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sanın 154 üncü maddesine göre, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı ile Başsavcıvekilini Cumhurbaşkanı seçmektedir. Yargıtay
üyelerini ise, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu seçmektedir. Biz, Yüce Yargıtayımıza Türk hukukunu, Türk adaletini
teslim etmişiz, kendisine bu derece büyük
önem vermişiz; ancak, bu derece güven
diğimiz ve önem verdiğimiz bu kurula,
kendi üyelerini seçme hakkını tanımamı
şız. Bu, açıkça bir çelişkidir. Yine, Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsavcıvekilini seçimlerini, Cumhurbaşkanına
bırakmak da, aynı anlayış içinde sakınca
lıdır kanısındayım.
Bu arada, Yargıtay üyelerinin seçi
minde gör'ev* yapan ve bu üyeleri seçen,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
da, bu seçimlerde bazı önemli noktalara
riayet etmesi gerekmektedir. Şöyle ki, tat
bikatta, 15-20 sene hukuk işlerinde çalış
mış bir sayın hâkime ceza dairesinde gö
rev verildiği veya hâkimliğinin başlangı
cından beri ceza işlerinde çalışmış bir de
ğerli hâkime hukuk işlerinde görev veril
diği görülmektedir. Bu, bizim kanımızca
sakıncalıdır. Mesleğinin en son aşaması
na kadar gelmiş insanlara, kendi sahala
rına ve geçmişte çalıştığı yerlere uygun gö
rev verilmesinin daha uygun olacağı ka
nısındayız. Kurul üyelerinin de, seçimler
de objektif olmaları ve birtakım sübjektif
duygulan değil, liyakat, beceri, ihtisas ve
geçmiş hizmetleri ele almaları gerektiği
ne inanıyoruz.
Sayın Başkan, sayın üyeler; Yargıtay
ile ilgili bir eleştiri ile sözlerime son ver
mek istiyorum. \argıtaydaki duruşmalar
da, sayıları az miktarda da olsa, bazı dai
re başkan ve üyelerinin, kendileri gibi ka
mu görevi yapan avukatlara karşı sert, kı
rıcı, küçük düşürücü ve onur kırıcı dav
ranışlarda bulundukları bir gerçektir. Bu
sayın kişilerin, avukatların da en az onla
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rınki kadar saygın ve kutsal bir görevi, sa
vunma görevini yaptıklarını kabul etme
leri gerekir. Özellikle ağır cezada ve on yı
lın üstündeki hapis cezasına ilişkin duruş
malarda, avukatların savunmalarına kısıt
lama getirilmemelidir. Avukatlann duruş
mada savunmalarını ve iddialannt yine
lerken söyledikleri sözler, kurul üyeleri ta
rafından dikkatle dinlenmeli; sanki, hiç
dinlenmiyormuş veya boşuna konu suluyormuş gibi yanlış bir izlenim veren ha)
ve hareketlerden kaçınılmalıdır, çünkü,
yargı ve savunma bir bütündür.
Bütün bunların ışığı altında, bugü
ne kadar, gerek yerel mahkemelerde, ge
rek Yargıtayda görev yapmış ve aramızda
olmayan tüm hâkim ve savcılan rahmetle
anıyor, hâlâ hayatta olanlara da uzun
ömürler diliyor, Yüce Kurulu en derin
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralanndan
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Kurt.
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç;
buyurun efendim.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; yüksek yargı organlanmızdan Yargıtaym bütçesinde söz almamın
nedeni bir iki mühim konuya değinmek
tir. Bunların başında; Hükümetimizin
yüksek yargı organlanyla olan ilişkisi gel
mektedir. Şunu iftiharla söyleyebilirim ki,
son yıllarda, Hükümetimizin yüksek yar
gı organlanyla olan ilişkisi ve diyalogu hiç
bir devirde olmayan düzeydedir. Hükü
metimiz, her yönüyle, yüksek yargı organ
larının yanındadır.
Yüksek yargı organlarının değişik ko
nuları; çeşitli ihtiyaçları, aksayan durum
ları bizzat Sayın Başbakanımızın girişim
leriyle anında çözülmüştür. Buna birkaç
misal vermek gerekirse; Yargıtay üyeleri
mizin daha önce hiç tazminattan yoktu.
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