kanununun 182 ve müteakip maddelerine göre,
Müsteşarlığın ve Müsteşarlığa bağlı bölge müdürlük
lerinin görevleri ve yetkileri tayin edilmiştir. Müs
teşarlık Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliği haiz bir ku
ruluştur. Bütçeden ayrılan ödenek, uygulamanın yü
rütülebilmesi bakımından, kanun hükmü gereğince,
Müsteşarlığın emrinde kurulan bir fona verilmiştir.
Müsteşarlık bizzat harcamaları yapmaktadır ve ça
lışmaları bizzat takip etmektedir. Binaenaleyh, Hükü
metin bu kadar yetkilerle mücehhez bir kuruluş üze
rinde zaten etkili olması da mümkün değildir ve esa
sında Hükümetin uygulamaya yardımı ancak, gerçek
ten istenen ödeneği, mevcut ihtiyaçlar içerisinde de
ğerlendirmesinden ve çalışmalara dikkatle nezaret et
mesinden ibarettir.
Bu yıl bütçe imkânsızlıklarına rağmen, Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığının uygulamada başarı
ya ulaşabilmesi için, teklif ettiği ödenek bütçeye kon
muş ve Müsteşarlığın emrine verrilmiştir.
Arkadaşımın temas ettiği bir hususa bilmem bu
kadar izahattan sonra tekrar değinmek gerekir mi?
Ama, cevapsız kalmaması için, müsaadeleriyle o hu
susa da değinmek isterim. Kanun maddelerinden bah
settim, uygulamanın nasıl devam ettiğinden bahsettim.Binaenaleyh, toprak sahiplerinin Hükümet üze
rinde herhangi bir etkide bulunabileceklerini düşün
mek dahi insafsızlıktır.
NECATİ AKSOY (Urfa) — Ben de düşünmedim
Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ
(Devamla) — Siz de böyle dediniz, teşekkür ederim.
Bunlar sadece, Urfa ilinde elde edilmek istenen
başarıya zarar verecek hareketlerden ibarettir.
Kaldı ki, hele hele bir Cumhuriyetçi Güven Parti
linin müsteşarlığa getirileceği hakkındaki haberle
rin katiyen aslı esası yoktur. Bu gibi şeyler son dere
cede uydurma ve kasıtlı haberlerdir.
Müsteşar nasıl tayin edilir, nasıl görevden alınır;
bu da kanununda belli edilmiştir, ikiÜ kararname ile
dir. Sayın Başbakana bağlıdır. Sayın Başbakanın ve
Cumhurbaşkanının müşterek kararnamesiyle müs
teşar almır, müşterek kâraramesiyle görevine son ve
rilebilir; o iki makam arasında tekemmül eden bir
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muameleden ibarettir. Bu hususta da söyleyeceklerim
bu kadar.
Sayın arkadaşıma bir hususu, Yüce Meclisin de
dikkatlerine arz etmek için, kısaca belirtmek istiyo
rum.
Muhterem arkadaşlarım, 1974 malî yılı sonuna
kadar toprak dağıtımı yapılması programa alınma
mıştır. İlk toprak dağıtımının, hasat .mevsimi sonu
dikkate alınarak, 1 Haziran 1975 tarihinde gerçekleş
tirilmesi hedef alınmıştır. Bu hedefe ulaşmak amaciyle 1 Mart 1975 tarihinde, Urfa ilinde toprak is
teminde bulunacaklara duyuru yapılacak ve 1757 sa
yılı Kanun uyarınca, bir ay içerisinde işlemler top
lanacaktır. Bunlara tevessül edilmiştir.
Akçakale'nin öncelikli 41 köyünde, kendilerine
toprak verilecek 2 541 çiftçi ailesinin seçimi, 1 Hazi-

O : 1

ran 1975 tarihine kadar tamamlanacaktır. 1 Mart
1975 tarihinden, 1975 malî yılı sonuna kadar, Akça
kale ilçesinin diğer köyleriyle, Viranşehir ilçesi köy
lerinin kamulaştırma işlemleri tamamlanacaktır. Yıl
sonuna kadar dağıtımdan yararlanacak aile sayısı
Akçakale ilçesinde 5 900, Viranşehir ilçesinde 5 390'a
ulaşacaktır.
İçinde bulunduğumuz ay Şubat ayı olduğuna gö
re, 3 Şubat ilâ 7 Şubat tarihleri arasında, 30 bin dö
nüm arazinin kamulaştırılması tamamlanmıştır, di
ğerlerinin de dosyaları peyderpey gelmekte ve hemen
kamulaştırma işlemleri tamamlanmaktadır.
Şimdilik izahat bundan ibarettir, gerek sayın ar
kadaşıma, gerek Yüce Meclise teşekkürlerimi ve say
gılarımı arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.

B) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. — T. B. M. .M. Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/20) (S.
Sayısı : 111) (1)

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
2. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Ka
sım 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesaplarını
İnceleme Komisyonu raporu (5/21) (S. Sayısı : 112) (1)

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Gündemin birinci sırasında, T. B. M. M. Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1974 ayları hesa
bına ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu var.

BAŞKAN — İkinci sunuşumuz; T. B. M. M. Say
manlığının Eylül, Ekim, Kasım 1974 ayları hesabına
ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porudur.

Raporu Yüce Kurulun bilgilerine takdim ediyoruz
efendim.
(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
raporu okundu.)

V. — GÖRÜ!
/. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki kanunu
tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım,
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları raporları
(1 /169) (S. Sayısı: 81) \
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve
tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz.
Birinci sırada Kooperatifler Bankası ile ilgili Yet
ki kanunu tasarısını görüşeceğiz,
Komisyon ve Hükümet burada.
(1) 111 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.
.

Raporu bilgilerinize takdim ediyoruz efendim.
(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme
raporu okundu.)

Komisyonu

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

LEN İŞLER
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, bunun için bulunmu
yoruz. Bu konuyla ilgili bir önerimiz de var efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı.
Bu konu ile ilgili olarak Plan Komisyonu Başkanı
Sayın Bozatlı'nın bir önerisi vardır, okutuyorum efen
dim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin kanun tasarısı ve teklifleriyle komisyon
lardan gelen diğer işler bölümünün 1 nci ve 2 nci
(1) 112 $. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir.
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sırasındaki 1/169 sıra sayılı Kooperatifler Bankasıyle
ilgili Yetki Kanunu ve 1/Î74 sıra sayılı Şehirleşme ve
konut sorunlarıyle ilgili Yetki Kanunu

tasarılarının

İçtüzüğün 89 ncu maddesi uyarınca Komisyonumuza
geri verilmesini saygı ile arz ederim.
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı
Sivas
Vahit Bozatlı
BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonu Başkanının
önerisini Yüce Heyetin onayına 'sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Rapor Komisyona iade edilmiştir.
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2. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili yetki
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Plan komisyonları raporları (11174) (S.
Sayısı: 91)
BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasında şehirleş
me ve konut sorunları ile ilgili yetki kanunu tasarısı
bulunmaktadır. Plan Komisyonu önerisinin bununla
ilgili olan kısmını da Yüce Heyetin onayına sunaca-'
ğım, çünkü Komisyon bu raporu da geri istemektedir.
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ge
rekçesi nedir.Sayın Başkan?
BAŞKAN — Efendim, öneriyi okuttum.
Komisyon önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
C) DANIŞMA KURULU
1. — Danışma Kurulunun; gündemin 25 nci sıra
sında yer alan 114 S. Sayılı kanun tasarısının (1/187)
öncelikle ve diğer işlere takdimen görüşülmesine dair
önerisi.
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi vardır,
okutuyorum efendim.
Danışma Kurulu Önerisi
No. : 33
Millet Meclisi Gündeminin 25 nci sırasında yer
alan 114 sıra sayılı 25,56 sayılı Hâkimler Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısının diğer tasan
ve tekliflere takdimen öncelikle görüşülmesi öneril
miştin

TEKLİFLERİ

Millet Meclisi Başkanı
Kemal Güven
A. P. Grupu
Başkanvekili
Edirne
llhami Ertem
D. P. Grupu
Başkanvekili
Denizli
Hasan Korkmazcan

C. H. P. Grup
Başkanvekili
Erzurum
Selçuk Erverdi
M. S. P. Grupu
görevlisi
Ankara1
Oğuzhan Asiltürk
C. G. P. Grupu
Başkanvekili
Mardin
Talât Oğuz

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini Yüce He
yetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir,

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Millet
vekili Fatma Gülhis Mankut'un, 2556 sayılı Hâkimler
Kanununa bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve
Adalet ve Plan komisyonları raporları (1/187, 2/216 1) (S.. Sayısı : 114) (1)

d)
lidir.

114 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-

BAŞKAN — Raporların görüşülmesine geçiyo
ruz. Hükümet, Komisyon yerlerini aldılar.
Raporun okunup okunmamasî hususunu Yüce
Heyetin onayına sunacağım. Raporun okunmasını
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Buyurun efen
dim.
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Cumhuriyet Sena
tosunda Adalet Bakanlığı Bütçesi de görüşüleceği ci-
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hetle, izin verirseniz, tümü üzerinde bir takdim konuş
ması yapmak isterim.
BAŞKAN — Efendim, isterseniz, elbette söz ve
receğiz zatıâlinizede.
Efendim, bu konunun tümü üzerinde söz isteyen
lerin adlarını okuyorum :
Şahısları adına; Sayın Fatma Gülhis Mankut, Sa
yın Ali Sanlı, Sayın Hasan Yıldırım, Sayın İsmail
Hakkı Köylüoğlu, Sayın Refet Sezgin, Sayın Hasan
Basri Akkiray ve Sayın tdris Arıkan;
Grupları adına, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz, Millî Selâmet Partisi
Grupu adına Sayın Şevket Kazan, Adalet Partisi
Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Cumhu
riyet Halk Partisi adına Sayın Kaya Bengisu, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet Altınsoy söz
almış bulunmaktadırlar.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, tümü
üzerinde Sayın Talât Oğuz, buyurun efendim.
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Şahsım adına
söz istiyorum.
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Mustafa Kaptan,
zatıâlinizi kaydettim efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Adaletin mümessili bulunan ve Türkiye'de yargı
gücünü temsil eden Cumhuriyet savcılarının ve hâ
kimlerinin ve bu sınıfta olan şahısların tazminatları
ile ilgili tasarıları Yüce Parlamentoya sevk eden ve
İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre tekabbül eden hü
kümetlerin Adalet Bakanlarına ve bu arada Adliye Ko
misyonunda müzakere edilmek suretiyle olumlu oy
kullanan, gerek Adliye Komisyonu azalarına ve Büt
çe Komisyonu azalarına şu kürsüden Parlamento hu
zurunda teşekkürlerimi, şükranlarımı arz etmeyi bir
vecibe addederim.
Değerli arkadaşlarım
Devletimizin
banisi ve
Türk Devletinin kurucusu bulunan Atatürk'ün yargı
erki hakkındaki bir sözü ile başlayacağım. Atatürk,
Ankara Hukuk Fakültesinin açılışında, hakkı güçten
üstün tutan bir anlayışın sahibi olarak; «Adliye gücü
bağımsız olmayan bir ulusun, devlet durumunda var
lığı kabul edilemez.» demişti.
Gerek Atatürk ve gerekse O'nun en yakın arkada
şı înönü, Cumhuriyeti kendilerine amaç edinmişlerdi.
Türk Devletinin belli başlı vasfının cumhuriyet ola
cağım Anayasamızın 1 nci maddesi tanımlamıştır. 2
nci maddesi ise cumhuriyetin bir vasfının da, «Sosyal
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hukuk devleti» olacağını ifade etmiş ve sosyal hukuk
devleti anlamıyle Türkiye'de hukukun üstünlüğüne,
hukuk devleti esaslarını öngörmek suretiyle devletin
nizamını korumuştur.
Türkiye'de yasaların temelini teşkil eden ve nizam
koruyucusu bulunan meri Anayasamız, Türk Milleti
adına iki organın hareket edeceğini, iki organın tem
sil salâhiyetini kullanacağını ifade etmiştir. Bu organ
lardan birisi, Türk Milleti adına kanun yapma, kanun
kaldırmayı yasama erki olarak tavsif etmiş, ikinci bir
erk olarak yargı erkini kullanmıştır. Şu halde, Anaya
samız muhteva ve şümulü itibariyle Türkiye'de ilk
iki büyük erke kıymet vermiştir: Biri, «Hâkimiyet
kayıtsız şartsız milletindir» sözüne dayanarak, millet
adına yasama faaliyetinde bulunan Türkiye Büyük
Millet Meclisine, ikinci olarak da Türk Milleti adına
icrai adalet eden yargı erkine kıymet vermek suretiy
le bunları muhtevasında oluşturmuştur.
Bir hususu ifade etmek mecburiyetindeyim ki,
Cumhuriyetin kurulmasından bugüne kadar yargı er
kini temsil eden, yargı gücünün mümessili olan cum
huriyet savcılarına ve hâkimlerine hukukî, sosyal ve
iktisadî alanda gerekli olanakların tanınmamasının
cidden üzüntü ve ıstırabı içindeyiz.
Çok partili hayata girdikten sonra, bütün siyasî
teşekküller, yargı gücünün etkenliği üzerinde, yargı
gücünün Devletin temel yapısındaki durumu üzerin
de durmalarına ve kendilerine sosyal ve iktisadî ola
nakları tanıyacaklarını vaat etmelerine rağmen; ikti
dar mesuliyetini deruhte ettikleri zaman maalesef, en
ufak bir sosyal ve iktisadî olanağı tanımamışlardır.
Bu üzüntümüzü ifade etmeyi bir borç biliriz.
Muhterem arkadaşlarım; 1961 Anayasası, üç erk
kabul etmiştir. Bunlardan birisi erkleri/bir, toplu mür
talaa etmiş; idarî kaza yetkisi, adlî kaza yetkisi, bir de
askerî kaza yetkisi olarak bunları tanımlamış ve ayrı
ayrı özel kanunlarıyle hüküm altına almıştır.
Anayasamızın 132, 133 ve 134 ncü maddelerinde,
hâkimlerin, Türk mileti adına vazife ve mesuliyetleri
ni idrak etmek suretiyle, adaleti tevzi edeceklerini, bir
maddesinde mahkemelerin bağımsız olduğunu, Türk
milleti adına icra-i kaza edeceklerini ve diğer madde
sinde, ödenek ve aylıklarının özel bir kanunla tespit
edileceğini ifade etmiş ve Anayasamız bu maddelerin
de bu hükümleri toparlamış bulunmaktadır. 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanunun 1327 Sayılı Kanunla
eklenen bir madde gereğince, ek madde gereğince ve
gerekse 1 nci Maddesi gereğince hâkim ve savcıla
rın durumları memur statüsünde mütalâa edilmiş ve
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kendilerine 2556 sayılı Kanuna göre verilen . temsil
ödenekleri maalesef kaldırılmıştır. 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunun hükümlerine göre, 8 grup halin
de toplanan ve A'dan Z'ye kadar vazife ifa eden, bu
Devlet çarkını dönderen memurlara «İşgüçlüğü, işriski, temininde güçlük zammı» gibi bir ödenek, bir taz
minat tanınmasına rağmen; hâkimlere bu tazminatın
tanınması ile ilgili olarak Talû Hükümeti zamamnda
kabul edilen bir Kararnameyi Anayasaya aykırı ol
duğundan bahisle Ecevit Hükümeti iptal etmek sure
tiyle, bugüne kadar bir boşluğu dolduramamanın,
bütün siyasî gruplar olarak, hakikaten üzüntüsü ve ıs
tırabı içerisindeyiz.

zife görürler ve vazifelerini saat 17.00'de veya 18.00'
de bitirdiler mi kendi yuvalarına ve sosyal hayatla
rına dönerler; ama hâkim ve savcılar, fazla mesai
yapmalarına rağmen bugüne kadar kendilerine fazla
mesai ücreti ödendiği görülmemiştir.

HİKMET BALOĞLU (İçel) —~Bak hele... Öyle
değil.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Evet beyefendi,
Talû Hükümetinin kabul ettiği kararnameyi Sayın
Ecevit Hükümeti ayın 30'unda iptal etmek suretiyle
hukuk hayatımızda bir boşluk yaratmıştır.
BAŞKAN — Efendim, siz devam buyurun lüt
fen.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; Devletin yapısını teşkil eden, yargı gücünü
temsil eden Türk hâkim ve savcılarını hiçbir zaman
politik bir vasıta, politik bir şey olarak kullanmaya
imkân ve ihtimal yoktur. Çünkü, onlar Türk milleti
adına icra-i adalet ederler. Çünkü, onlar Türk mille
tinin mutluluğu, Türk milletinin saadeti için çalışır
lar. Onların bağlı olduğu Anayasa ve yasalardır; hiç
bir partiye, hiçbir siyasî teşekküle bağlı değildirler.

Türk mahkemelerine bir yılda intikal eden dava
ların sayısı 2 100 000'dir. 2 100 000 sayısını bulan bu
davaların altından kalkmak, bu davaları karara bağ
lamak, bu davaları sebebiyle vatandaşı huzur ve em
niyete kavuşturmak tahammülfersa bir şeydir.- Bu ba
kımdan, hâkimlerin bugüne kadar bu olanaklara, kavuşturulmamasını cidden üzüntü ile karşılamaktayız.

Muhterem arkadaşlarım, adaletin olmadığı yerde
huzur yoktur, adaletin olmadığı yerde can ve mal
emniyeti yoktur. Adaletin olmadığı yerde kargaşalık
vardır, anarşi vardır. Değişen ve gelişen hayat ko
şulları karşısında her memur zümresinde olduğu gi
bi, hâkimlerin sosyal ve iktisadî durumunu, bu geli
şen ve değişen hayat koşullarına uydurmak icap eder.
Hâkimin vermiş olduğu karar, Devletin hükümranlık
hakkına istinat etmektedir. Hâkimin vermiş olduğu
karar, vicdanla baş başa kalmak suretiyle vermiş ol
duğu karardır.
Bu bakımdan, hâkimlerin ve savcılarımızın ve bu
emsalde olan insanların durumunu biran evvel, bu
gün, Yüce Parlamentonun huzurunda, huzuruna ge
tirilen tasarıyı kanunlaştırmak suretiyle ancak bir hu
zura, güvene kavuşturulacağı inancını taşımaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa göre, bütün memurlar tayin edi
len mesai saatinin başlangıcından sonuna kadar va

Bugün bir hâkim, huzur ve güveni temin edebil
mesi için, adaleti tahakkuk ettirebilmesi için, adaleti
vatandaşın ayağına -götürebilmesi için gece gündüz
çalışmak mecburiyetindedir. Gece gündüz kendisine
intikal eden davaları karara bağlamak suretiyle vatan
daşı huzura ve emniyete kavuşturmak mecburiyetin
dedir.

Muhterem arkadaşlarım, yine bir hususu ifade et
mekte fayda mülâhaza ediyorum : Cumhuriyetin ku
rulduğu günden bugüne kadar bir kazada kaymakam
bulamayabilirsiniz, icabında kaza jandarma kumandansız idare edilebilir, icabında doktorsuz da idare
edilebilir^ ama bugüne kadar bir kazanın uzun bir
müddet (fiilî imkânsızlıklar dışında) hâkimsiz ve savcısız kaldığı görülmemiştir.
Hâkimin bilinçli olması gerekmektedir. Hâkimin
istikbâl ve geçim endişesinin olmaması gerekmekte
dir. Devletin temelinde yatan «Hukuk devleti» ilke
sini benimsiyorsak, benim kanım odur ki, Parlamen
to azaları mesabesinde hâkimlere gerekli olanağın
tanınması, iktisadî imkânların tanınması* zaruridir.
Çünkü, Türk hâkimi ve Türk savcısı devletin yapısını
teşkil etmekte, Türk Devletini ayakta tutabilmesi için
bütün gayretiyle, bütün imkânlarıyle çalışmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, bugün bir hâkim yalnız
kendisine verilen davaları rüyet etmek mecburiyeti
ile karşı karşıya kalmaz. Hâkimin daima okuması ge
rekmektedir. İlmî ve kazaî içtihatları takip etmesi ge
rekmektedir; kendisini ilme, içtihada ve bilgiye ver
mesi suretiyle maaşının yarısını tahsis etmesi gerek
mektedir. Kendisine bugüne kadar verilen imkânlar
maalesef sosyal yaşantısını devam ettirmeye kâfi ol
madığı için hâkimin, kendisine verilen paranın her
hangi bir kısmını, ilme ve irfana tahsis etmesine im
kân ve ihtimal yoktur.
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Muhterem arkadaşlarım, size bir anımı anlatmak
ta fayda mülâhaza ediyorum : Sene 1960, Urfa iline
bağlı Akçakale kazasında hâkimlik vazifesini ifa et
mekteydim. Bir keşif sebebiyle Suriye'nin «Deyrizur»
denilen Telebyat kazasına gittik, oradaki hâkimlerle
konuştuk. Sene 1960; 14 sene evvel oradaki hâkim ve
savcılarla konuştuğumuz zaman öğrendik; Suriye'deki
hâkim ve savcılar, bizim o senede almış olduğumuz
500 - 600 liraya mukabil, 2 800 - 2 850 lira almakta
idi ve devletin arabaları, devletin bütün imkânları
kendilerine tahsis edilmişti. Suriye o zaman demok
rasi ile idare ediliyordu. Bir de, 1973 senesinde bir
savunma yapmak için Suriye'nin Kamışlı kazasına
gittik; avukat olarak münasebet tesis edildi, oradaki
hâkimlerle görüştük 1973'te : Gördük ki, hâkimin al
mış olduğu maaş 1960'da 2 800 - 2850 lira idi ve
devletin arabası, davaya bakacak hâkimi daireye ge
tirmek suretiyle hâkimin mesai saatinin sonuna ka
dar bekleme vazifesini ifa etti.
Şunu ifade etmek istiyorum ki, yargı erki, haki
katen dünya hukuku karşısında, hukuk devleti anla
yışı açısından Türkiye'deki hâkimin, Türkiye'deki
savcının yasaya bağlılığı, Anayasaya bağlılığı diğer
devletlere nazaran daha fazladır.
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Devlet hizmetleri içerisinde adalet hizmetinin öne
mini uzun uzun anlatmaya hiç bir zaman gerek yok.
Tarih boyunca, devletleri güçlü kılan faktörlerin ba
şında adaletin, adalet tevziatının hakkı ile yapılması
meselesi başta gelen bir husus olmuştur. Bizde dahi,
adaletin tevzi edildiği müesseselerin girişlerinde veya
cephelerinde «Adalet Mülkün Temelidir» denilmek su
retiyle devlet hizmetleri içerisinde bu hizmetin önemi
belirtilmiştir.
Toplumun maddî refahı ve manevî huzuru ancak
adaletle mümkündür. Adaletin tevzii bir devletin içte
ve dışta itibarı için bir ölçüdür. Tevzi edilen adalet,
mutlak adalete ne derece yaklaşırsa, devletin içte ve
dışta itibarı o derece yüksek olur. Adaletin tevzii,
kanunlara dayanılarak, hâkimler vasıtasıyle gerçekleş
tirilir.
Hâkimin, adaleti lâyıkı veçhile, gönül doyurucu bir
şekilde tevzii edebilmesi için birtakım hususları mutla
ka şahsında toplaması lâzımdır. Hâkim bilgili ola
caktır, tarafsız olacaktır. Hâkimin bilgili veya taraf
sız olmsaı, âdil bir karar vermek için yeter mi? Yeter
li mi?
îlk bakışta, hâkimin şahsından gelen bu özellikler
açısından, «yeterlidir» denilebilir; ama değildir. Hâki
min âdil bir karar verebilmesi için bilgili olması, ta
rafsız olması yanında, onun maddî ve manevî imkân
larla teçhiz edilmesi lâzımdır. Maddî ve manevî im
kânlarla teçhiz edilmeyen bir hâkim, o hususlarla il
gili güçlüklerin altında ezildiği bir anda elbette âdil
bir karar verme imkânını bulamaz.

Yine bir anımı anlatmak istiyorum : NATO top
lantısına katılmak üzere İngiltere'ye, Londra'ya git
miştik; (Talât Doğan ve llyas Kılıç şahittirler) orada
Kraliçe bir resepsiyon vermişti, hepimiz iştirak et
tik; bakanların müsteşarları, umum müdürleri de gel
mişti. Hâkimlerin durumunu orada sorduk. Müste I
'
şarlar, tercüman marifetiyle «hâkimler devlet kadar
Bugün, hâkimin bilgili olmasını, şart olarak, âdil
zengin; devletin bütün sosyal ve iktisadî imkânları
bir karara mesnet gösteriyorsak, o hâkime, hükmü ve
hâkimin emrinde» şeklinde bize cevapta bulundular.
receği mahkemede mutlaka lâyıkı veçhile istifade ede
<a
bileceği bir kütüphane kurmak mecburiyetindeyiz. Bu
Gönül arzu eder ki, Türk hâkimini ve savcısını,
imkânı ona sağlamadıkça, elbette onun vereceği ka
Atatürk'ün de arzuladığı Batı uygarlığı mesabesine rarda belki bir eksiklik olabilir. Onun hizmet edeceği
getirelim.
binayı, çalışacağı odayı, oturacağı koltuğu ve üzerinde
yazı yazacağı masayı mutlaka, mesleğinin şanına lâyık
Yasa tamamen, koşullara, şartlara uygun olarak
hazırlanmıştır. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu I bir şekilde temin etmek mecburiyetindeyiz.
«Adalet mülkün temelidir» derken, bunu sadece
olarak bu yasaya müspet oy kullanacağız.
lafta
bırakmamalıyız. Buna aynı zamanda inanmalıyız
Parlamento azalarını ve Türk hâkim ve savcıla
ve inandığımızı da bu imkânları onlara temin etmek
rını saygıyle selâmlarım, teşekkür ederim.
suretiyle ispat etmeliyiz. Yine hâkimin âdil karar ve
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
rebilmesi için, onun içinde bulunduğu maddî sıkıntıla
rı bilmeliyiz, onun dertleri ile yakından alâkadar olma
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
lıyız. Çünkü, hâkim, mesleği icabı ketumdur. Siz onun
yın Şevket Kazan'da. Buyurunuz Sayın Kazan.
derdini deşmedikçe, siz onun derdini anlamak için ya
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN (Ko
nına yaklaşmadıkça o, derdini size kolay kolay döke
caeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri;
mez. Onun için onunla yakından ilgilenmek suretiyle,
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içinde bulunduğu maddî sıkıntıyı dertlerini tespit et
mek mecburiyetindeyiz. Bugün devlet hizmetinde çalı
şan birçok personelin aylıkları, ödenekleri, yan ödeme
leri, kimisini haddinden fazla tatmin edecek şekilde;
kimisini aynı ölçüde olmamakla beraber yine bir şey
ler vermek suretiyle karşılamaya çalışıyoruz Devlet
olarak. Bazı yerlerde bazı kimselere elbise konut mad
dî vasıtalar temin ediyoruz; ama bunun yanında hâ
kimin mesken meselesini daha hâlâ halledebilmiş deği
liz. Sokakları süpürenlere (hizmetini küçümsediğim için
böyle söylemiyorum) elbise temin ediyoruz; bazı mes
leklere elbise temin ediyoruz; fakat hâkimin cüppesini
dahi' maalesef temin edemeyecek kadar ihmalkârlık
gösteriyoruz. Bunlar, «Adalet mülkün temelidir» de
mek suretiyle adalete sadece sözle yakın olduğumuzun;
fiilen, bu konuda hakikaten ihmalkâr davrandığımızın
bir delilidir.
Bugün âdil karar vermesini beklediğimiz hâkimlerin
iş hacimlerini eğer inceden inceye tetkik edecek olur
sak, çektikleri sıkıntıyı daha iyi anlamaya imkân bu
luruz. 1960 yılı ile 1970 yılı arasında mahkemelerin iş
hacmi hakkında sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum:
1960 yılını esas aldığımız takdirde, 1970 yılında,
asliye ceza mahkemelerinin işi % 46; müstakil ağır
ceza mahkemelerinin işi ;% 42; mürettep ağır ceza
mahkemelerinin % 39; asliye hukuk mahkemelerinin
işi % 42; icra dairelerinin % 97; basın mahkemeleri
nin % 227; iş mahkemelerinin % 256 olmak üzere,
iş hacmi yükselmiştir.
Bu maddî imkânsızlıklar ve manevî huzursuzluk
lar yanında bir de bu iş hacminin yüksekliği, hâkim
lik mesleğini itibardan düşürmek değil, ilgiden ve alâ
kadan düşürmüştür. Bu ihmaller neticesinde hâkimlik
ve savcılık mesleğinden her gün birer ikişer istifalar
devam edegelmektedir. 5077 hâkim ve savcı kadrosu
nun, bu kanun tasarısını Meclise sevk ettiğimiz tarih
te münhali 666 iken, bugün 824'e çıkmıştır.
Şu halde, bu kanun tasarısıyle sağlanmak istenen,
önce bu istifa akımını, meslekten ayrılma akımım
durdurmaktır. işte, bu tasarı birinci olarak, bu mes
lek kadrolarındaki boşalmaları önlemek için sevk edil
miştir.
Bunun yanında, hâkimlik ve savcılık mesleğinin
böylesine ihmal edilişi, bu mesleğe girmek isteyenler
de de bir heves ve bir şevk bırakmamıştır. 1973 yı
lında iki imtihan açılmış, 1974 yılında iki imtihan
açılmış 500 hâkim adayı kadrosunda daha hâlâ 200'ün
üstüne münhal vardır. Bu, mesleğe ilginin, alâkanın
da azaldığını açıkça göstermektedir. İşte, sevk edilen
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bu tasarı, bu ilgiyi ve bu alâkayı artırıcı birtakım hü
kümler de getirmiş bulunuyor.
Muhterem arkadaşlarım, devlet personel rejimi du
rumumuzu hepiniz yakından biliyorsunuz. Bir türlü
istikran sağlanamamış olan bir personel rejimimiz
var. Bu personel rejimimizi müteaddit kanunlarla, ka
nun hükmündeki kararnamelerle ve yine Bakanlar Ku
rulu kararnameleriyle mümkün mertebe hizmetin özel
liklerini göz önünde tutarak, bu hizmetin karşılığı olan
maddî .imkânları saklamak istikametinde geliştirmeye
çalışıyoruz. Bunun üzerinde yapılan çalışmalar daha
ziyade 657 sayılı Kanun, 1327 sayılı Kanun üzerinde
çalışmalar şeklinde gözüküyor. Hâkimlerimiz ve sav
cılarımızla, (2556 sayılı Kanuna tabi olmaları dolayısıyle) devlet personel rejimimizin temelini teşkil eden,
(biraz evvel zikrettiğim) kanunlarla jlgilenildiği kadar
ilgilenemiyoruz. İşte bugün, bu ihmalimizin Yüce Mec
lis olarak âdeta telâfisine çalışacağımız bir fırsatla kar
şı karşıyayız.
Anayasamızın 134 ncü maddesi, hâkimlik mesle
ğinin bazı özelliklerini ve hâkimlik mesleğinin bazı
statü ile ilgili hükümlerini tespit ettikten sonra, bu
maddenin son fıkrasında, «Hâkimler, kanunda belirti
lenlerden başka, genel ve özel hiç bir görev alamaz
lar» diyor.
Hâkimlerin, Anayasa gereği, kanunlarda gösterilen
lerden başka hiç bir özel ve genel görev alamaması,
onları maddî imkânsızlıklar içerisinde de bırakmıştır.
Şu halde, hâkim için manevî huzursuzluk doğuran se
bepleri ortadan kaldırmamız gerektiği kadar, onların
maddî imkânlarını düzeltmek suretiyle maddî huzur
suzluklarımda (eğer malî açıdan sıkıntıları varsa, bu
malî açıdan söz konusu sıkıntılarını gidermek suretiy
le de malî durumlarını) düzeltmek mecburiyetindeyiz.
Bu bakımdan, 26 Ocak 1974 tarihinde ve 7801 sa
yılı Kararname ile hâkimler, savcılar ve bu meslekten
sayılanlara 800 ile 1400 lira arasında yan ödeme veril
mesi kabul edilmiştir. 31 Ocak 1974 tarihinde 7809 sa
yılı Kararname ile, biraz evvel bahisettiğim kararname
iptal edilmiştir. 26 Ocak 1974 tarih ve 7801 sayılı Ka
rarnameyi Talû Hükümeti çıkarmıştı. 31 Ocak 1974
tarih ve 7809 numaralı İptal Kararnemesini Ecevit Hü
kümeti çıkarmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Mil
lî Selâmet Partisi koalisyonu olarak, Talû Hükümeti
nin çıkardığı bu Kararnameyi iptal ederken elbette
bir gerekçeye dayanılıyordu. Dayanılan bu gerekçe,
Anayasamızın 134 ncü maddesine göre, hâkimlerimizin,
savcılarımızın ve bu meslekten sayılanların maaş ve
ödeneklerinin ancak kanunla temin edilebileceği hük-
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mü idi. Bu hükmün dolayısıyle bu Kararname 31 Ocak
1974 de iptal edildi.
Bu iptal kararının
hemen arkasından, bu
imkânın kanunla getirilmesi konusunda Adalet BaKanlığında çalışmalar başladı; komisyonlar kuruldu
ve yapılan bu çalışmalar neticesinde hazırlanan tasarı
henüz Yüce Meclisin tatile girmediği bir tarihte, yani
15 Temmuz 1974 tarihinde Meclise sevk edildi. Bu
tarihte Meclise sevk edilen bu tasarı Adalet Komis
yonunda müzakere edildi. Tasarının Bakanla* Kuru
lunda görüşülmesi sırasında, bazı yönlerinde, Adalet
Komisyonunda değiştirildiği biçimde kabul edilmesi
konusunda ısrarlarımız olmuştu; ama, tasarıyı ancak
o hali ile sevk edebildik. Onun için, üzerinde münaka
şa açmıyorum; fakat biz bu tasarının, nasıl olması lâ
zım geliyorsa o istikamette olması için çalışan Adalet
Komisyonundaki arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz
ki, o düzeltilmesi arzu edilen hususları aynen düzelt
mişlerdir.

Bunun için de sevk edilen tasarının 1 nci madde
sinde, hâkim adaylarının Hâkimler Kanununa göre
değil, 657 sayılı Kanuna göre mesleğe giriş derecesi
derpiş edilmişti.
Bunun yanında, hâkim adaylığı için askerlik ön
şartı kaldırılmıştı. Adaylık imtihanına giren hukukçu
kardeşlerimiz, askerliklerini yapmamış oldukları için
bir kısmı, hatta önemli bir kısmı, imtihanı kazansa bi
le adaylığa başlayamıyor. işte bu tasarıda adaylık ko
nusunda askerlik ön şartı kaldırılmak suretiyle bir ko
laylık da getirilmiş oluyor.
BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanız var.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunun yanında
avukatların mahkemelerde geçen staj süresinin hâkim
adaylığından sayılması meselesi var.
Yan ödeme konusunda tasarı % 30 bir yan ödeme
yi getiriyor; fakat bizim temel arzumuz, Adalet Ko
misyonunun ve onun arkasından Bütçe Plan Komis
yonunun kabul etmiş olduğu % 50'lik bir orandır.

Bugün Grup olarak savunmasını yapacağımız isti
kamette değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasın
da, tasarının yan ödeme ile ilgili olan maddesinin yü
rürlük tarihi 1 Mart 1974 şeklinde kabul edildi. Ancak,
Bütçe ve Plan Komisyonunda bu, 1 Mart 1975 şek
linde değiştirilmiş. Bu maddenin müzakeresi yapılır
ken, bu hususta da, Grupumuzun görüşünün Adalet
Komisyonunun kabul ettiği istikâmette olduğunu açık
lamak üzere yeniden her halde huzurlarınıza geleceğim.
Bu bakımdan, üzerinde daha fazla durmayı gerekli gör
müyorum.

Yine biraz evvel arz ettiğim gibi, tasarının bu ma*
lî hükümle ilgili yürürlük tarihinin de 1 . 6 . 1974 ta
rihli olması konusunda - birazdan okunacak - bir
önergemiz de vardır.

Tasarının özellikleri konusunda da sizlere kısaca
bilgi vermek istiyorum. Bunun biz hazırlayıcısı oldu
ğumuz için hangi eksiklikleri gidermek için neler ya
pılmıştır?

Vaktimiz dolduğu için ana hatlarıyle izaha çalıştı
ğım bu tasarının ve bunu gerektiren sebeplerin açıklığa
kavuşmasına yardımcı olmaya çalıştım.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına hepinize saygıla
rımı arz ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu, buyurunuz.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Gruplar adına söz vermeyecek misiniz?

BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanızı istir
ham edeyim efendim..

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına da söz vere
ceğim; söz vereceğim Sayın Köylüoğlu.
Buyurun Adalet Bakanı Sayın Mumcuoğlu.
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, Yüce
Millet Meclisinin çok değerli üyeleri;

Arkadaşlanm, görüşmeler devam ediyor. Görüş
melerimizi, sıralardaki görüşmelerinizi biraz daha pes
sesle yapmanızı istirham ediyorum; hatibi takip etmek
imkânım bulamıyorum. Teşekkür ederim.

Evvelâ naçiz bir mensubu olmakla da övündüğüm
mesleğimin mensuplarını ilgilendiren bir tasarıya, yü
ce kurulumuzun müzakere önceliği vermesinden dola
yı şükranlarımı ifade ederim.

Buyurun Sayın Kazan.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Aday kadroların
da mevcut boşlukları doldurabilmek için, her şeyden
evvel mesleği, hâkim adaylarına cazip hale getirici bir
takım hükümlerin şevkine zaruret hasıl olmuştur.

Vaktinizi fazla israf etmeden tasarı üzerinde kısa
sunuşlarda bulunmak isterim.
Tasarı gerçekten bugün için âcil çözüm bekleyen
başlıca 3 sorunu çözümlemektedir. Tasarının yasalaş
masında zaruret vardır. Tasarı benden evel konuşan 2

Yukarıda arz ettiğim gibi, aday kadrosunda mev
cut boşlukları giderebilmek...
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değerli arkadaşımız tarafından da ifade buyurulduğu
gibi, Sayın Ecevit Hükümeti tarafından Yüce Parla
mentoya sevk edilmiştir. Tarihleri Sayın Şevket Kazan
ifade ettiler; tasarının şevkinde gecikme vardır. Tasarı
nın Parlamentoya şevki 5 Temmuz 1974'tür ki, 6 gün
sonra Yüce Parlamento tatile girmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, geçen ve olanlar üzerin
de konuşmak vakit ziyamdan başka bir anlam taşımaz,
Evvelemirde bugün 800 bin civarında olduğu ifade
edilen ve çok hatalı olan bu rakam üzerinde duraca
ğım.
Tasarı, münhallerin bir an önce doldurulmasını
' sağlayacak olanaklar getirmektedir. Ondan sonra da,
gerçekten çok önemli bir sorunu çözümlemektedir ki,
o da, hâkim ve savcı kadrolarının kaynaklarında ve
üst kademelerinde, görülen azalma, ayrılma eğilimini
önleyici niteliktedir.
Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'mizde 634
yerde mahkemeler teşkilâtı vardır. Buna karşın, 4876
hâkim ve Cuhmuriyet savcısı kadrosu vardır. Yürür
lükte bulunan ve Cumhuriyet tarihimizle eşit olan 469
sayılı Yasaya göre, her kazada asliye mahkemelerini,
toplu hakimli mahkeme haline getirmek zorunluğundayız. Bunun artık ihmali caiz olmadığını ifade etmek
isterim. Tek hâkimlik mahkeme, vatandaş için, adalet
için teminattan yoksun görünür. Kanun, 469 sayılı Ya
sa asıl olarak, asliye mahkemelerinin bir reis ve iki
azadan kurulacağını ifade etmiş; ancak istisnaî ahval
de tek ve çift hakimli mahkemeler kurulabileceğini bu
yurmuştur. Bugün istisnaî durum kaide olmuş, kaide
istisna haline gelmiş. Toplu mahkeme, arz ettiğim gibi,
vatandaş için, adalet için teminattır muhterem arka
daşlarım.
Şimdi, biz kanunun kural şeklini, istisna halinde uy
guluyoruz, buna rağmen bine yakın noksan var di
yoruz; neden? Bunun üzerinde elbette durmak lâzım,
Arakdaşlanm, mevzu üzerinde, hele, mektup bir
yazı okunmazsa, elbette çok söz söylenir. Kısa kesece
ğim; hâkimlik mesleğini Anayasamızın buyrutlusu isti
kametinde şanına, şerefine lâyık veçhile ele almak
mecburiyetindeyiz.
Eski hukukumuzda hâkim; 3 (m), 3 (n) harfi ile va
sıflandırılmıştı. Hâkim; hâkim olacak, fehîm olacak,
müstakim olacak, metin olacak, emin olacak, mekîn
olacaktır.
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Nerede?
ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU
(Devamla) — Türkiye Cumhuriyetinde muhterem ar
kadaşım. Türkiye Cumhuriyetinde filhal bu vasıfları

11 . 2 . 1975

O : 1

kemaliyle haiz arkadaşlarım olduğunu size arz etmekle
müftehirim. (Alkışlar.)
Muhterem arkadaşlarım, her müesseseye, o mües
sesede çalışan insanlar ruh verir, insanlar vücut verir.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası şayanı şükür
dür, yargı erkine lâyık olduğu mevkii vermiştir ve
134 ncü maddesi, hâkimlerin aylık ve ödeneklerinin di
ğer haklarıyle beraber özel kanunla temin edileceğini
emretmiştir.
Bazı zevat der ki; «Diğer memurlar için de 117 nci
maddede aynı hüküm sevk edilmiştir.»
Hayır muhterem arkadaşlarım, 134 ncü madde dik
katle okunur, dikkatle tetkik edilirse, Anayasa vazıı,
bu kanunu yapacak olan kanun vazıına ayrıca bir
emir vermiştir, «Mahkemelerin bağımsızlığını nazarı
dikkate alarak bu yasayı düzenleyeceksin» demiştir.
«Mahkemelerin bağımsızlığı»; mahkemelerin ba
ğımsızlığı olmaz, hâkimlerin bağımsızlığı olur. Hâkim
lerin bağımsızlığı, yalnızca yasamanın, yürütmenin et
kisinden masun kılmak demek değildir hâkimi.
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Yassıada Mahkemesi hariç değil mi Sayın Bakan?
BAŞKAN — Sayın Eker, yerinizden müdahale et
mezseniz müzakere sükûnetle yürür efendim. Zaten
hakkınız da yok biliyorsunuz.
ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU
(Devamla) — Hâkimi, her halükârda ferda endişesin
den de, bugün endişesinden de uzak tutmak, onun kaza
hakkını kullanırken hür iradesini kemaliyle istimale
imkân verir.
Muhterem arkadaşlarım, bu konuda elbetteki çok
söz söylenir. Bugün huzurunuza gelen tasarı yasalaştı
ğı zaman, bugünkü sosyal ve ekonomik koşullar altın
da hâkimlerin tamamen refaha kavuşacağını düşün
mek hayalle uğraşmak olur. Ama bunun bir özelliği
var; ben hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı mesleğini,
hiç bir meslekle mukayese etmiyorum, her mesleğin el
bette kutsiyeti var, elbette özelliği var; her kamu hiz
metinin kendine has şerefi var; ama hâkimlik mesle
ğinin özelliği hiç bir meslekte olmaz.
İlk konuşmayı yapan değerli arkadaşım, D0311 âle
minden misâl verdi; Suriye'de kendileri hâkimlik yap
tığı zaman, bir hâkime, emsali Türkiye'de hâkimler
den iki üç misli malî imkân sağlandığını, kendilerine
ayrıca bazı olanakların da temin edildiğini söylediler.
Batı âleminde, hâkimlerin bu mevzuda çok müstes
na yeri vardır. Bir yerde okudum; Fransa'da, 18 nci
yüz yıl sonlarına doğru bir hâkimin kızı, bir parfüme-
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ri eşyası çalmış, mahkemeye sevk edilmiş; «Babam
fakir, hâkim, alamadı çalmaya mecbur kaldım» diyor.
Mazaret sayılmaz elbette; ama hâkimin kararının
şöyle olduğu söylenir : «Hâkimini terfihletmeyen ce
miyetin, hırsızlık yapan kızına ceza verme hakkı yok
tur.»
Arkadaşlarım, bu pek öğünülecek karar olmasa ge
rek; ama hâkimin mutlaka terfihi lüzumunu teyit eden
bir karar olarak mütalaa edilmek lâzım gelir.
Muhterem arkadaşlarım, tasarı Yüce Parlamento
nuza, yayımı tarihinde geçerli olmak üzerek sevk edil
miştir. Oysa ben, bu tasarının altında imzası bulunan
ve benden evvel konuşan Sayın Şevket Kazan'm,
1 . 6 . 1974 tarihinden geçerli olduğu vadini tazammun
eden tamimini son zamanda gördüm.
Ben tasarı ile bağlıyım. Çünkü Hükümetimiz özel
bir durum arz ediyor. Görevi alamadık, ayrı bir tasarı
sevk etmeye imkân yoktur. Biz geçen sene de aynı gö
revdeydik. 2556 sayılı Yasa yerine kaim tasarı, süratle
hazırlanabilir ve huzurunuza getirilebilirdi. Ancak, Sa
yın Kazan'ın da ifade ettiği gibi, bu tasarının şevkinde
bazı sakıncalar düşünüldüğü için geri kaldı.
Şimdi biz, Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu mad
desine göre, ancak sevk edilmiş olan bir tasarının de
vamı müzakeresini Yüce Parlamentodan arz ve ricada
bulunduk. Bir Hükümet üyesi olarak, Sayın Şevket
Kazan gibi içim rahat konuşamıyorum; ama ben, elbetteki hükümetlerin daimilik ilkesine istinatla diye
ceğim ki, Sayın Şevket Kazan,, Adalet Bakanlığından
ayrılmadan bir gün evvel yaptığı tamimde, hâkimlere;
«Ben size 1 Haziran 1974 gününden geçerli olmak üze
re ödenek sağlayan tasarıyı Meclise sevk ettim, Ada
let Komisyonundan da bu geçmiş, tasarı Bütçe Plan
Komisyonuna sevk edilmiştir.» demiştir. Binaenaleyh,
bu Hükümet taahhüdünün manası üzerinde durulma
ya, izniniz olursa, davet etmek isterim.
Keza miktarları da, bir Hükümet üyesi olarak, Ba
kanlar Kurulunda müzakere edilmeden tasarıya ilâve
imkânı olmadığından, Yüce Heyetin takdirine terk
ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, icap ettiği zaman tekrar, kı
sa sürelerle zamanınızı alacağım. Saygılarımı kabul
etmenizi rica ederim.
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BAŞKAN — Afedersiniz, ben anlayamadım ne
söylediğinizi; sayın Bakandan, soruyu ancak müzake
renin sonunda soracaksınız.
ALÎ SANLI (Burdur) — Müsaadenizle, Bakanın
s'iz almaktaki ısrarı, zannediyorum, Senatoda yapıl
ması gereken bütçe görüşmesiyle ilgili olduğu içindir.
Belki gidecekler, o zaman cevap veremezler.
BAŞKAN — Sayın Sanlı, soru sorma imkânımız
ve imkânınız ancak İçtüzüğe göre müzakerenin sonun
da bahis konusudur. Teşekkür ederim. Adalet Partisi Grupu adına Sayın "İsmail Hakkı
Koylüoğlu, buyurunuz efendim.
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY-""
LÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar;
Grupum ve şahsım adına hepinize saygılarımı ve
sevgilerimi arz ederim.
Adalet ve hâkim hakkında dünya kurulalıdan be
ri söylenmedik söz kalmamıştır ve ideal adalete yak
laşmak için de, bundan böyle söylenip duracaktır.
Ben bir meslek gayretiyle değil de, yakından bildi
ğim bazı hususları sizlere arz etmek için söz almış
bulunuyorum.
Adalet; Allah'ın emri, Peygamberimizin övdüğü
ve mülke temel saydığı bir kavramdır. Adalet her
kesçe saygı görmesi, kabul edilmesi, yerine getiril
mesi gereken yüksek bir duygudur. Adalet, yasaların
verdiği hakkı vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi ve
eylemidir. Adalet olmazsa toplum dağılır, adaletsiz
likte Devlet de yoktur.
Doğru ve çabuk adalet için baş unsur, hükmü
veren hâkimdir. Hâkim, insanların hayatları, malla
rı, hürriyetleri, en mukaddes hakları üzerinde tasar
rufta bulunur.
«Hâkim» kelimesinin asıl manası, akıllı ve bece
riklidir. Mecelledeki hâkim tarifini tekrar edecek de
ğilim. Yalnız, «Hâkim, kaygılı, tasalı, aç ve uykusuz
ken hükme yaklaşmasın» ilkesi vardır. Buna değin
mekle iktifa edeceğim.
Dünya kurulalıdan beri beşer zekâsı hukuk hâki
miyeti için mücadele etmektedir. Kanun hâkimiyeti
için, adaletin mülkün temeli olması için, bu mücade
le devam edecektir. Dünyadaki ve ülkemizdeki buh
ranların, anzaların temelinde bence bu davanın ne
denleri yatmaktadır. Adalet, uğrunda mücadele edi
len en mukaddes bir davadır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bu
yurun Sayın Sanlı,
Demokratik hukuk devletini, bütün hukukî ve
AL t SANLI (Burdur) — Efendim, Sayın Kazan'ırt
sosyal temelleri ile kurmak çabası ve gayreti içeriaçıklamaktan kaçındığı...
I sindeyiz. Yargı organlarına ve mukaddes bir vazife
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gören hâkim ve savcılara yapacağımız muamele ve
hizmetler bu husustaki gayret ve çabalarımızın ölçü
sü olacaktır.
Türk Anayasasına göre hâkimler, görevlerinde
bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vic
danî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Coğrafî teminat tekrar tanınmalıdır. Verilen te
minat hâkime değil, vatandaşadır. Bazı aksaklıklar
la teminatın kısılması bir bahane ve sebep olamaz.
Hâkimlik, mukaddes ve güç bir iştir. Meslek grup
ları içerisinde en fazla çalışan ve yıpranan hâkimdir.
Mesleğin 1 5 - 2 0 senesi mahrumiyet bölgelerinde ge
çer. Yaşayışında hâkimin, fedakârlık, feragat göster
mesi gerekir.
Devlete yapılan hizmetlerin hepsi kutsaldır. Ka
lemle yapılır, kılıçla yapılır, el emeği ile yapılır, göz
nuruyle, bedenle yapılır. Bütün bu hizmetler bence
kutsaldır.
Hâkim, tarafsız ve bilgili olmalıdır. Tecrübe, za
manla kazanılan bir haslettir. Hâkim, geçim ve gele
cek endişesinden uzak olrrîak gerekir. Anayasamız,
yargı yetkisini kullanan hâkim ve savcılara ayrı bir
önem vermiştir. Bunların hakları, nitelikleri, atanma
ları ve özlük işlerini ayrı bir kanunla düzenlemeyi
öngörmüştür.
Anayasamıza göre hâkimlerin aylık ve ödenekle
ri ayrı bir kanun mevzuu olmalıdır. Mesleğin, malî
ve sosyal imkânları bakımından cazip hale getiril
mesi şarttır ve gerekir.
Hukuk mezunlarının Devlet sektörünün her ye
rinde çalışması imkânı mevcuttur. Bu bakımdan avu
kat olarak, müşavir olarak, idareci olarak, daha bir
çok sektörlerde çalışabiliyor ve imkânlar daha fazla.
Görülen hizmet, meslekteki kıdem esaslarına göre
hâkimler arasında derecelendirme, tarafımdan, ko
misyonlarda ileri sürülmüşse de kabule şayan görül
memiştir.
Hâkim sınıfından olan bütün meslek mensupları
arasında adalet tevzii bakımından fark yoktur. Ana
yasa ve kanunlar ayrılık gözetmemiştir. Hizmeti bir
bütün olarak mütalaa etmek gerekir. Gaye, doğru ve
çabuk adalettir. Meslek mensuplarının hizmeti, bu
amaca yapılan katkıdan ibarettir. Sonuca, teşkilâtın
birlikte gayretiyle varılabilir.
' 900'e yakın hâkim ve savcı açığı vardır. 500 staj
yer kadrosu açıktır. Müracaatlar kâfi gelmiyor. Bu
kadar hukuk mezunu olmasına rağmen mesleğe rağ
bet azalmıştır ve azalmaktadır.
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Bunun nedenleri üzerinde durmak gerekir. Ye
tişmiş, tecrübeli hâkimler meslekten ayrılmaktadır.
Yargıtayda bugün 30'a yakın münhal mevcuttur.
Hâkim kolay yetişmiyor. Bir hukuk mezunu, as
kerlik, staj ve sair sebeplerle ancak sekiz senede hâ
kim olabiliyor. Hâkim ve savcı kadrosu Yargıtay da
hil 4 977'dir,
Adliye binalarının, adalete güveni ve saygıyı ar
tıracak şekilde olması lâzımdır. Doğru ve çabuk ada
let için değiştirilmesi lâzım gelen kanunlardan bahse
decek değilim. Görüşülmekte olan tasarı bu mesleği
cazip hale getirmek, doğru ve çabuk adaleti sağlamak
için atılan bir adımdır; boşalan kadroları doldurmak,
günden güne artan davaların doğru ve çabuk görül
mesini temin etmek için, gösterilen çabadan ve gay
retten ibarettir.
Tasarı, hâkim adaylığı için yeni esaslar getirmiş
tir. Yetiştirmek için mevcut sistem verimsizdir, de
ğiştirilmelidir. İşlerin çokluğu dolayısıyîe hâkimler,
stajyerlerle az meşgul olmaktadırlar. Bu işin muay
yen hâkimlere bırakılması daha verimli olur kanaa
tindeyim. Adayların tecrübeli hâkimlerden öğrene
cekleri çok şey vardır. Hâkime, gördüğü görevin öne
mine ve şerefine uygun aylık ve ödenek verilmesi ge
rekir.
Bunu bilen milletimiz, malî imkânlarının müsaa
de ettiği her zaman, bu ödeneği hâkimlere vermiştir.
Hâkimlerimizin de, bu hususu bildiklerini biliyorum.
Bunu bilen hâkimlerimizin, doğru ve çabuk adalet
için büyük gayret göstereceklerine inanıyorum. Dev
let ve millet olarak üzerimize düşeni yaptıktan son
ra, meslek mensuplarının davalarının çabuk görül
mesi için çaba göstermeleri gerekir ve bu vazifeleri
dir. Mesai saatlerine riayet etmeleri lâzımdır. Vatan
daş, hâkim ve savcıyı mesai saatlerinde vazife ba
şında görmek istiyor. Kararlar zamanında yazılma
lıdır. Bu husustaki şikâyetler yaygın haldedir. Halkla
münasebetler mesleğin istediği biçimde ve ölçüde ol
malıdır.
Müfettiş hâkimler eliyle yapılan teftişler etkili
olmuyor. Denetimin etkili hale getirilmesi lâzımdır.
Basının temerküz ettiği büyük merkezlerde müstakil
basın mahkemelerinin kurulması lâzımdır. Davaların
gecikmesi adalete güveni ve saygıyı sarsmaktadır.
Adaletin çabuk ve doğru tecellisi için başuıısur hâ
kim olmakla beraber, diğer unsurların da yerine ge
tirilmesi şarttır. Adlî zabıta biran evvel kurulmalıdır.
Adalet mensupları için meslek okulları açılmalıdır.
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Adalet personeline farklı maddî imkânlar sağlanma
lıdır. Adlî teşkilât bir bütün olarak harekete geçiril
melidir. Atılan adımların ümit verici olduğuna inanı
yorum. Bütün bunlara rağmen meslek mensuplarını,
adalet hizmetine bağlayacak her şeyin başında; ada
lete ve mesleğe karşı duyulan sevgidir. Eğer bu tut
ku yoksa netice almak zordur.
Hâkim de insandır, maddî ihtiyaçları olacaktır.
Asıl büyük ihtiyacı manevidir. Başarısı milletin ma
nevî desteğine bağlıdır.
Tasarıya Adalet Partisi Grupu olarak olumlu oy
vereceğiz.
Bu tasarının adliye mensuplarına, hâkimlerimize ve
savcılarımıza hayırlı olmasını dilerim.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bravo Köylüoğlu.
ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan hâkime
grupum ve şahsım adına mukaddes vazifesinde Al
lah'tan başarılar diler, hepinize saygılarımı, sevgileri
mi sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın
Kaya Bengisu, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA KAYA BENGİSU
(îzmir) -^ Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer
üyeleri;
Anayasamız ikinci maddesinde, Türkiye Cumhu
riyetinin her şeyden önce bir hukuk devleti olduğu
nu belirlemiştir. Bu hukuk devletinin bir bekçisi Yü
ce Parlamento ise, diğer bekçisi de hiç kuşkusuz ba
ğımsız mahkemelerdir. («Bravo» sesleri) Yasa yapan
ve yasayı kullanan bu iki saygıdeğer organın üyeleri
arasındaki ortak noktaya değinerek sözlerime, başlıyo
rum.
Bir devletin var olabilmesinin temel öğelerinden
biri, adaletin âdil bir şekilde dağıtılabilmesidir. Bunun
da başkoşulu, dağıtanların, yani hâkim ve savcıların
bağımsız olmalarıdır. Anayasamız yargı erkinin mil
let adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını sap
tarken, hâkimlerin de bağımsız olacağı ilkesini getir
miştir. Nitekim 132 nci maddesiyle hâkimlerin gö
revlerinde bağımsız olacaklarını açıkça belirlemiştir.
Hâkimlik mesleğini düzenlemek için çıkarılacak ka
nunlarda, bağımsızlık kuralının önde tutulacağı da
134 ncü maddede yenilenmiştir.
Anayasamızın, hâkimlik mesleğini genel hizmet
lerden ayrı gördüğü bu hükümlerle bellidir. Hâkim
lik mesleğinin içeriği, onu memurluktan ayırır, ayrı
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bir statüye sokar. Bunun için, hâkimlik mesleğine
özel hükümler getirilmesi, genel hizmetlerde çalışan
personelce istisnaî bir hüküm olarak nitelenmez ve
nitelenmemesi gerekir.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Hâkimler
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
bu kanun taslağı üzerinde görüşlerimizi belirtirken,
hareket noktalarımızı özet olarak böylelikle belirtmiş
bulunuyorum.
Tasarı, Anayasamızın öngördüğü bir hâkimler ve
savcılar kanununun tüm olarak düzenlenmesi için ge
çecek uzun sürede doğacak ve hatta doğmuş bulu
nan sakıncaları giderebilmek için, halen istifa etmiş
bulunan Sayın Ecevit Hükümetince Meclise sevk edil
miştir. Gerekçede açıklandığı gibi, yargı erkini millet
adına bağımsız olarak kullanacak hâkimin gerçek ba
ğımsızlığını sağlamak, hem de gecikmeden sağlamak
gerekmektedir. Zira adalet dağıtma alanındaki ufak
bir özrün, tek bir vatandaş üzerinde, bile olsa güveni
sarsıcı etkisi, devletin temel dayanağı olan vatandaş
güvenliğini sarsacağını, Parlamento üyesi olarak hep
biliyoruz.
«Bağımsızlık» kelimesi, düne karşın bugün daha
geniş anlamları kapsamaktadır. Bağımsızlık, yasal ba
ğımsızlığın yanı sıra, ekonomik bağımsızlığı, sosyal
bağımsızlığı, kültürel bağımsızlığı, hatta kişinin kendi
duygularına karşı bağımsızlığı gibi anlamlar da kapsamaktadr. Hâkimlik, savcılık, avukatlık yaparak, yani
adalet dağıtımına bilfiil katılarak bu Meclise gelmiş
arkadaşlarım aramızda çoğunluktadır. Bugün Anado
lu'da adalet dağıtmak için günlük çalışma saatlerine
sığdıramadıkları çalışmalarını, daktilo şeridinden tu
tun da müsfedde kâğıdına kadar en basit çalışma
araçlarından, sıcak bir çalışma yerinden yoksun olarak
sürdüren hâkim ve savcıları, hep görerek buraya gel
miş bulunuyoruz. Onların ailevî görevlerine, toplum
görevleri ve ilişkilerine kadar indiğimizde, adalet da
ğıtımı görevini noksansız olarak yerine getirme ça
baları içinde diğer görevlerini yerine getirememenin,,
normal ve uygar bir insan yaşamını sürdürememenin
huzursuzluğunu da taşıdıklarını kolayca görebiliriz.
Geçen günlerde bir hâkimin, bu huzursuzluğunu dile
getiren masum yazısını okumuş ve eski anılarınızı tazelemişsinizdir sanırım. Bu koşullar içinde çalışan
bir kimseye, sadece, «Sen bağımsızsın» demek yeter
mi?
Hâkimin ve savcının yukarıda özetlediğim huzur
suzluklardan da bağımsız olması ve bu bağımsızlı
ğın yasal koşullarınnı da, bizler tarafından hazırlan-
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ması gerekiyor. Bu tasarı bir bakıma bu çilekeş kim
seleri ekonomik bağımsızlığa eriştirmek için getiril
miştir. Gönül ister ki, Parlamentomuz hâkimlere ve
savcılara, Anayasamızın öngördüğü bağımsızlığı tam
olarak getirecek bir yasayı kısa zamanda tüm olarak
ele alabilsin. Çünkü sadece maddî olanaklar hazırla
mak, bağımsızlığı sağlamak için yetemez. Hiçbir hâ
kim yoktur ki, sadece maddî olanakları diğer bağım
sızlık koşulları arasında önplanda tutsun. Her biri ser
best olarak çalıştığında, devlet sektörünün kendilerine
sağladığı olanaklardan çok fazlasını bulabilecek olan
bu değerli insanların, sadece icra ettikleri mesleğin
kendilerine verdiği manevî huzur, manevî zevk ve şe
reften ötürü, bu insanüstü çalışma koşullarına katlan
dıklarını hep biliyoruz, ancak bu şerefi yüklenmeden
kendisine yeni bir hayat yolu çizmek durumunda olan
genç hukuk mezunları, avukatlık yapmak, müşavirlik
yapmak, yönetici olmak gibi olanakları yanında, dev
let sektörünün başka her yerinde çalışma olanakları
nın da bulunması karşısında, hâkimlik ve savcılık gö
revinin kendilerine yükleyeceği güç koşulları ve bü
yük sorumluluğu seçememekte ve bunun sonucu ge
cikmeden yürütülmesi gerekli adalet dağıtma alanı
günden güne boşalmakta, hâkimlik, savcılık gereksin
mesi karşılanamamaktadır.
Gerekçede açıklanan hâkim ve savcı kadrolarındaki boşluklar şayet bu sorun üzerinde ciddiyetle du
rulmaz ise, yıldan yıla kapanması çok güç olacak bi
çimde çoğalacaktır. Onun için tasarı, hâkimlerin ba
ğımsızlığını amaç edinirken, bu mesleğe özendirecek
tedbirleri de getirmektedir.
Bu görüşlerin ışığında C. H. P., gerek hâkim ve
savcıların bağımsızlığını kısmen giderecek, bu kimse
lerin içinde bulundukları bunalımları kısmen ortadan
kaldıracak, gerek genç elemanları bu mesleğe özen
direcek olan tasarıyı ilke olarak kabul etmekte, des
teklemektedir.
Şunu da belirtmek isterim ki, hâkim ve savcılar
için düşünülen huzursuzluğu giderecek tedbirleri alır
ken, parlamenter olarak bizlerin de huzur içerisinde
olmamız gerekirdi. Tasarıyı konuşan komisyonlardan
birisi, Anayasaya aykırı olarak kurulmamasını ve şe
kil üzerinde dahi titizlikle durulması gereken hâkim
ler hakkındaki tasarının da aynı titizlik içerisinde gö
rüşülmesini gönül isterdi, ama ne yazık ki, olamıyor,
bu huzuru duyarak bu kanunu görüşemiyoruz. Ge
rekçede açıklanan ilkeler açısından taraftan olduğu
muz bu tasarının komisyonlarda değiştirilen maddele
rinden birine değinmekle yetineceğim.
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Hükümet teklifinde, yasanın, yayımı tarihinde yü
rürlüğe grmesi istenmiş, Adalet Komisyonu yürürlük
maddesini, 1 . 3 . 1974 diye geriye götürmüş, Büt
çe Plan Komisyonu ise, 1 . 3 . 1975, gelecek tari
hini kabul etmiştir. İfrat ile tefrit arasında bocalamaktansa, esaslarına dikkat ederek bu konuyu düzenlemek
gerekmektedir. 26 Ocak 1974 tarihli Kararnameyle
bütün yargı organlarına, iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zammı verilmesi kararlaştırılmış idi,
demin de belirtildiği üzere. 31 Ocak 1974 tarihinde bu
Kararname iptal edildi ve açıklanması sırasında, bu
hakların 1 . 6 . 1974 tarihinde verilmesi için, Ana
yasa gereği bir kanunun getirileceği Hükümet yetkili
lerince söylendi. Nitekim 5 . 8 . 1974 tarihinde çıka
rılan bir kararnameyle, bütün memurlara 1 . 6 . 1974
tarihinden geçerli olmak üzere yan ödemeler verildi,
fakat hâkimler için bu konudaki kanun, yani bu ta
sarı 5 . 7 . 1974 tarihinde Meclise sevk edildi; ama
bildiğiniz nedenlerle ancak bugün görüşülebiliyor.
Binaenaleyh, bu kanunun hâkimlere getireceği fayda
ve diğer memurlarla eşitlik sağlamak
bakımından
1 . 6 . 1974 tarihinin yürürlük tarihi olarak kabul
edilmesinin yerinde olacağı kanaatimizi de belirtirim.
Bu tasarı dolayısıyle yirmi dakikaya sığdırabildiğimiz düşüncelerimizi C. H. P. Grupu adına sizlere
sunmuş bulunuyorum.
Saygılarımı yinelerim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bengisu.
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Mehmet Altınsoy'da.
Buyurunuz efendim.
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY
(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri;
2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve iki ek madde ilâve edilmesi hak
kındaki kanun tasarısı yüksek huzurunuzda müzakere
edilmektedir. Gönül isterdi ki, 2556 sayılı Kanunun
tadilâtı, huzurunuza sadece hâkim ve savcılarımıza
bir miktar maddî olanak temin edecek bir - iki mad
deden ibaret gelmemeliydi. Çünkü, Türk Milleti adı
na icraî hükmeden bağımsız hâkimlerin statüsünü
tanzim eden 2556 sayılı Kanunun aksayan tarafları,
sadece hâkimlerimize bir miktar daha maddî imkân
temin etmekten ibaret değildir. Ancak, huzurunuza
gelen kanun tasarısı içinde kalmak ve mevzuu dağıt
mamak için, bu husustaki görüşlerimizi, açıklayabile-
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ceğimiz bir imkânın temin edileceği zamana talik
ediyoruz.
Bu vesileyle arz edelim ki, şayanı şükran olan ta
raf, bu kanunun bir tasarı olarak gelmiş olmasıdır.
Hâkimlerimizin baskı grupu olarak parlamenterleri
zorlamak suretiyle çeşitli teklifler halinde getirmek
yerine, kendi sıfat ve vekârlarına yakışır şekilde sü
kûtu ihtiyar etmeleri, ancak hükümetlerin mevcut
hatayı ıslah için bunu bir tasarı olarak getirmiş olma
ları şayanı şükrandır.
Personel rejimimizdeki karmaşıklığın bir azizliği
olarak, hâkimlerimize evvelce tanınmış olan maddî
imkân sonradan ortadan kaldırılmıştı. Bu tasarının;
alınmış hakkın iadesi, bir nevi hatayı tamir mahi
yetinde olması bakımından da, huzurunuza getirilme
sinin zarureti var idi. Aslında, benden evvel konu
şan değerli arkadaşlarım ve bilhassa Sayın Bakan,
tasarının herşeye rağmen gecikmiş olduğuna işaret
ettiler. Ben üzerinde ayrıca durmak istemiyorum.
Türk Milleti adına icraî hükmeden hâkimlerimizin
statüsü elbette kendilerine bir miktar maddî olanak
temin eden bir iki maddenin ıslahıyle mümkün olma
yacaktır. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik ve
sosyal koşullar, hâkimin de insan olması nedeniyle,
elbette ki hâkim ve savcılarımızın maddî imkânlarını
düşünmeye bizi zorlamaktaydı. Bu bakımdan, kanu
nun Meclise gelmesi bir hakkın teslim edilmesi mahi
yetindedir. Ancak, hemen ilâve edeyim ki, bu kanun
la temin edilen maddî imkân, arzu edilen istikamette
hâkim ve savcılarımıza bir maddî refah, bir maddî
huzur da getirmeyecektir. Bu, içinde bulunduğumuz
ekonomik ve sosyal şartların bir tabiî neticesidir. An
cak, «Hiç yoktan iyidir» deyip, banımla teselli olmak
düşmektedir yüce hâkimlerimize.
Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısını temel
prensip olarak müspet mütalaa etmekle beraber, biz
ce eleştirmeye değer bulduğumuz bir iki noktaya işa
ret etmek istiyorum.
Evvelemirde geçici 1 nci madde (ki, yeri gelince
imkân bulursam tekrar arz edeceğim) «iş güçlüğü, iş
riski ve teminindeki güçlük» adı ile hâkimlerimize
bir tazminat vermenin; bu sıfat altında verilmiş ol
masının bendeniz aleyhindeyim.
Hâkimlik mesleği, şerefli bir meslektir. Şüphesiz
bütün kamu hizmetleri şerefli bir hizmettir; ancak,
âmme hizmetleri içerisinde adalet hizmeti bir müm
taz yer işgal eder. Adaleti tevzi ile meşgul olanlar da
mümtaz kişilerdir. Bu imtiyazın sahibi olan kişi
lere, bütün kamu hizmetlilerine hemen hemen çeşitli
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kararnamelerle tanınmış olan iş riski, iş güçlüğü gibi
zorlama suretiyle ihdas edilmiş sıfatlarla maddî im
kân temin edilmesini doğru bulmamaktayız. Hâkim
lere, hâkimlik mesleğine yakışır bir sıfatla bu para
yı vermiş olsaydık, çok daha isabetli olurdu kanaatin
deyim.
Muhterem arkadaşlarım, tasarının hâkim stajyerleriyle ilgili kısmında, fiilî askerlik hizmetlerini yap
mamış olanlara da bir mahzur olmadığı takdirde,
stajyer hâkim olmaları olanağı tanınmış olması büyük
isabet kaydeder. Çünkü, Hukuk Fakültesinden mezun
olan gençlerimiz, ne zaman askere gidecekleri belli
olmadığı için bazan 3 sene, bazan 4 sene beklemek
tedirler. Gerekçede bahsedilen 1 000'e yakın kadro
noksanlığı da", zannediyorum ki, bu askerlik zaruretin
den doğmaktadır. Tasarının bunu bertaraf etmiş ol
ması, bu kadroların dolması bakımından büyük bir
adım olacaktır kanaatindeyim.
Ayrıca, yürürlük maddesindeki «1 . 3 . 1975 ta
rihinden başlar» hükmünün, benden evvel konuşan
kıymetli hatip arkadaşlarımın dokunduğu gibi isabet
li olmadığı kanaatindeyiz. Bu hususta diğer sayın
parti temsilcileri arkadaşlarımızla beraber verilmiş bir
önergemiz vardır. Bu tarihin 1 . 6 . 1974 olmasın
da isabet görmekteyiz; yeri gelince bunun da gerek
çelerini arz edeceğiz.
Bu eleştirilerimize rağmen, temel prensip olarak
bu tasarının hâkimlerimize ve savcılarımıza yeni bazı
imkânlar temin ettiği kanaatindeyiz. Bu bakımdan
müspet mütalaa ediyoruz. Neticesinin camiaya hayır
ve uğur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmsoy.
Tasarının tümü üzerinde grupları adına görüşme
ler bitmiş bulunmaktadır. Şahısları adına söz alan sa
yın üyelerden söz sırası İstanbul Milletvekili Sayın
Fatma Güîhis Mankut'ta.
Buyurunuz, görüşme süreniz 10 dakika efendim.
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sayın
Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri;
Hâkimlerimiz ve savcılarımız için böylesine bir ka
nun tasarısının getirilmesini öngören Hükümetimiz ve
şahsım adına; savcılarımızın, hâkimlerimizin içinde bu
lunduğu şartlar ve hâkim ve savcı mesleğinin Türkiye'
mizdeki önemi; hâkimlerin, savcıların vazife görürken
tutumları ve bu tutumları içerisinde hâkim ve savcıla
rımızın çalışma imkânlarına sahip olup olmadıkları ve
bunun yanında maddî olanakları olup olmadığı husu
sunu burada bir nebze ifade etmek istiyorum.
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«Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» der Ana
yasamız ve Anayasamızın bu hükmü gereğince mille
tin bu egemenliği ayrı ayrı üç organ tarafından kulla
nılır: Yargı organı, yasama organı ve yürütme organı.
Yargı organı; Türkiye'mizde büyük bir özgürlük
içerisinde, önüne gelmiş olan her türlü davayı ve her
türlü ihtilâfı hiçbir şekil ve surette, hiçbir baskının
altında kalmaksızın, adaleti en iyi tecelli ettirmek için
gayret sarf eden ve adaleti en iyi şekilde tecelli ettiren
bir müessesedir.
|
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Binaenaleyh, diğer kesimler böylesine teşkilâtlan
mak suretiyle haklarını alabildikleri halde; hâkimliğin
vakarına yakışır, hâkimliğin ciddiyetine yaraşır ve hâ
kimliğin faziletini her zaman için gösterir davranışla
rın içerisinde bulunan değerli hâkim ve savcılarımız,
herhalde ayağa kalkıp da; «Biz de teşkilâtlanalım, bi
zim de haklarımız, bizim de maddî imkânlarımız şu
şekliyle bize verilsin» diyemezlerdi ve Türk hâkimle
ri hiçbir zaman böyle bir davranışın içine de girmezler.

Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, birtakım
dertlerin ve eziyetlerin içerisinden gelmiş olan değerli
Toplumumuzun sağlıklı, başarılı bir toplum olması j arkadaşlarım, gerek mahkemenin huzuruna çıkmış ve
ve adaletin zamanında, tarafları kuşku içinde bırakma- I gerekse kendileri bizzat avukat olarak görevlerini
yacak bir biçimde tecelli etmesi, her şeyden önce ihti
mahkemelerde ifa eden arkadaşlarımız gayet iyi bilir
lâfların taraflar arasında, mahkeme huzuruna gelmiş
ler ki, toplumumuzun bu şartlarında nüfusumuz herolan kişilerin güvencesini ve teminatını sağlamak ola
gün daha fazla artmaktadır. Artan nüfusun karşısın
caktır.
da ihtilâflar ise, % 15-20 nispetinde fazlalaşmakta
dır. Bir hâkimin önüne gelen dava dün 20 ise, bu
Her türlü maddî ve manevî etkenden masun kalacak
gün 50 davaya bakmak durumundadır. Arkadaşları
biçimde, hâkimlerin maddî imkânlara ve manevî hu
mız zaman zaman derler ki, 2,5 sene bir davanın pe
zura kavuşturulması için, 1973 senesinde Sayın Talû
şinde koştum, neticeiendiremedim; üç sene bir dava
Hükümeti zamanında, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi
sürdü, 10 sene bir dava sürdü... Bizler de meslekten
Güven Partisinin Koalisyonu devrinde, yan ödemeler
olarak cidden, 5 sene süren, 10 sene süren davaları
den ve iş güçlüğü, iş riski teminindeki güçlük zammı |
biliyoruz; ama bütün bu davaların böyle uzaması,
gibi ödeneklerden mahrum olan hâkimlerimize ve sav
adaletin çabukluk ilkesinden uzaklaştırılmasının ne
cılarımıza bu ödeneklerin verilmesi hususu bir karar
deni, bugün hâkimlerimizin, bu çok sayıdaki davaya
name ile tespit edilmiş ve hâkim ve savcılarımıza bu
girip, bu çok sayıdaki davaya eğilebilme ve kendi
ödenek verilmişti.
lerini o davaların üzerine verebilme gücünden yoksun
Fakat bilâhare, Sayın Ecevit Hükümeti tarafından,
olmasıdır.
hâkimlerimizin ve savcılarımızın kanun teminatı altına
İnsan, ancak karnı tok olduğu zaman çok rahat
alınabilmesi esbabı mucibesinden hareket edilerek iptal
çalışır,
ama şahıs ki karnı acıkmıştır, bir saat geçer,
edilen kararnameden sonra, hemen acele olarak
iki
saat
geçer, aman yemek yiyeyim de, ondan son
4 . 6 . 1974 tarihinde, ben bu kanun teklifini. Yüce
ra
çalışayım,
der ve çalışamaz. Ailesi içinde huzur
Meclise vermiştim. O zamandan bu zamana bu kanu
suz olan, toplum camiasında en ulvî ve en kutsal mes
nun böylesine ivedilikle ele alınmış olmasından dola
lek olarak görülen hâkimlerimizin, maddî sıkıntı içe
yı da cidden büyük bir memnuniyet içerisindeyim.
risinde bulunmaları, hem seslerini çıkarmamaları,
Ancak, yıllardan beri toplumumuzun gerek işçi ke
hem de o ezikliğin içerisinde yıpranmış olmaları so
siminde, gerekse memur kesiminde çeşitli şekillerle
nucudur ki, pek tabiî olarak davalara lâyıkı veçhile
teşkilâtlanmanın olduğu, işçi kesiminde meydana gelen
bakabilme imkânını da bulamazlar ve bir hâkim, ha
teşkilâtlanmaların sonucunda gerek toplu sözleşmelerle,
kikaten maddî imkânlara sahip ise ve 40 davaya ra
gerek asgarî ücretleri tayin ve tespit etmekle ve ge
hatlıkla bakıyorsa, maddî imkânlardan yoksun olan
rekse toplu sözleşmelerde yapılacak olan kıdem tazmi- I bir hâkim, 20 davayı zorla götürebilme imkânına sa
natlarının artırılması suretiyle işçilerimiz maddî im- I hip olur.
kânlara kavuşturulmuş. Yine memur ve Devletin diğer j
Bütün bunların hepsini nazarı itibara alarak; ada
kesiminde çalışan kamu görevlileri, çıkarılmış olan
letin yalnız mülkün temeli değil, adaletin insanlığın
kararnamelerle, ki son çıkarılmış olan 12 sayılı Karar
temeli olduğunu, adaletin namusun temeli olduğunu,
name ile bu yan ödemelere ve bütün maddî imkânlara
adaletin faziletin temeli olduğunu ve adaletin bütün
kavuşturulmuş olduğu halde, hâkimlerimizin ve sav
cılarımızın 12 sayılı Kararnameden de istifade ettiril- I bunları içerisine almak suretiyle mülkün temeli oldu
memiş olduğunu görmüş bulunuyoruz.
I ğunu kabul eden Yüce Meclisimiz, şu şekli ile hâkim-

— 527 —

M. Meclisi

B : 37

lerimizin adaleti tecelli ettirebilmeleri, hâkimler hak
kında hiç kimsede en ufacık bir kuşkunun, olmaması
lâzım gelir ki, bir toplum medenî bir toplum seviye
sine erişmiş olsun.
Eğer bir toplum hâkimlerini bir kenara iter «ada
let nasıl tecelli ederse etsin» derse; toplum bünyesi
içerisindeki fertlerin, hâkim karşısına gidip de almış
oldukları neticenin karşısında üzüntüye, ıstıraba düş
müş olmalarını nazarı itibara almaksızın, o toplumda
küskünler, hâkimlere inanmayanlar, hâkim kararları
na itimat etmeyenler bulunursa; (egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir) egemenliği millet adma kullanan
yargı organını teşkil eden hâkimlerimiz, millet namı
na görev yapan hâkimlerimiz böylesine zan altında
kalırsa, bu; milletin kendi kendisini inkâr etmesi de
rnek olur.
Binaenaleyh, değerli arkadaşlarım, hâkimlerimi
zin bu ıstıraplarını bile bile buralara geldik. Değerli
arkadaşlarıma, Anayasamızın 134 ncü maddesi, hâ
kimlerimizin yaşantılarının ve sosyal güvenliklerinin,
her türlü haliyle bir kanunla düzenleneceğini öngör
müştür. Ve bu kanunu düzenlemek görevinin de, bu
değerli Meclise verilmiş olmasından dolayı, ayrıca
bir huzurun içerisinde bulunuyoruz.
Hâkimlerimizin ve savcılarımızın, hâkim ve sav
cılık görevi yapan diğer idarî memurlarımızın yan
ödemelerini ben getirmiş olduğum kanun teklifinde
% 60 olarak getirmiş idim. Bence, gönül arzu eder
ki, bir değerli arkadaşım da biraz evvel ifade ettiler
«Hâkimlerimize böylece yan ödeme değil, onların va
karına daha çok yaraşır bir biçimde bir kanun tek
lifi getirmeliydik» dediler; ama Anayasanın hükmü bu
olduğuna göre, Anayasa çerçevesi içerisinde getirmiş
olduğumuz bu kanun teklifimizde % 60 olan mik
tarı, Komisyonumuz % 50'ye indirmiştir...
BAŞKAN — Efendim süreniz bitiyor Sayın Mankut.
FATMA GÜLHİS MANKUT (Devamla) — Bir
dakika rica edeceğim.
Bir hususu da belirtmeden inmek istemiyorum.
Değerli arkadaşlarım, hâkimler arasında bir ayrıca
lık "yoktur. Askerî hâkim ve savcılarımızla, sivil hâ
kim ve savcılarımız arasında, bu Yüce Meclisin bir
ayrıcalık yaratmadan, bu kanunu usulüne uygun şe
kilde çıkaracağına inanıyorum.
Tümü üzerinde yapmış olduğum bu görüşmede şu
hususu da belirteceğim. Bir istisna maddesi konmuş
tur burada. Bu istisna maddesi «357 sayılı Kanundan
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istifade eden askerî savcı ve hâkimlerimiz bu Kanun
hükmünden istifade edemezler» şeklinde idi. Bunun
konuşunun sebebi ise, 12 sayılı kararname ile aske'rî
savcı ve hâkimlerimizin bu yan ödemeleri, iş riski,
teminindeki güçlük zammı ve iş güçlüğünü almaları
nedeniyle idi.
Halbuki benim gönlüm arzu ediyor ki; askerî hâ
kim ve savcılarımız da bu kanununun kapsamına gir
sinler, onlar da kararnamenin dışına çıkıp, kanun
kapsamı içinde daha güçlü, daha kuvvetli bir temi
natın içinde olsunlar. O istisna maddesini kaldırmak
suretiyle oradan, 12 sayılı kararname ile, zannediyo
rum 1 . 6 . 1974 tarihinden itibaren almış oldukları
yan ödemeler iptal edilip ve bu kanununun bu hük
münden istifade etmeleri de eğer burada hükme bağ
lanır da kanun bu şekliyle çıkarsa, askerî hâkim ve
savcılarımız ile sivil hâkim ve savcılarımız arasında
hiç bir ayrıcalık olmamış olacaktır ve hiçbir zaman
birbirlerine; «O bu kadar alıyor, bu bu kadar alı
yor» gibi bir serzenişte de bulunulmamış olunacak
tır.
Kanunun tarihi 1 . 3 . 1974 diye getirilmiştir.
Bu hususta vermiş bulunduğum bir önerge vardır :
Bu tarihi, 1 . 6 . 1974 olarak düzeltmek istiyorum.
İnşallah, Yüce Meclisimizden bu da bu şekilde diğer
memurlarınkine uygun olarak çıkar.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder, Yüce
Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mankut.
Söz sırası Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın
Sayın Sanlı, buyurun efendim.
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri;
Anayasanın 7 nci maddesi temel bir kural koy
muştur : «Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılır.» Buna uygun olarak 134 ncü
madde : «Hâkimlerin nitelikleri, haklan aylık ve öde
nekleri ye diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsız
lığı esasına göre düzenlenir» şeklinde konuya ilişkin
espriyi çerçevelemiştir. Yani, hâkimler, bağımsızlık
larını asgarî ölçüde koruyacak bir kanunla düzenle
necek aylık ve ödeneği alırlar. Mahkemelerin esas
ve temel öğesi hâkimlerdir. Mahkemelerin bağımsız
lığı, hâkimin bağımsızlığı ve güvencesi ile özdeşleşir.
Anayasamızın geçici 7 nci maddesi; hâkimlerin
ödenek, maaş ve kadro, özlük haklarına ilişkin yasa
nın en geç iki yıllık süre içinde çıkarılmasını emret
tiği halde, bugüne dek bir yasa çıkarılamamıştır ve
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bu yüzden hâkimler saygınlıklarından çok şey yitir
mişlerdir.
Elimizdeki kanun, 1934 tarihli ve 2556 sayılıdır,
tek parti döneminin bir ürünüdür. Çok partili bir dö
neme geçişte, bir ara, günün iktidarları, tek parti
döneminin de ötesinde ve gerisinde hâkimlerin bağım
sızlıklarını büyük ölçüde kaldırmıştı. 1961 Anayasa
sı ile yargı organına demokratik hukuk devletinin
gerektirdiği ölçüde bağımsızlık sağlanmıştır. Tabiî,
buna uygun olarak 2556 sayılı Kanun yer yer iptal
edilmiş, değiştirilmiş günün koşullarına ve Anayasa
gereklerine uydurulmaya çalışılmıştır.
Konu ile ilgili bir işlemin sakıncalarına değinme
den geçemeyeceğim.
Talû Hükümeti - Sayın Oğuz tarafından ileri sü
rüldüğü gibi - giderayak 26 . 1 . 1974 tarihinde hâ
kimlerin ödenekleriyle ilgili bir kararname çıkardı.
Değerli milletvekilleri; hâkimlerin özlük hakları
na ilişkin yürütme organının bu yaklaşımı, son dere
ce tehlikeli bir yaklaşımdır. Anayasanın 64 ncü mad
desine göre «Belli konularda Bakanlar Kuruluna ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir»
hükmünden ve sadece bu hükümden yararlanarak
yargı organına ilişkin düzenlemeler yapılabilecek mi
dir?
Bir dönemde Millet Meclisinin kendi içinden çı
kardığı ve yargı yetkileriyle donattığı organ için mil
letvekilleri yargılandı. Şimdi bundan daha aşamalı
olarak yürütme organına böyle bir düzenleme yetki
si verilebilecek midir? Asla. Anayasanın temel hü
kümleri ve özellikle Anayasanın konuya ilişkin 134
ncü maddesi açık olarak buna engeldir. Bunun maze
reti olarak «Özel kanun çıkarmaya vakit yoktur, hâ
kimler yararlansın dedik ve Hükümet olarak karar
verdik» derseniz, yarın başka bir iktidar, hâkimle
rin elinden bazı haklan almak için aynı metodu kul
lanabilir.
Sayın Ecevit Hükümeti çok yerinde olarak son
derece süratle - beş gün sonra - Anayasaya uygun
bir geleneğin kurulmasına yönelik bir kararla bunu
iptal etti. «Hâkimlerin bağımsızlığı» diyoruz, ekono
mik bağımsızlık gerçek bağımsızlığın temel koşuludur. Hâkim bu nedenle bağımsız değilse, bağımsız
mahkeme de yoktur. Hâkimler bağımsızdır veya ka
nunla bağlıdır demek yetmez. Bu tür hükümler hem
demokratik ülkelerde, hem antidemokratik, faşist ve
komünist ülkelerde vardır, ama, hiç de bağımsızlık
yoktur. Yargıya yeterince güç ve bağımsızlığın sağ
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lanması veya diğer bir tabirle, hâkimlere bağımsız
lık sağlanması bir ayncalık değil, halk için kabul
edilmiş bir güvencedir. Geçim kuşkusu olan ve gele
ceğinden yeterli güvence duymayan, yargı için salo
nu ve oturacak odası vesair birçok araç ve gerecin
den yoksun bir görevlinin adalet dağıttığından bahsolunamaz. Bunun üzerinde edebiyat yapmak anla
mına gelen gerçekleri uzatmak istemiyorum. Nitekim
tasarının gerekçesinde, «4 977 hâkim kadrosunun
660'ı ve 500 aday kadrosunun da 316'sı boş» denil
mektedir. Bu bir çöküntüdür, kurumda bir erazyon
vardır. Anayasanın üç temel organından birinde çö
küntünün varlığı, rejimin rahatsızlığına götürür. Fa
kat, bütün ,bu olumsuz koşullara rağmen, demokra
tik rejimimizin işleyişine ve hukuk Devleti yolunda
ki gelişmelere hâkimlerimizin şerefli katkıları olmuş
tur.
Değerli arkadaşlarım; hâkimlerin maaşlarının ve
ödeneklerinin artırılması ile ilgili olarak, İngiliz Par
lamentosunda geçen bir diyalogu anlatmakta düşün
celerimi yansıtmak bakımından yarar olacağını sanı
yorum. İşin bir diğer tarafını, zülfüyara dokunsa da
hi, anlatmakta yarar var : O tarihte milletvekili maaş
ve yolluklarının bir yıllık tutarı bin sterlindir. Hâ
kimlerin maaş ve yolluklarının bir yıllık tutarı ise
beş bin sterlindir. Hükümet üç bin sterlinlik bir ar
tırma için öneri getirmiştir. Churchill tasarıyı sunar
ken; hiçbir tasarıyı millî menfaatler bakımından âcil
ve lüzumlu olduğuna bundan daha fazla kuvvetle
inanarak savunmadığını söylemiş ve devam ederek;
«Onlara, bu, yalnız bilgi ve seciyelerinin, büyük hiz
metlerinin karşılığı için değil, hâkimlerin yaşama ve
hareket tarzı alelade insanlardan çok daha sıkı ve
sert sınırlara tâbi olduğu için» diyor, sonunu bir espiri ile şöyle tamamlıyor : «Derby at yarışından ge
lir sağlayan bir başyargıç hakkında herkes ne düşü
nür?» diye sorduktan sonra da kendine has üslubu
ile «İngiltere'de bu yarıştan para.kazanan bir baş
bakan da görülmüş > diyerek bağlıyor.
Değerli arkadaşlarım; idari, sağlık, teknik perso
nel şeklinde gelir gruplarının yaşama standartları açı
sından bu meseleye yakîaşılamaz. Atlee'nin, o günün
İşçi Partisi lideri ve muhalefet partisi lideri olarak,
bu tasarı ya karşı dediklerini de aynen belirtmekte ya
rar var. Atlee, «Bu zaman gerçekte bir tasarruftur.
Çünkü, yanlış karar veren ehliyetsiz hâkimler, ka
munun da, hususî şahısların da muazzam israflara
katlanmasına yol açar.» diyerek kitle polemiğine git
mekten kaçınmıştır.
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Anayasa hükmünün realize edilmesi, hizmetin sos
yal prodüktivitesinin sağlanması bakımından bu tasa
rı gereklidir. Tasarıyı eleştirimize açık olan birkaç
temel noktaya girmek, vaktimizin kısalığı nedeniyle
mümkün değil. Maddelere geçildiği sırada belirtme
fırsatı bulacağım. Tasarı hâkimlere ve Yüce Meclise
hayırlı olsun.
" BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı.
(C. H. P. sıralarından alkışlar).
Böylece tasarının tümü üzerindeki müzakereleri
tamamlamış bulunuyoruz.
Sayın Ilyas Kılıç, bir soru tevcih etmişsiniz Sa
yın Hükümete. Ancak, Başkanlık, sorunuzu birinci
madde ile ilgili görüyor. Müsaade ederseniz, izin ve
rirseniz birinci maddeden sonra....
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Maksat sorunun ce
vaplandırılması efendim, hay, hay.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Maddelere geçilmesi hususunu Yüce Heyetin, ona
yına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
DAVUT AKSU (Kars) — Oybirliği ile desene
Sayın Başkan.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oybirliği ile.
BAŞKAN — Oybirliği ile efendim, affedersiniz.
Birinci maddeyi okutuyorum efendim.
2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde eklenmesi
ne dair Kanun tasarısı
Madde 1. —2556 sayılı Hâkimler Kanununun
2 nci maddesi aşağıdaki" şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Adaylar, Devlet Memurları Kanu
nundaki Genel idare Hizmetleri sınıfına dahil olup,
hâkimlik ve savcılık sınıf ve derecelerine dahil değil
dirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz
isteminde bulunulmamıştır. Şahısları adma; Sayın İs
mail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Ali Sanlı ve Sayın
Memduh Erdemir söz isteminde bulunmuşlardır.
Söz sırası Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, bu
yurun.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Ali Sanlı?..
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ALİ SANLI (Burdur) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Oybirliği ile kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi takdim ediyorum.
Madde 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 3. — Adaylığa kabul olunabilmek için :
1. — Türk vatandaşı olmak,
2. — 21 yaşım bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş ol
mak,
3. — Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazan
mak,
4. — Askerlik durumu itibariyle,
a) Askerlikle ilgili bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik
hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şev
ki tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. — Hâkimlik ve Savcılık görevlerini devamlı
olarak yurdun her tarafında yapmasına engel ola
bilecek vücut veya. akıl hastalığı veya vücut sakatlı
ğı ile özürlü bulunmamak,
6. — Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında
evlenenler istifa etmiş sayılır.)
7. — Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun ol
mak veya diğer Türk Fakültelerinden mezun olup
usulüne göre Hukuk Fakültesi fark imtihanını vermek
veya yabancı b<r Hukuk Fakültesinden mezun olup
da Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre
noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı bel
gesi almış bulunmak,
8. — Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak.
surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha
fazla hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu
kabil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürüm
den dolayı ceza takibi altında bulunmamak,
9. — Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edilmiş,
kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmıyacak bir hal ile dile gelmiş olmamak,
Şarttır.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde gruplar adı
na söz istemi yok. Şahısları adına; Sayın İdris Arıkan, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Ali Sanlı,
Sayın Memduh Erdemir söz istemiş bulunmaktadır
lar.
Söz sırası Sayın İdris Arıkan'ın, buyurunuz efen
dim, görüşme süresi 5 dakika.
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ÎDRİS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
Bu tasarının bir an önce çıkması konusunda Ge
nel Heyette tebeyyün etmekte olan hassasiyeti ve
aceleciliği takdir ediyorum. Ben de bu fikirlerin sa
hibi olarak ve affınıza sığınarak bu ikinci maddenin
ikinci fıkrası üzerinde naçizane düşüncelerimi arz
etmek istiyorum.
2 nci maddenin ikinci fıkrası, adaylığa girişte yaş
haddi getirmektedir. Bu fıkraya göre, aday olarak
girecek olan kişinin yaş haddi, «asgarî 21, azamî 40»
olarak tespit edilmektedir. Bendeniz, Doğu ve Gü
neydoğuda geri kalmış bölgelerde - ki, bu bölgeler
ekseriya memur açısından tecrübe tahtası olarak kul
lanıldığı için ekseriya genç elemanlar verilmektedir altı yıllık avukatlık hayatım içinde, devamlı olarak
meslekte henüz yeni atanmış genç hâkim ve savcı
arkadaşlarla çalışmış bulunmaktayım. Bu çalışmam
neticesinde şu sonuca vardım ki; bilgisi ve üstün ye
teneği dışında bir hâkimin, hâkimlik ve savcılık kol
tuğuna oturduğunda muayyen bir hayat tecrübesine
sahip olması lâzımdır. Zira, bugün kanunlarımız, hâ
kime, hüküm verirken, bilgisi ve üstün yeteneği dı
şında, takdir hakkına da yer vermektedir. Takdir hak
kı ise, bir kişinin ancak muayyen bir hayat tecrübe
sine sahip olmasına bağlıdır; muayyen bir hayat tec
rübesine sahip olmak ise, muayyen bir yaşa gelme
ye bağlıdır.
Bu nedenle, bendeniz naçizane olarak bu konuda
bir önerge vermiş oluyorum. Gerçi, bugün Türkiye
hâkim ve savcı sıkıntısı içindedir. Bu önergenin re
vaç göreceği ümidinde değilim. Fakat, bu konunun
zihinlerde yankı uyandıracağı ve tartışma konusu
olacağı ümidini taşıyor ve bu ümidin gerçekleşmesi
halinde maksadımı kısmen dahi olsa gerçekleşmiş ka
bul ediyorum.
Bugün bir hâkim takdir yetkisini kullanabilmek
tedir. Meselâ, Medenî Kanunumuzun 150 nci mad
desi, boşanma davalarında karı ve kocanın muvafa
kati halinde dahi, hâkime takdir yetkisi vermekte ve
hâkime «sen istiyorsan bunları boşamayabilirsin» de
mektedir. Ben, avukatlık hayatımda 23 yaşında be
kâr bir hâkimin boşanma davasında hüküm vermek
durumu ile karşı karşıya geldiğini; 8 - 1 0 kişinin öl
düğü büyük adam öldürme davalarını halleden Ağır
- Ceza Mahkemelerinde, keza 23 - 24 yaşında genç,
bilgili, üstün yetenekli hâkim arkadaşlarımın görev
aldığını müşahade ettim. Fakat, onların okul haya
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tından sonra derhal o makamlara geçmeleri ve top
lumun muhtelif kesimlerinde ve kesitlerinde gerekli
tecrübeyi edinmemiş olmaları hasebiyle, iradeleri dı
şında hüsnüniyetli olarak bazı yanlış kararlara, bazı
yanlış neticelere onları vardırmaktadır.
Netice olarak şunu arz etmek istiyorum : Hâkim
lik, savcılık gibi toplumun sosyal yaşantısında gayet
mühim etkisi olan bir görevi ifa eden kişide, bilgi ve
üstün yetenek dışında, muayyen derecede hayat tec
rübesi olması da lâzımdır. Toplumun çeşitli kesitle
rinde ve kesimlerinde fiilen veyahut da başka pozis
yonlarda bulunmak suretiyle o toplumu iyi bilmiş ol
ması lâzımdır. Hâkimlik ve savcılık mesleğinin ifasın
da sadece bilgi ve üstün yeteneğin kâfi geldiği kanı
sında değilim.
Bugün hukuk fakültelerinden mezun olan bazı
arkadaşların, hatta, bazı değil hepsinin bilgi ve ye
tenek açısından kifayetli olduğunun bilinci içindeyim.
Ancak, bu kâfi gelmez. Sadece bilgi ve üstün yete
nek hâkimlik koltuğunu işgal eden bir kişinin isabet
li ve o toplumun özelliğine uygun, o toplumun adalet
ölçüsünü tatmin edecek bir hüküm vermesine kâfi
gelmez. O toplumun değişik kesitlerinde ve kesimle
rinde çalışması, o toplumu iyi bilmesi; bilgisi ve üstün
yeteneğini hayat tecrübesiyle kuvvetlendirmesi, per
çinleştirmesi lâzımdır.
Bu nedenledir ki, adaylığa alınma yaşını asgari 30,
azamî 45 olarak tespitinin gerektiği görüşündeyim, bu
konuda bir önerge vermiş oluyorum.
BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz bitti efendim.
İDRİS ARIKAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim.
Sözlerimin başında arz ettiğim bir hususu bir daha
tekrar etmek suretiyle bağlıyorum. Bu önergemin ka
bul edileceği ümidinde değilim.. Fakat maksadım, bu
konuda zihinlerde bir yankı uyandırmak, bu konu
yu bir tartışma konusu yapmaktır.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
Söz sırası Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun,
buyurun efendim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, saym arkadaşlar;
Bu 2 nci madde ile getirilen, adaylığa kabul şart
lan yerindedir. Yalnız, burada (benim şahsî görüşüm)
6 nci bentte, «Yabancı ile evlenmek» deniyor. Bugün
Dışişleri Bakanlığında mahrem işlerde bulunan bazı
memurlar yabancı ile evleniyor ve bu bir mani ol-
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Eğer tetkik buyur ulursa, böyle bir çelişki vardır.
muyor; ama hâkim olmak için bir mani oluyor. Bu, f
Onun
için, bu çelişkili durumun ortadan kaldırılma
bana bir tezat gibi geliyor. Buna işaret etmek için söz
sında sanıyorum Komisyona büyük görev düşer.
almış bulunuyorum.
Saygılar sunarım.
Bazı tıkanıklıklar vardı, bu maddedeki şartlar bun
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı.
ları gidermiş oluyor ve böylece, adaylığa kabul şart
Başka söz isteyen?.. Yok.
lan daha müsait, istenilene daha uygun bir hale geti
Sayın milletvekilleri, bu madde ile ilgili bir öner
riliyor. Benim tezat gibi gördüğüm bu.
ge var. Önergeyi işleme koymazdan önce Yüce He
«-Yabancı ile evlenme» hususunu böylece nazar
yetin ıttılaına sunmak istediğim bir husus var : İçtü
larınıza arz eder saygılar sunarım.
züğümüzün 46 nci maddesi, «Komisyon sıralarında,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koylüoğlu.
toplantı yetersayısını temin edecek sayıda komisyon
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, söz isti
üyesi yer almamışsa, komisyon temsilcisi, komisyon
yorum.
metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini
BAŞKAN — Sayın Sanlı, size söz verme imkâ
veya komisyona iadesini isteyebilir» der.
nım yok. İki sayın üyeye söz verebiliyorum. İçtüzü
Şimdiye kadarki uygulamamızda komisyona, katı
ğümüzün hükmü bu.
lıp kat'lmadığı hususu soruluyordu. Genel Kurulca
ALİ SANLI (Burdur) — Öyleyse, Grup adına söz
yadırganmaması için daha evvelden ifade ediyorum :
istiyorum.
Komisyona, önergeyi işleme koyarken, reddini veya
BAŞKAN — Elbette; ancak o zaman yetki belge
iadesini isteyip istemediği hususunu soracağım.
sini hemen rica edeyim efendim.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına buyurun
Sayın Ali Sanlı.
I

Bu hususu arz etmek için vaktinizi aldım.
2 nci madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum
efendim.
C. H. P. G R U P U ADINA ALİ SANLI (Bur
I
Sayın Başkanlığa
dur) — Değerli Başkan, değerli üyeler;
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3 ncü maddesiYasayı tetkik ederken şöyle bir farklılığa şahit ol
I nin 2 nci bendinin «30 yaşını bitirmiş, 45 yaşını geç
duk : Ek maddenin 8 nci fıkrası bir ilke getiriyor. Bi
memiş olmak» şeklinde değiştirilmesini saygıyle arz
liyoruz ki, Ceza Kanununda suçlar iki tiptir : Cürüm
ederim..
ler ve kabahatler.
Siirt
Şimdi, bu haliyle kabul edilirse 8 nci fıkradaki
İdris Arıkan
uygulama şöyle bir sonuç verecektir : Trafik suçun
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergenin iadesini
dan 3 ayı aşkın bir mahkumiyet halinde (cürümlerden
I mi, reddini mi talep ediyorsunuz efendim?
sayıldığı için) taksirli suç olmasına rağmen hâkimli
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOğe almayacağız; ama kabahatlerden (bir sürü verile
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, önergeye katılmıyo
bilir) bir yılı aşkın mahkumiyet alacak kişiyi hâkim
ruz. İzin verirseniz niçin katılmadığımızı bir cümle ile
olarak kabul edeceğiz. Bu, son derece âdil olmayan
| söyleyeyim : Burada «Asgarî 21» diyor. Adaylığa
bir hükümdür. Özellikle trafik kazalarının yoğun ol
alınırken bir mülakat yapılıyor; ihtiyaca göre ileride
duğu ülkemizde (suçun taksirle işleniş biçimi de gözBakanlık bunu daha yukarı yaşlarda değerlendirme
önüne alınırsa) bu tatbikat son derece yanlıştır.
lüzumunu yerine getirme yetkisine sahiptir; o itibarla
Bir ikinci çelişki : Meselâ Ceza Kanununun 321
I katılmıyoruz efendim.
nci maddesine göre, bir kişinin indirim nedenleriyle
BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Komisyon,
2 ay 29 gün mahkum olma ihtimali vardır. Nedir 321
I
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
nci madde? Aslında şeref ve haysiyeti muhil suçtan
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etme
dır; ama o derecede mahkum olmadığı için o kategori
yenler... Önerge reddedilmiştir efendim.
de sayılmaz. Yani bilerek, açıkça belli olacak biçim
j
Maddeyi.. Genel Kurulun onayına sunuyorum. Kade taklit para kullanmadır.
I bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir.
Şimdi, bu derece çelişkili hüküm yerine, bir temel
I
Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim.
ilke getirilmelidir; «Tüm 3 aya uygun hapis cezaları»
Madde 3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
esası getirilmeli; ama «şeref ve haysiyeti muhil suçlar
1 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
da bir gün dahi olsa önlenmelidir.
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Madde 5. — Adaylık süresi 2 yıldır, ihtiyaç vu
kuunda - bir yıllık staj süresini bitirmiş olan adayları
8 nci derece yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet Ba
kanı yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı
yapanların geri kalan süreleri hâkim ve savcı yardım
cılıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir.
Avukat stajyerlerinin Mahkemeler nezdinde yap
tıkları stajlar Hâkim adaylığında geçmiş sayılır.
Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler.
Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık kalemlerin
de başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen in
celemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar.
icra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım
ederler.
Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve
müzakerelerinde bulundurulurlar.
Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl gö
revliler gibi sorumlu olurlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Köylüoğlu,
Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın Ali Sanlı ve Sayın
Memduh Erdemir şahısları adına söz istemiş bulun
maktadırlar.
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Adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanunu
nun 68 nci maddesi hükümlerine göre verilen izinleri
kullananlar ile yurt içinde geçici bir görevle başka
tarafa gönderilenler ve vazifeleri icabı görevlerinden
ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa ol
sun görevleri başında bulunmayanlara, görevlerinden
ayrı bulundukları müddetçe bir ödeme yapılmaz.
Hastalık sebebiyle işbaşına gelmeyenlere bu yüz
den ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı
altmış günü geçmemek üzere Ödeme yapılır.
Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen
hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarıda
ki ödeme kendi- kadrolarına göre yapılır.
Ödemelere göreve başlanıldığı günden itibaren hak
kazanılır ve müteakip aybaşında aylıkla birlikte öde
me yapılır.
26. 10.1963 tarih ve 357 sayılı Yasaya tabi olan
lar bu maddeden yararlanamazlar.
Ek Madde 2. — Yurt içinde veya yurt dışında
doktora öğrenimi yapmış olanlardan hâkimlik ve sav
cılık mesleklerine veya bu meslekten sayılan görevle
re yeniden atananlara bir üst derece verilir. Meslek
te iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst dereceye
yükseltilir.

Söz sırası Sayın Köylüoğlu'nun, buyurunuz efen
BAŞKAN — Ek Madde 1 üzerinde Sayın Refet
dim.
Sezgin, Sayın Hasan Yıldırım, Sayın ismail Hakkı
ISMAtL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Köylüoğlu, Sayın Ali Sanlı, Sayın Memduh Erde
Vazgeçtim efendim.
mir ve Sayın Ali Şevki Erek söz istemiş bulunmakta
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
dırlar.
Sayın Ekrem Sadi Erdem; yoklar.
Söz sırası Sayın Refet Sezgin'in, buyurunuz efen
Sayın Ali Sanlı, buyurunuz efendim.
dim.
ALt SANLI (Burdur) — Vazgeçtim efendim.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
muhterem milletvekilleri;
Sayın Memduh Erdemir, söz sırası sizin efendim.
2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Vazgeçtim
nin değiştirilmesi ile ilişkili olarak huzurunuzda görüefendim.
' şülmekte bulunan tasarının tümü hakkında, Parla
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
mentomuzda bulunan siyasî parti gruplarının tamamı
Maddeyi okunan şekli ile Genel Kurulun ona
bir, ittifak içinde meselenin esası hakkındaki görüş
yına sunuyorum.
lerini tespit ve ifade buyurmuşlardır. Bendeniz de
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
şükranımı arz ederim. İçtüzük hükümleri bakımından,
edilmiştir.
kanun tasarısının tümü üzerinde söz almış olmamıza
rağmen fikirlerimizi ifade imkânına kavuşamadık.
Dördüncü maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa
Tasarının asıl maksadı bu maddede tespit edilmiş
aşağıdaki iki ek madde ilâve edilmiştir.
bulunmaktadır. Bu maddenin, tasarıyı sevkeden Hü
Ek Madde 1. — Hâkimlik ve savcılık mesleklerin
kümetin, bu tasarıya bir teklif ile birleştirme hizmetin
de bulunanlarla, bu meslekten sayılan görevlerde olan
de bulunan sayın teklif sahibinin, Adalet Komisyonu
lara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı nun ve Plan Komisyonunun maksatları istikametinde
olarak brüt maaşları tutarının % 50'si nispetinde ilâve
ve ihtiyaca uygun, Anayasaya da tamamıyle uygun
bir ödeme yapılır.
bir şekilde tedvin edilmesinde zaruret vardır.
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Maddeyi tetkik ettiğimiz zaman, bazı yönleri ile
Anayasaya aykırı düşmekte, bazı yönleri ile ihmal
edilmesi mümkün bulunmayan bazı kanun ve hüküm
lerini ihmal eder bir şekilde görülmekte; gerekçelerde
ise, Plan Komisyonu gerekçesinde, Adalet Komisyonu
gerekçesinde ve Hükümetin gerekçelerinde de birtakım
farklılıklar ve tervici mümkün bulunmayan beyanlar
ve tavsifler de bulunmaktadır.
O sebeple, bir çalışma ile, bendeniz, (bu mad
denin esası aynı kalmak ^ayıt ve şartı ile) arzına gay
ret ettiğim mahzurları izale eden bir şekilde de ted
vinini tazammun eden takriri Yüksek Riyasete tak
dim etmiş bulunuyorum. Takririm okunduğu zaman
iltifat buyurulduğu takdirde mesele büyük bir vuzu
ha kavuşmuş olacaktır.
Adalet Komisyonu, raporunda diyor ki : «Her
ne kadar Hükümet tasarısı bunun yargı ödeneği ol
duğunu bildirmiş ise de, Komisyonumuz bu ödene
ğin iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı
olarak verilmesini uygun mütalâa etmiştir».
Raporun sonlarında da diyor ki : «-Ayrıca Devlet
Tiyatrosu sanatçılarına, Cumhurbaşkanlığı Filarmo
ni Orkestrası üyelerine de bu sebeplerle birtakım hak
lar verilmiştir; hâkimlere de bunları veriyoruz».
Şüphesiz, bu mesleklere saygı duyarım, bunlar
başka; ama hâkimlik fonksiyonu meselenin özel bir
şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Anayasanın
emri olarak tasarıda da derpiş edildiği üzere, bu, öde
nektir. Bunu, teminindeki güçlük zammı, iş riski ve
saire diye adlandırmak mümkün değildir, Anayasaya
aykırı olur.
O sebeple, maddeyi buna uygun şekilde, «hâkim
ödeneği» olarak düzeltmek lâzımdır, tashih etmek
lâzımdır, «yargı ödeneği» demek lâzımdır. Nitekim,
Plan Komisyonu bu meselede işi arz ettiğim şekilde
mütalaa etmediği halde, bir başka meselede, Danıştayla ilgili olarak kabul etmiş bulunduğu aynı şekil
deki bir ödenekte, 521 sayılı Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun tasarısına ilişkili raporunda ay
nen; «Yargı ödeneği Ek Madde 21 : Danıştay meslek
mensuplarına kadro aylıkları tutarının '% 50'si ora
nında yargı ödeneği verilir» diyor.
Şimdi, Danıştayda görevli bulunanların almış bu
lunduğu yargı ödeneği oluyor da, Yargıtayda veya
mahkemelerde görevli bulunanların bu maksat ile ala
cakları ödenek, «hâkim ödeneği» olmuyor da, temi
nindeki güçlük, iş riski, vesaire gibi adlandırmaya
nasıl müsait oluyor? Bendeniz bunu anlayamadım ve
bu yanlıştır.
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Nitekim, Plan Komisyonu herhalde acele dolayısıyle yapmış olduğu bu yanlışlığı, bir başka kanun ta
sarısında düzeltmiş. O halde, huzurunuzda bunu dü
zeltmek lâzımdır. Bunu tashih etmek mercii, kanaati
me göre Yüksek Genel Kuruldur.
îşte, bunları isdihdaf eden ve izinli bulunan hâkim
lerin durumunu muallak olmaktan çıkaran, Yargıtay
hâkimlerinin izin sürelerinin 45 gün olmasını dikkate
almayan, unutmuş bulunan Plan Komisyonu değiştirisini, kanunların hükümlerine uydurmayı da tazam
mum eden takririmin iltifatınıza mazhar olacağını
umarım. Gerektiği takdirde takririmin müzakeresi sı
rasında gerekçesini etraflı olarak arz edeceğimi Yük
sek Heyetinize saygılarımla bildiririm.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin.
Söz sırası Sayın Hasan Yıldırım'ın; buyurunuz Sa
yın Yıldırım.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Bu tasarının belkemiğini, esasini, görüşmekte ol
duğumuz 4 ncü madde ile, onu takibeden 6 ncı mad
de teşkil etmektedir. Bu itibarla, 4 ncü madde üze
rinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere yüksek hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Tasarının tümü üze
rinde gerek gruplar adına, gerekse şahsî görüşlerini
arz eden arkadaşlarımız konunun önemini Yüce Mec
lise arz ettiler, görüşlerine aynen katılıyorum.
Hakikaten, demokratik hukuk devletinin temelini
hak ve adalet ilkeleri teşkil eder. Toplumda hak ve
adalete karşı olan güvenin sarsılması halinde, o top
lum karanlığa, o toplum kargaşalığa gider kanısın
dayım.
Bu nedenle, Ulu Önder Atatürk, «Adlî gücü ba
ğımsız olmayan bir ulusun devlet durumunda varlığı
kabul edilemez» demek suretiyle, Türk adliyesinin
yüce yerini, onuruna yaraşır bir biçimde belirtmiştir.
27 Mayıs Devriminin armağanı olan hukuk abi
desi Anayasamız, başlangıç bölümünde yargı gücüne
büyük bir önem vermiştir. Yargı gücünün üstünde hiç
bir güç olamaz arkadaşlarım. Yargı gücünün sustuğu
ve etkisiz kaldığı yerde kargaşa ve karanlık vardır.
Yargı gücü, Anayasamıza göre bağımsız mahkemele
re, hâkimlere verilmiştir. Hâkim, geçim ve gelecek
endişesinden uzak olmalıdır. Görüşülmekte olan bu
maddenin kanunlaşması halinde, hâkim ve savcıları
mızın maddî sıkıntıları nispeten hafiflemiş olacaktır
kanısındayız.
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Gerçekten, maddenin kanunlaşmasıyle hâkim ve
savcıların yaş hadlerine kadar meslekte kalmaları
sağlanacak; ayrıca, hâkim adaylarının müracaatları
nın artması olağan, mümkün hale gelmiş olacaktır.
Öğrendiğimize göre, tasarının ele alınmasıyle, münhalden fazla müracaat olduğu; tasarının (henüz kanunlaşmamış olmasına rağmen) amacının tahakkuk
etmiş olduğunu göstermiş oluyor.
Değerli arkadaşlarım, hâkimlerin konut problemi
halledilmiş değildir. Hâkim, mesai saatleri dışında ge
celeyin evinde sabaha kadar dosya okur; yolu, suyu
olmayan yerlerde yargı görevini yapar. Hâkimin cid
den aracı yok, servis arabası yok. Bununla beraber
hâkim sabahın erken saatlerinde uyanır, işinin başı
na gider, yargı görevini yerine getirir.
Kanun görüşüldü, maddelerine geçildi. Kıvançla
şu hususu belirteyim ki, bütün siyasî teşekkül men
supları, bütün milletvekili arkadaşlarımız bu kanun
tasarısı üzerinde ittifak halindedirler. Tasarının ka
nunlaşmasını, adliye camiasına ve Türk milletine
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım.
Ancak, demin Refet Sezgin arkadaşımızın da
belirttiği gibi, 4 ~ncü maddenin 2 nci fıkrasında,
«..adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanunu
nun 68 nci maddesi hükümlerine göre verilen izin
leri kullananlar.» diyor. Şimdi, Yargıtay. Üyeleri,
Hâkimler Kanununa göre izin almamakta, Yargıtay
üyeleri kendi Kanunlarının 49 ncu maddesine göre
izin almaktadırlar. Tasarı bu haliyle kanunlaştığı
takdirde, Yargıtay üyelerinin izinli ayrılmaları ha
linde, izin sürelerinde bu ödemeden istifade etme
olanağı ortadan kalkmış olacaktır.
Arkadaşlarımızla beraber buna dair bir değiş
tirge önergesi verdik. Değiştirge önergesini lütfedip,
kabul ettiğiniz takdirde, Yargıtay üyeleri de, izinli
bulundukları zaman bu ödemeden istifade etmiş ola
caklardır.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C.H.P. sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayin Yıldırım.
Sayın Saruhan, Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na söz istediniz. Buyurun efendim.
M.S.P. GRUPU ADINA SUDÎ REŞAT SARU
HAN (Rize) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri;
4 ncü maddeye eklenmek istenen ek 1 nci mad
denin son cümlesi hakkında bir değişiklik teklifimiz
mevcuttur. Ancak, biraz önce verilmiş olatf bir deği

11 . 2 . 1975

O *. 1

şiklik teklifinde de kabul edildiği üzere, «ödenek»
kelimesinin metne ilavesini ve «iş güçlüğü, iş riski,
teminindeki zorluk» vesaire ibarelerinin çıkarılması
hususundaki teklife Millî Selâmet Partisinin de ka
tıldığını berveçhi peşin arz etmek istedim.
Şimdi değişiklik teklifimizde mevcut olan husu
su arz edeceğim.
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hakimler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir
Madde İlavesine Dair Kanun teklifinde, 2556 sayılı
Kanunun 4 ncü maddesine eklenmek istenen ek 1 nci
maddenin son fıkrasında «26 . 10 . 1963 tarih ve
357 sayılı Kanuna tabi olanlar bu maddeden ya
rarlanamazlar» cümlesi yer almaktadır.
357 sayılı Kanunun, askerî hâkimlerle alakalı ol
duğu malumu âlileridir. 357 sayılı Kanunun 18 nci
maddesinde, «Askerî hâkimler ve askerî savcılar ile
yardımcılarına, almakta oldukları maaş derecesinin
tekabül ettiği sınıf ve derecede bulunan adliye hâ
kim ve savcıları ile yardımcılarına verilen ödenek
miktarı esas olmak üzere, adliye hâkim ve savcıları
hakkındaki kanun hükümleri gereğince hâkim öde
neği verilir» denmektedir.
Görülüyor ki, 357 sayılı Kanunun 18 nci madde
si ile, şimdi görüşülmekte olan 4 ncü maddeye ek
lenmek istenen ek 1 nci maddenin cümlesi tezat ha
lindedir.
357 sayılı Kanunun 18 nci maddesiyle kabul edi
len muadelet ve eşitlik esası, şimdiki ek 1 nci mad
denin son cümlesiyle kaldırılmak istenmektedir.
Ayrıca, 1961 Anayasasının, 7 nci, 132 nci ve mü
teakip maddeleri tetkik edildiğinde; «Adlî, askerî ve
ic'arî yargı» olmak üzere adlî hizmeti 3 bölümde
mütalaa etmiş olduğu ve birini diğerinden farklı gör
mediği anlaşılmış olur.
Şimdi görüyoruz ki, Anayasanın vaat ettiği eşit
lik, arz ettiğimiz ek 1 nci maddenin son cümlesiyle
ihlâl edilmektedir. Her ne kadar ek 1 nci maddenin
son cümlesinin 12 sayılı Kararnameyle konulmuş ol
duğu ileri sürülebilirse de, yukarıda arz ettiğim eşit
liği temin etmek bakımından, askerî hâkimlerin öde
nekleri hususunun şimdi görüşülen kanunla halle
dilmesi lâzımdır.
Teklif ettiğimiz eşitliğin temini, maddî yönleri
bahsi diğer olmak üzere, psikolojik bir adalet ve
muadeleti de yerine getirmiş olacaktır.
Nitekim teklifimizin ikinci cümlesiyle, 926 sayı
lı Kanuna istinaden Bakanlar Kurulu kararıyle veri
len yanödemelerin kaldırılmasını ve son cümle
siyle de iadesini istemekteyiz.
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Askerî hâkimlerimizin bugüne kadar, bilhassa
Devlet güvenliğinin tehlikeye düştüğü zamanlarda ifa
ettikleri çok faydalı hizmetleri saymaya ve izaha şu
anda gerek yoktur. Ancak Devlet Güvenlik Mahke
melerinde askerî hâkimlerimizin diğer adlî hâkimle
rimizle beraber vazife göreceklerini nazarı itibare
aldığımız zaman, yukarıda arz ettiğimiz eşitliğin şu
görüşülmekte olan kanun dolayısıyla kabul edilme
sinde zaruret bulunduğu, kati kanaatim odur ki, na
zarlarınızdan kaçmayacak ve hüsnü kabul görecektir.
Bu itibarla görüşülmekte bulunan Kanunun 4
ncü maddesine ek olan 1 nci maddenin son cümle
sinin kaldırılmasını ve onun yerine değişiklik teklifi
mizin ikamesini kabul etmenizi saygılarımla arz ede
rim, efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan,
Komisyon Başkanı Sayın Bozatlı, buyurunuz.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saym
üyeleri;
Bu maddeyle ilgili Komisyonun duyduğu bir müş
külü, bir sıkıntıyı ifade etmek istiyorum. Meselenin
hallinde yardımcı olacağım düşüncesindeyim, Onun
için söz aldım.
Değerli arkadaşlarım, daha evvel, Hükümet ta
sarısında yargı ödeneği denmiş ki, bu Anayasanın
134 ncü maddesine çok daha uygun bir tabir ve o
maksada daha uygun bir talep. Ancak, halen askerî
hâkimlerle sivil hâkimlerin arasında eşitliği sağlayan,
sivil hâkimlere verilen yargı ödeneğinin mevcut, yü
rürlükteki 357 sayılı Kanundaki bir sarahat sebebiy
le kendiliğinden askerî hâkimlere de intikali şu anda
yürürlükte olduğu için, şayet bunu yargı ödeneği şek
linde Anayasanın emrettiği biçimde karara bağlar
isek, (ki, aynı şey Adalet Komisyonunda da aynı ge
rekçeyle değiştirilmiş) o takdirde askerî hâkimler, ha
len Personel Kanununa, 12 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin gereği olarak, Hükümetin verdiği yan
ödemeleri (iş riski, iş güçlüğü şeklinde verilen yan
ödemeleri) almaya devam edecekleri gibi, yürürlük
teki 357 sayılı Kanun sivil hâkimlerin yararlandık
ları yargı ödeneğini alma hakkını da verdiği için;
ayrıca onu da almak gibi eşitliği bozucu bir sonuca
götürdüğü gerekçesiyle (Adalet Komisyonunda bah
sedildiği gibi) bu madde metninde iş güçlüğü, iş ris
ki şeklini muhafaza etmek zorunda kalınmıştır. Se
bep budur.
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Ancak şimdi, Başkanlığa verilmiş bulunan öner
geleri bendeniz de tetkik ettim; bu önergelerle, daha
evvel gerek Adalet Komisyonunda, gerekse Plan
Komisyonunda hatıra gelmemiş bulunan, hatırımıza
gelmemiş bulunan bir husus getirilmektedir. «Gerek
357, gerek Personel Kanunu, gerekse askerî hâkim
lerin yan ödeme almalarını sağlayıcı kanunlarla ken
dilerine verilen bu yan ödemelerin alınamayacağı,
yalnız yargı ödeneğinden istifade edecekleri» şeklin
de bir hüküm getirilmektedir.
Son fıkradaki metin o suretle düzeltmek şekline
gidildiği takdirde, her iki müessese arasında, (as
kerî hâkimlerle sivil hâkimler arasında) arzu edilen
eşitliği, yani yalnız Anayasanın emrettiği yargı öde
neğini almak gibi bir durumu istihsal etmek mümkün
oluyor. Bunun için verilmiş bulunan önergelerden,
öncelikle (biraz evvel bir sayın arkadaşın izah et
tiği gibi) bu son fıkranın eşitliği sağlayıcı biçimde,
olanı yani yan ödemelerin alınmayarak, münhasıran
yargı ödeneğinin alınacağı şeklindeki önerge kabul
edildiği takdirde, bu maddenin baş taraflarında ge
çen iş riski, iş güçlüğü şeklindeki tabirin kullanılma
sına sebep kalmıyor. Onun da, Anayasanın emrettiği
biçimde, (134 ncü maddede geçtiği biçimde) «yargı
ödeneği» olarak düzeltilmesinin mümkün olacağı hu
susunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bir hususu belirtmek istiyorum. İbareler
üzerinde bir yanlışlık var.
Şimdi Anayasanın 134 ncü maddesi, hâkimlere
verilecek olan ödenekten bahseder. Halbuki gelen
tasarıda «yargı ödeneği» ibaresi var. Askerî hâkim
ve savcılarla, hâkim ve savcıların kendilerini ilgilen
diren kanunda gösterilen, kullanılan ibare, «hâkim
ödeneği» ibaresidir. «yargı ödeneği» değil. Eğer, iş
riski, temimindeki güçlük zammı, iş güçlüğü zammı
bölümündeki ibareyi kaldırıp da yerine bir ibare
konmak isteniyorsa askerî hâkim ve savcılarla, sivil
hâkim savcıları ayırmamak için, Anayasanın 134 ncü
maddesinde gösterilen, «hâkim ödeneği» şeklinde bir
ibare koyarsak bütün mesele halledilmiş olur. Çün
kü, «yargı ödeneği» dardır «hâkim ödeneği» geniş
kapsamlıdır.
BAŞKAN — Efendim, bu konuyla ilgili, sanıyo
rum ki, önergeler de var, Genel Kurul bu konuyu
halledecektir. Sayın Komisyon da madde üzerinde
söz alarak, bir ölçüde bu hususa değinmiş oluyorlar.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verir mi
siniz, bir cümle ile bitireyim sözümü?
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BAŞKAN — Süreniz var zaten, efendim.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sayın Mankut'un ifade etmek
istedikleri hususu ben de ifade etmeye çalıştım. Ay
rıca hâkimlerin izinli olmaları hallerinde, bahsi ge
çen bu yan ödemeyi veya yargı ödeneği şeklinde öde
necek meblağı almaları hususundaki madde metnine
zuhulen yargıtay ithal edilmemiş; Yargıtayın madde
metnine ithal edilmesi hususundaki bir sayın konuş
macı arkadaşın beyanları da isabetlidir. Teşekkür
ederim,
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye?:.
Yok.
Efendim, bu madde ile ilgili olarak bir soru yö
neltilmişti, Sayın Kılıç tarafından; Sayın Kılıç bura
dalar mı?
Bu soruyu okutuyorum efendim. Maddeye açıklık
getirmesi bakımından.
«Yüksek Başkanlığa
Ekli sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Samsun Milletvekili
İlyas Kılıç
Hâkim ödenekleri ile ilgili tasarının ek 1 nci mad
desiyle; hâkimlere bürüt maaşları tutarının % 50 nis
petinde ilâve bir ödeme yapılacağı öngörülmüştür.
Danıştayla ilgili tasarı da ise; Danıştay mensupla
rına kadro aylıkları tutarının % 50'sinin ödeneceği
öngörülmüştür.
Bu duruma göre; brüt maaş ile kadro aylığı de
yimleri arasında bir fark var mıdır?»
BAŞKAN — Yerinizden lütfeder misiniz Sayın
Bakan? Soruyu anlatabildik değil mi efendim?
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Efendim, sorudan
anladığım kadarıyle, müzakere edilen tasarıda...
BAŞKAN — Oturduğunuz yerden buyurun efen
dim.
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Saygı ifadesi olarak
'kalkıyorum, o zaman otururum efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim, mümkün.
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Müzakere edilen ta
sarıda, «brüt aylıkları tutarı»! ifade edilmiş olduğu
halde, Danıştay mensupları için «kadro aylıkları tu
tarı» ifadesi deyim farklılığını göstermektedir.
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Acaba brüt aylık tutarıyle kadro aylık tutan ay
nı manayı tazammun eder mi? Böyle anlayarak arzı
cevap ediyorum :
İkisi de aynı manayı tazammun eder. Kadro ay
lığı da, brüt aylık tutarı manasına gelmek icap eder.
Bir ayrılık mevzubahis olmamak icap eder.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Madde üzerinde verilmiş olan önergeleri önce ge
liş sırasına göre okutacağım, sonra da aykırılık sıra
sına göre işleme koyacağım efendim.
Önergeleri sırasıyle okutuyorum efendim.
Yüce Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
2 ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 4 ncü
maddesiyle getirilen 1 nci ek maddesinin;
1. 1 nci fıkrasındaki «iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zammı» tabirinin çikarılara'k, Anaya
sanın 134 ncü maddesinde öngörülen «ödenek» tabi
rinin konulmasını,
2. Aynı maddenin 2 nci fıkrasına, «Yargıtay Ka
nunu -ile kabul edilen izinlerin de sayılmasını teminen
ve 68 nci» ibaresinden sonra, «Yargıtay Kanununun
49 ncu maddesi»' tabirinin eklenmesini,
Arz ve teklif ederiz.
Balıkesir1
Ankara
İbrahim Behram Eker
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Trabzon
Ankara
Ömer Çakıroğlu
Hasan Özçelik
Manisa
Hilmi Okçu
Yüce Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 2
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının; 4 ncü
maddesiyle getirilen 1 nci ek maddesinin;
1. 1 nci fıkrasındaki, «iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zammı» tabirinin çıkarılarak Ana
yasanın 134 ncü maddesinde öngörülen «ödenek» ta
birinin konulmasını,
2. Aynı maddenin 2 nci fıkrasına, «Yargıtay Ka
nunu ile kabul edilen izinlerin de sayılmasını teminen
-ve 68 nci» ibaresinden sonra, «Yargıtay Kanununun
49 ncu maddesi» tabirinin eklenmesini,
Arz ve teklif ederiz,
Ordu Milletvekili
Mustafa Kemal Gönül
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REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, Riya
setin önergeleri takdim şekline bakılırsa, geliş sıra
sına göre okutulmuyor zannediyorum. Hepsi aynı
istikamettedir. Bazılarını birleştirelim zaman kaybını
önlemek bakımından.
BAŞKAN — Varsa hata, düzeltmek isteriz tabiî,
düzelteceğiz.
Sayın Sezgin, geliş sırasına göre
efendim, aldığım bilgi bu.

okutuyormuş

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair tasarı
ve birleştirilen teklife dair Plan Komisyonu raporu
nun sözlü olarak açıklayacağım gerçeklerle,
4 neti maddesinin,
«Ek Madde : 1
Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla,
bu meslekten sayılan görevlerde olanlara brüt maaş
ları tutarının % 50'si nispetinde Hâkim Ödeneği ola
rak ilâve bir ödeme yapılır.
Adlî tatilden faydalananlar,
Hâkimler Kanunu
nun 68 ve Yargıtay Kanununun 49 ncu maddeleri
hükümlerine göre verilen izinleri kullananlar ve has
talık nedeniyle izinli sayılanlar, yurt içinde veya yurt
dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler
ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında
her ne sebep ve suretle olursa olsun, görevleri başın
da bulunmayanlara, görevlerinden ayrı bulundukları
müddetçe bir ödeme yapılmaz.
Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen
Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve yardımcılarına yukardaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır.
Ödemelere, göreve başladığı günden itibaren hak
kazanılır ve müteakip ay başında aylıkla birlikte öde
me yapılır.
26 . 10 . 1963 tarih ve 357 sayılı Yasaya tabi olan
lar, bu maddeden yararlanamazlar.
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanunun ek madde l'in aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.
Ankara
Ankara
Hasan Özçelik
İ. Hakkı Köylüoğlu
Balıkesir
İstanbul
Cihat Bilgehan
F. Gülhis Mankut
Ankara
İsmail Hakkı Ketenoğlu
Ek Madde : 1
Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunanlarla,
bu meslekten sayılan görevlerde olanlara brüt maaş
ları tutarının c/0 50'si nispetinde Hâkim - Ödeneği
olarak ilâve bir ödeme yapılır.
Adlî tatilden faydalananlar,
Hâkimler Kanunu
nun 68, Yargıtay Kanununun 49 ncu maddeleri hü
kümlerine göre verilen izinleri kullananlar ve hasta
lık nedeniyle izinli sayılanlar, yurt içinde veya yurt
dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler
ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında
her ne sebep ve suretle olursa olsun, görevleri başın
da bulunmayanlara, görevlerinden ayrı bulundukları
müddetçe bir ödeme yapılmaz.
Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen
Hâkim, Cumhuriyet Savcıları ve yardımcılarına yukardaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır.
Ödemelere, göreve başladığı günden itibaren hak
kazanılır ve müteakip ay başında aylıkla birlikte öde
me yapılır.
26 . 10 . 1963 tarih ve 357 sayılı Yasaya tabi olan
lar bu maddeden yararlanamazlar.
Meclis Başkanlığına
2556 sayılı Kanunu değiştiren Ek 1 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasına ve «Yargıtay Kanununun 49 ncu
maddesi gereğince izinli sayılanlar» ibaresinin eklen
mesini arz ederiz. Saygılarımızla.

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Çanakkale Milletvekili
Refet Sezgin
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Kars
Davut Aksu

Kars
Hasan Yıldırım

. İstanbul
Doğan Öztunç

tstanbul
Mehmet Emin Sungur

Çanakkale
Osman Orhan Çaneri
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Sayın Başkanlığa
1 nci ek maddenin 1 nci fıkrasına şu cümlenin
eklenmesini saygıyle arz ederim.
Siirt Milletvekili
İdris Arıkan
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yararlanamazlar» şeklindeki fıkranın tasarıdan çıka-4
olmasını arz ve teklif ederiz.

Eklenecek cümle :
«Devlet Planlama Teşkilâtınca geri kalmış yöre
ler olarak tespit olunan il ve ilçelerde işbu ilâve öde
me % 70 nispetindedir.»
Millet Meclisi Başkanlığına
Hâkimler Kanununun değiştirilmesine dair tasa
rının 4 ncü maddesinin ek madde 1 nci maddesine
2 nci fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini
öneririz.
Madde 4. — Ek Madde 1. — Fıkra 2.
Adalet Başkâtipleri, zabıt kâtipleri, icra memur
ve kâtipleriyle seçim kanunu hükümlerine göre dai
mî seçmen kütüğü düzenleyen görevlilere ve müba
şir ve gardiyanlara, brüt aylıklarının % 40 oranında
iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ola
rak ödeme yapılır.
İstanbul
Hasan Basri Akkiray

Tunceli
Süleyman Yıldırım

Sinop
Yalçın Oğuz

Mardin
Nurettin Yılmaz

İstanbul
Engin Unsal
Yüksek Başkanlığa
Anayasanın yargı hizmetini düzenleyen hükümle
ri, hâkimlere yapılacak ödemelerin kanunla düzen
leneceğini belirtmiş ve görüşülmekte olan tasarının
gerekçesinde de, «ödemelerin hükümetlerin kararla
rına bağlı olarak konulması ve kaldırılmasının hâ
kimlerin bağımsızlığı ilkesiyle bağdaşamadığı görü
şüne uyarak kanunla düzenlenmesi yoluna gidilmiş
tir.» denilmiş bulunduğuna göre;
Anayasanın aynı yargı bölümünde yer alan aske
rî hâkimlerin de yan ödemelerinin kanunla düzen
lenmesinde Anayasal zorunluk bulunmaktadır.
Bu itibarla, tasarının 4 ncü maddesiyle 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununa ilâve edilen Ek 1 nci mad
deye, Plan Komisyonunda eklenen «26 . 10 . 1963
tarih ve 357 sayılı Yasaya tabi olanlar bu maddeden
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Mardin
Talât Oğuz

Van
İhsan Bedirhanoğlu

Edirne
İlhami Ertem

Urfa
Abdulkadir Öncel

Sivas
Vahdettin Karaçorlu
Yüksek Başkanlığa
Anayasanın yargı hizmetini düzenleyen hükümle-:
ri, hâkimlere * yapılacak ödemelerin kanunla düzen-;
leneceğini belirtmiş ve görüşülmekte olan tasarının
gerekçesinde de «ödemelerin hükümetlerin kararları-:
na bağlı olarak konulması ve kaldırılmasının hâkim
lerin bağımsızlığı ilkesiyle bağdaşmadığı görüşüne
uyarak kanunla düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.» de
nilmiş bulunduğuna göre;
Anayasanın aynı yargı bölümünde yere alan aske
rî hâkimlerin de yan ödemelerinin kanunla düzenlen
mesinde Anayasal zorunluk bulunmaktadır.
. Bu itibarla tasarının 4 ncü maddesi ile 2556 sayılı
Hâkimler Kanununa ilâve edilen Ek - 1 mad-:
deye Plan Komisyonunda eklenen «26 . 10 . 1963
tarih ve 357 sayılı Yasaya tabi olanlar bu madde-;
den yararlanamazlar.» şeklindeki fıkranın tasarıdan
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
İstanbul
Gülhis Mankut

Ankara
İsmail Hakkı Ketenoğlu

- Ankara
Oğuz Aygün

Erzurum
Gıyasettin Karaca

İzmir
Ali Naili Erdem
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşme süre
miz bitmek üzeredir. Görüşme süremizin uzatılma-!
siyle ilgili önergeler de vardır. Başkanlığınız da bu
görüştedir. Görüşme süresinin, bu tasarının görüşül-:
meşinin bitimine kadar uzatılması hususunu Yüce
Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Etme-;
yenler... Kabul edilmitşir.
Önergelerin okutulmasına devam ediyoruz efen
dim.
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bu hususta bir teklifimiz var. Komisyonun za-;
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
ten orada ekseriyeti yok. 58 nci maddeye göre bun ı
2556
sayılı Hâkimler Kanununa, müzakeresi ya
ları alsın ve birtakım keşmekeşe gelmesin bunlar.
pılmakta
olan kanun tasarısı ile eklenmesi öngörülen
Öyle zannediyorum ki komisyon daha iyi bir şekil
I Ek - 1 nci madde; hâkimlere aylıklarının yüzde ellisi
de bunu tedvin eder ve yarın getirir.
nispetinde bir ilâve ödeme yapılacağı belirtilmiş bu
BAŞKAN — Sayın Erverdi, Komisyonun böyle
lunmaktadır.
sine bir talebi yok. Kaldı ki okutuyoruz, muameleye
Kanun tasarısının gerekçesinde de «...ödemelerin,
koyduğumuz zaman, işleme koyduğumuz zaman sa
yın komisyon bu şekilde bir talepte bulunursa, istek I hükümetlerin kararlarına bağlı olarak konulması ve
kaldırılmasının, hâkimlerin bağımsızlık ilkesi ile bağ
te bulunursa elbette buna uyarız, işleme koyarız.
daşamadığı görüşüne uyularak kanunla düzenlemesi
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
yoluna gidilmiştir...» denmiş bulunduğuna göre, aynı
kan, ekseriyet olmadığı ahvalde, komisyon ya eski
I kanunda askerî yargıya mensup hâkimlerin, bu hük
metinde isrâr edecek veya geri alacaktır. Ekseriyet
mün dışında tutulduğunu belirtmek, Anayasa hü
yok, binaenaleyh komisyon maddeyi geri alabilir ve
kümleri ile bağdaşamaz.
en iyi şekilde tedvin eder. Şimdi burada bir keşme
keş olacak, vakit geçti, yeni birtakım haksızlıkların I
Adlî, idarî ve askerî yargıya mensup hâkimler
yapılmasında korkarım. Bu sebeple komisyon bunları I arasında bugüne kadar eşit bir statü uygulanmıştır.
geri alsın...
Nitekim; 1956 yılında kabul edilmiş bulunan as
kerî hâkimler hakkındaki 6775 sayılı Kanunun gerek
BAŞKAN — Sayın Erverdi, Komisyon Başkanı
çesinde «...umumî adliye hâkimlerine, 19 Şubat 1947
yerindeler. Zatıâlinizin temayülünü ve isteğini de din
tarihinde 5017 sayılı Kanunla kabul edildiği veçhile
lemiş bulunuyorlar, kendilerinin böyle bir isteği ol
hâkimlik tazminatı verilmiş olmasına rağmen, askeri
madığına göre muameleye devam ediyorum.
adlî hâkimlere, bu hak nedense tanınmamıştır. MenPLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOşelerinde görev ve yetkilerinde hiçbir fark olmayan,
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir
hatta, daha ağır şartlar altında.... Adalet yetkisini kul
açıklama yapayım.
lanmakta olan askerî adlî hâkimlerin bu haktan mah
BAŞKAN — Buyurun efendim.
rum edilmelerini mantıkî veya kanuni hiçbir sebeple
PLAN KOMtSYONU BAŞKANI VAHİT BOizah edilemeyeceği...» açıklanmıştır.
ZATLI (Sivas) — Ben önergelerin tümünü tetkik et
1959 yılında kabul edilmiş bulunan 7281 sayılı Ka
tim. Önergelerin fazlalığından dolayı arkadaşların
nunun
gerekçesinde de, «.... Askerî adlî hâkimlerin ge
duyduğu kuşku haklıdır: Ama ben biraz önceki ko
rek tatbikatları dolayısıyle gerekse mevzuatları itiba
nuşmamda meseleyi aydınlığa kavuşturmak için iki
riyle adliye hâkimlerinden hiçbir suretle farklı duesaslı noktanın bulunduğunu ifade etmiştim. Askerî
I
rumda olmadıkları gibi, millet namına hakkı kaza va
hâkimlerin durumu ile ilgili bir önerge var...
zifesini ifa ettikleri... Fevkalâde halelrde, Örfî İdare
BAŞKAN — Sizin böyle bir arzunuz yok, görüş
zamanlarında, buhran hallerinde ve seferde vazife ve
melere devam etsin diyorsunuz, ki Genel Kurul da o
selâhiyetleri çok daha geniş olup, memleketin âli men
şekilde karar aldı zaten.
faatlerinin korunmasında ve harp mıntıkalarında faal
Teşekkür ederiz efendim.
I vazife gördüklerinden ve Devlet hizmetinde farklı
PLAN KOMtSYONU BAŞKANI VAHİT BOdurumları olmayan aynı yargı hizmetini ifa edenler
ZATLI (Sivas) — Yardımcı olacağız efendim. (Gü
arasında müsavatı ve adaleti tesis edip kurmak teşriî
rültüler.)
organın gayesi olduğu aşikârdır....» denmiştir.
BAŞKAN — Efendim Genel Kurulun kararı ile
26. 10. 1963 tarih ve 357 sayılı Askerî Hâkimler
görüşmelerin devamını biraz evvel sizler kararlaştırKanununun gerekçesinde ise «... Askerî hâkimlerin
dınız. İstirham ederim.
özlük işlerine ait kanunun hazırlanmasında, mahke
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Haklısınız Sayın
melerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı yönünden
Başkan, herkes serbest iradesini kullanıyor, ondan
adlî hâkimler hakkındaki kanuna uygunluk sağlanma
sonra da; yok şöyle idi, yok böyle idi diye itiraz edi
sı, kanun tekniği ve yargı politikasının tümlüğü dü
liyor.
şüncesi ile faydalı görülmüştür.. .Bu suretle adliye hâ
BAŞKAN — Sayın Erek, teşekkür ederim...
kimleri ve savcıları ile askerî hâkimler ve savcılar ara-
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sında ödenek bakımından bir ayniyet olacağı ve tek
bir kanuna göre ödenek alacakları esası kabul edil
miştir..» şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.
Yukarıdan beri arz edildiği üzere 1956 yılından
beri kabul edilmiş 6775, 7281 ve 357 sayılı kanunlar
adlı ve askerî yargıya, mensup hâkimler ayni ölçü için
de değerlendirildiği halde 1975 yılında Millet Meclisin
de görüşülmekte olan bir kanun tasarısında askerî hâ
kimlerin, kanun hükümleri dışında tutulması hukukça
savunulamaz.
Bu itibarla kanun tasarısının 4 ncü maddesi ile
2556 sayılı Hâkimler Kanununa eklenmesi öngörülen
Ek 1 nci madde metninde yer alan «26. 10ı. 1963 ta
rih ve 357 sayılı Kanuna tabi olanlar bu madde hük
münden yararlanamazlar» şeklindeki ifadenin madde
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
Rize
S. Reşat Saruhan

Gümüşhane
M. Orhan Akkoyunlu

Kars
Yasin Bozkurt

Konya
M. Kubilây İmer

Erzurum
Yahya Akdağ

Diyarbakır
Halit Kahraman

Kahraman Maraş
Ahmet Tevfik Paksu

Erzurum
Zekâi Yaylalı

Ankara
Hüsamettin Akmumcu

Konya
Muzaffer Demirtaş

Yüce Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki
ek madde eklenmesine, dair kanun tasarısının 4 ncü
maddesiyle getirilen ek madde (I) in son fıkrasının;
«26. 10. 1963 tarih ve 357 sayılı Yasaya tabi olan
lar 27. 7. 1967 tarih ve 926 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerinde gösterilen yan ödemeleri alamazlar.»
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu

Konya
M. Kubilây Imer

Ankara
Hasan Özçelik

Muğla
Ünat Demir

Trabzon
Ömer Çakıroğlu

Adıyaman
Halil Ağar
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Yüce Başkanlığa
Görüşülmekte olan tasarının ek 1 nci maddesi son
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
Ankara
Ankara
Hasan Özçelik
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Aydın
Behiç Tozkoparan

Denizli
Fuat Avcı

Tokat
Şevki Erek
Fıkra: «Bu madde hükmünden yararlananlar 926
ve 657 sayılı kanunlar ve bunların ek tadilleriyle sair
kanunlar gereğince verilen yan ödemeleri alamazlar.
Meclis Başkanlığına
1. Ek 1 nci maddede söz konusu müteaddit yan
ödemeler yerine «hâkim ödeneği» tabirinin konulma
sını,
2. Aynı maddede 2 nci fıkrada «.... Hâkimler Ka
nununun 68 nci maddesi hükümlerine göre verilen
izinleri kullananlar» ibaresi yerine «Hâkimler Kanu
nunun 68 nci maddesi ve Yargıtay Kanununun 49 ncu
maddesine göre verilen izinleri kullananlar» diye dü
zeltilmesini arz ederim.
Kocaeli
Şevket Kazan
BAŞKAN — Sayın Sanlı, Başkanlığa bir önergeniz
geldi; önergede, iki husus ayrı ayrı istenmekte. Bun
lardan birinci husus olarak, 4 ncü maddeye bir ibare
eklenmesine dair talebinizdir; aşağıda da, müstakil bir
madde ilâvesi var. İkisini birlikte muameleye koyma
mız elbette mümkün değil. Önergenizi, tek madde
üzerinde teksif etmeniz lâzım.
ALİ SANLI (Burdur) — Başlangıçtaki gerekçedir,
geçici madde olarak düzenlenmektedir.
BAKAN — İsterseniz önergeyi okuyayım.
«Bu itibarla, tasarının 4 ncü maddesiyle 2556 sayılı
Hâkimler Kanununa ilâve edilen ek maddeye, Plan
Komisyonunda*; eklenen «26.10.1963 tarih ve 357
sayılı Yasaya tabi olanlar bu maddeden yararlanamaz.»
şeklindeki fıkranın tasarıdan çıkarılmasını diyorsunuz.
Bu bir talep. Ayrıca, aşağıya geçici madde olarak bir
madde ilâve ediyorsunuz.
ALİ SANLI (Burdur) — Ondan vazgeçiyorum.
BAŞKAN — Eh, geçici madde hususundaki öner
genizi işleme koyalım o zaman. Tabiî zamanı geldi
ğinde..
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ALÎ SANLI (Burdur) — O zaman, tashih ediyo
rum geçici madde olarak.
BAŞKAN — Önergelerin geliş sırasına göre tak
dimi sona ermiş bulunmaktadır. Aykırılık derecesine
göre işleme koyacağım önergeleri..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, Hükümet yetkili
si arkadaşlar, bütün arkadaşların önergelerini ihtiva
eden, kastettikleri iki esaslı noktayı ihtiva eden bir
metin hazırladılar. Onu önerge şeklinde makamını
za takdim etmek üzereler. O takdirde diğer önerge
lerin hiçbirisini işleme koymamak gibi bir kolaylık
sağlamış olacaklar. Takdir zatıalînizin, ben sadece
yardımcı olmak için haber verdim efendim.
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, biliyorsunuz ve tak
dir ediyorsunuz ki, bize gelmiş önergeleri işleme koy
mak zorundayız, önerge sahipleri geri almadığı sü
rece.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Sivas) — Alabilirler efendim, bu önerge kar
şısında alırlar, çünkü istedikleri her hususu ihtiva edi
yor bu metin.
BAŞKAN — Muhtelif milletvekili arkadaşlarımı
zın imzalan var. Tabiî hepsine geri alıyor musunuz
diye sormam gerekiyor. Arkadaşlarımızın bazıları var,
bazıları yok, takdir edersiniz ki, bu muameleyi ikmal
etmem mümkün değil.
Efendim yeni gelen önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Ek Madde 1 — Hâkimlik ve Savcılık mesleklerin
de bulunanlarla, bu meslekten sayılan görevlerde
olanlara brüt maaşlarının % 50 si nispetinde Hâkim
ödeneği verilir.
Adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanunu
nun 68 nci ve Yargıtay Kanunununun 49 ncu madde
sine göre verilen izinleri kullananlar ile, yurt içinde ve
dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler
ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında,
her ne sebep ve suretle olursa olsun, görevleri başın
da bulunmayanlara görevlerinden ayrı bulundukları
müddetçe bir ödeme yapılmaz.
Hastalık sebebiyle iş başına gelmeyenlere bu yüz
den ayrıldıkları, günlerin bir takvim yılında toplamı
60 günü geçmemek üzere ödeme yapılır.
Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen
Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve yardımcılarına yuka
rıdaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır.
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Ödemelere göreve başladığı günden itibaren hak
kazanılır ve müteakip ay başında aylıkla birlikte öde
me yapılır.
Bu maddeden yararlananlar 926 ve 657 sayılı Ka
nunlar ile bunların ek ve tadilleri ve diğer kanunlarla
verilen yan ödemeleri alamazlar.
Burdur
Niğde
Ali Sanlı
Mehmet Altınsoy
Ankara
Yozgat
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Nedim Korkmaz
Malatya
Celâl Ünver
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, bu önerge, bütün
önergelerde bahsedilen, istenen hususların hepsini ih
tiva ediyor. Zannediyorum bu önerge hem kapsam
bakımından hem de istenen hususlar bakımından önde
gelir. Bu işleme konduğu takdirde, burada bulunma
yan önerge sahiplerinin önergesini de işleme koyma
nız gerekmeyecek, bir kolaylık sağlayacak, önerge
sahiplerinin önergelerini de, mevcutlarını da geri al
masını temin edecek Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre önergeleri iş
leme kokuyorum efendim.
(Burdur Milletvekili Ali. Sanlı, Ankara Milletve
kili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Niğde Milletvekili Meh
met Altınsoy, Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz,
Malatya Milletvekili Celâl Ünver'in önergesi tekrar
okundu)
BAŞKAN — Sayın Komisyon, iade veya ret konu
sundaki beyanınızı rica ediyorum.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ
ATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, bu önerge gerçek
te maddeyi tamamlıyor. Ama şu anda Komisyonu
mun çoğunluğu burada olmadığı için katıldığımı beyan
etmek imkânına sahip değilim. O zaruretle katılma
dığımı beyan ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Sayın Sezgin ve Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu
ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyette. Kabul
edilen önerge muvacehesinde muameleye konulması
nı arzu ediyor musunuz efendim?
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Geri alıyorum.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Arkadaşlarımın
önergeleri aynı mahiyette ve katılıyorum. Önergemi
geri alıyorum.
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BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, Sayın Gönül ve
Sayın Kazan'ın da önergeleri var. Üç önerge aynı ma
hiyette...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU
(Ankara) —
Kabul edilen önerge muvacehesinde geri alıyorum.
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Geri
alıyorum.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Geri alıyorum.
BAŞKAN — Önergeler geri alındığı için işleme
koymuyorum.
Sayın Davut Aksu ve dört arkadaşının önergesi
var...
HASAN YILDIRIM
(Kars) — Kabul edilen
önerge muvacehesinde geri alıyoruz.
BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır, işleme kon
mayacaktır.
Sayın Akkiray, sizin önergeniz muhteva itibariyle
biraz evvelki önergeyi kapsamıyor.
HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Israr
ediyorum.
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum efen
dim.
(İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Sayın Komisyon, komisyona iade
veya reddi konusunda...
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Efendim katılmadığımı beyan ede
ceğim. Yalnız müsaade ederseniz bir cümle ile niçin
katılmadığımı beyaa edeyim.
BAŞKAN — Efendim,
zatıâliniz de Başkanlık
yaptınız. Gerekçe izahına lüzum yok, biliyorsunuz.
Teşekkür ederim, katılmıyorsunuz.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 12 sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararname bu yetkiyi Hükümete vermiş.
Hükümet bu yetkiyi kullanarak halen veriyor. Özür
dilerim, bunun bilinmesinde her halde fayda var.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Komisyon önergeye katılmadığını ifade etmiştir.
Önergeyi Genel Kurulun
onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir efendim.
Sayın Arıkan buradalar mı? Sizin de önergeniz
muhteva itibariyle biraz önceki önergeyi kapsamıyor,
ısrar ediyor musunuz efendim?
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İDRİS ARIKAN (Siirt) — Israr ediyorum.
BAŞKAN — Muameleye koyalım. İşleme koyu
yoruz ve önergeyi tekrar okutuyorum efendim.
(Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
İDRİS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan söz
tiyorum.

is

BAŞKAN — Elbete Sayın Arıkan, söz hakkınız
var. Sizi davet edeceğim efendim, istical göstermeyin.
Buyurun efendim.
İDRİS A R I K A N (Siirt) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; müsamahanıza sığınarak önergem üze
rinde bir - iki söz söylemek istiyorum.
Devlet Planlama Teşkilâtınca tespit olunan geri
kalmış bölgelerde (ki, bunların ekserisi Doğu ve Gü
neydoğu bölgesindedir) hizmet görecek bütün kamu
görevlilerine, bu bölgelerin sosyo - ekonomik şart
ları yüzünden, maddî açıdan daha fazla imkân ta
nımak lüzumuna inanan bir kişiyim. Bu nedenle bu
ralarda görev alacak hâkim ve savcıların da aynı şe
kilde maddî açıdan diğerlerine nazaran daha iyi şart
lar içinde bulunmaları hem hâkim ve savcıları orada
tutmak, hem de bölgelerarasmda mevcut sosyal ve
ekonomik aykırılığın mahzurlarını telâfi etmek ba
kımından lüzumludur.
Bu önergem, ilk nazarda eşitlik ilkesine aykırı gi
bi görünür ise de, esasında mevcut bir eşitsizliği gi
derici bir anlam taşımaktadır.
Bugün, geri kalmış bölgelerde (ki, bunların ekse
risi Doğu ve Güneydoğu bölgesindedir) bazı kaza
lara kışın kar yüzünden kızakla gidilmekte; keza Gü
neydoğu bölgesinin bazı kazalarının kışın diğer ka
zalarla irtibatı kesilmekte ve oradaki hâkim ve sav
cıların motorlu taşıtlarla vilâyete vesair yerlere git
me, gelme imkânları kaybolmaktadır. Hele, eğer o
kazalarda doktor yok ise, diğer kamu görevlileri yok
ise, o kazanın dünya ile ilişkisi tamamen kesilmekte
dir.
Şimdi, bu şartlar içinde görev yapan bir hâkim
ve savcı ile; (misal olarak söylüyorum) turistik po
tansiyeli yüksek olan Köyceğiz veya Kuşadası'nda
görev yapan bir hâkime aynı nispette ödeme yapmak
bence büyük bir adaletsizliktir. Vermekte olduğumuz
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bu nispet iş güçlüğünü de kapsadığı için, dünya ile
irtibatı kesilen, kışın yolları kapanan, doktoru bu
lunmayan, sosyal yaşantısı yok denecek kadar az olan,
kültürel yapısı gayet geri kalmış olan bir bölgede
vereceğimiz ödeme miktarı ile diğer yerlerde, tama
men hayat şartları yönünden mükemmel olan yer
lerde vereceğimiz nispet aynı olamaz. Bu mahzuru te
lâfi etmek lâzımdır.
İkincisi, gelişmemiş bölgelerde görev süresini bi
tiren bir hâkim ve savcı, derhal oralardan gitmek is
temekte, bu yüzden de Yüksek Hâkimler Kurulunun
kapısını ve sair yerleri aşındırmaktadır. Ben, avukat
lık yaptığım süre zarfında, bizim bölgede görev sü
resini bitirdikten sonra sırf başka bir yere gitmek
için tayin isteyen ve bu tayin listelerinde 50 yer, 60
yer ve hatta ve hatta bazı hallerde 70 yer isteyen hâ
kim ve savcıları müşahade etmişimdir. Bu konuda
her halde Adalet Bakanlığının muhterem ilgilileri de
bilgi sahibidirler.
Oralarda görev yapmakta olan...
BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz bitti efendim.
İDRİS ARIKAN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim.
Oralarda görev yapmakta olan hâkim ve savcıla
ra bu imkân tanındığı takdirde, hâkim ve savcıyı
oralarda tutmak mümkün olacak, ikide bir hâkim yok
luğu yüzünden tek hâkimle adlî işlerin görülmesi
mahzuru da kalkacaktır.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
Sayın Arıkan'ın önergesini Genel Kurulun onayı
na Sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Önerge reddedilmiştir efendim.
Sayın Oğuz ve arkadaşlarının, Sayın Mankut ve
arkadaşlarının, Sayın Saruhan ve arkadaşlarının öner
geleri var, ki bu önergeler, kabul edilen önerge muva
cehesinde, Başkanlığımızca da muameleye konulma
ma durumundadır. Sanıyorum arkadaşlarımız öner
gelerini geri alırlar...
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Geri alıyoruz.
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Ge
ri alıyoruz.
SUDİ REŞAT SARUHAN (Rize) — Geri
yoruz.
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BAŞKAN — Geri alıyorlar. Teşekkür ederim,
önergeleri muameleye koymuyorum efendim.
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Sayın Köylüoğlu, Sayın İmer ve arkadaşlarınızla
birlikte bir önergeniz var. Biraz evvel kabul ettiğiniz
önerge kapsamı içerisindedir, aynı mahiyettedir...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Geri alıyoruz.
BAŞKAN — Muameleye konulmasını istemiyor
sunuz. Teşekkür ederim.
Sayın Köylüoğlu, Sayın Avcı ve arkadaşlarınızla
birlikte vermiş olduğunuz bir önergeniz daha var. Bu
önergede eklenmesini istediğiniz husus, kabul edilen
önerge ile metne girmiş oluyor...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Geri alıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi işleme koymuyorum efen
dim.
Biraz evvel Genel Kurulun ıttılaına arz ettiğimiz
ve kabul edilen önergeyi 4 ncü maddenin 1 nci ek
maddesi olarak Genel Kurulun onayına sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Daha evvelce kabul buyurduğunuz önerge metinde
yer alacaktır ve o şekilde kabul edilmiştir.
Ek 2 nci maddeyi okutuyorum efendim.
Ek Madde 2. — Yurt içinde veya yurt dışında
doktora öğrenimi yapmış olanlardan hâkimlik ve sav
cılık mesleklerine veya bu meslekten sayılan görev
lere yeniden atananlara bir üst derece verilir. Mes
lekte iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst dereceye
yükseltilir.
BAŞKAN — Söz vermeden evvel bir hususun
açıklanmasında sanıyorum yarar var. Sayın Bayrak
tar buradalar mı efendim?..
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Buradayım.
BAŞKAN — 1 nci maddede geçen, «Bu meslek
ten sayılan görevlilerde» tabiri içerisine Yargıtayda
raportörlük yapanlar giriyor mu diye bir soru var. Sa
yın Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Giriyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Giriyor. Teşekkür ederim. Soru ce
vaplandırılmıştır.
2 nci ek madde üzerinde Sayın Arıkan, Sayın Yıl
dırım, Sayın Köylüoğlu, Sayın Sanlı ve Sayın Erde
ni ir söz istemiş bulunuyorlar.
İDRİS ARIKAN (Siirt) — Vazgeçtim.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Vazgeçtim.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Vazgeçtim.
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ALİ SANLI (Burdur) — Vazgeçtim.
MEMDUH ERDEMtR (Kırşehir) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Söz istemiş olan sayın üyeler vaz
geçmiş bulunuyorlar. Teşekkür ederim.
Madde ile ilgili tek önerge var, okutuyorum efen
dim.
Yüksek Başkanlığa
Değişiklik önerisidir.
Hâkimler Kanunu ile ilgili 114 sıra sayısındaki ka
nunun ek maddesi 2 de yalnız hâkimlik, savcılık ve
bu sınıftan sayılanlardan, doktora yapanlara bir üst
derece verilmesi Plan Komisyonunca kabul edilen
metinde yer almıştır.
Halbuki bu sınıftan doçent unvanında kimseler de
bulunmaktadır. Bu sebeple mekzûr kanunun ek mad
de 2'sine (yeniden atanmalara bir üst ve meslekte iken
doktora öğrenimi yapanlara bir üst) bendinden sonra
«Doçent unvanında bulunanlar 2 üst ve profesör un
vanında bulunanlar 3 üst ibaresinin ilâvesini saygıyle öneririz.
İstanbul
İzmir
Doğan Öztunç
Süleyman Genç
Urfa
Mardin
Celâl Yaydaş
Ahmet Türk
İçel
Süleyman Şimşek
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BAŞKAN — Komisyon, okutulan önergeye katıl
madığın ıifade buyurmuştur. Önergeyi Yüce Heyetin
onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge reddedilmiştir.
4 ncü maddenin ek ikinci maddesini ,okunan şe
kilde Genel Kurulun onayına sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunan şekliyle
kabul edilmiştir.
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, yürürlük maddesinden evvel bir önergem var
efendim.
BAŞKAN — Sayın Erdemir, sırası geldiğinde gö
rüşeceğiz efendim.
Çerçeve 4 ncü maddeyi tekrar okutup, okunan
şekliyle onayınıza sunacağım efendim.
(Çerçeve 4 ncü madde tekrar okundu).
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi, ek birinci ve ikinci
maddeyle birlikte onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, Sayın Oğuz ve arkadaşlarının bir öner
gesi var; beşinci madde olarak ikamelerini istedikleri
bir metindir, okutuyorum efendim.

BAŞKAN — Sayın Komisyon, iade veya reddi ko
nusunda..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Hâkimler Kanunu
nun 70 nci maddesinde bu hususu kapsayan özel bir
hüküm var. O önceliği veriyor bu madde, tekrarına
gerek yok. Komisyon olarak katılmıyoruz..

Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ve bir geçici madde
eklenmesine dair kanunun 5 nci maddesi olarak Mil
let Meclisi Adalet Komisyonunca hazırlanan 5 nci
maddenin kabulünü arz ve teklif ederiz.
Sinop
İstanbul
Yalçın Oğuz
Hasan Basri Akkiray
Mardin
Malatya
Nurettin Yılmaz
Celâl Ünver
Yozgat
Nedim Korkmaz

BAŞKAN — Reddini istiyorsunuz?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Reddini istiyoruz, evet.

Madde 5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendi
ve bu madde sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

«(h)

İştirakçiler

Hizmetin geçtiği yerler

Hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve Hâkimlik, Cumhuriyet savcılığı ve
yardımcıları ile bu sınıftan sayılan- yardımcılıkları ile bu sınıftan sayı
lar.
lan görevler.

-
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Bu bent kapsamına giren iştirakçilerin fiilî hizmet
lerine eklenecek müddet 5434 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra görevlerde bulunup da o
zamandan beri hâkimlik, savcılık ve bu sınıftan sayı
lan görevlerde çalışmış olanların emeklilik işlemlerin
de de uygulanır.»
ı«Son fıkra Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bu
lunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanların,
Emekli Sandığına tabi olmaksızın, doktora öğrenimi
için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri süre
nin en çok 5 yılı, Emekli Sandığı Kanununa göre
borçlanmaları şartı ile, emekliliğe esas hizmet süre
lerine eklenir. Bu kimseler adına borç kaydedilecek
miktar borçlandırılan sürenin geçtiği tarihlerdeki ke
senek ve karşılıklar oranına göre ve o tarihlerde mes
lekte bulunmuş olsalar idi almaları gereken aylık tu
tarı üzerinden 2 yıl da bir terfi etmişçesine hesapla
narak tespit olunur.
Bu madde hükmünden yararlanabilmek için halen
hâkimlik, savcılık veya bu meslekten sayılan bir gö
revde bulunanların bu kanununun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde, hâkimlik, savcılık ve
ya bu meslekten sayılan bir göreve atanacak olanların
atandıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli
Sandığına başvurmaları şarttır.»
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu? Komisyon önergeye katılmadıklarını beyan etti
ler..
Okutulan metni Genel Kurulun onayına sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge red
dedilmiştir efendim.
Metne, geçici madde eklenmesine dair önergeler
vardır, okutuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki Geçici Maddenin eklenmesini arz ve
teklif ederim.
Mardin
Talât Oğuz
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j ne istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile verilen yan
ödemelerden yararlanamazlar.
1 Mart 1974 tarihi ile, bu kanunun yayım tarihi
arasında aldıkları iş güçlüğü, iş riski zamları, bu ka
nun hükümlerine göre alacakları ilâve ödemelerden
mahsup edilir.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bu madde ile ilgili verilmiş bulu
nan önergeler, önerge sahipleri tarafından geri alın
mıştır efendim. Yorgunluk ihtiyar etmeyesiniz diye
I arz ediyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Bozatlı, önergelerin hepsinde
I yeni bir geçici madde ilâvesi istemi var. Onun için
I evvelki madde kapsamı içinde bunu mütalaa etme
nin Başkanlığın imkânı dışında olduğunu hatırlatI mak isterim efendim.
Teşekkür ederim.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, bi
zim bu önerimiz İsmail Hakkı Köylüoğlu ve arka
daşları tarafından verilmiş bulunan önergelerle hal
ledilmiş vaziyettedir. Komisyon da benimsemiş bu
lunmaktadır. Onun için geri alıyoruz efendim.
BAŞKAN — Efendim, bütün önerge sahipleri bu
konu ile ilgili önergelerini geri aldıklarına dair be
yanda bulunurlarsa kendilerine iade ederiz.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — İsimleri okunsun
efendim.
BAŞKAN — Efendim, aksi beyan olmadığına
göre muameleye tabi tutamıyoruz tabiî.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bu konu ile ilgili öner
genizi geri alıyorsunuz öyle mi efendim?.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Evet efendim, mese
le halledilmiştir, geri alıyorum.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Gönül, siz
de geri alıyor musunuz?
MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Geri
alıyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Sanlı, önergenizi geri alıyor
musunuz efendim?

Geçici Madde :
357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 18 nci
maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, bu
kanunla 2556 sayılı Hâkimler Kanununa eklenen
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Efendim, za
(Ek - 1) madde hükümleri 357 sayılı Askerî Hâkim
ten beş imzadan aşağıya düştü mü muameleye ko
ler Kanununun 18 nci maddesindeki görev ve yerleri
nulmaz.
dikkate alınmak suretiyle, Askerî Hâkimler hakkın
ALİ SANLI (Burdur) — Geri alıyorum efendim.
da da aynı usul ve esaslara göre uygulanır.
I
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Erdemir'in bir yeni madde eklenmesi ile
Ancak yukarıda fıkra hükümlerine göre kendile I
ilgili önergesi var, .muameleye koyuyorum. Önergeyi
rine ilâve ödeme yapılan Askerî Hâkimler, 926 sayılı
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri- I okutuyorum efendim.
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Yüksek Başkanlığa
Görüşmekte olduğumuz, Hâkimler Kanununa
6 ncı madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesi
ni ve mevcut 6 ncı madde numarasının 7 nci madde
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Kırşehir
' Memduh Erdemir
Madde 6. — Mahkemelerin bulunduğu il ve ilçe
merkezlerinde hâkim ve savcılar için lojman yapılır.
Lojmanlar için gerekli tahsisat her yıl bütçeye
konulur.
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musu
nuz?
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Katılmıyoruz efendim.
Sayın Hükümet, katılmıyorsunuz.
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim, beş dakika ile ka
yıtlı olmak kaydı ile.
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Pek muhte
rem arkadaşlar;
Çağımız devleti, sosyal bir devlet haline inkılâp et
miştir. Sosyal devlet anlayışı içerisinde, çok önemli
kamu görevi yapanlara, kamu sektörü tarafından loj
manlar verilmektedir. Son zamanlarda kaymakamlar
için de lojmanlar yapılmaktadır. Sermayesi Devlet ta
rafından verilen İktisadî Devlet Teşebbüslerinin çoğu
nun umum müdürleri, umum müdür muavinleri, hat
ta şube müdürlerine varana kadar, ihtiyaca göre, loj
manda oturanları vardır. Şimdi bir yandan adaletin
daha mükemmel bir surette tevzii için hâkimleri için
de bulundukları maddî sıkıntılardan kurtarmak ve
onlara Anayasa gereğince bir ödenek vermek yolu
na gidiyoruz; öte yandan da, zaten adedi ve miktarı
mahdut olan 4 - 5 bin kişi için lojmanı esirgeyeceğiz.
Bu kanun madem ki, Hâkimler Kanunudur, Hâkim
ler Kanununun içerisinde hâkimlere verilmesi lâzım
gelen her türlü haklar derpiş edilebilir. Bu nedenle
de «lojman yapımı» buraya konulur ve bu bir tahsi
satla bütçeden her sene ödenebilir. Bu itibarla bu ka
nun görüşülürken lojman yapılması hususunda ver
miş olduğum önerge kabul edilir ve bir madde ha
linde tasvip olunursa, gelecek bakımından çok daha
yararlı olur ve ben o kanaatteyim ki; Türk Devleti,
Türk milleti bundan zarar görmez, fayda görür. Bu
da bir nevi toplu ödenen bir ödenek niteliğindedir.
Lojmanlardan istifade şekli, Yüksek Hâkimler Kurulu
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tarafından düzenlenecek, hazırlanacak bir tüzükle tes
pit edilebilir. Ama alt tarafı, her birisi 100 - 150 200 bin liraya varacak 4 - 5 bin tane konutun yapıl
masından ibarettir.
Esasen, Türkiye Emlâk Kredi Bankası her yıl ken
di hazırladığı programa göre, çeşitli konutlar yap
makta ve bunu vatandaşlara tevzi etmekte, hatta kâr
maksadıyle de satmaktadır. Devlet bir yandan bunu
yaparken, Devletin bir konut politikası varken, bu
politikaya ters düşmeyecek; hâkimleri gittikleri kasa
balarda ev bulamamak gibi bir durumla karşı karşı
ya bırakmamak için, bunun yapımında fayda vardır.
Birçok ilçelerimize hâkim ve savcıların, ev bulamadık
ları için, ikamet edecek doğru dürüst bir ev bulama
dıkları için gitmedikleri de malumunuzdur. Bu iti
barla takririmin kabulünü istirham ediyorum, saygı
lar sunuyorum.
BAŞKAN —• Teşekkür ederim.
Sayın Bozatlı; bu, Başkanlığımızca da bir bütçe
tadili mahiyetinde görülmüştür. Komisyon da bu gö
rüşte ise, önergeyi işleme koymayacağım efendim.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO
ZATLI (Sivas) —• Sayın Başkan, kanaatimce bütçede
dikkate alınacak bir husus : Bütçede ödenek konul
mak suretiyle ancak geçerli olacak bir husus, yürür
lüğe konacak bir maddedir. Tabiî bütçeye girilince
Planlamanın görüşünü vesaireyi arz edebiliriz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, işleme koymuyo
rum efendim.
5 nci maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1.3.1975
tarihinde 4iğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Arıkan, Sa
yın İsmail Hakkı Birler, Sayın Köylüoğlu, Sayın Sanlı
ve Sayın Erdemir söz istemiş bulunuyorlar.
Sayın Arıkan?..
İDRİS ARIKAN (Siirt) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Birler, buyurun efendim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Bu saatte yürürlük maddesi üzerinde söz almış ol
manın güçlüğünü ve antipatik oluşunu biliyorum; ama
izninizle bir - iki konu üzerinde durmayı da zorunlu
gördüm.
Sayın milletvekilleri; görüştüğümüz konu, hemen
bütün siyasî parti gruplarının, bütün sayın milletve
killerinin gönül birliğiyle, ağız birliğiyle bir an evvel
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rak, «4 ncü madde 1.3.1975 tarihinde yürürlüğe gi
rer» şekline getirmiştir. Yani, Kanun bugün Meclisi
mizde görüşüldü, bitiyor; üç gün sonra Cumhuriyet
Senatosu Genel Kurulunda, bir hafta sonra Cumhur
başkanının imzasından çıktı ve yayınlandı ve yürür
lüğe girdi, Şubatın 20'sinde... Hayır yürürlüğe girme
yecek ödenek. Ya? İlle 1 Mart 1975'i bekleyecek.
Kanaatimce Bütçe Komisyonuna herhangi bir ta'nda bulunmak için arz etmiyorum bu da yanlıştır.
Değerli arkadaşlarım, çeşitli intikal dönemlerin
den geçti Türkiye. Bu kararnamelerin iptaline tekaddüm eden günler, iptalini takip eden günler de, Tür
kiye'nin yine bazı intikal dönemleridir. Hatır buyura
caksınız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327
ile getirilen ek madde gereğince verilen yanödeme
kararnameleri de 1.6.1974 tarihinden geçerli olmak
üzere daha sonra çıkarılmış olmasına rağmen, geçerli
olarak çıkarıldı ve öylece uygulandı, ödemeler öyle
ce yapıldı.
BAŞKAN — Sayın Birler, süreniz bitti efendim.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Toparlı-*
yorum Sayın Başkanım.
Sanıyorum bu konuda önergeler var. 1.6.1974
tarihi itibariyle uygulanmasının doğru olacağı inan
cındayım. Bu önergelere iltifat edilmesini istirham edi
yorum.

ve en güzel şekilde çıkması için çaba gösterdikleri
bir konudur. Böyle bir konuyu, Millet Meclisi çatısını
aşan, selâm konusu haline getirmenin, bizzat konu
nun kendisine yarar sağlamadığına inanıyorum. (C.
H. P. sıralarından alkışlar.)
Üzüntü ile ifade edeyim ki, hiçbir arkadaşımı tek
tek muhatap almadan ifade etmek istiyorum; selâm
gönderme gayretleri olmuştur. Bu selâm gönderme
gayretleri, müesseseye, görüştüğümüz konuya itibar
sağlamamıştır. O arkadaşlarımızın maksatlarını da
aşarak, gölge düşürme ihtimallerini ortaya koymuş
tur.
Değerli arkadaşlarım; bildiğiniz gibi Ecevit Hükü
meti, kendisinden önceki Hükümet tarafından çıkarı
lan bir kısım yanödeme kararnamelerini iptal etti.
Bunlardan bir tanesi de, hâkimlerle ilgili yanödeme
kararnamesi idi. iptal ederken de gerekçesi gayet açık
tı : Anayasanın 134 ncü maddesi (Pek çok arkadaşım
bunu dile getirdiler.) hâkim ödeneklerinin, mahkeme
lerin bağımsızlığı esasına göre kanunla düzenlenece
ğini âmirdir. «Siyasî iktidarın, hükümetin, bakanlar
kurulu, kararnamesiyle yanödeme vermek, ödenek ver
mek, bağımsız olması gereken yargı organı üzerine
gölge düşürücü nitelik taşır, bu nedenle bunu iptal
ediyoruz» dendi ve iptal edildi. Bunun gibi bazı ka
rarnameler daha iptal edildi. îptâl gerekçesine de uy
gun olarak, işin bünyesinin de gereği olarak 5.7.1974
tarihinde bir tasarıyı Yüce Meclislere Hükümet şev
ketti. Hükümet tasarısında yürürlük tarihi, yayımı ta
rihidir : «Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer» ifadesini taşımaktadır.
Adalet Komisyonumuz, bu yürürlük maddesini;
«Bu kanunun 4 ncü maddesi 1.3.1974, diğer mad
deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde de
ğiştirmiştir. Böylece, iptal edildiği tarihten itibaren,
evvelki Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptal edil
diği tarihten itibaren geçerlilik kazandırmak gibi bir
yola gitmiştir.
Eğer anafikir bu ise - ki böyle olduğu apaçık - ek
siktir. Eğer, Ecevit Hükümeti, Talû Hükümetinin o
Bakanlar Kurulu kararnamesini iptal etmese idi; hâ
kimlerimiz, o Bakanlar Kurulu kararnamesine göre
1 Şubat tarihinden itibaren yanödeme alacaklardı;
eksik yapılmıştır.
Bütçe Plan Komisyonumuz, Adalet Komisyonu
nun bu değiştirisini bir defa daha değiştirerek bu kez
tüm kanunu yine «Yayımı tarihinde yürürlüğe girer»i
kabul etmekle beraber, özellikle 4 ncü maddeyi ayıra
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Sayın Başkanın müsamahasıyle iki cümle daha
söylemek istiyorum. Sayın eski Adalet Bakanı Kazan'ı
büyük üzüntü ile dinledim. Sayın Kazan, bu tasarı
yı sevkeden Hükümetin bir üyesidir, tasarının altında
imzası vardır. Bu tasarı % 30 olarak getirmiştir, bu
tasarı yayıinı tarihinden getirmiştir. Ama, Sayın Ka
zan, sorumlu Bakan olarak hazırlayıp Bakanlar Kuru
lundan 5 .1 . 1974'te sevkedilen bu tasarıyı 11.7.1974'te
Adalet Komisyonu görüşmüş ama, Sayın Bakan bu
nunla ilgili hiçbir genelge yapmayı gerekli görmemiş.
BAŞKAN — Sayın Birler lütfedin efendim, bana
yardımcı olun.
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Vaktaki 17 Kasımda Hükümetten ayrılma noktasına, görevi bırakma noktasına, yeni Hükümete devretme noktasılna gelmişiz; Sayın eski Adalet Bakanı 16
Kasımda te şkilâta genelge gönderiyor; «Ben Hükümet
tasarısına ı ağmen Adalet Komisyonunda şunu yaptim, ben şjLJ.İnu yaptım. Sizlere bunlari sağladım, bunları taahhüt ediyorum» diyor. Bunu en azından ciddî
bulmad îimı arz etmek istiyorum.
Saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler.
Söz sırası Sayın Köylüoğlu'nda.
tSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Söz
sıramı Refet Sezgin'e devrettim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Sezgin, buyurun efendim.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, vakti dikkate alarak çok kısa maruzatta
bulunacağım.
Mesele, bu maddenin hangi tarihte yürürlüğe gir
mesi meselesidir. Benden evvel konuşan Sayın Bir
ler arkadaşım bu madde ile ilişkili olarak yürürlük
tarihinin Plan Komisyonunun tespit ettiği şekilde de
ğil, 1 . 6 . 1974 tarihi olması lâzım geldiğini ifade bu
yurdular zannediyorum; parti gruplarının da bu isti
kamette bir önergeleri var, ben de bu istikamette bir
önerge verdim. Eşitlik ilkesinin temini bakımından
yürürlük tarihinin 1 . 6 . 1 9 7 4 olmasında zaruret var
dır. Çünkü, bu şekilde tatbikat yapılmaktadır; hâ
kimlerin dışındaki kişiler böyle ödenekleri kararna
melerle almaktadırlar. Onun için bir tenazurun sağ
lanması zaruridir. Önergemize iltifat buyurulacağını
ümit ediyorum.
Bir hususu da işaret etmek isterim. Doğruluğu
na inandığımız ve Anayasa istikametinde tedvinine
gayret etmek için itina gösterdiğimiz bu meselede Mec
lis kürsüsüden bu doğru meseleyi müdafaa sadedin
de hiç kimseye selâm verme ihtiyacında olmadık. Sa
yın Birler'in ifade buyurduğu bu hususu kendimize
matuf telâkki etmiyoruz.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — O halde ni
çin söylüyorsunuz?
REFET SEZGİN (Devamla) — Şunun için söy
lüyorum : Hiç ilişkisi olmadığı halde, bu kanun ile
zabıt kâtiplerine bir başka konu ile ödenek alan bu
arkadaşlarımıza verilmesi gerekse dahi, gerekiyorsa
bunun dışında bir teklif ile meseleyi getirmek lâzım
gelirken, >% 40 gibi bir nispet ile terviç edileceği bilin
mediği halde getirmenin, selâm verme olduğuna işa
ret etmek isterim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Kazan,
söz istediniz, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN
(Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
Görüşülmekte olan, 2556 sayılı Kanunu tadil eden
tasarının yürürlük maddesi konusunda Millî Selâ
met Partisi Grupunun görüşünü kısaca arz ettikten
sonra, yine biraz evvel Sayın Birler'in bir konuda te
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mas ettiği noktaya ben de bir cepheden temas etmek
lüzumunu hissettim.
Muhterem milletvekilleri, devlet, her şeyden evvel
kararlarında istikrarlı olduğunu ortaya koyarsa, koya
bilirse elbette o devlete güvenenler (huzur ve saadet
getirmek bakımından, onlara güven sağlamak bakı
mından) kişiliğini ortaya koyma imkânını bulur.
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi
Koalisyon Hükümeti 31 Ocak 1974 tarihinde Bakan
lar Kurulu kararnamesini iptal ederken, (bu haklar
Anayasanın 134 ncü maddesine göre kanunla düzen
lenebilir. Halbuki kararname ile düzenlenmiştir. Bu,
sakıncalı bir yoldur; onun için iptal ettik) bu karar
namenin hâkimler ve savcılar camiasına tanıdığı hak
ları en kısa zamanda bir kanun getirmek suretiyle
tanıyacağımıza söz vermişiz ve böylelikle bizden ev
velki Hükümetin, kararname ile yaptığı için iptal et
tiğimiz bu tasarrufunu devam ettireceğimiz, gerçek
leştireceğimiz sözünü vermişiz. îşte, verilen bu sözün
ışığı altında, günden güne ilgisizlikten, lâkaydilikten,
hakikaten meslekten soğumaya başlayan hâkim ve sav
cılarımıza, yaptığımız toplantılarda, Bakanlığımızda
bu konudaki tasarının hazırlanmakta olduğunu ve bu
tasarının (kuvvetle muhtemeldir ki) yürürlük madde
sinin, iptal tarihini ihtiva edeceğini ifade etmişiz.
Bakanlar Kurulunda teşriki mesai ettiğimiz arka
daşlarımız bunun yürürlük tarihinin 1 . 3 . 1 9 7 4 olması
konusunda kendileriyle nasıl mücadele ettiğimizi ga
yet iyi bilirler; ama aradan geçen o gecikme süresi
içerisinde daha fazla gecikilmesin, bu camia daha
fazla mağdur olmasın diye bu konuda ısrar etmekte
bir noktada fayda görmedik. Tasarının bir an evvel
Meclise sevkedilmesi için yine Bakanlar Kurulunda
ki müzakerelerde arkadaşlarımızın bildiği bazı nokta
larda ısrardan vazgeçtiğimiz gibi, bu noktada da ıs
rardan vazgeçtik.
Adalet Komisyonunda, bizim de
nan o Bakanlar Kurulu tasarısında,
istikamette teklifler, önergeler geldiği
kanlar Kurulunda o imzayı attığımız
olarak, «Katılıyoruz» demedik; ama
dık, «Takdire bırakıyoruz» dedik.

imzamız bulu
ısrar ettiğimiz
halde biz, Ba
için, Hükümet
müstenkif kal

îşte, bu ifade ile, Adalet Komisyonunda bu de
ğişikliğe uğrayan tasarı Plan Komisyonunda da yü
rürlük maddesi itibariyle 1 . 3 . 1 9 7 5 tarzında değişti
rilmiş.
Biz bu noktada 1 . 3 . 1974 tarihinden, Grup olarak
vazgeçip, bu camiaya mensup olan arkadaşlarımızın
da görüşlerini aldıktan sonra (diğer yan ödeme ka-
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rarnamelerinin yürürlük tarihi 1 . 6 . 1 9 7 4 olduğun
dan) bu kanununun sağlayacağı hâkimler ödeneğinin
de bu tarihten itibaren yürürlük imkânı kazanmasını
teklif ettik. Birazdan önerge olarak okunacaktır.
Yalnız, Sayın Birler'in konuşması sırasında ifade
ettiği bir hususa açıklık getirmek istiyorum. O tasarı
üzerinde, görevden ayrıldığımız gün teşkilâta gönder
miş olduğumuz tamimde, hangi hizmetlerin, hangi ça
lışmaların yapıldığını ve ne noktaya kadar gelinebil
diğim ifade etmişizdir. Hiçbir zaman o tamimde, «ben
şunu yaptım, ben bunu yaptım» iddiasında değilim.
Bir hizmet yapılabildi ise Adalet Bakanlığında, Ada
let Bakanlığında bu hizmetlerin yapılabilmesi için bi
ze son derece yardımcı olan teşkilâtın gayretleri ile
yapılmıştır; şeref benim değil, şeref onlarındır. Ama,
bu çalışma esnasında yaptıklarımızdan teşkilâtımızı
haberdar edebilmek için elbette hangi hizmetlerde ne
lerin yapıldığını belirtirken, yan ödemeler, 2556 sayılı
Hâkimler Kanunu tadil tasarısının getirdiği yenilikler
ve bu konuda Komisyondaki durumu, «ben yaptım,»
iddiası ile değil, «Komisyonda şu şekilde bir değişik
liğe uğramıştır» ifadesi ile ortaya koydum. Hüküme
tin görevden ayrıldığı güne kadar sustum; ama 17 Ka
sım günü Hükümetten ayrıldıktan sonra, ben, Ecevit
Hükümetinin o kararının, o kanun tasarısının altın
daki imzam ile bağlı değilim; ben, Millî Selâmet Par
tisi milletvekiliyim; bu açıdan, Partimin görüşünü iste
diğim gibi savunurum ve bu istikamette savunmuşumdur.
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Devlet idaresi an
layışınız bu.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu bakımdan,
Hükümet içerisinde, Hükümetin almış olduğu karar
lar çerçevesinde hareket edilmiştir; sureti katiyede o
kararlara bir saygısızlık gösterilmemiştir, işbirliğine
gölge düşürülmemiştir, bu hususa itina gösterilmiş
tir; ama ondan sonra bir Millî Selâmet Partisi var
dır ve ben onun milletvekiliyim; elbette onun görüş
leri istikametinde görüşlerimi savunurum; bugüne ka
dar savundum, bundan sonra da savunmakta karar
lıyım elbette.
SABRt TIĞLI (Devamla) — Yanlış hareket et
tiniz.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, istir
ham ediyorum.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - - Bu hususa açık
lık verme imkânı hasıl olduğu için ve bu fırsatı bize
verdiğiniz için hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi
arz ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Buyurunuz Sayın Köylüoğlu, Grupunuz adına söz
hakkınız vardır. Yalnız, yetki belgenizi istirham edi
yorum efendim.
A. P. G R U P U ADINA İSMAİL HAKKI KÖY
LÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın arkadaş
lar;
Kararnamenin ve tasarının seyri hakkında benden
evvel konuşan arkadaşlar sizlere izahat verdiler. Bu
ödemelerin 1.6.1974'te başlaması için bütün grup
başkanvekillerinin bir önergesi vardır, biraz sonra
okunacaktır. Biz, grup olarak, bu ödemelerin 1.6.1974'
ten itibaren başlaması görüşündeyiz. Çünkü, iptal edi
len kararname dolayısıyle bu ödeme alınamamıştır.
Diğer memur ve meslek erbabına, kararnamelerle ve
rilen yan ödemeler 1 . 6 . 1 9 7 4 tarihinden beri öden
mektedir ve zaten evvelki Hükümet de, yeni Hükümet
de, çıkarılacak tasarıda bu ödemenin 1.6.1974'ten
itibaren başlayacağını beyan etmiştir. Bu sebepten biz
de bu görüşteyiz, buna göre kabulünü arz ederiz.
Netice olarak, tasarı bitmek üzeredir; Grupum ve
şahsım adına; bu tasarının hâkimlere ve savcılara ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan dilerim. (A. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?..
Yok.
Önergeler var; önergeleri geliş sırasına göre oku
tuyorum efendim.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, gruplara
ait önergeler okunsa; diğerlerine lüzum yok?
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün emrini yerine
getirmek zorundayım, takdir edersiniz Sayın Oğuz,
Yüce Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna ek madde eklenmesine dair Kanun tasarısının
yürürlük tarihi ile ilgili 5 nci maddesinin ilişikteki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Adalet Partisi
Adalet Partisi
Grup Başkanvekili
Grup Başkanvekili
İzmir
Edirne
Ali Naili Erdem
İlhami Ertem
D. P. Grup Başkanvekili
D. P. Grup Başkanvekili
Niğde
Denizli
Mehmet Altınsoy
Hasan Korkmazcan
C. G. P. Grup
C. G. P. Grup
Başkanvekili
Başkanvekili
Mardin
Kayseri
Talât Oğuz
Mehmet Altmışyedioğlu
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M. S. P. Grup
Başkanvekili

M. S. P. Grup
Başkanvekili

İstanbul
Süleyman Arif Emre

İstanbul
Hasan Aksay

Teklif olunan değiştirge maddesi :
«Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1.6.1974
tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.»
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair tasarı
ve birleştirilen teklifle ilgili Plan Komisyonu rapo
runun, sözlü olarak açıklayacağım gerekçelerle,
5 nci maddesinin,
Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1.6.1974
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla.
Çanakkale
Refet Sezgin
Yüce Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
2 ek madde eklenmesine dair Kanun tasarısının yü
rürlük tarihi ile ilgili 5 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
.
İstanbul
Gülhis Mankut
«Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1.6.1974
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer».
>
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
Ankara
Ankara
İsmail Hakkı Ketenoğlu
Hasan Özçelik
Ankara
Balıkesir
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Cihat Bilgehan
İstanbul
Gülhis Mankut
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Meclis Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Kanun tadil tasa
rısının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
11 . 2 . 1975
Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi, 1.6.1974
tarihinden diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer».
Kocaeli
Rize
Şevket Kazan
S. Reşat Saruhan
Gümüşhane
Sivas
Orhan Akkoyunlu
Vahdettin Karaçorlu
Erzurum
Yahya Akdağ
Yüksek Başkanlığa
Görüşmekte olduğumuz Hâkimler Kanununun
5 nci maddesinin:
«Bu kanunun 4 ncü maddesi 1 . 3 . 1974 tarihin
den, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Kırşehir
Memduh Erdemir
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nun 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek
kabulünü arz ve teklif ederiniKocaeli
Şevket Kazan
«Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1.6.1974
tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer».
BAŞKAN — Önergelerin geliş sırasına göre oku
tulması bitmiştir, aykırılık sırasına göre okutup, işle
me koyacağım.
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hepsi aynıdır Sayın Başkan, birleş
tirilip okunamaz mı?
BAŞKAN — Efendim, aynı olanları gerekli şekil
de ifade edip muameleye koyacağım.
(Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in önerge
si tekrar okundu)
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Önergemi
geri alıyorum, diğer önergelere katılıyorum.

Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi, 1.6.1974
tarihinden diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.

BAŞKAN — Sayın Erdemir önergesini geri al
mıştır.
Bu önergenin dışındaki önergelerde yürürlük tari
hi olarak 1 . 6 . 1974 tarihi önerilmektedir.
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Sayın Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZATLI (Sivas) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
. Sayın Adalet Partisi Grupu, Sayın Demokratik
Parti Grupu, Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu ve Sayın Millî Selâmet Partisi Grupuna ait olan
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeler aynı mahiyette ve aynı tarihi kap
sadığı için işleme koymayacağım efendim.
Maddeyi değişik şekliyle tekrar okutuyorum.
Madde 5. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi 1.6.1974
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle Genel Ku
rulun onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
* BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi Genel Kurulun onayına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Efendim, Kanunun tümü üzerinde Saym Ekrem
Sadi Erdem, Sayın Ali Şevki Erek, Saym Osman Çıtırık ve Sayın Müfit Bayraktar söz istemişlerdir.
Sadece bir sayın üyeye söz verme imkânımız var.
EKREM SADÎ ERDEM (Artvin) — Söz hakkı
mı Sayın Erverdi'ye veriyorum.
BAŞKAN — Sayın Erdem, Saym Erverdi'ye söz
hakkınızı devrediyorsunuz.
Buyurun Sayın Erverdi.
Tüzük, «Kısa, açık» olacak diyor, siz de o şekil
de buyurursunuz Sayın Erverdi.
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar;

11 . 2 , 1975

O : 1

Genelgeyi okudum. Kanun tasarısında, % 30'luk
bir tazminat öngörüldüğü halde, yaptığı genelgede %
45'lik bir şeyi istediklerini ifade etmişler.
Yine geçerlilik tarihini 1 . 3 . 1974 olarak istedik
lerini genelgede ifade etmiş olmalarına rağmen, tasa
rıda (hepinizin bildiği gibi) yayım tarihini koymuş
lar ve burada dediler ki, «Biz sandalyede otururken,
Bakanlık makamını işgal ederken..»
BAŞKAN — Sayın Erverdi, bir hususu istirham
edeyim.
Sayın Kazan'a cevap vermek üzere sizi davet et
medim..
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Hayır, ha
yır, hayır; katiyen cevap vermeyeceğim.
BAŞKAN — «Hayır» diyorsunuz, tümü üzerinde
ve lehte konuşmanızı istirham ediyorum.
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Tamam efen
dim, müsaade ederseniz bağlayacağım, sözlerim mu
allakta kalmayacaktır.
Bu Kanunun Sayın Kazan'ın önerdiğinin aksine
çıkmış olması, benim, lehinde oy kullanmamı intaç
ediyor. Onu izah etmek için, o izah sadedinde bun
ları arz ediyorum.
Biz, kendilerinin sandalye ile ne kadar bağlı ol
duklarını; birtakım şeylere, sadece sandalyede otur
mak için razı olduklarını daha evvel de biliyoruz.
Kendileri şunu ifade ettiler, dediler ki : «Sandal
yede oturduğum sürece, sizin söylediklerinize razı ol
mak durumundaydım. Ama sandalyeden kalktıktan
sonra, Millî Selâmet Partisinin dediklerini yürütece
ğim».
Şimdi bir şeyi daha birlikte gördük ki, Millî Se
lâmet Partisinin dediklerini de yürütmüyor. Yaptığı
genelgede, 1 . 3 . 1974'tenberi yürüyeceğini söyledi
ği şeyin (Millî Selâmet Partisi burada değil) 1.6.1974'
ten yürüyeceğini ifade ettiği şeyin...
BAŞKAN — Sayın Erverdi, istirham ediyorum,
bana yardımcı olun lütfen ve konu ile ilgili olarak
konuşun. İstirham ediyorum.

Gecenin bu geç saatında vaktinizi ve sabrınızı is
raf etmeden, kısaca konuşacağım. Yalnız bir iki ko
nuya değinmeyi, çıkardığımız Kanun yönünden fay
dalı bulmaktayım.

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, size yardımcı olmak için bu meseleyi burada ka
patıyorum.

Bir : Sayın eski Adalet Bakanı biraz evvel bura
da konuşurken, kendilerinin, Sayın Birler'in söyledik
lerinin ramına, meseleyi kendilerine maletmedikleriııi,
tüm Hükümet tasarrufu olarak bir genelgeye konu
ettiklerini ifade ettiler.

Çıkardığımız Kanunun, adaletin tevziinde büyük
gayret gösteren, türlü fedakârlıklara katlanan adalet
mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, bu Kanuna oy
veren arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar).

M. Meclisi

B : 37

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi.
Sayın milletvekilleri, Kanun tasarısı üzerinde ki
görüşmeler sona ermiştir.
Kanun tasarısının tümünü Genel Kurulun onayı
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
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Kanun tasarısının, adaletin değerli mensuplarına
ve ülkemize yararlı olmasını dilerim.
Sayın milletvekilleri, gündemdeki Meclis Araştır
ması, Genel Görüşme ve Sözlü Soru önergelerini gö
rüşmek için, 12 . 2 . 1975 Çarşamba günü saat 15.00'
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim.
Kapanma Saati : 20.18 .

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

/. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmeri- Köy İşleri ve Koopeıatifler Bakanlığı
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler
in, fındık mahsulüne ilişkin sorusu ve Başbakan adına
Dairesi Başkanlığı
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı AySayı : H. 11.326
dınoğlu'nun yazılı cevabı (7/320)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica ede
rim.
Saygılarımla.
Giresun Milletvekili
Nizamettin Erkmen
Amerika Birleşik Devletleri yasama meclisleri ta
rafından kabul edilip Cumhurbaşkanlığının imzasına
sunulan bir kanun gereğince, ülkemiz mahsulü fın
dığın bundan böyle Amerika'ya ihracının yasaklandığı
öğrenilmiştir.
1. — Basında yer almış bulunan bu haber doğru
mudur?
2. — Doğru ise yasaklanmanın gerçek sebepleri
nelerdir?
3. — Bu durumun ekonomik ve sosyal hayatımıza
yapacağı olumsuz etkiler ile bu etkileri tesirsiz bıra
kacak çarelerin neler olacağı düşünülmüş, gerekli ted
birler alınmış mıdır? Özellikle geçimini sadece fın
dık mahsulünden sağlayan Doğu Karadeniz halkı için
daha başka ve devamlı çözüm yolları aranmakta mı
dır?
4. — Bu Kanun karşısında hükümetin tutumu ne
olmuştur? ilgililer nezdinde herhangi bir teşebbüs ya
pılmış mıdır? Yapılmış ise ne gibi sonuçlar alınmıştır?
Daha neler yapılması düşünülmektedir?
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Konu : Giresun Milletvekili Sayın
Nizamettin Erkmen'in yazılı soru
önergesi.
T. B. M. M. Başkanlığına
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü :
.Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erkmen'in
«Fındık ihracatına ilişkin» Sayın Başbakan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yöneltmiş
oldukları ve ilgisi nedeniyle Bakanlığıma iletilen soru
önergelerinin cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
t. Hakkı Aydınoğlu
Köy işleri ve Kooperatifler
Bakanı
Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erkmen'in
«Fındık ihracatına ilişkin» Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yönelt
miş oldukları ve Başbakanlıkça Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanı tarafından cevaplandırılması istenilen
soru önergelerinin cevabıdır
Amerika Birleşik Devletleri Yasama Meclisleri ta
rafından kabul edilip, Cumhurbaşkanının onayına su
nulan bir Kanun gereğince, Türk mahsulü fındıkların
Amerika'ya ihracının yasaklandığı yolunda basında
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yer alan haberler üzerine New - York Mümessilimiz I
Andre L. Acusse'den bilgi istenilmiştir.
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T. C.
Dışişleri Bakanlığı
Sigm (Siyd) Gn. Md.
6 . 2 . 1975
Sayı : 13012/368/15
Konu : İhsan Ataöv'ün soru önergesi Hk.

İlgili Mümessilden alman 17 . 1 . 1975 tarihli ya
zıda, Amerikan Kongresince kabul edilip Başkanın
onayına sunulan böyle bir Kanun tasarısının veto edil
Millet Meclisi Başkanlığına
diği, tasarının ithal edilen fındıklara karşı bir ambar
go olmayıp, gelecek için gerçekleştirmeyi, tasarladık
İlgi : 20 Ocak 1975 tarihli ve Kanunlar Md.
ları ve ithal edilecek fındıklarda gerekli standardizas7/339 - 1773/15747 sayılı yazıları.
yonun sağlanması amacını taşıdığını, ancak bunun da I
Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletlerde yapılan müithalâtın kısıtlanması sonucunu
doğuracağı belirtil I zakerelere ilişkin, Antalya Milletvekili Sayın İhsan
miştir.
Ataöv tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru
önergesine tarafımızdan verilen cevap iki nüsha ola
Diğer yandan Mümessilimiz bu hareketi Oregon
rak ilişikte sunulmuştur.
Eyaleti (Amerikan Fındık Üretim Bölgesi) Senatörü
Arz ederim.
nün kendi hesabına Bölgesel Politik bir davranışı ola
Melih Esenbel
Dışişleri Bakanı

rak nitelendirilmektedir.
Bu Kanun tasarısının veto edilmesi sonucu, Bir
leşik Amerika'ya fındık ihracı koşullarında herhangi
bir değişiklik söz konusu olmamaktadır.

1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 ncu
dönem çalışmaları sırasında Kıbrıs meselesi Genel
Kurul gündeminin 110 ncu maddesi olarak ele alın2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıbrıs
I mış ve bu konudaki görüşmelere 28 Ekim - 1 Kasım
konusunda Birleşmiş Milletlerde yapılan müzakerele
tarihleri arasında cereyan etmiştir. Görüşmelere Hüre ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in
I kümetimizi temsilen Dışişleri Bakanı olarak Sayın Tu
yazılı cevabı (7/339)
ran Güneş katılmıştır.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanınca
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile
arz ederim.
Antalya Milletvekili
İhsan Ataöv
1. — Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Konusu en son
hangi tarihte müzakere edilmiş ve bu toplantıya Tür
kiye Dışişleri Bakanı olarak kim katılmıştır?
2. — Birleşmiş Milletlerde kabul edilen bir teklif
le Kıbrıs konusunda alman kararın lehinde oy kul
lananlar arasında Türkiye ve Yunanistan var mıdır?
3. — Birleşmiş Milletlerce kabul edilen bu kara
rın maddeleri nelerdir?
4. — Bu maddelere şimdiye kadar taraflar riayet
etmişler midir?
5. — Bu anlaşmaya göre
çekmiş midir?

Türkiye adadan asker

2. 1 Kasım 1974 tarihinde kabul edilen karar ta
sarısına, oturuma katılan 117 devletin tümü olumlu
oy kullanmıştır. Türkiye ve Yunanistan da bu dev
letler arasındadır.
3. Kabul edilen kararın İngilizce ve Türkçe met
ni ilişikte sunulmuştur.
4. B. M.'in kurucu üyelerinden birisi olan Tür
kiye, bu uluslararası kuruluşun temel prensiplerinden
birisini teşkil eden, sorunların barışçı yollarla çözüm
lenmesi prensibini, kendi dış politikasının da anatemellerinden birisi saymaktadır. Bu nedenledir ki, Kıb
rıs sorununa da, ihtilâfın başından beri barışçı yol
larla bir hal çaresi bulunması için elinden gelen bütün
gayreti göstermiştir. Malumları olduğu üzere Türki
ye'nin bu iyi niyeti ve barışçı tutumu, maalesef bek
lenilen karşılığı görmediği içindir ki, Türkiye garanti
anlaşmasının kendisine yüklediği hak ve vecibeleri
yerine getirmeye zorlanmıştır. Haklı müdahalesini za
ferle neticelendiren Türkiye, yine ananevi dış poli-
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tikasına ve B. M,'in kararlarına uygun olarak bu so
runa müzakere yoiuyle bir hal çaresi bulunması için
Ada'daki toplumlararası görüşmelerin başlamasını teş
vik etmiş ve bu görüşmeleri desteklemiştir.
5. Kuvvetlerin geri çekilmesi konusu herşeyden
önce Türklerin güven içine alınmaları ile ilgilidir. Yani
bizim emin olmamız lâzımdır ki, artık bunların hayat
ları herhangi bir şekilde tehdit edilmeyecektir. Kuv
vetlerin geri çekilmesi konusunu ele almak için bu
noktaya gelmek lâzımdır. Dolayısıyle devletin yapısı
nın da ortaya çıkması lâzımdır. Tabiatıyle Türkiye
orada devamlı olarak büyük bir kuvvet bulundurmak
istemez. İki tarafa da emniyet verici devlet şekli ortaya
çıktığı takdirde kuvvet azaltmaları da mümkün ola
bilir. Bunun formülü de «kademeli kuvvet indirimi»
şeklinde ifade ediliyor. Şimdilik mühim ölçüde bu
yola gidilmesi bahis konusu değildir.
Birleşmiş Milletler :
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Cezayir, Hin
distan, Mali ve Yugoslavya tarafından hazırlanan ka
rar tasarısı oybirliği ile (117 üyenin iştiraki ile) kabul
edildi. Kararda aşağıdaki hususlar yer almaktadır :
«Genel Kurul,
Kıbrıs sorununu görüşerek,
Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden Kıbrıs
bunalımının devamından ciddî endişe duyarak,
Bu bunalımın gecikmeden, Birleşmiş Milletlerin,
amaç ve prensipleri uyarınca barışçı yollarla çözül
mesi gereğine müdrik bulunarak,
Görüşmelerde yapılan konuşmaları ve Kıbrıs so
rununa ilişkin Özel Siyasî Komitenin raporunu dik
kate alarak,
1. Bütün devletleri Kıbrıs Cumhuriyetinin ege
menlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve bağlantısız
lığına saygılı olmaya ve Kıbrıs'a yönelik bütün hare
ket ve müdahalelerden kaçınmaya davet eder,
2. Bütün yabancı silâhlı kuvvetlerin ve yabancı
askerî varlık ve personelin Kıbrıs Cumhuriyetinden
süratle geri çekilmesini ve Kıbrıs'ın işlerine vaki bü
tün yabancı müdahalelerin durmasını İsrarla talep
eder,
3. Kıbrıs Cumhuriyetinin anayasal sistemin, Kıb
rıs Rum ve Kıbrıs Türk Toplumlarını ilgilendirdiğini
kabul eder,
4. Genel Sekreterin dostane teşebbüsleriyle iki
toplum temsilcileri arasında eşit düzeyde yürütülmek
te olan temasları ve görüşmeleri sitayişle kaydeder
ve iki toplumun temel ve meşru haklarına dayalı bi
çimde karşılıklı olarak kabule şayan bir çözüme
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serbestçe ulaşılabilmesi amacıyle. bu temas ve görüş
melerin devamım ister.
5. Bütün mültecilerin evlerine güven içerisinde •
dönmelerini gerekli addeder ve ilgili tarafları, bu ama
ca yönelik âcil tedbirleri almaya davet eder,
6. Bu karar hükümlerinin yerine getirilmesi ve
böylece Kıbrıs Cumhuriyetine bağımsızlık, egemen
lik ve toprak bütünlüğü temel haklarının sağlanması
amacıyle, gerektiğinde, Birleşmiş Milletler çerçevesin
de görüşmeler de dahil olmak üzere, başkaca çaba
sarfedilmesi arzusunu belirtir.
7. Genel Sekreterden Kıbrıs nüfusunun bütün
kesimlerine yapılmakta olan Birleşmiş Milletler insanî
yardımlarına devam etmesini rica eder ve bütün dev
letleri bu çabaya katkıda bulunmaya davet eyler,
8. Bütün tarafları, gerektiğinde daha da kuvvetlendirilebilecek olan Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler
Barış Gücü ile tam olarak işbirliğine devama davet
eder.
9. Genel Sekreterden ilgili taraflar nezdinde dos
tane teşebbüslerde bulunmaya devam etmesini talep
eder.
10. Ayrıca, Genel Sekreterden bu kararı Güven
lik Konseyi'nin dikkatine sunmasını talep eder.
Kıbrıs konusunda BM Genel Kurulunda alınan
karar (1 Kasım .1974)
The general assembly,
Having considered the question of Cyprus,
Gravely concerned abcut the contiııuation of the
Cyprus crisis, vvhich constitutes a threat to international peace and security,
Mindful of the need to solve this crisis withcut
delay by peaceful means, in accordance with the
purposes and prinsiples of the United Nations,
Having heard the statements in the debate and
takig note of the report of the speeial political
cemmittee on the question of Cyprus,
1. Calls upon ali states to respect the sovereignty,
independence, territoriai integrity and non - alignment of the Republic of Cyprus and to refrain
from ali acts and interventions directed against it,
2. Urges the speedy withdrawal of ali foreign
armed forces and foreign military presence and personnel from the Republic of Cyprus, and the cessation of ali foreign interference in its affairs,
3. Considers that the censtitutional system of
the Republic or Cyprus cencerns the Greek Cypriot
and Turkish Cypriot communities,
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4. Comraends the centacts and negotiatinos
taking place on an equal footing, with the good offices of the Secretary General, between the representatives of the two communities, and calls for their
continuation with a view to reaching freely a mutually acceptable political settlement, based on their
fund'amental and legitimate rights,
5. Considers that ati the refugees should return
to their homes in safety and calls upon the parties
concerned to undertake urgent measures to that end,
6. Expresses the hope that, if necessary, further
efforts including negotiations can take place, within
the framevverk of the United Nations, for the purpose of implementing the provisions of the present
resolution, thus ensuring to the Republic of Cyprus
its fundamental ringht to independence, sovereignty
and territorial integrity,
7. Requests the Secretary General to continue
to provide United Nations humanitarian assistance
to ali parts of the population of Cyprus and calls
upon ali states to contribute to that effort,
8. Calls upon ali parties to continue to co-operate fully with the United Nations Peace - keeping
Force in Cyprus, which may be strengthened if ne
cessary,
9. Requests the Secretary General to continue
to lend his good offices to the parties concerned,
1Q. Further requests the Secretary General to
bring the present resolution to the attention of the
Security Council.
3. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Burdur ilin
de gerçekleştirilen Toprak - Su yatırımlarına ilişkin
sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail
Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/345)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Kooperatifler
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ve talep ederim. Saygılarımla, 21 . 1 . 1975
Burdur Milletvekili
Ali Sanlı
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Soru : Burdur ili Toprak - Su yatırımlarında öngö
rülen programın gerçekleşme oranı nedir? 1975 yılı
içinde yer, proje ve ödenek tutarı belirtilmek suretiyle
ne kadar bir büyüme oranı öngörülmüştür.
T. C.
Köy İşleri ve
Kooperatifler Bakanlığı
Topraksu Genel Müdürlüğü
1 nci Daire Başkanlığı
Fen He. Md. Prog.
Koord. : 05-2/62-2035

10 . 2 . 1975

Konu : Burdur İli Topraksu Yatırımları
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü :
24 . 1 . 1975 gün ve 7/345/1796/159555 sayılı yazı.
Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından Ba
kanlığıma yöneltilen Burdur İli Topraksu yatırımlarına
ilişkin yazılı soru önergesine ait cevap 2 nüsha halinde
ilişikte sunulmuştur.
Bilginize arz ederim.
İsmail Hakkı Aydınoğlu
Köy İşleri ve Kooperatifler
Bakanı
1. —- Burdur İli Topraksu yatırımlarında öngörü
len programın gerçekleşme oranı nedir?
— Burdur İlinde 1974 yılında 22 adet küçüksu, dre
naj .ve toprak muhafaza projesi uygulanmış, 10 315 000
liralık bir yatırım yapılmış ve yatırımlar 1% yüz ger
çekleştirilmiştir.
Anılan 22 adet projenin 4 adedi 96 000 TL. keşif
bedeli bakım - onarım, 2 adedi de 3 674 000 TL. ke
şif bedelli Haşhaş projesidir ve yatırım bedeli Haşhaş
fonundan karşılanmıştır.
2. — 1975 yılı içinde yer, proje ve ödenek tutarı
belirtilmek suretiyle ne kadar bir büyüme oranı ön
görülmüştür.
Not :
(Burdur ilinin 1975 yılı programına ait detaylı ya
tırım listesi eklidir.)
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— 1975 malî yılında verilen yatırım ödenekleri ile
Burdur İlinde 1,0 adet proje ele alınması ve 5 841 000
liralık bir yatırımın yapılması programlanmış bulun
maktadır. Bu yatırıma bakım - onarım projeleri da
hil edilmemiştir. Haşhaş projesi de haşhaş ekimine tek
rar devam edildiğinden 1975 yılında Genel Müdürlü
ğümüze haşhaş fonundan bir ödenek verilmemiştir.
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Bu-nedenle Burdur ilinde haşhaş ödeneğinden isti
fade etmek suretiyle herhangi bir projenin programa
alınması mümkün olamamıştır.
Bu.yüzden 1974 yılına nazaran 1975 yılında yu
karıda izah edilen durumlardan dolayı bir büyüme
oranı olamamıştır.

Topraksu Genel Müdürlüğü yatırım programı listesi
Burdur İli
1975 yılı yatırım programı
Sektör : Tarım

(1 000 TL.)

ö

zü

Proje adı

Mahiyeti

Karakteristik
Ha.

İşin tarihi
Başlama
Bitiş

Proje. Top.
Dış

Top.

1974 sonuna
kadar har.
Dış

Top.

1975 ,
yatırımı
Dış

Top.

C/5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Küçüksu
Ağlasun - Merkez
Tefenni - Hasanpaşa
»
Gölhisar - Elmalıyurt
»
Merkez - Suludere - Çendik »
Gölhisar - Büyükalan
»
Merkez - Kayaaltı
»
Yeşilova - Yarışlı
»
Gölhisar - Çörten
»
Drenaj
Merkez - Bozlar
Toprak muhafaza
Anız örtülü ziraat

(86)
(60)
(74)
(468)

Toplam

46
30
40
70
103
123
10
20
189
190

1974 -1975
1974 -1975
1974 - 1975
1971 -1976
1975 -1975
1975 - 1975
1975 -1975
1975 -1975
1975-1975
1975-1975

821

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Burdur
ilinde kolluk kuvvetlerince adalete intikal eden olay
lara ve Ülkü Ocaklarına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı. (7/350)
Millet Meclisi Başkanlığına
""""" Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim,
Saygılarımla.
Burdur Milletvekili
Ali Sanlı
Sorular :
1. — Burdur'da kolluk kuvvetlerinden adalete in
tikal eden şikâyet miktarı nedir? Şikâyetler ne gibi iş
lem görmüştür?

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1320
1200
1100
4280
1100
1025
135
225
555
154

660
—
550
500
—
— 2843
—:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

11094

4553

—
•

—

—
—
—
—
—
—
—

660
650
600
737
1100
1025
135
225
555
154

5841

2. — Siyasî saiklerle meydana gelen olaylardan
adliyeye intikal eden miktar ve nevileri nedir? Hangi
safhadadır?
3. — Devlet aleyhine cürümler nedeniyle kaç kişi
hakkında soruşturma açılmıştır? Hangi safhadadır
lar?
4. — Ülkü Ocakları hakkında şikâyet vaki olmuş
mudur? Olmuşsa sonuçları nedir?
T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 4795
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Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 24 . 1 . 1975 gün ve 7/350-1802/15961 sayılı
yazılarına :
Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen 21 . 1 . 1975 tarihli yazılı soru
önergesinde;
Burdur'da Kolluk Kuvvetlerinden Adalete intikal
eden şikâyet miktarı nedir? Şikâyetler ne gibi işlem
görmüştür?
Siyasî saiklerle meydana gelen olaylardan Adliye'
ye intikal eden miktar ve nev'ileri nedir? Hangi saf
hadadır?
Devlet aleyhine cürümler nedeniyle kaç kişi hak
kında soruşturma açılmıştır? Hangi safhadadırlar?
Ülkü Ocakları hakkında şikâyet vâki olmuş mu
dur? Olmuşsa sonuçlan nedir?
Soruları sorulmuş bulunmaktadır.
Önergede bahis konusu edilen hususların Bakan
lığımız yönünden cevaplandırılabilmesini teminen, key
fiyet Burdur Cumhuriyet Savcılığından sorulmuş ve
alınan cevabi yazılar münderecatından :
Burdur merkezinde Kolluk Kuvvetlerinden Adliye'ye, efrada karşı suimuamelede bulunmak suçun
dan dolayı 16 adet hazırlık soruşturma evrakı intikal
ettiği, anılan yer C. Savcılığınca bunlardan 7 adeti
hakkında takipsizlik kararı verildiği, 9 adeti hakkın
da da kamu davası açıldığı, Asliye Ceza Hâkimliğihcc açılan davalardan ikisi hakkında beraat biri hak
kında 1803 sayılı Af Kanunu gereğince ortadan kal
dırılma kararlan ittihaz edildiği ayrıca, aynı suçtan
sanık polis memuru Mustafa Kulaç ve suç ortakları
hakkında açılıp vazifesizlik kararı ile o yer Ağır Ce
za Mahkemesine intikal eden dava ile bekçi Mehmet
Taşkafa ve suç ortakları, polis memuru Tahsin Çenar ve suç ortakları, polis memuru Fevzi Çanta ve
suç ortakları, Emniyet Komiser Muavini Mustafa Te
kin ve suç ortakları haklarında açılmış bulunan ka
mu davalarına ait duruşmaların anılan yer Asliye Ce
za Mahkemesinde devam ettiği,
Siyasî saikle meydana gelip Adliye'ye intikal et
miş bir olay olmadığı, ancak seçimler sırasında Gölhisar ilçesi Söğüt kasabasında Ahmet Yılmaz'ı öldür
mekten sanık Hüseyin Yurdasiper ve suç ortakları
haklarında Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görül
mekte olan kamu davasına ait duruşmanın henüz so
nuçlanmamış bulunduğu,
Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler nede
niyle;

11 . 2 . 1975

O : 1

Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden sanık
Sevzat Acar,, lâikliğe aykırı hareketten sanık Mah
mut Öztaş ile Ali Ay, T. C. K. nun 159 ncu madde
sini ihlâl etmekten sanık Ömer Önal haklarında o
yer Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davaları
nın 1803 sayılı Af Kanunu gereğince anılan mahke
mece ortadan kaldırılmasına karar verildiği; komü
nizm propagandası yapmaktan sanık Kemil Gönen
ile Muazzez Kara, Hükümetin mânevi- şahsiyetini
tahkir etmekten sanık Necdet Civelek, T. C. K. nun
159 ncu maddesine aykırı eylemde bulunmaktan sa
nık Tahsin Hacıoğlu haklarında Burdur Ağır Ceza
Mahkemesinde açılmış olan kamu davalarına ait du
ruşmaların devam ettiği,
Devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler nedeniy
le :
Zimmet suçundan sanık M. Emin Özbey ve arka
daşları ile aynı suçtan sanıklar Hasan Gün, Ahmet
Yıldırım, Ahmet Ruhi Eroğlu, Mehmet Alpaslan,
Mustafa Çahşkan, Ali Güner, Kerim Günay, rüşvet
almaktan sanık Kemal Tunç, irtikap suçundan sanık
İsmail Kayahan, Saadettin Yıldırım haklarında Bur
dur Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davaları
na ait duruşmaların devam ettiği,
Rüşvet almaktan sanık Ramazan Özdemir ile
Mustafa Atlı ve arkadaşları, Nasuh Erdoğan, zim
met suçundan sanık Nurettin Sağgün, Mehmet Tunalı, Halil Coşkun, İbrahim Tekben haklarında Bur
dur Ağır Ceza Mahkemesince kararlar ittihaz edildi
ği,
Ülkü Ocakları hakkında herhangi bir şikâyetin
vaki olmadığı,
Mülhakatında :
Ağlasun ilçesinde, söz konusu hususlardan dolayı
adliyeye intikal etmiş bir olayın bulunmadığı,
Bucak ilçesinde, adlî görevi ihmal etmekten sanık
Uzman Çavuş Ferit Pınar hakkında o yer Asliye Ce
za Mahkemesinde kamu davası açıldığı, adlî görevi
suiistimal ve irtikaptan sanık Emniyet Başkomiseri
İbrahim Anin ile efrada karşı suimuamelede bulun
maktan sanık J. Erleri haklarında yapılmakta olan
hazırlık soruşturmalarının devam ettiği,
Tefenni ilçesinde, efrada karşı suimuamelede bu
lunmaktan sanık Mehmet Öğreten ve suç ortakları,
J. Erleri Ali Akyel, Ali Mustafa Yarar, polis memu
ru M. Emin Duru haklarında Asliye Ceza Mahkeme
sinde açılan davalara ait duruşmaların devam ettiği,
aynı suçtan sanık Assubay Çavuş Ahmet Emirhan
ve suç ortakları haklarında Sorgu Hâkimliğinde açı-
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lan kamu davasına ait ilk tahkikatın yürütülmekte
olduğu, ayrıca mezkûr suçtan sanık J. Başçavuş Meh
met Gençer, Cemal Deredam haklarında yapılmakta
olan hazırlık soruşturmasının henüz sonuçlanmamış
bulunduğu,
Gölhisar ilçesinde menfaat temin etmek, görevi
suiistimal suçundan sanık komiser Murat Ataç hak
kında ve efrada suimuamelede bulunmaktan sanık
J. Eri hakkında açılmış 4 adet kamu davası mevcut
olduğu ayrıca adlî görevi kötüye kullanmaktan sanık
başçavuş Osman Aytaç hakkında açılmış bir dava
nın bulunduğu, siyasî saikle ve Devletin şahsiyesine
karşı işlenmiş cürümler ve Ülkü Ocakları hakkında
yapılmış herhangi bir şikâyet olmadığı, anlaşılmış
bulunmaktadır.
Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine delâlet
buyurulmasını saygılarımla arz ederim.
Hayri Mumcuoğlu
Adalet Bakanı
5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çukur
ova'da yaz aylarında görülen beyaz sineklere karsı
alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan in yazılı cevabı
(7/358)
23 . 1 . 1975
Millet Meclisi Başkanlığına
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aşa
ğıdaki yazılı sorumun cevaplandırılmasına delâletinizi
saygılarımla rica ederim.
İçel Milletvekili
Oral Mavioğlu
Soru : 1974 yılında, Çukurova'nın özellikle Tar
sus, Mersin, Erdemli ve Adana kesiminde, yaz ayla
rında görülen ve yöre halkınca «Beyaz sinek» adı ta
kılan zararlı böcek; yine özellikle pamuk üretimine
geniş ölçüde zarar vermiş, elde edilen ürünü de kali
tesiz hale getirmişti. Ayrıca güz sebzesi dediğimiz
sebze henüz yeşermekte iken kurumuştur.
Kış mevsimi geldiğinde sözkonusu sinekler kayboirnuş, ancak siyah renkli benzerleri az da olsa görülegelmektedir.
Mücadelesi yapılıp, yokedilmedikleri takdirde 1975
ürününe de geniş ölçüde zarar vereceği bir gerçek
olan bu zararlı sineklerle mücadele için gerekli ted
bir alınmış mıdır? Alınmışsa, üreticilere bu konuda
bilgi verilmiş midir?
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T. C.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Özel Kalem Müd.
Sayı : 60

11 . 2 . 1975

Konu : Sayın Oral Mavioğlu'nun
soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28 . 1 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü
1831/16107-7/358 sayılı yazı.
İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından;
yaz aylarında Çukurova'da görülen beyaz sineklere
karşı alınacak tedbirlere ilişkin olarak; Bakanlığımı
za yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha
olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim.
Prof. Dr. Reşat Aktan
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından;
Çukurova'da yaz aylarında görülen beyaz sineklere
ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru
önergesi cevabı.
Yıllardanberi Güney Anadolu bölgesi pamuk ekilişlerinde görülmesine rağmen, 1974 yılına kadar his
sedilir derecede zararı görülmediğinden çiftçi tarafın
dan mühimsenmeyen Beyaz Sinek (Bemisia tabaci
Genn.) bu yıl Tarsus - Mersin, Tarsus - Adana, Ada
na - Karataş asfaltının sağ sahili pamuk tarlalarında
büyük bir epidemi göstermiş ve zararlı olmuştur.
Mevsim sonlarına doğru Ceyhan ilçesi pamuk ekilişlerinde de kesafet artmış, haşare zararlı olamamıştır.
Antalya, Hatay, Gaziantep, Kahramn Maraş ile Adana'nın Osmaniye, Kadirli ve Kozan ilçeleri pamuk
ekilişlerinde herhangibir kesafet artışı görülmemiş dolayısıyle zararda söz konusu olmamıştır. Geçmiş yıl
larda Adana Bölge Ziraî Mücadele Araştırma Ensti
tüsünce Adana şartlarında haşarenin biyolojisi ve
mücadele metodu ile kullanılacak ilâç cins ve dozları
tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre haşare
pamuk mahsulü dışında diğer bazı bitkilerde de beslenebilmekte ve üremekte ve yılda 9 nesil vermekte
dir. Haşare ilk görüldüğünde tavsiyeler uyarınca ge
rekli ilaçlamalar yapıldığında kontrol altına alınabil
mekte ve zararı önlenebilmektedir. Haşarenin 1974
yılında büyük bir epidemi göstermesi nedeni ile bazı
müstahsilin mücadeleden vazgeçmesi yanında, haşareye karşı kullanılması tavsiye edilen bazı ilâçların
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diğer pamuk zararlılarına karşı kullanılmış olması,
bazılarınında daha önceki yıllarda kullanıldıkları Kır
mızı örümcek ve Prodeniya'ya karşı mukavemet ka
zanmış olmaları nedeni ile tavsiye edilmemesi ve müstahsilcede kullanılmaması diğer taraftan dünya ilâç
konjonktüründeki darlık nedeni ile piyasada arzu edi
len ölçüde bol miktarda bulunamaması, mücadelenin
aksamasına, dolayısıyle zararın artmasına etkili ol
muştur. Buna rağmen tavsiyeler uyarınca mücadele
yi aksatmadan yürüten müstahsil mahsulünü kur
tarmıştır. 1975 yılında da aynı durumla karşı
laşılmaması bakımından pamuğun intaşını mü
teakip kurulacak sürvey ekipleri vasıtası ile bütün
pamuk ekilişleri kontrol edilerek haşare görülür gö
rülmez mücadeleye başlanması hususunda her türlü
yayın organlarından istifade ile^müstahsil ikaz edile
rek, kullanılacak ilâç cins ve dozları müstahsile du
yurulacak, tavsiye edilen ilâçların zamanında piyasa
da yeteri miktarda bulundurulması ve zarara meydan
verdirilmeyecek bir mücadelenin sağlanmasına gay
ret gösterilecektir.
Ayrıca, beyaz sineğin ekonomik derecede zararlı
olduğu ve buna karşı geniş bir şekilde mücadele uy
gulandığı bilinen Sudan'da yapılan tatbikatları ma
hallen görmek ve bu konuda ilgililerle temaslarda bu
lunmak üzere, bu ay içinde Adana Bölge Ziraî Mü
cadele ve Karantina Başkanı ile Bölge Ziraî Müca
dele Araştırma Enstitüsünden ilgili bir eleman adı ge
çen memlekete gönderilmektedir.
6. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 11 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir Meclis
Başkanvekiline ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başka
nı Kemal Güven'in yazılı cevabı (7/405)
10 . 2 . 1975
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bildirilmesine müsaadelerinizi saygılarımla rica ede
rim.
İzmir Milletvekili
Süleyman Genç
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7/405-1918

10 . 2 . 1975

Sayın Süleyman Genç
İzmir Milletvekili
İlgi : 10 . 2 . 1975 tarhili yazılı soru önergeniz.
1 — 11 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye
ilişkin, 113 S. Sayılı kanun tasarısı, 7 . 2 . 1975 Cuma
günü saat 17.50 de Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmiştir.
2. — M. Meclisi Başkanvekili Rasim Hancıoğlu'
na ilişkin sorunuz
konusunda Başkanlığımızın
6 . 2 . 1975 tarihli ve 1904 sayılı yazısı örneği ilişikte
dir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 1904
Sayın Rasim Hancıoğlu
Millet Meclisi Başkanvekili

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1 — 11 sayılı kararnamenin Millet Meclisinde gö
rüşülmesi sonunda Millet Meclisince kabul edilen
metnin, hangi tarihte ve hangi saatte C. Senatosuna
havele edildiğine,

Millet Meclisi Başkanvekili bulunduğunuz halde
Partinizin Genel İdare Kurulu Üyeliğine de seçilmiş
olduğunuz tespit olunmuştur. Daha evvel şifahi ola
rak Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca Başkanvekilliği sıfatı ile partinizde seçilmiş ol
duğunuz görevin bağdaşmadığı ve bu iki görevden bi
rini tercih etmeniz rica olunmuşsa da bu güne kadar
olumlu veya olumsuz bir cevabınız alınamamıştır.

2 — Millet Meclisi Başkanvekillerinden Sayın R.
Hancıoğlu'nun kendi partisinin kongresinde, parti ka
demelerinde görev almıştır. Anayasanın 84 ncü mad
desine göre başkan ve başkanvekilleri böyle bir görev
alamazlar. Sayın Rasim Hancıoğlu'nun Başkanvekilliği görevi ile ilgili, Anayasanın 84 ncü maddesine ay
kırılığı yönünde yapılmış işlemlerin yazıyle tarafıma

Durumunuzu tekrar gözden geçirirek Başkanvekil
liği veya Partinizin Genel İdare Kurulu Üyeliğinden
birisini seçtiğinizi en kısa zamanda bildirmenizi rica
ederim.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
(İmza)

— '560 —
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Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
11 . 2 . 1975
Sayı: 7/405-1918
Sayın Süleyman Genç
îzmir Milletvekili
ilgi: a) 10 . 2 . 1975 tarihli yazılı soru önergeniz.
b) 10 . 2 . 1975 tarih ve 7/405-1918 sayılı cevabî
"yazımız.
tlgide belirtilen yazılı soru önergenize verilen ce
vabın ikinci kısmına ek olarak, Millet Meclisi Başkanvekili Afyonkarahisar Milletvekili Rasim Hancı-oğlu'nun 10 Şubat 1975 tarihli yazısı örneğiı ilişikte
^gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı

....>.

^ O »
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Sayın
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
Ankara
10.2.1975
6 . 2 . 1975 tarih ve 1904/16571 sayılı yazıya :
Daha evvelce Anayasammn 84 ncü maddesi üze-c
rinde yaptığımız konuşmada belirtildiği gibi Anayasa
Mahkemesi tarafından esas : 1970/32-1971/22 karar
sayılı ve 23 . 2 . 1971 karar günlü hükme ait fikrimi
muhafaza etmekle beraber herhangi bir yanlış anlaşıl
maya meydan vermemek üzere, M. S. P. Genel İdare
Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunduğumu bildik
ririrm.
Saygılarımla.
Dr. Rasim Hancıoğlu
Afyon Milletvekili
Millet Meclisi Başkanvekili
(tmza)

xa»
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
37 NCİ BİRLEŞİM
11 . 2 . 1975 Sah
Saat : 15.00
I amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
1
BAŞKANLIĞIN GENEl KURULA
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11)
SUNUŞLARI
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
1. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Tem
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince
muz, Ağustos 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/20) (S.
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada
Sayısı : 111) (Dağıtma Tarihi : 5.2.1975)
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
2. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Ka
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Anasım 1974 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesaplarını
yasa'mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101
İnceleme Komisyonu raporu (5/21) (S. Sayısı : 112)
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
(Dağıtma Tarihi : 6.2.1975)
na ilişkin önergesi (8/3)
2
5. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
arkadaşımn, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
SEÇİM
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
rihi : 29 . 5 .1974)
na ilişkin önergesi (10/12)
4
6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
daşının,
Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
5
ratan
sosyal
ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
muş
ve
olmakta
devam eden olaylar ve alman tedbir
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖlerin
tesbiti
amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Mec
RÜŞMELER
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
1. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli'
(10/13)
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88
7. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
önergesi (8/2)
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme
2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
açılmasına ilişkin önergesi (10/14).
(10/10)
8. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut kadaşımn, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi Konutlu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya•*
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sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*)
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçm'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/67) (*)
3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*)
4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20)
5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarJı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*)
6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26)
7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsafırı, Türk
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27)
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28)
9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına.
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29)
10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31)
11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32),
12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)
13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/34)
14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına diir Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35).

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
16. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi
(6/42)
17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/118) (*)
18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43),
19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un,
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44).
20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H,
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner*
gesi (6/141) (*)
22. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54)
23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55)
24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56)
25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/57)
26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sora önerge
mi (6/58)
27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59)
28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60)

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/61)
30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru
önergesi (6/62)
31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat
Bankası îzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü sonı önergesi (6/65)
33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi- (6/66).
34. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
işlerinin Adana Bölgesindeki b r müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü
soru önergesi (6/116) (*)
35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72)
36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi • (6/73)
37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74)
.38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü" soru önergesi (6/75)
39. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76)
40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77)
41. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı.münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sovu
önergesi (6/78)
42. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/79)

43. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'in,
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80)
44. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81)
45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)
46. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83)
47. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son.günlerde
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/84)
48. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/85)
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86)
50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, TRT
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87)
51. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/88)
52. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkân ve Zorlu'nun naaşlarının
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89)
53. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6"/90)
54. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91)
55. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di*
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve iskân bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/92)
56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından
sözlü soru önergesi (6/93)
57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/94)

58. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sö>h;
soru önergesi (6/96)
59. —• Samsun Milletvekili
Hilmi Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/99)
60. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Konya'nın
Kuiu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ihşkın Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100)
61. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/102)

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi
(6/114)
74. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115)
75. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*)
76. —• Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/137) (*)

62. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103)
63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104)
64. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/105)

77. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin .Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119)
78. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in,
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
?„oru önergesi (6/120)
79. — Ankara* Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/121)
80. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/122)
81. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/123)
82. — İstanbul Milletvekili Mustafâ Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*)
83. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*)
84. — Sakarya, Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
i 918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi (6/124)
85. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125)
86. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128)

65. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, yemeklik
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106)
66. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108)
67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109)
68. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110)
69. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111)
70. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/134) (*)
71. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112)
72. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113^

- 8 87. — İzmir Milletvekili Süleyman
Genc'in,
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine
ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/149) (*)
88. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129)
89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/130)
90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/131)
91. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132)
92. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru
önergesi (6/133)
93. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*)
94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi
(6/136)
95. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile
ilgili basında yer alan haberlere üişkin Millî Eğitim
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*)
96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/139)
97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/140)
98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Mülî Eğitim
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142)
99. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına üişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/146)

100. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine üişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanmdan sözlü soru
önergesi. (6/160) (*)
101. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel
Silifke üçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna üiş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü
soru önergesi (6/147)
102. ,— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in,
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161)
(*)
103. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/153)
104. — İçel'Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/154)
105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri üe memleketimize gönderdikleri yıllık döviz m i t
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155)
106.— İstanbul Milletveküi Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*)
107. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 1974
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanmdan söz
lü soru önergesi (6/157)
108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'mn,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158)
109. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
110. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163)
111. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın,
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana
gelen olaylara üişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164)
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İ12. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165)

4. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974)

113. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, Hacdan
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166)

5. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25,
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974)

114. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Banş Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/167)
115
içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/168)
116. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, HatayKırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin îmar ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169)
117. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170)
118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi
(6/172)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X I . — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi:
25 . 6.1974)
X 2. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili yetki
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S.
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 S 7 . 1974)
3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi :
11 . 6 . 1974)

X 6. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974)
7. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C.
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın va İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68)
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974)
8. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi :
1/37; C. Senatosu : l/î) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S.
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 - 1974)
9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : .70) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1974)

10. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744
sayılı Kânunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 31 .8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun .20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay
ve 3 arkadaşımn, 6831 sayılı Orman Kanununa
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M.
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C.
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974,
24.6,1974)
11. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayıh Ulusal Bayram
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217)
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı :
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974)
12. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve
10 arkadaşının, 1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 16 . 6 . 1974)
13. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu
ve üç arkadaşımn, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86)
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974)
14. — Kütahya Milletvekili îlhan Ersoy'un,
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayıh Toprak ve Tarım
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba

yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma
tarihi : 1 . 7 . 1974)
15. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayıh T. C. Emekli
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974)
16. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974)
17. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi :
3 . 7 . 1974)
X 18. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974)
19. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 saydı Kanunla
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi :
8 . 7 . 1974)
20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974)
»

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi :
1 . 11 . 1974)
X 22. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayıh Kanuna ek kanun teklifi hakkın-

-
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da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena- I kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202,
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M.
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974)
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373)
25. — 2556 sayılı. Hâkimler Kanununun bazı
(Dağıtma tarihi : İ . 11 . 1974)
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir mad
23. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 do- J
de eklenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Mil
nüm 500 ma lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
letvekili
Fatma Gülhis Mankut'un, 2556 sayılı Hâ
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri |
kimler
Kanununa
bir madde ve 5434 sayılı Kanunun
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu I
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi:
teklifi
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları
1 . 11 . 1974)
(1/187, 2/21.6 - 1) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi :
24. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve
, istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar 7 . 2 . 1975)
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S. Sayısı :

Toplantı : 2

T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1974 ayları
hesabına ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
(5/20)

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Hesapları İnceleme Komisyonu
Esas No. : 5/20
Karar No. : 1

14 . 1 . 1975

Yüksek Başkanlığa
+

39 292 117 93 Haziran 1974 başında Bankada mevcut para.
63 822 049 37 Haziran, Temmuz, Ağustos 1974 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para.

103 114 167 30 Toplam.
— 62 896 741 55 Haziran, Temmuz, Ağustos 1974 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para.
40 217 425 75 Eylül 1974 başında Bankada mevcut para.
Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1974 aylarına ait hesapları incelendi :
Haziran 1974 de Ziraat Bankasındaki 39 292 117 93 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağustos 1974
aylarında Hazineden 63 822 049 37 lira alınarak Bankadaki-hesaba yatırılan meblâğın cem'an 103 114 167 30
lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 62 896 741 55 lira tenzil edildikten sonra, Eylül 1974 başında Bankadaki
kasa mevcudunun 40 217 425 75 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine
uygun bulunduğu görülmüştür.
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Komisyon Başkanı
îçel
Ç. Yılmaz

Sözcü
Bilecik
M. Ergül

Kâtip
Muş
A. Hamdi Çelebi

Denetçi
Amasya
V. Meşhur

Afyon K.
S. Mutlu

Antalya
İ. Ataöv

Çankırı
A. Tosyalıoğlu

Erzincan
H. Çetinkaya

Kars
C. Ünal

Konya
N. Kalaycıoğlu

Sivas
V. Karaçorlu

Zonguldak
F. Fırat

Dönemi

:4

Toplantı: 2 .

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1974 ayları hesabına
ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 2 1 )

Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Hesapları İnceleme Komisyonu
Esas No. : 5/21
Karar No. : 2

14 . 1 . 1975

Yüksek Başkanlığa
+

40 217 425 75 Eylül 1974 başında Bankada mevcut para.
55 525 514 34 Eylül, Ekim, Kasım 1974 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para.

95 742 940 09 Toplam.
— 54 213 460 62 Eylül, Ekim, Kasım 1974 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para.
41 529 479 47 Aralık

1974 başında

Bankada mevcut para.

Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1974 aylarına ait hesapları incelendi:
Eylül 1974 de Ziraat Bankasındaki 40 217 425 75 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1974 aylarındı
Hazineden 55 525 514 34 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 95 742 940 09 lira oldu
ğu, mevcuttan sarfolunan 54 213 460 62 lira tenzil edildikten sonra Aralık 1974 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 41 529 479 47 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bu
lunduğu görülmüştür.
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
içel
Ç. Yılmaz

Sözcü
Bilecik
M. Ergül

Kâtip
Muş
A. Hamdi Çelebi

Denetçi
Amasya
V. Meşhur

Afyon K.
S. Mutlu

Antalya
İ. Ataöv

Çankırı
A. Tosyalıoğlu

Erzincan
H. Çetinkaya

Kars
C. Ünal

Konya
N. Kalaycıoğlu

Sivas
V. Karaçorlu

Zonguldak
F. Fırat

Dönem - : 4

Toplantı: 2

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir m a d d e eklenmesine dair kanun tasarısı
ile İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 2556 saydı
Hâkimler Kanununa bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet
ve Plan komisyonları raporları ( 1 / 1 8 7 , 2 / 2 1 6 - 1 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı: 71 - 1813/3968

5 .7

.1974

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük M:lîet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 7 . 1974 ta
rifimde kararlaştırılan «2556 sayılı Hâkimler Kanununun bası maddelerinin değişik ilmesine ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygsyle arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

G E R I-] K Ç E
Yargı erki Millet adına bağımsız mahkemeler eliyle kullanılır. Bu hakkı kullanan hâkimin tarafsız, bilgili,
bilinçli olması yanında geçim ve gelecek endişesinden âri olması da gerekir. Nitekim Anayasamız yargı erkini
kullanan hâkim ve savcılara ayrı bir önem vermiş ve banların hakları, nitelikleri, atanmaları ve özlük hakları
nın ayrı kanunlarla düzenlenmesini ve bu düzenlemede de bağımsızlık ilkesinin esas alınmasını öngörmüştür.
Anayasamıza göre hâkimlerin aylık ve ödenekleri de ayrı bir kanun mevzuu olmalıdır. Ancak Hükümet
programında da açıklandığı üzere personel rejimi yeniden gözden geçirilecek ve bütün memurlar için şikâyet ko
nusu olan hususların düzeltilmesi yoluna gidilecektir. Personel rejimindeki bütün bu düzenlemelerin esasları
belli olur olmaz büyük bir kısmı personel hukuku ile ilgili olan Hâkim ve Savcılar Kanunu da bu esaslara gö
re hazırlanacaktır.
Ancak bu düzenlemeler için geçecek sure nazara alınarak kısa vadede ve âcil tedbir olmak üzere bazı husus
lar üzerinde durulması gereklidir. Şöyleki:
Hâkim ve savcı kadrosu Yargıtay dahil 4977 dir. Aynca 500 adet de hâkim adaylığı kadrosu mevcuttur. Bu
gün 666 adet hâkim ve savcı sınıfından ve 316 adet de: hâkim adaylığı kadrosunda münhal vardır. Meslek
ten her gün bir veya iki hâkim ve savcı ayrılmakta ve mesleğin başında adaylık için müracaat yapılmamakta
dır. 1973 yılında iki defa imtihan açıldığı halde hâkim ve savcı adaylığı için gerekli müracaat yapılmamış,
Mart anıyda açılan imtihan için de 316 münhale mukabil, bu açığı kapatacak sayıda müracaat olmamıştır,
Mevcut kanuna göre bugün hizmete alman bir hukuk mezunundan en çabuk iki yıl sonra hâkim veya savcı
olarak istifade etme olanağı vardır. İki yıl içerisinde İse bu münhalin bir misli artacağı tahmin edilmektedir,
Bu suretle % 30'a varan münhalin doldurulması imkânı kalmayacak ve adlî mekanizmada ehemmiyetli su
rette aksamalara sebebiyet verecektir,
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Yapılan araştırma sonuçlarına göre hâkimlik ve savcılık mesleğinin malî ve sosyal olanaklar bakımından
cazip hale getirilmesi ve girişteki bazı aksaklıkların kanun yolu ile düzeltilmesi halinde rağbetin artacağı ka
naatine varılmıştır. Hâkimlik veya savcılık mesleğine girmek isteyen kimse, derhal kendisine ne imkân temin
edileceği ve hangi koşullar altında görev ifa edeceğini sormakta ve emsal hizmet yerleri ve serbest imkân
larla mukayese yoluna gitmektedir.
Gerçekten hukuk mezunları için avukatlık yapmak, müşavirlik yapmak ve idarecilik imkânları mevcut oldu
ğu gibi Devlet sektörünün her yerinde çalışma imkânı mevcuttur.
Serbest olarak çalışması halinde her zaman Devlet sektöründen fazla imkâna sahiptir. Avukat olarak
Devlet veya îktisadî Devlet Teşekküllerinde çalıştığı zaman ücreti vekâlet karşılığı kendisine ödemede bulunul
makta ve yüksek dereceden işe başlamaktadır. Ayrıca yerleri itibariyle de imkânları daha büyük olan mer
kezlerde vazife ifa etmektedirler. Hukuk müşavirliğinde veya idarecilikte de daha cazip bir statüye dâhil ol
maktadırlar.
Hâkim ve savcılık sınıfını tercih ettikleri takdirde muhakkak surette mahrumiyet yerlerinde görev ifa et
mektedirler. Bu yerlerde kendilerine tahsis edilmiş bir meskenleri hizmet ifa ederken bu hizmeti kolaylaştıra
cak bir vasıtaları mevcut değildir. Aynı derecede tahsil görmüş olanlarla kendilerini mukayese etmekte ve on
ların olanaklarını aramaktadırlar.
Bu hususlar muhtelif parlamenterlerin sözlü ve yazılı sorulan ile Yüksek Meclislerin ve efkârı umumiyenin, ıttılaına arz edilmiş ve bunun biran önce telâfisi için gerekli çabaların gösterilmesi istenmiştir.
Bütün bu konular nazara alınarak kışı vadede hââm ve savcılık mesleğine olan eleman ihtiyacını temin
etmek için yukarıda izah edildiği veçhile maddî olanaklar bakımından bazı tedbirlerin alınmasına ve girişte
kolaylaştırıcı ve mesleği cazip hale getiren imkânlara kavuşturma için gerekli çabanın gösterilmesi gerekmek
tedir.
Bunun için de diğer Devlet memurlarına tanınmış bulunan haklardan hâkim ve savcıların da istifade et
tirilmesi yoluna gidilmiş ve yargı ödeneği verilmesi öngörülmüştür.
Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 7 ve Ek Ge
çici 21 nci maddeler Devlet Memurlarına tanınan haklardan hâkim ve savcıların da istifade edeceğini hükme
bağlamışsa da bu ödemelerin hükümetlerin kararlaı J ı bağlı olarak konulması ve kaldırılmasının hâkimlerin
bağımsızlığı ilkesi ile bağdaşmadığı görüşüne uyularak kanunla düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.
Adlî teşkilât Türkiye'de 634 yerde mevcuttur. Bu teşkilâttan pek çoğu eksik kadro ile çalışmakta ve bazı
ilçelerde hâkim veya savcı bulunmamaktadır. Buna karşılık mahkemelere gelen işler her gün büyük bir
hızla artmaktadır. 1960 yılı esas alınırsa 1970 yılında gelen iş bakımından asliye ceza mahkemelerinde
% 46 müstakil ağır ceza mahkemelerinde % 41.81, mürettep ağır ceza mahkemelerinde % 39.08, asliye hu
kuk mahkemelerinde % 42. icra dairelerinde % 94, icra tetkik mercilerinde •% 97, sorgu hâkimliklerinde % 25,
basın mahkemelerinde % 227, iş mahkemelerinde % 256 bir artış vardır. Bilhassa işçi davalarının bulunduğu
yerlerde bir iş hâkiminin senede 15 - 20 bin davaya baktığı bir vakıadır.
Bütün bu sebeplerle hâkimlik ve savcılık mesleğini baştan cazip hale getirmek ve mevcut elemanların
ayrılmasını önlemek için tedbirler alınmasının zorunlu olduğu aşikârdır. Bu zorunluluğun karşısında gereken
tedbirler düşünülmüş ve Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Üniversiteler Kanunun
daki sistem esas alınarak hâkim ve savcıların maddî olanaklarının yükseltilmesi gibi tedbirler öngörülmüştür.

MADDELERİN GEREKÇESİ
1. Birinci madde ile 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2, 3 ve 5 nci maddeleri değiştirilmiştir.
A) Hâkimler Kanununa göre adaylara 11 nci derece maaş tahsis olunmuştur. Her ne kadar 657 sayılı
Kanunun yürürlüğe girmesi ile Genel îdare Hizmetleri sınıfından sayılan hâkim adaylığı için diğer yüksek
tahsilli olanlar için olduğu gibi 10 ncu derecenin 1 nci kademesi maaşı verilmekte ise de, bu miktar 12 sayıü
Kanun Hükmünde Kararname ile 9 ncu derecenin 1 nci kademesine yükseltilmiştir. Yapılan bu değişiklikler
sebebiyle maddede miktar gösterilmemiş adayların Genel tdare Hizmetleri sınıfına dahil oldukları kaydedilMillet Meclisi
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dikten sonra ödenecek aylığa esas miktarın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki
esaslara göre düzenleneceği hesaba katılmıştır.
B) 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3 ncü maddesi adaylık için askerlik yapma şartını öngörmüştür. Bu
günkü sistemde yüksek okul mezunlarının hangi tarihlerde askere alınacağı belli olmadığı gibi ilgililerin
1 - 3 sene askerliğini beklemek durumunda bulundukları bir vakıadır. Hukuku bitiren bir kimse bu süreyi
beklemeden başka alanda iş bulmaktadır. Bunun için maddedeki bu şart kaldırılmış ve yeni şekli ile askerlik
yapma mecburiyeti konmamıştır.
C) Hâkimler Kanununun 5 nci maddesine göre adaylık süresi iki yıldır. Ancak bugüne kadar muhtelif
kanunlarla staj süresinin bir yıla indirilmesine yetki verilmiştir. En son 1597 sayılı Kanunla tanınan süre 1974
yılı Temmuz ayında sona erecektir. Her seferinde ayrı kanun sevkederek devamlı olarak Adalet Bakanlığına
böyle bir yetki tanınmıştır. Bu kanun maddesine Bakanlığa zaruret hallerinde ve ihtiyaç vukuunda yetki
tanımak suretiyle temini ihtiyaçlara daha uygundur. Bu suretle stajın iki yıl olduğu belirtilmekte ve fakat
Adalet Bakanına bunun bir yıla indirilmesi konusunda yetki vermektedir. Ayrıca Avukat stajyerlerinin
mahkemeler nezdinde yapmış oldukları stajın hâkim adaylığından sayılması mahkeme stajyerlerinin aynı ol
ması bakımından uygun görülmüştür.
2. 2556 sayılı Hâkimler Kanununa bir ek madde ile ilâve edilerek hâkim, savcı olarak çalışanlara yar
gı ödeneği verilmesi düşünülmüş, bunun zarureti genel gerekçede etraflı olarak izah edilmiştir. Hâkim ve sav
cılara kadro aylıkları tutarının % 30'u oranında bir ödeme öngörülmüştür. Ayrıca maddede bu ödemenin
hangi hallerde yapılacağı da mesleğin özelliği nazara alınarak düzenlenmiştir.
3. Kanun tasarısının 3 ve 4 ncü maddeleri ise yürürlükle ilgili hükümler getirmektedir.
İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un 2556 sayılı Hâkimler Kanununa bir madde ve 5434 sayılı
Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi.

Millet Meclisi Başkanlığına
«2556 sayılı Hâkimler Kanununa bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi», gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
4 . 6 . 1974
İstanbul Milletvekili
Gülhis Mankut

GEREKÇE
Toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olmasının başlıca şartının, adaletin zamanında ve tarafları kuşku
içinde bırakmayacak bir biçimde tecelli etmesi olduğu kuşkusuzdur. Bu görüşten hareket edince, adalet gö
revini yerine getiren görevlilerin, bu görevlerini ifa ederken her türlü maddî ve manevî etkilerden masun
kalacak bir biçimde, maddî imkânlara ve manevî huzura kavuşturulmasının, Devletin başlıca vazifesi olduğu
nu kabul etmek zorunlu olacaktır. Geçim sıkıntısı içinde kıvranan, bu sıkıntı nedeniyle gerek toplum içinde
ve gerekse kendi aile çevresinde eziklik ve küskünlük içinde bulunan adalet görevlisinin, adaleti, toplumun
istediği biçimde gerçekleştirmesini beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Yıllardan beri toplumumuzun gerek
işçi kesimi ve gerekse memur kesimi, üyesi bulundukları teşkilâtları ile seslerini duyurarak, maddî sıkıntı
larını belirli ölçülerde giderebilme imkânını bulmuşlar, işçiler toplu iş sözleşmeleri ve asgarî ücret tespitleriy
le, genel hizmetlere giren memurlar ise iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük gibi ilâve tediyeler alma
yolu ile, maddî olanaklarını geliştirmenin yolunu buldukları halde, hâkimler ve savcılarımız ve bu meslekten
sayılan görevlerde bulunanlar, bulundukları görevlerin mehabetine halel gelmesin diye, maddî sıkıntılarını
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duyurmayı sakıncalı hissetmişler, hayat pahahhğmm sakıntısına sessizce ve tevekkülle katlanagelmişlerdir.
Ancak yargı görevini yürütenlerin de bir gün artık bu maddî sıkıntıya tahammül edemeyeceklerini düşünmek
gerekecektir. Nitekim, bu sıkıntıya tahammül gösteremeyen birçok hâkimlerimiz istemeye istemeye, görev
lerinden istifa etmiş, bir kısmı da istifa etmek üzere bulunmaktadırlar.
Hâkimlik mesleği, toplumumuzda gerçekten cazip bir meslek olmaktan çoktan çıkmıştır. Oysaki, hâkimlik,
savcılık mesleklerin en cazibi olmalıdır ki, daha ehliyeti', daha bilgili ve de en dürüst insanlar, bu mesleğe
teveccüh etsinler. Bir mesleğe teveccühün başlıca şartı, o mesleğin, meslek sahibine temin edeceği maddî im
kânlardır. Kamu hizmeti gören devlet personelinden bazılarına çeşitli kanun ve mevzuatla, konut, elbise, taz
minat gibi maddî imkânlar tanınmış olduğu halde, yargı. yetkisini kullanan hâkim ve savcılarımıza ve bu
meslekten sayılanlara, bu denli bir imkan sağlanamamıştır. Son olarak yürürlüğe
konan Kararname ile
tüm devlet memurlarına, yeni maddî imkânlar sağlanırken, hâkim vs savcılarımızın yeni imkânlara kavuş
turulmamış olduğu görülmüştür. Gerçekten, Kararnamede, hâkim ve savcılarımızın, maddî imkânlarını günün
şartlarına intibak ettirici hiçbir hüküm mevcut değildir. Bu. durumun sürüp gidemeyeceği, böyle devam
ederse, önümüzdeki günlerde birçok hâkim ve savcının emekliliğini isteyeceğine
mutlak nazarı ile bakmak
gerekecektir. Halihazırda adalet teşkilâî'mr/da büyük ölçüde hâkim ve savcı münhalı vardır. Yeni istifalar
bu münhali birkaç misline çıkaracaktır. Bunu önlemek için, hâkim ve savcılarımızın maddî imkânlarını gü
nün şartlarına intibak ettirmek, kesin bir zaruret haline gelmiş olup, mülkün temeli olduğunu kabul etti
ğimiz adalet cihazımızın bu halde bırakılması, toplum için telâfisi mümkün olmayan zararlara yol açacak
tır. Bir taraftan adalet görevine, isteğin azalması, görev!inin istifa etmesi, emekliliğini istemesi, diğer ta
raftan toplumun kalkınması, nüfusun artması nedeniyle, yargı organlarına intikal edsn ihtilâfların hiç de
ğilse her sene % 10 - 15 miktarında artması, bu ihtilâfları halledecek hâkim ve savcıların artması yerine
azalması, adaletin gerçekleşmesini
geciktirmekte ve hatta bazı hallerde tarafları tatmin etmekten uzak ol
maktadır. Hâkim ve savcılarımızın maddî sıkıntılarını bir ölçüde tahfif etmek ve yine hâkimlik ve savcılık
mesleğini bir ölçüde cazip bir duruma sokmak için, son hükümet kararnamesindeki ilkeler ve yine öğretim
görevlilerine sağlanan imkânlar gözönünde tutularak, bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Teklifin birinci mad
desinde hâkim, savcı ve hâkimlik ve savcılık mesleğinden sayılan görevlerde bulunanlara, halen almakta ol
dukları maaşlardan ayrı olarak, iş riski, is güçlüğü ve teminindeki güçlük namı ile toplam olarak, aylık maaş
tutarlarının % 60 tutarında ilâve bir tediye öngörülmüştür. Hâkimlik mesleğinin ne derece güç bir meslek
olduğuğu herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle, is güçlüğü namıyle % 30 oranında bir ilâve tediye öngörülmüştür.
Denebilir ki, görevin mahiyeti icabı, hâkimlik mesleği, en tehlikeli, riski en çok olan bir meslektir. Bu neden
le, % 15 tutarında iş riski namı altında bir iîâve tediye uygun görülmüştür. Adalet kadrosundaki büyük mik
tardaki münhal, eleman teminindeki güçlüğü ortaya koyan en açık delildir. Eleman teminindeki güçlük kar
şılığı. öngörülen c/r 15 ilâve tediye, mesleğe teveccühü bir ölçüde temin edecektir.
Diğer taraftan, her meslekten daha ağır ve yıpratıcı meslek olan hâkimlik ve savcılık mesleğinde geçen
hizmetler için, yıpranma süresi ilâve edilmesinin haklı olacağı ve bu yönden de mesleğin daha cazip bir hale
geleceği kabul edilerek, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine (h) fıkrası eklenmek suretiyle, her fiilî hiz
met yılı için 3 aylık hizmet zammı getirilmesi uygun görülmüştür.
Hâkimlik mesleğinin gerçekten cazip bir hale getirilmesi, seçkin hukukçuların bu mesleğe teveccüh ede
bilmesini teminen, Anayasamızdaki esprisi belirtildiği gibi, hâkimlik mesleğini, diğer kamu hizmetinden farklı
görecek yeni bir düzenlemenin yapılması şarttır. Ancak,bugün için uzun düzenlemeyi beklemeye tahammül
kalmamıştır. Bu nedenle, kısa dönemde, yargı organlarında görev almış bulunan değerli adalet mensuplarını
huzura kavuşturmak, bu teklifin amacı olmuştur.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FATMA GÜLHİS MANKUT'UN TEKLİFİ
2556 sayılı Hâkimler Kanununa

bir madde ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra
dair Kanun teklifi

eklenmesine

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir :
EK MADDE 1. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlarla, hâkimlik ve savcılık mesleğinde sayılan
görevlerde bulunanlara, aylık brüt ücretlerinin :
a) % 30'u tutarında iş güçlüğü,
b) % 15'i tutarında iş riski,
c) % 15'i tutarında teminindeki güçlük zammı olarak her ay ilâve ödeme yapılır.
İlâve ödemeye hak kazanabilmek için, görev başında bulunmak şarttır. Ancak, adlî tatilden yararlananlar,
Hâkimler Kanununun 68 nci maddesine göre verilen izinleri kullananlar, geçici görevle başka mahalle gön
derilenler ile hastalık sebebiyle ve vazife icabı görevlerinden ayrılanlar, ilâve ödemeye hak kazanır.
Geçici yetki ile başka mahalde görevlendirilenlere, ilâve ödeme, kendi kadro ücreti esas alınarak yapılır.
İlâve ödemeye, göreve başlanıldığı günden itibaren hak kazanılır ve müteakip ay başında aylık ücretle birlikte
ödenir.
Bu madde gereğince yapılacak ilâve ödeme, vergilendirilirken maaşla birleştirilmez. Müstakil olarak Gelir
Vergisine tabi tutulur. İlâve ödemenin Gelir Vergisi oranı c/c 25'tir.
MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir :
h)
İştirakçiler

Hizmetin geçtiği yerler

Eklenecek müddetler

Hâkimler, Cumhuriyet Savcıları,
yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlar.

Hâkimlik, Cumhuriyet Savcılığı
ve yardımcılıkları ile bu sınıftan
sayılan görevler.

3 ay

Yukarıda belirtilen iştirakçilerin fiilî hizmetlerine eklenecek süre, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra hâkimlik, savcılık ve bu sınıftan sayılan görevlerde çalışmış olanların emekliliğinde uygulanır. Bu
madde hükmünden yararlanabilmek için ilgilinin, ölüm ve maluliyet halleri hariç, hâkimlik ve savcılık ve bu
meslekten sayılan görevlerde bilfiil yirmi yıl çalışmış olması şarttır.
MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1 . 3 . 1 9 7 4 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Adalet Komisyonu raporu

Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/187, 2/216
Karar No. : 37
Yüksek Başkanlığa

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine
dair Kanun tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununa bir mad
de ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi, Komisyonumuza ha
vale olunmakla ve bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde, birleştirilmek ve tasarı esas alınmak sure
tiyle tetkik ve müzakere olunmuştur.
Tasarının birinci maddesi; 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2, 3 ve 5 nci maddelerinde yapılacak değişik
likleri göstermekte idi. Komisyonumuz, birinci maddeyi üç ayrı madde olarak tedvin etmiş, Hâkimler Kanu
nunun 2 nci maddesinde yapılacak değişikliği birinci madde olarak, 3 ncü maddesinde yapılacak değişikliği ikin
ci madde olarak, aynen kabul etmiş, beşinci maddesinde yapılacak değişikliği, adayların hukuk ve ceza dava
larında tutanak kâtipliği yapacağı hükmünü çıkartmak suretiyle üçüncü madde olarak kabul etmiştir. Bu su
retle tasarının ikinci maddesi dördüncü madde olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. .Komisyonu
muz, tasarıda belirtildiği gibi yalnız hâkimlik ve savcılık mesleklerinde fiilen yargı görevini yürütenlere yargı
ödeneği verilmesini hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde çalışan
lar arasında ayrılık yaratacağı bunun için gerek tatbi tatta büyük aksaklıklara ve karışıklıklara yol açabilece
ği ve gerekse bugüne kadar hâkim, savcı ve bu sınıftan sayılanlar hakkında çıkarılan kanunlara ters düşeceği
düşüncesiyle, ödemeyi hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olan
lara da teşmil etmiştir.
Tasarıda verilen ödeneğin yargı ödeneği olduğu belirtilmiş ise de, komisyonumuz, bu ödeneğin, iş güçlüğü,
iş riski ve teminindeki güçlük zammı olarak verilmesini uygun mütalâa etmiştir.
Ayrıca; komisyonumuz, tasarıda gösterilen '% 30 oranını, bugünkü sosyal ve iktisadî hayat şartları muvace
hesinde yeterli görmeyerek ödemenin brüt maaş tutarının % 45'i olmasını kabul etmiştir.
Yapılan bu değişikliklerle tasarının 2 nci maddesi 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir.
Komisyonumuza verilen önergeler kabul edilerek metne, 5 nci madde ilâve olunmuştur. 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasına (h) bendi ve bu maddenin sonuna da bir fıkra
eklenmesi uygun görülmüştür. Kanun tasarısı gerekçesi itibariyle hâkimlik ve savcılık mesleğine eleman temin
etmek ve mevcut elemanları bu yerde tutmak esasını istinat etmekte ve kısa vadede yapılması gereken acil
tedbirleri ihtiva etmektedir. Bunu temin etmek için sadece girişte bazı kolaylıklar sağlamak veya maddî olanak
ları yükseltmek kâfi gelmemektedir. Bunların yanında yorucu, yıpratıcı, ağır bir meslek olan hâkimlik ve sav
cılığa yönelmeyi temin edecek başka unsurların da ilâvesi zorunludur. Nitekim, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesi bir kısım iştirakçiler için fiilî hizmet zammını öngörmüştür. Bu maddenin ge
rekçesi görevi ağır, yıpratıcı ve yorucu olmasıdır.
Adalet hizmetlerinin Türkiye'nin her yerine dağılmış olması ağır koşullar altında görev ifa edildiği gerçeği
kabul edildiğine göre bunlara da fiilî hizmet zammı verilmesi gerekmektedir. Hâkimlik ve savcılık mesleğinin
ağır, yorucu ve yıpratıcı olduğu izahtan varestedir.
Nitekim aynı maddede bu tip hizmetler için askerî hâkim ve savcılara ve emniyet mensuplarına bu hakla
rın verilmiş olduğu vakıadır. Ayrıca Devlet Tiyatrosu sanatçılarının, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası
üyelerine de verilmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz bu gerekçelerle 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrasına (h) bendi ilâve etmiş, hâkimler, cumhuriyet savcıları ve yardımcüarıy-*
le bu sınıftan sayılanlara fiilî hizmetlerine emekliliklerinde yılda 3 aylık süre ilâve edilmesi uygun görülmüş-t
tür.!
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- 7 Hâkimlik ve savcılığa atanmadan önce yurt içinde ve yurt dışında doktora öğrenimi yapanlar hâkimlik
veya savcılığa atanırken 1 veya 2 üst dereceye alınmaktadırlar. (2556 sayılı Hâkimler Kanununun 16 ve 22
nci maddeleri) Bu hükümden faydalanarak mesleğe girenler aynı tarihte üniversiteyi bitiren meslektaşlarına
eşit veya ona yakın bir maaş durumuna gelmekte iseler de Emekli Sandığı ile olan ilişkileri bakımından böyle
bir eşitlik olanağından mahrum kalmakta ve aynı maaşı almalarına rağmen meslektaşlarından 3, 5 yıl sonra
emeklilik hakkını kazanabilmektedirler. Bu ise aynı durumda bulunanlar için haksız bir sonuç olmakta lisans
üstü tahsil yapan kimselerin aleyhine sonuç doğurmakta ve ayrıca 5 yıllık planlarda özellikle üstünde durulan
yurt dışında doktora öğrenimi yapmaya rağbeti azaltmaktadır. Bu itibarla komisyonumuz bu eşitsiz durumu
ve haksızlığı ortadan kaldırmak için 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin sonuna
bir fıkra ilâve edilmesini kabul etmiştir.
Tasarının 3 ncü maddesi 6 ncı madde olarak ve «4 ncü maddenin 1 . 3 . 1974 tarihinde diğer maddeleri
yayım tarihinde yürürlüğe girmek» üzere değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.
Bakanlar Kurulunun 24 . 1 . 1974 gün ve 7/7801 kararıyle 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de
ğişik ek geçici 21 nci maddesi hükmüne göre hâkim ve savcılara teminindeki küçlük zammı ödenmesi öngö
rülmüş bulunmakta idi. Bu kararnameleri iptal ederken hâkim ve savcılara bu ödemelerin kanunla verile
ceğini bildirmiş ve buna göre gerekli değişikliğin yapılarak 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girece
ğini beyan etmiş bulunmaktadır. Bu sebeplerle tasarının 6 ncı maddesinin bu yan ödemelerin kaldırıldığı tarih
olan 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
Tasarının 4 ncü maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Öncelikle görüşülmesinin temini temennisiyle ve havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üze-^
re işbu rapor saygı ile sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sinop
Yalçın Oğuz

Ankara
Muammer Alıcı

Başkanvekili
İstanbul
A. Doğan öztunç

Ankara
Söz hakkım saklıdır
/. Hakkı Köylüoğlu

Sözcü
Çorum
2 nci maddenin 9 ncu bendi
ne muhalifim
Yasin Hatiboğlu

Kâtip
Tunceli
Süleyman Yıldırım

Kayseri
Bazı maddelere muhalifim
Söz hakkım mahfuzdur
Selçuk İmamoğlu

Kırklareli
Mehmet Atagün
îmzada bulunamadı

Mardin
Söz hakkım mahfuzdur
Talât Oğuz

Muş
Tekin İleri Dikmen

Nevşehir
Af. Sabri Dörtkol

Niğde
Bazı maddelere muhalifim
Söz hakkım mahfuz
Ş. Yasar Arıbaş

Sivas
Söz hakkım saklıdır
Vahit Bozatlı

Urfa
Celâl Paydaş

Kars
Söz hakkım mahfuz
Hasan Yıldırım

Kars
Söz hakkım saklı
Yasin Bozkurt

Sakarya
İsmail Müftüoğlu

Sürt
Abdülbaki Car ti

Millet Meclisi
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Millet Meclîsi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : 1/187 - 2/216
Karar No. : 37

4 . 2 . 1975

Millet Meclisi Başkanlığına
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuruian 2556 sayılı Hâkimler
Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Adalet Bakanı ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü.
Sözü edilen tasarı ile İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un aynı mahiyetteki teklifinin birlikte müta
lâa edilmesi ve görüşmelere Adalet Komisyonu metninin esas alınmak suretiyle devamı kararlaştırıldı.
Tasarının tümü üzerinde söz alan üyeler yargı erkinin millet adına bağımsız mahkemeler eliyle kullanıl
dığına işaretle bu meslekten olanlarda aranması gereken tarafsızlık başta olmak üzere diğer meziyetleri üze
rinde önemle dururken mesleğin malî ve sosyal yönden cazip hale getirilmesi gereğine de önemle işaret etmiş
lerdir.
Bugünkü şartlar içinde bu mesleğe ilginin azaldığı ve kadrolarda önemli açıklar bulunduğuna işaretle ko
nunun ehemmiyeti belirtilmiştir.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve ilgililere tevcih olunan sorulardan sonra maddelerin müzakeresine
geçilmiştir.
•
Adalet Komisyonunca düzenlenen 1 nci madde ve bu maddeye bağlı
olarak değiştirilmesi
öngörülen
2 nci madde aynen 2 nci çerçeve madde, bu madde ile değiştirilen 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasının «Türk
olmak» yerine «Türk vatandaşı olmak» şeklinde 7 nci fıkraya «diğer Türk fakültelerinden mezun olup usu
lüne göre hukuk fakültesi fark imtihanım vennek» ibaresinin eklenmesi suretiyle ve madde bu değişiklikle,
3 ncü çerçeve madde ile değiştirilen 5 nci maddenin 1 nci cümlesinde yer alan «adayları»
kelimesinden
sonra «8 nci derece» ibaresinin ilâvesi ve sondan ikinci paragrafta yer alan «bulundurulabilirler» ibaresinin
«bulundurulurlar» şeklinde değiştirilmesiyle,
4 ncü çerçeve maddede yer alan «ek madde, teriminin iki» ek madde şeklinde ve «Ek madde 1» de yer
alan % 45 nispetinin % 50 olarak değiştirilmesiyle ve maddenin sonuna bir fıkra ilâvesiyle,
Adalet Komisyonunca tasarıya ilâve olunan 5 nci maddenin metinden çıkarılması ve yerine ek madde
2'nin konulmasıyle ve tasarı başhğuıın buna göre yeniden düzenlenmesiyle,
6 ncı madde 5 nci madde olarak ve yürürlük tarihinin 1 . 3 . 1975 şeklinde tadiliyle,
7 nci madde ise 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca, tasarının önemi dikkate alınarak Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Sivas
V. Bozatlı

Başkan V.
Adıyaman
Söz hakkım mahfuzdur.
A. Unsal

Sözcü
Kastamonu
Söz hakkım mahfuzdur.
H. Tosyalı

Kâtip
Elâzığ
H. Buz

Ağrı
İhtirazı kayıt eklidir.
C. Erhan

Çanakkale
İhtirazı kayıt eklidir.
O. O. Çaneri

Çankırı
M. A. Arsan

Denizli
İhtirazı kayıt eklidir.
//. Oral
Millet Meclisi
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R.

Erzurum
Danışman

Eskişehir
S. Öztürk

Gaziantep
İhtirazı kayıt eklidir.
Y. Öztürkmen

Giresun
E. Kılıçoğlu

Giresun
İhtirazî kayıt eklidir.
O. Yılmaz

Gümüşhane
Söz hakkım mahfuzdur.
T. Yücel

İstanbul
İhtirazî kayıt eklidir.
A. N. Ölçen

İstanbul
M. Parlar

İzmir
Söz hakkım mahfuzdur.
İhtirazî kayıt eklidir.
C. Karagözoğlu

İzmir
Y. Ergenekon

Kars
İhtirazî kayıt eklidir.
K. Okyay

Kayseri
C. Cebeci

Kütahya
A. M. Ablum

Malatya
İhtirazî kayıt eklidir.
M. Delikaya

Manisa
Söz hakkım mahfuzdur
H. Okçu

Niğde
H. Özalp

Ordu
B. T aran oğlu

Sivas
İhtirazî kayıt eklidir.
A. Durakoğlu

Tekirdağ
İhtirazî kayıt eklidir.
Y. Alparslan

H.

Kayseri
Nakiboğlu

Tokat
H. Abbas

ORTAK İHTİRAZÎ KAYIT
Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır.
Bu ihtirazî kaydın mahfuz

tutulması ve oyların

• Millet Meclisi

bundan sonra değerlendirilmesi gerekir.

(S, Sayısı : 114)
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2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı

ıvıddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2, 3 ve 5 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 2. — Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkim
lik ve savcılık sınıf ve derecelerine dahil dahildirler.»

«Madde 3. — Adaylığa kabul olunabilmek için :
1. Türk olmak,
2. 21 yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş olmak,
3. Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazanmak,
4. Askerlik durumu itibariyle,
a) Askerlikle ilgili bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şevki tehir
edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı olarak yurdun her tarafında yapmasına engel olabilecek vü
cut veya akıl hastlığı veya vücut sakatlığı iıe özürlü bulunmamak,
6. Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında evlenenler istifa etmiş sayılır.)
7. Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesinden me/un olup da
Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı belgesi almış
bulunmak,
8. Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak süette ve bir cürümden dolayı üç* ay veya daha fazla
hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden do
layı ceza takibi altında bulunmamak,
9. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmayacak
bir hal ile dile gelmiş olmamak,
Şarttır.»

Millet Meclisi
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ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesine
ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci
maddesine iki fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısı

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

«Madde 2. — Adaylar, Devlet Memurları Kanu
nundaki Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup,
hâkimlik ve savcılık sınıf ve derecelerine dahil değil
dirler.»
MADDE 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanunu
nun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 3. — Adaylığa kabul olunabilmek için :
1. Türk olmak,
2. 21 yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş ol
mak,
3. Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazan
mak,

«Madde 3. — Adaylığa kabul olunabilmek için:
1. — Türk vatandaşı olmak,
2. — 21 yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş
olmak,
3. — Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazan
mak,
4. — Askerlik durumu itibariyle,
a) Askerlikle ilgili bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik
hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şev
ki tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. — Hâkimlik ve Savcılık görevlerini devamlı
olarak yurdun her tarafında yapmasına engel ola
bilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlı
ğı ile özürlü bulunmamak,
6. — Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında
evlenenler istifa etmiş sayılır.)
7. — Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun ol
mak veya diğer Türk Fakültelerinden mezun olup
usulüne göre Hukuk Fakültesi fark imtihanını vermek
veya yabancı bir Hukuk Fakültesinden mezun olup da
Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre nok
san kalan derslerinden sınav geçerek başarı belgesi
almış bulunmak,
8. — Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak
surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha
fazla hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu
kabil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürüm
den dolayı ceza takibi altında bulunmamak,
9. — Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş,
kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmıyacak bir hal ile dile gelmiş olmamak,
Şarttır»

4. Askerlik durumu itibariyle,
a) Askerlikle ilgili bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik
hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şev
ki tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı ola
rak yurdun her tarafında yapmasına engel olabile
cek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile
özürlü bulunmamak,
6. Yabancı ile evli olmamak, (Görevi esnasında
evlenenler istifa etmiş sayılır.)
7. Bir Türk hukuk fakültesinden mezun olmak
veya yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup
da Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına göre
noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı bel
gesi almış bulunmak,
8. Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak
surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla
hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu ka
bil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden
dolayı ceza takibi altında bulunmamak,
9. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş,
kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışma
yacak bir hal ile dile gelmiş olmamak,
Şarttır.»
Millet Meclisi
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«Madde 5. — Adaylık süresi iki yıldır, ihtiyaç vukuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan adayları
yardımcılık sınıfına ayırmaya, Adalet Bakanı yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı yabanların geri
kalan süreleri hâkim ve savcı yardımcılıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir,
Avukat stajyerlerinin mahkemeler nezdinde yaptıkları stajlar hâkim adaylığında geçmiş sayılır.
Adaylar, mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler. Hukuk ve ceza davalarında tutanak kâtipliği ve mah
keme, savcılık kalemlerinde başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen incelemeleri ve diğer yazı işlerini
yaparlar. İcra memurlarına ve sorgu hâkimliklerine yardım ederler.
Bunlar dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve müzakerelerinde bulundurulabilirler.
Adaylar, gördükle'ri bütün işlerdcn dolayı asıl görevliler gibi sorumlu olurlar.»

MADDE 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE — Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlardan fiilen yargı görelini yürütenlere kad
ro aylık tutarlarının % 30'u oranında yargı ödeneği verilir. Yargı ödeneğine göreve başlanıldığı günden itibaren
hak kazanılır. Ve müteakip ay başında geçmiş aya ait yargı ödeneği aylıkla birlikte ödenir.
Adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanununun 68 nci maddesi hükümlerine göre vesilen izinleri
kullananlar ile yurt içinde geçici bir görevle başka bir yere gönderilenler ve geçici yetki ile başka yerde gö
revlendirilenler dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevleri başında bulunmayanlara, görevlerinden
ayrı bulundukları süre' için yargı ödeneği verilmez.
Bir takvim yılı içinde 60 günü geçen süre ile hastalık izni alanlara bu süreyi geçen günler için yargı öde
neği verilmez.
Geçici yetki ile başka yerde görevlendirilenlere yargı ödeneği kendi kadro aylıkları üzerinden verilir.»
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Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi

MADDE 3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 5. — Adaylık süresi iki yıldır. İhtiyaç
vukuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan aday
ları yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet Bakanı yet
kilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı yapan
ların geri kalan süreleri hâkim ve savcı yardımcı
lıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir.

«Madde 5. — Adaylık süresi 2 yıldır. İhtiyaç vu
kuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan adayları
8 nci derece yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet
Bakanı yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim aday
lığı yapanların geri kalan süreleri hâkim ve savcı
yardımcılıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve
edilir.

Avukat stajyerlerinin mahkemeler nezdinde yap
tıkları stajlar hâkim adaylığında geçmiş sayılır.
Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görür
ler. Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık kalem
lerinde başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen
incelemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar. İcra me
murlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ederler.
Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin
müzakerelerinde bulundurulabilirler.

tetkik ve

Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl gö
revliler gibi sorumlu olurlar.»
MADDE 4. — 2556 sayılı Hâkimler
aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir.

Kanununa

«EK MADDE 1. — Hâkimlik ve savcılık meslekle
rinde bulunanlarla, bu meslekten sayılan görevler
de olanlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı olarak bürüt maaşları tutarının c/c 45'i nis
petinde ilâve bir ödeme yapılır.
Adlî tatilden faydalananlar ve hâkimler kanunu
nun 68 nci maddesi hükümlerine göre verilen izinleri
kullananlar ile yurt içinde geçici bir görevle başka
tarafa gönderilenler ve vazifeleri icabı görevlerinden
ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa ol
sun görevleri başında bulunmayanlara, görevlerinden
ayn bulundukları müddetçe bir ödeme yapılmaz.
Hastalık sebebiyle işbaşına gelmeyenlere bu yüz
den ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı
altmış günü geçmemek üzere ödeme yapılır.
Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen
hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarı
daki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır.
Ödemelere göreve başlanıldığı
günden itibaren
hak kazanılır ve müteakip aybaşında aylıkla birlikte
ödeme yapılır.»
Millet Meclisi

Avukat stajyerlerinin Mahkemeler nezdinde yap
tıkları stajlar Hâkim adaylığında geçmiş sayılır.
Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görür
ler. Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık ka
lemlerinde başkâtiplik görevlerini ve kendilerine ve
rilen incelemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar.
İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım
ederler.
Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve
müzakerelerinde bulundurulurlar.
Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl gö
revliler gibi sorumlu olurlar.»
MADDE 4. — 2556 Sayılı Hakimler Kanununa
aşağıdaki iki ek madde ilave edilmiştir.
«EK MADDE 1. — Hâkimlik ve savcılık mes
leklerinde bulunanlarla, bu meslekten sayılan görev
lerde olanlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki
güçlük zammı olarak brüt maaşları tutarının c/c 50
si nisbetinde ilâve bir ödeme yapılır.
Adlî tatiiden faydalanlar ve Hâkimler Kanunu
nun 68 nci maddesi hükümlerine göre verilen izinleri
kullananlar ile yurt içinde geçici bir görevle başka
tarafa gönderilenler ve vazifeleri icabı görevlerin
den ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa
olsun görevleri başında bulunmayanlara, görevlerin
den ayrı bulundukları müddetçe bir ödeme yapılmaz.
Hastalık sebebiyle işbaşına gelmeyenlere bu yüz
den ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı
altmış günü geçmemek üzere ödeme yapılır.
Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen
hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarı
daki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır.
Ödemelere göreve başlandığı günden itibaren hak
kazanılır ve müteakip aybaşında aylıkla birlikte öde
me yapılır.
(S. Sayısı : 114)
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Adalet Komisyonunun değiştirişi

26/10/1963 tarih ve 357 saydı yasaya tabi olan
lar bu maddeden yararlanamazlar .»
«EK MADDE 2. — Yurt içinde veya yurt dışın
da doktora öğrenimini yapmış olanlardan hâkimlik ve
savcılık mesleklerine veya bu meslekten sayılan gö
revlere yeniden atananlara bir üst derece verilir.
Meslekte iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst
dereceye yükseltilir.»
MADDE 5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına (h)
bendi ve bu madde sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
•«(h)

-

İştirakçiler :
Hâkimler, cumhuriyet
savcıları ve yardımcılan ile bu sınıftan sayılanlar.

Hizmetin geçtiği
yerler :
Hâkimlik, cumhuriyet savcılığı ve
yardımcılıkları ile
bu sınıftan sayılan
görevler.

Eklenecek
süreler
3 ay

Bu bent kapsamına giren iştirakçilerin fiilî hiz
metlerine eklenecek müddet 5434 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra görevlerde bulunup da
o zamandanberi hâkimlik, savcılık ve bu sınıftan sa
yılan görevlerde çalışmış olanların emeklilik işlem
lerinde de uygulanır.»
«Son fıkra - Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde
bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanla
rın, Emekli Sandığına tabi olmaksızın, doktora öğre
nimi için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri
sürenin en çok 5 yılı, Emekli Sandığı Kanununa gö
re borçlanmaları şartı ile, emekliliğe esas hizmet sü
relerine eklenir. Bu kimseler adına borç kaydedilecek
miktar borçlandırılan sürenin geçtiği tarihlerdeki ke
senek ve karşılıklar oranına göre ve o tarihlerde
meslekte bulunmuş olsalar idi almaları gereken ay
lık tutarı üzerinden 2 yılda bir terfi etmişçesine hesap
lanarak tespit olunur.
Bu madde hükmünden yararlanabilmek için ha
len hâkimlik, savcılık veya bu meslekten sayılan bir
görevde bulunanların bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde, hâkimlik, savcılık ve
ya bu meslekten sayılan bir göreve atanacak olanla
rın atandıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde T. C.
Emekli Sandığına başvurmaları şarttır.»
Millet Meclisi
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3 . 7 . 1974
Başbakan
B. Ecevit

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erbakan

Devlet Bakanı
O. Eyüboğlu

Devlet Bakanı
t. II. Birler

Devlet Bakanı
S. A. Emre

Adalet Bakanı
Ş. Kazan

Millî Savunma Bakanı
//. Işık

İçişleri Bakanı
O. Asiltürk

Dışişileri Bakanı
T. Güneş

Maliye Bakanı
D. Bay kal

iMillî Eğitim. Bakanı
M. Üsti'mdağ

Bayındırlık Bakanı
E. Çevikçe

Ticaret Bakanı
F. Adak

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
8. Cizrelioğlu

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve İT. Bakanı
M. Türkmenoğlu
K. Özal

Ulaştırana Bakanı
F. Güley

Çalışma Bakanı
Ö. Sav

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanj
A. Doğru
G. Kayra

urizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
A. Toyuz
O. Bir git

Köy İs. ve Koop. Bakanı
M, Ok

Gençlik ve Spor Bakanı V.
O. Birgit
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Orman Bakanı
A.Şener
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MADDE 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi
1 . 3 . 1974 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihin
de yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi
1/3/1975 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür,

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
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