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CUMHURIYET SENATOSU 
TUTANAK DERGISI 

42 nci Birleşim 

10.2 . 1970 Salı 

içiadekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAR 
3. — YOKLAMA 
4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Mucip Ataklı'nın; üye
ler tarafından verilen sorulara vaktinde 
cevap verilmemek ve Cumhuriyet Senato
su araştırması açılmasına dair önergelerin 
görüşülmelerini geciktirmek suretiyle 
Parlömanterlerin murakabe hakkının ih
lâl edildiğine ve bu konularda Başkanlığın 
da vazifesini yapmadığına dair demeci 

Sayfa 
6 

6 

7:8 

2. — istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'-
in; bir kanun teklifini müdafaa için gitti
ği Millet Meclisi Maliye Komisyonunda 
mâruz kaldığı muameleye dair demeci 8:9 

3. — Samsun Üyesi Rıza Isıtan'm; Ve
zirköprü ve Havza'ya bağlı iki köyde gri
bin sebebolduğu bâzı hastalıklardan mey
dana gelen ölümlere dair demeci 9:10 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'-
nm; Orta, - Doğu Teknik Üniversitesinde 

Sayfa 
vukua gelen ve inkişaf eden olaylara dair 
demeci 10 

5. — BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 10 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonu Başkanlık Divanının 
teşkil edildiğine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi 10:11 

2. <— Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlık Divanının kurulduğuna dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi 11 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
akdolunan Kredi Anlaşması konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlık 
Divanının seçildiğine dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi 11 

4. — Kitaplık Karma Komisyonu Baş
kanlık Divanının teşkil olduğuna dair ko
misyon Başkanlığı tezkeresi 11 

5. — Bütçe müzakerelerinin verdiği yor-
gunluk sebebiyle 11 ve 12 Şubat 1970 gün-
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leri toplantı yapılmamasını teklif eden 
A. P .ve C. H. P. Grupu Başkan ve Baş-
kanvekilinin önergesi 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve 
bası maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 

Sayfa 

60 
12 

Sayfa 
Meclisi 1/108; Cumhuriyet Senatosu 1/1041) 
(S. Sayısı : 1364) 12:60 

7. — SORU LAK VE CEVAPLAR 61 

E — YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 61 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sezai O'Kan'm, İçişleri Bakanlığı bünye
sindeki emniyet müdürlerine dair yazılı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı (7/630) 61:62 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan iki oturumda da salt çoğunluk sağ

lanamadığından 10 Şubat 1970 Salı günü saat 

15,00 te toplanılmak üzere Birleşime saat 11,12 

de son verildi: 

Başkan 
Ba^kanveküi 
Lûifi Tonoğlıi 

Kâtip 
Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlıt 

Raporlar 
1. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/188; Cumhuriyet Senatosu 1/1067) (S. Sayı
sı : 1365) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1970) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

; 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) vs (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik .yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/196; Cumhuriyet Senatosu 
1 1068) (S. Sayısı : 1366) 
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BÎBÎNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BÂŞKÂbT — Ea-kanvekiH Lû'fi Tokoğlu 

K Â T î P L i n ; Öner Ucusal (Eskişehir), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 

3, __. YOKLAMA 

BAŞIIAM — Yoklama yapılacak efeırûin. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Toplantı nisabımız mevcut bu

lunmaktadır, Müzakerelere bağlıyoruz- efendim, 

Gündem d m söz talepleri var, beş dakikayı 
geçmemek üzere gündem dışı söz taleplerine ge
çiyoruz, 
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kapsamı kısaca şu idi; «Kanlı Pazar» olayında 
ihmali ve suçu görülen İstanbul Valisinin Da
mştaya intikal eden ve noksan bir evrakın ta
mamlanarak Danıştay 2 nei Dairesine iadesi kay-
diyle G . 6 . 1969 gün ve 69/904 savı ile İçişleri 
Bakanlığına gönderilen dosya aradan 6 ayı aş
kın bir zamanı g'eçtiği halde henüz Damştaya 
iade edilmemiştir. Bu yüzden önemli bir olayın, 
idari sorumluluğu bulunan önemli bir kişisi zan 
altında bulunmakta, böyle bir zanla yüklü olarak 
çok önemli bir şehrimizde vazifeye devam et
mektedir. Danıştaym talebi niçin karşılanmı
yor? Geciktirmeden umulan fayda nedir? Bun
ların cevabını isteriz, içtüzüğümüzde «15 gün 
zarfında yazılı sorulara cevap verilir» denmesi
ne rağmen henüz içişleri Bakanlığından cevıp 
alamadım. Tesbit ettiğime göre dosya da henüz 
Damştaya iade edilmemiştir. Bu durum karşı
sında adaletin tecellisi mümkün müdür? Denet
leme görevimizi yapma imkânı var mıdır? So
rumlu kişilerin sorumsuz çıkışlarına nasıl cevap 
vereceğiz, gerçekleri Türk Milletine hangi usul
lerle duyuracağız? 

Ayrıca, zan altında bulunan bir valinin de 
durumunun biran önce belli olması, suçlu ise he
sap vermesi, suçsuz isa iç rahatlığı ile görevine 
devam etmesi gerekmem mi? Niçin İçişleri Ba-
kanlîğ:, Damşteym talebine cevap vermemekte
dir ve neden yazılı sorumuz eev?,p.3iz bırakılmak
tadır. Bunları bilmek hakkimizdir. 

Bayın Senato Başkam da soru; mimisin ilgili 
bakanlıklara gönderilmesiyle yükümlü olduğu 
kadar Başkanlığını yaptığı Senato üyelerinin za
manında cevaplarım almalarının da takipçbi 
olduğunu unutmaması gerekir. Senatörlerin ve 
Senatonun denetleme görevini tam yapabilmesi 
için Senato Başkanının daha titiz davranmasını 
talebediyorum, 

Senatoca kabul edilen 2 önemli araştırma 
için «Bakır ve Diyanet işleri Başkan Yardım
cısı» hakkındaki Araştırma Komisyonları hâlâ 
kurulup faaliyete geçmemiştir. Bunların da 
biran önce kurulup faaliyete geçirilmesi, her 
halde bizim değil, Başkanlığın görevidir. İlgi
lilerden görevlerini yaparak denetleme hakkı
mızı teslim etmelerini diliyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BASEAN — Teşekkür edorim. 

;2. — İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in; bir 
kanun teklifini müdafaa için gittiği Millet Me
tisi Maliye Komisyonunda mâruz kaldığı muame
leye dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, komisyonların 
çalışması hakkında gündem dışı söz talebetmek-
tedir. 5 dakikayı geçmemek üzere buyurunuz 
Sayın Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, Anayasanın 91 nci 
maddesi «Kanun teklif etmeye, Bakanlar Kuru
lu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yet
kilidir. üyeler kendi tekliflerini her iki mecli
sin ilgili komisyonlarında savunurlar» der. 

Sayın arkadaşlarım, Aksoley arkadaşınız bu
günkü mevzuatta gördüğü birtakım eşitsizlik
leri, noksanlar), gidermek için sosyal kanunlar 
teklif eder. Bunlar komisyonlara gider. Şu hak
ka dayanarak komisyonlarda da savunmasını 
yapar. Şu gördüğünüz davetiyeyi Millet Mec
lisi Maliye Komisyonundan aldım. 4 Şubat 1970 
günü. Gündemde 2 teklifim vardı, Bir tanesi 
«Vatani hizmetini er olarak yapmış olanların 
erde geçen o hizmetlerinin fiilî hizmetten sayıl
ması» hakkında. Aynı gündemde içel Milletve
kili Kargılı'mn da bir teklifi vardı. Komisyo
na gittim. Komisyon, hepiniz biliyorsunuz, bü
yük bir salon. Riyaset makamında Başkan otu
ruyor. Şöyle 5 sıra ötede bir koltuk buldum, 
oturdum. Sayın Maliye Komisyonu Başkanının 
ilk hitabı şu oldu. «Teklif sahipleri şöyle biraz 
geride otursunlar» dedi. Büyük bir sükûnetle 
kalktım. Tekliflerimi müdafaa etmek istiyor
dum. Gittim en ucuna oturdum. Sıra tekliflere 
gelince şöyle empoze ettiler. Dediler ki, «Ko
misyonumuzda aynı mealde bir teklif karara 
bağlandı, Bütçe ve Plân Komisyonuna gönde
rildi. Orada da karara bağlandı. Heyeti Unıumi-
yeye intikal etti. komisyonları artık aynı meal
de tekliflerle işgal etmiyelim» tu gerekçe ile tek
lifimi reddettirmek isterken söz aldım. Sayın 
Başkan dedim «ne zaman gitmiştir. Çünkü, ben 
takipçi bir arkadaşınızım». Biliyorum ki, ko
misyonda yatıyordu daha. Gayet nazik olmıyan 
sert bir hitapla, tâbiri caiz ise avazı çıktığı ka
dar, «Ben size vesika göstermekle mükellef de
ğilim». O zaman kendimi kaybettim. Ayağa 
kalktım. «Siz bana bu şekilde hitabedemezsiniz» 
dedim. «Ama ne yazıkki, benim buraya birta-
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kim sosyal kanularım, tekliflerim gelecek. On
ları savunmadan mahrum kalacağını». Üyelere 
baktım, «üyelerin vicdanlarına havale ediyo
rum ve bir daha bu komisyona adımımı atmıya-
cağım» dedim. Arkadaşlarım, oradan çıktım, 
doğru Bütçe ve Plân Komisyonuna gittim. O 
dosyayı aradım. Dosya dolabın içide duruyor
du. - O günkü gündemi de buradadır - o günkü 
gündemine dahi alınmamıştı, görüşülmemişti, 
karara bağlanmamıştı, ve Heyeti Umumiyeye 
gönderilmemişti. 

Kalktım, bir tezkere yazdım. Dedim ki, «fa
lanca dosyanın içinde durmaktadır. Gündeme 
alınmamıştır. Heyeti Umumiyeye gönderilmemiş
tir. Şu halde bizim 2 teklifimizin de karar veri-
lerekten Bütçe ve Plân Komisyonunda birleş
tirilmek üzere gönderilmesi lâzımdır» 

Aziz arkadaşlar, benim yıllardan beri mü
şaheden şu; T. B. M. M. nin muhalefete men
sup üyelerinin getirdikleri teklifler, ya yıllar
ca komisyonlarda uyutulur. Ya lütfen bir ko
misyondan bir komisyona havale edilir ve niha
yet kadük olur gider. 

İkincisi, yahut da, A. P. ye mensup bir üye 
tarafından bir teklif getirilir. O ona tekaddüm 
ettirilir. O şekilde ancak kanunlaşır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bizimkiler de oluyor. 

MEBRUBE AKSOLEY (Devamla) — Size 
bir misal göstereyim. İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Bekçiler hakkındaki kamın tek
lifi aynı muameleye mâruz kalmıştır. 

Anayasanın 91 nci maddesindeki yasama 
yetkimiz, çeşitli nedenlerle, engellenmektedir. 
Bu davranışın altında ne yattığını bilmiyorum. 
Ama, bildiğim şu varsa, iktidarın bizim teklif
lerimize karşı olan allerjisidir. Yüce Heyetiniz 
Huzurunda bu konuyu Sayın Cumhuriyet Se
natosu ve Sayın Millet Meclisi Başkanına şikâ
yet ediyorum ve aşağıdaki ricalarımı sunuyo
rum. 

1. Komisyonlara girmiş bulunan, bu bozuk 
düzeni değiştirsinler. 

2. Komisyonlara tarafsız ve eşit bir yön 
versinler. Muhalefet milletvekillerinin veĵ a se
natörlerin rahat ve huzur içinde çalışmalarını 
tsmin etsinler. Yine Yüce Huzurunuzda şunu be
lirtmek istiyorum. Millet Meclisi Maliye Ko

misyonu Başkanının hakikate uymıyan, yanlış 
beyanlarını, nazik olmıyan, haşin davranışını 
kınadığımı da tescil etmek istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize pek çok te
şekkür eder saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Samsun Üyesi Rıza I§ıtan'ın; Vezir
köprü ve Havza'ya bağlı iki köyde gribin sebe-
bolduğu bâzı hastalıklardan meydana gelen ölüm
lere dair demeci. 

BAŞKAN — Samsun Üyesi Sayın Isıtan 
«Vezirköprü ve Havza ilçelerine bağlı köylerde 
hüküm süren öldürücü hastalıklar» hakkında 
gündem dışı söz talebetmektedir. 5 dakikayı 
geçmemek üzere kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz, Sayın Isıtan. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; gündem dışı söz almamın ne
deni, 6 Şubat 1970 tarihli Son Havadis Ga
zetesinin, 1 nci sayfasının, 1 nci sütununda çı
kan üzücü bir haber olmuştur. Bu ha
ber şudur. Vezirköprü'ye bağlı köylerde grip
ten 22 kişi öldü». Başlık bu. Vezirköprü 
orman ve dağ köylerini salgın hastalıklar ka
sıp, kavurmaya devam etmektedir. Vezirköprü'
nün, ilçe, il ve dış âlemle ulaşımı tamamen ke
sik olan Devalan dağ ve orman köyünde 18 gün 
içerisinde 22 kişi gribin yol açtığı çeşitli hasta
lıklar sonucu can vermiştir, ölenlerin 16 sının 
çocuk olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca, Havza'ya 
bağlı Çiftlik köyünde de aynı şekilde 15 gün 
içerisinde, 12 si çocuk olmak üzere, 16 kişinin 
öldüğü tesbit edilmiştir.» Haber, budur arka
daşlarım. Haberin daha altında da ölenlerin bi
rer, birer isimleri de yazılıdır. 

Sadece küçük 2 köyde, 18 gün gibi kısa bir 
müddet içinde, 36 vatandaşımızın muhtelif has
talıklardan ölmesi, elbette çok mühim bir olay
dır. Kaldı ki, bu hastalığın yalnız 2 köyde 
kalmayıp diğer köylere de az veya çok sirayet 
ettiği de muhakkaktır. Bu kadar büyük bir 
olay karşısında Hükümetin şimdiye kadar ne 
tedbirler almış olduğunun halk efkârına duyu
rulması gerekli idi. Haberin çıktığı 6 Şubat ta
rihinden beri bunu sabırsızlıkla bekledim. Fa
kat bugüne kadar bir ses çıkmayınca, Hükü-

, meti uyarmak maksadiyle bu konuşmayı yap-
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mayı lüzumlu gördüm. Hükümet, bu âfet kar
şısında şimdiye kadar ne gibi tedbirler aimvş 
tjr? Bunlara hangi ekipler göndermiştir? Haki
ki zayiat miktarı nedir? Ve bu gibi hastalıkla
rın çıkmaması için önleyici tedbirler yok mu
dur? Var ise alınmış mıdır? Gelip, buradan 
halk eikârına bildirmesi lâzımdır. Ben, bu ha
berin doğru çıkmamasını temenni ederim. Fa
kat şimdiye kadar tekzip edilmediğine göre, ma
alesef, doğruluğunu kabul zaruretindeyiz. Hükü
metten bir ses çıkmamasını da bu kadar mühim 
bir olay karşısında hâdiseye gerekli önemi ver
mediğinin bir tezahürü gibi görmekteyim. İn
şallah Hükümetin vereceği inandırıcı izahat be
ni de, halk efkârını da tatmin eder. Ben de 
bundan vicdan huzuru duyarım. Söyliyeceğim 
"bunlardan ibarettir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'hin; 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde vukua gelen 
ve inkişaf eden olaylara dair demeci. 

BAŞKAN — Son olarak, Ankara Üyesi Sa
yın Bekata - kendi taahhütleriyle - 3 dakikayı 
geçmemek üzere, Orta Doğu Teknik Üniversite
sindeki, rektörlük buhranı hakkında gündem dı
şı söz talebetmektedirler. 

Buyurunuz Sayın Bekata, 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde rektör seçilmesi konusu, bir 
bunalım haline gelmiş ve bunalımın da sınırı
nı aşmış bulunmaktadır. 5 500 - 6 000 öğrenciyi 
yakından, 6 bin aileyi de, çocukları dolayısiy-
le, son derecede hayatî olarak işgal eden, ra
hatsız eden bu konu, öğrenci mücadelesinin 
dışına, öğretim üyelerinin birbirine girmesi hâ
disenin dışına, mütevelli heyeti ile rektör aday
larının anlaşamamaları gibi bir olayın dışına 
çıkmış ve rektörleri tâyin eden bir Hükümet 
konusu çoktan olmuş iken, Hükümetin kayıt-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşla
rını takdim ediyorum, efendim. 
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sizliği ile mesele sürüp gitmektedir. Bu konu 
böyle devam ettiği takdirde 6 bin aileyi mus
tarip kılacağı, 5 500 - 6 000 öğrenciyi istikbal
leri bakımından dahi, son derecede menfi ola
rak etkiliyeceği halde Hükümetin henüz işe 
müdahale ederek olumlu bir tedbiri bulmadığı 
ve hâdiseleri seyretmekle yetindiğini görmekte
yiz. Konu müzmin ve daha kötü istikamete 
vardıktan sonra ise halli büsbütün güçleşecek
tir. Hükümetin bu gibi konuları çığırından çı
karttıktan sonra işe el koyması ise meseleleri 
halletmemekte, daha kötü yönlere doğru sü
rüklemektedir. Bu itibarla Maarif Vekilinin, 
Başbakanın ve Hükümet erkânının önemle dik
katlerini bu konuya çekiyorum. Meseleye olum
lu yoldan bir çare bularak bu koca Üniversi
tenin kapanması gibi bir hâdiseye sebebiyet 
vermemesini ve daha kötü istikametlere çığır 
açmamasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, gündemin müzakeresi

ne geçiyoruz. 
Muhterem senatörler, gündem dışı yapılan 

görüşmelerde Başkanlık Divanını ilzam eden 
ikazlara, şüphesiz hassasiyetle dikkat edilecek
tir, riayet edilecektir. Yalnız Sayın Ataklı'ya, 
kendilerince, meçhul olan bir bilgiyi takdim et
mek isterim. 

Sayın Ataklı, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşması konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu, Başkanlık Divanını kur
muş, 20 . 1 . 1970 tarihinden itibaren de çalış
maya başlamıştır. Bilgilerinize sunarım. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Teşekkür 
erlerim. 

BAŞKAN — İkinci olarak, Sayın Yaşar Tu-
nagür ile ilgili olan Araştırma Komisyonunun 
Başkanlık Divanının seçimi Sayın Güven Parti
sinin komisyona bildirmiş olduğu üyeyi değiş
tirmesi ve yeni üyenin adını vermemesi sebebiy
le yapılamamıştır. Bu hususta da bilgilerinizi 
rica ederim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i 1. —• Cumhuriyet Senatosu Hesapları İncele
me Komisyonu Başkanlık Divanının teşkil edil
diğine dair komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

10 — 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme 
Komisyonu 22 . 1 . 1970 Perşembe günü saat 
14,30 da gerekli çoğunluk sağlıyarak toplanmış 
ve aşağıda gösterildiği şekilde 'Başkanlık Diva
nını seçmiştir. Arz olunur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Hesapları İnceleme Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

Salim Hazerdağlı 

Başkan: Salim Hazerdağlı (Elâzığ) 
Sözcü: Haindi Özer (Malatya) 
Kâtip: Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 
Denetçi: isa H. Bingil (Muş) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin bilgilerine 
sunulmuştur, efendim. 

2. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlık 
Divanının kurulduğuna dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuz 22 . 1 . 1970 Perşembe gü
nü saat 10,30 da gerekli ekseriyeti sağlıyarak 
toplanmış ve aşağıda gösterildiği şekilde Baş
kanlık Divanını seçmiştir. Arz olunur. Saygıla
rımla. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Tekin Arıburun 

Başkan: Tekin Arıburun (İstanbul) 

Başkanvekili : Cemal Yıldırım (istanbul) 

Sözcü: Faruk Kmaytürk (Burdur) 

Kâtip: H. Enver Işıklar (Samsun) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunul
muştur, efendim. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında akdolunan kre

di anlaşması konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlık Divanının serildiğine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
18 . 12 . 1969 tarihli 15 nci Birleşiminde Tür
kiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet

leri Hükümeti arasında akdolunan kredi anlaş
ması konusunda kurulan Araştırma Komisyo
nu, 20 . 1 . 1970 iSalı günü saat 10,30 da top
lanmış ve Başkanlık (Divanını aşağıda gösteril
diği şekilde tesbit etmiştir. Arz olunur. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Cemalettin inkaya 

Başkan: Cemalettin İnkaya (Balıkesir) 
Sözcü: Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 
Kâtip: Necip Seyhan (Hakkâri) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin 
sunulmuştur, efendim. 

erme 

4. — Kitaplık Karma Komisyonu Beışkanlık 
Divanının teşkil olduğuna dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kitaplık, Karma Komisyonu 26 . 12 . 1969 
Cama günü saat 15,30 da, kitaplık salonunda 
Başkanlık Divanı seçimi için toplanmış ve Baş
kanlığa Manisa Milletvekili Önol Sakar, söz
cülüklere İstanbul Senatörü Rifat Öztürkçine 
ila- Bursa Milletvekili Barlas Küntay seçilmiş
lerdir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
Kitaplık Karma Komisyonu 

Başkanı 
Manisa Milletvekili 

Önol Sakar 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin bilgilerine 
sunulmuştur, efendim. 
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6. — GÖRÜŞt 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük- j 
sek Hakimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/108; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1041) (S. Sayısı: 1364) (1) 

BAŞKAN — Muhteremi senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa, 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki görüşme süresine az bir 
zaman kaldığından, tasarının gündemde mev
cut îbütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bu tasarıda Komisyon Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Öncelik talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önce
lik talebi kabul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, tasarının müzakeresi 
için Hükümet buradalar. Sayın Komisyon bura
dalar. Komisyon raporunun gerekçesinin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyelerin isimlerini sırasiyle takdim ediyorum 
efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Komisyon olarak 
mı? Komisyon olarak her zaman alabileceksi
niz efendim. 

(1) 1364 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda dır. 

LEN ÎŞLER 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Şahsım adı
na efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı? 
Sayın Kazerdağlı, Sayın Karaosmanoğlu, 

Sayın Betil, Sayın Tanyeri, Sayın öztürk, Sa
yın Kürümoğlu, Sayın Tığlı. Başka söz istiyen 
sayın üye? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Grup adı
na. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Hayri 
Mumcuoğlu Grup adına, 

BAŞKAN — Kayıt edeyim müsaade ederse
niz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dün, 
söz yazdırmıştık ne oldu acaba? 

BAŞKAN — Efendim, kime yazdırdınız 
efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sekre
ter arkadaşlara. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi buyurdunuz, 
hak zayi olmamıştır, önümüzdeki kayıtlarda 
böyle bir kayıt yoktur. Şimdi talebedildi. ilk 
söz C. H. P. nin Sayın Sözcüsünündür, şüphesiz. 
Başka söz istiyen sayın üye? Grupları adına Sa
yın Gürsoytrak. Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

Muhterem senatörler, içtüzüğümüz gereğin
ce Başkanlık Divanı, Başkan ve iki Kâtip üye
den teşekkül etmektedir. Bu sebepten dolayıdır 
ki, sayın Kâtip üyeler sekreter tâbirini içtüzük 
hükümlerine aykırı görmektedirler, ıttılaınızı 
rica ederim efendim. 

Efendim, grupları adına söz talebeden sayın 
üyeler C. H. P. Grupu adına Sayın Mumcuoğ
lu, Millî Birlik Grupu adına Sayın Ataklı. Şa
hısları adına söz talebedenleri sırasiyle tekrar 
takdim ediyorum. Sayın Hazerdağlı, Sayın Ka
raosmanoğlu, Sayın Betil, Sayın Tanyeri, Sayın 
öztürk, Sayın Kürümoğlu, Sayın Tığlı, Sayın 
Gürsoytrak, Sayın Türkmen, Sayın Kor, Sayın 
Gündoğan. C. H. P. Grupu adına Sayın Mum
cuoğlu buyurunuz, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUMCU
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun değerli üyeleri. Anayasamız 
gereğince Yüce Senatomuzda müzakere süresi 
bitmek üzere olan önemli bir metnin karara bağ-
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lanmasmı sağlamak için toplanmış bulunuyo
ruz. Gerçekten müzakeresine başladığımız me
tin önemli bir metindir. Cumhuriyet savcıla
rının atama ve nakillerinde raygulanmakta olan 
yasa hükümleri Anayasa Mahkememizce iptal 
edilmiştir. Elimizdeki metin bu boşluğu dol
durmak amaciyle getirilmiştir. Ben, partimin 
metin üzerindeki görüşlerini sunmak üzere hu
zurunuzdayım. 

Değerli senatörler, sunuşlarımıza açıklık ver
mek için Yüce Mahkemenin iptal ettiği yasa hü
kümleriyle, iptal kararının gerekçesini ve son
radan gelen metni ve dayandığı sebepleri kısa 
da olsa evvelemirde belirtmekte zorunluluk gö
rüyoruz. Yüce Mahkemenin iptal ettiği hüküm
ler, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 63 ncü, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci 
maddeleriyle Cumhuriyet Savcılarına geçici ola
rak ek adlî görevler verilmesinde Adalet Ba
kanlığına yetki tanıyan 367 sayılı Kanun ve 
bununla ilgili Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun 89 ncu maddesidir. 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununun 63 ncü maddesi aynen şöyledir: 
«Adalet Bakanı, hizmet icaplarına göre savcılık 
meslekinde olanlardan lüzum gördüklerini veya 
istiyenlerden tensibedeceğini, yargıçlık mesleki 
içinde derecelerinin dengi, bir vazifeye tâyin 
edebileceği gibi gerekli hallerde savcılık mesle
kinde bulunanların yerlerini değiştirebilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, maddedeki hâkim
lere mütaallik hükümlerin Yüksek Hâkimler 
Kurulunun yürürlüğe girmesiyle tabiatiyle söz 
konusu edilmemesi icabeder. Anayasa Mahke
mesinin iptal ettiği hüküm münhasıran savcıla
ra ilişkin olan Adalet Bakanının yetkisine ait 
hükümlerdir. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun 77 nci maddesi ise aynen «Cumhuriyet 
Savcı yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı yar
dımcıları ve Cumhuriyet savcıları, Bakanlık müs
teşarının başkanlığı altında Teftiş Kurulu Baş
kanı ve Genel müdürlerden müteşekkil kurulun 
mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakanı ile 
Başbakanın müşterek kararnamesi ve Cumhur
başkanın ınonayı ile atanır.» 

Değerli arkadaşlarım, 89 ncu madde gerekli 
hallerde Cumhuriyet savcı yardımcılariyle Cum
huriyet başsavcı yardımcılarına ve Cumhuriyet 
savcılarına Adalet Bakanlığı geçici yetki vere
bilir.» hükmünü taşır. Yüce Mahkeme, işte 

okuduğum bu üç maddenin hükümlerini 18 Ara
lık 1967 gün ve 967 ye. 45 karar 1966 ya 31 esas ve 
keza en az gerekçesi elimize geçmiyen 24 6,1969 
gün ve 9 ilâ 38 sayılı karar ile iptal etmiştir. 
Yüce Mahkeme, okuduğum yasa hükümlerini 
Anayasamızın 137 nci maddesine aykırı bulduğu 
için iptal etmiştir. Kararın gerekçesi özet ola
rak şudur : 

Yüksek Mahkeme, evvelemirde inceleme ko
nusunu tesbit ettikten sonra, Anayasamızın 
137 nci maddesinde sözü edilen teminatın ne 
amaçla sağlanmasının belirtilmesiyle yetindiğini 
ve kapsamı üzerinde durmadığını kaydetmiştir. 
Kapsamı üzerinde durmadığı için Anayasamız 
bu kapsamın ne olması lâzımgeldiğini Yüce Mah
keme tesbit etmiş bulunuyor. Bu tesbite göre 
Anayasanın 137 nci maddesinde ifadesini bulan 
teminatın savcıların, siyasi güç sahiplerinin et
kisi altında kaygısına düşmeksizin belli hukuk 
kuralları uyarınca görevlerini yapmalarını sağ-
lıyacak bir hukukî durum olması lâzımgelmek-
tedir. Bundan sonra Yüce Mahkemenin kara
rında Cumhuriyet savcılarının, ceza ve usul 
hukukuna göre görevleri tasrih edilmiş ve Cum
huriyet savcılarına mevdu ödeneğin yalnız dâva 
açıp, ceza mahkemesini işletmeye başlıyan züm
releri değil, ayni zamanda yargılamanın doğru 
ve adalete uygun sonuçlar vermesi yolunda bir
çok gayretler göstermesi lâzımgelen bir görevli 
olduğunu tesbit etmiştir. 

Yüce Mahkeme kararında aynen, «Ceza ada
letinin tarafsızlık içinde gerçekleşmesi», dikka
tinizi bilhassa istirham ederim, «Ceza adale
tinin tarafsızlık içinde gerçekleşmesi», hâkimden 
önce savcının siyasi gücün etkisinden kaygılan-
maksızm karar verip işlemler yapmasına bağlı 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Mahkeme ka
rarının gerekçesinde yine bütün Devlet memur
larına şâmil olan, Anayasanın 118 nci maddesi 
ile getirilen teminat ile, Anayasa koyucunun 
yetinmeyip Anayasanın yargı bölümünde olan 
137 nci maddesinde teminattan bahsetmesinin 
ezel bir anlamı olması lâzımgeldiğini işaret et
miştir. Bu tesbitierden sonra, biraz evvel oku
duğum hükümlerin Anayasaya uygun olup 
olmadığının tartışması yapılmıştır. Bu tartışma 
sonunda, Anayasa Mahkemesi, görevlilerin hep
sinin kanun dışı etkilere kapılmaksızm, görev-
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imik. yerme ı;5lırme:emn ki?rai olduğunu, an-
c--' , M?. da eka kimi k k m k kirnU/h: 'buluma-
Likmğl ve Anayı:, A ImyaiUBimım dmaıııın mn 
114 neü maddeıi dışmda 137 nci maddeyi mvk 
etmesinin, salcılar için, frenci yargı deno timini. 
kafi gkrıediğir in delili' olduğu ve eıaıor. t i " d-
r a t "hükümkrkk, kamın d:n etkileri v? kkm~ 
leri mümkün olduğu kak ı - kmkıen ve Iky'ccc 
imrıı yoluna baıımımeaya iatîyao, kalııadın 
hukukî durumların korunmalı r;ayııi olduğa 
tmıdt edilmktir. 

Anaya m krafmckm ımmdanm anı ak vo an
cak üklük H a k l i n k k ü - k k ı e e k k vo k m a d y k 
iklak'; dkdmmra üaım ' iv andını olabilen tsrd-
ri';:'-"n t.?ıvv''iO'-"*"'i ravıd":""""-"!, . / k k ' k BsI ' f î lTl . 

baak olmaları dm'umım ... r*^ı-:-. 
o v . - ; - p , - - - - • " - • ' 

137 uoi maddeleri hükümlerinin mukayeseli ola
rak. in-ıokunme-i sııretivk ieaüt edilmktir. ük-ı-
dfirı. rorra 37ke Yüce Mahkeme ka ramak . m~e-
cilamı yönetiri alan ı ra aıken kkr inde Adak-; 
Bakanının, emirlerine muhatabolacağı ve ancak 
teminatın yargıyı ilgilendiren alanlara inhisar 
ettirilmesinin mümkün olamayacağı ve teminat 
yüzünden birtakım sakıncaların da vâridolabi-
leeeğini ve ancak sosyal hayatta tutulan her yo
lun yararlı ve zararlı jönlerinin olabileceğin?,. 
burada Anayasa koyucusunun teminatsıslıktan 
doğan sakıncaları sosyal ve hukukî yönden da
ha ağır gördüğü için teminatın korunmasını is
tediği ve aslında sakınca gibi görülen konuların 
teminatı hozaııyacak tedbirleri:; önlenebilece
ği ve hususiyle Adalet Bakanının kanuna aykırı 
olmıyan emirlerini yerine getirmiyen savcılar 
hakkında bası tedbirlerle teçhiz edilebileceği, 
Anayasa Mahkemesinin kararında uzun uzun 
tasrih edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Mahkemenin, 
kararın, gerekçesini tasvibedişinin nedenini 
izahtan vareste görürüm. Bir hususu daha yine 
gerekçeden arz ederek 'bu konudaki mâruzâtı
ma son vereceğim. 

Yüce mahkeme, teminat konusunda göz 
önünde tutulması lâzımgeleıı yerlerden birinin 
de, halkın gözünde belli devlet görevlisini siya
si güç sahiplerinin direktiflerine karsı korunma
mış gibi göıberen hükümlere kanundarda yer ve
rilmemesi lâzımgeldiğini açıklamıştır. Bundan 
sonra, sözlerime başlarken arz ettiğim, kanun 
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hükümlerinin Anayasaya aykırı görüldüğü tes-
bit edilerek iptali istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, Anayasa Mahkeme
si bu gerekçe ile arz ettiğim kanun hükümlerini 
iptal ettikten sonra Hükümet 1968 yılında Yü
ce Parlâmentoya bir tasarı sevk etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, esefle ifade etme
liyim ki; bu tasarı, sanki bir iptal hükmü Ana
yasa Mahkemesinden sâdır olmamış gibi Ada
let Bakanının başkanlığında Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve umum mü
dürlerden kurulu bir Atama ve Nakil Kurulu 
tesbit etmiştir. Şayanı şükürdür, bu tasarı ka-
dük olmuştur. Ancak, yeni çıktığımız seçimler
den sonra hazırlanan ve Millet Meclisinde de 
aynen kabul edilerek: şimdi huzurunuza gelen 
metnin gmekçeei ile, kadük olan tasarının ge
rekçesi arasında makiye t farkı yoktur. Demek 
ki; Hükümet, iki tasarı hakkında da aynı görü
sü muhafaza etmiş vs bu defa getirdiği tasarıda 
ypptığı değişikliği yine eski tasarıdaki gerekçe
lerle bağdaştırabilmiştir, 

Arkadaşlarım, şu kısa ve istidrat mahiyetin
deki mâruzâtımın özü gudur; maalesef Hükü
met; kendisini. Anayasa Mahkemesinin iptal 
karar: ve gerekçesi ile mukayyet hissetmemek
tedir, Bunum ne kadar yanlış bir davranış oldu
ğuna aşağıdaki mâruzâtımla ayrıca değinece-

Pkıhterem arkadaşlarım, maruzatımın başın
da a m ettiğim, plan dâhilinde şimdi yeni tasa
rının getirdiği esasları arz etmeye çalışacağım. 
Hüküm:t kısoca; savcıların atama ve nakillerin
de söa sahibi olacak ve - metnin ifadesini kuila-
:'.:yorum - akma ve nakil kurulu, ilk tasarıdan 
farkk olarak. Adalet Bakanı değil, onun kanuni 
vekili olan müsteşarının başkanlığı altında tef-
J k kurulu başkanı ve iki genel müdürü ve üç de 
Yargıtay mensubu olmak üzere 7 kişilik bir he
yet olarak tesbifc edilmiştir. Burada, şayanı dik
kat olan nokta, sik sahibi olmanın, karar sahibi 
olmanın yine Adalet Bakanlığında kalmasını 
sağlamak amacı ile, çoğunluk bakanlık erkânın
dan olmak üzere, bir kurulun teşkil edilmiş ol
masındandır. Genel metnin 77- nci maddesinin 
2 nci fıkrasında. Atama ve Nakil Kurulunun 
çoğunlakla toplanacağı v c çoğunlukla karar ala
cağı ve reylerin eşitliği halinde başkan olan 
müsteşarın reyinin bulunduğu taraf kararının 
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yürürlüğe gireceğini belirtmiştir. Anayasa Mah
kemesinin kararından kısmen mülhem olundu
ğu iddiası vâridolmamakla beraber, savcıların 
atama ve nakillerinde önceden bilmeleri lâzım-
gelen objektif kuralların da yine bu heyet tara
fından tesbit edileceği, tasarıda kabul edilmiş
tir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelen 77 nci 
maddedeki hükümlerden biri de; kararname 
taslağını Adalet Bakanlığı Zatişleri G-snel Mü
dürlüğünün hasırlıyacağı ve onun ihbarı üzeri
ne kurulun toplanacağı ve Atama ve Nakil Ku
rulu, taslaktaki tasarrufları yerinde bulmazsa, 
Adalet Bakanının bir kere daha inceleteceği ve 
bâzı noktalarda belirli süreler geçtikten sonra 
bu kararname taslağının hüküm ifade edip, ka
rarnameye bağlanacağıdır, 

Muhterem arkadaşlarım, şu hali ile Hükü
met, aslında tasarı gerekçesinde ifadesini bulan, 
z"hn,;yet!:nd3 üs çelişme açirdedir. Bir taraf
tan Anayasa, gereğine3 savcıların özlük işlerinde 
ve görevlerinim yerine getirilmesinde teminata 
kavuşturulması lüzumu ve eski 77 nci maddenin 
yetersiz olduğu belirtiliyor ve bu fikir benim
senmiş görünüyor, diğer taraftan bu temina
tın ancak çok sınırlı, mahdut ve teminat ola
bileceği iîz'id ediliyor vs büiûn ağırlık atama 
ve nakil plânına atfedilerek, Anayasa Mahke
mesi kararında tarafsız bir kuruldan bahse
dildiği halde gerekçede teminatlı kurul denmek
le yekiniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım. Anayasa Mahkeme
si iptal kararını, divanın Danış taya intikalin
den sonra vermiştir. Dâvanın Danıştaydaki sa-
fahatinde Adalet Bakanlığının Danıştay'a ce
vap lâyihası niteliğindeki bütün savunmala
rı, biraz evvel arz ettiğim gerekçede, birer, bi
rer ele alınarak, esasında tahlil edilmiştir, red
dedilmiştir. Bu savunmalar reddedilmiş olma
sına rağmen Hükümet tasarısının gerekçesinde 
yine cavcıların Adalet Bakanının emri altında 
bulunduğundan bahsedilmekte ve bu nedenle 
bir bakanın emri altındaki kişinin işlem ve ey
lemlerinden mesul olmasından bahseden Ana
yasanın 105 nci maddesi, burada kendilerine bir 
mesnet olarak zikredilmektedir. Halbuki, Ana
yasa Mahkemesi kararında, yargı işlemlerine 
mütaallik hususlarda Adalet Bakanının yalnız 
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Caza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci 
maddesine göre, emir verme yetkisinin mevcu
diyeti kabul edilmiş, bundan hariç Adalet Ba
kanının bir yetkisinin mevcudiyeti kabul edil-
memiştlr. 

Arkadaşlarım, yine gerekçede bütün memur
la'* için mevcudolan teminatın savcılara da sa
ri okluğuna işaret edilmiştir. Arz ettim, Ana
ya 1a Malıksın asi kararında bu teminatın savcı
lar için yr: erli görülmediğinden uzun uzun bah-
&3diilm'şti:'. Hülâsa; Hükümet, tasarıda ifadesi
ni bulan fikiilyatiyia hem Anayasanın, hem de 
Anayasa Mahkemesinin kararının ıkarşısındadır 
ve bu davranışında direnip durmaktadır. 

Arkadaşlarım, tartışmayı uzatmamak ve 
tekrar tekrar söz alıp huzurunuzu işgal etme
mek için mukadder bâzı soruları da cevaplamak 
meaburysLİni hissediyorum. 

Bir hususta beraber olduğumuzu ifade ede
lim, Hakikaten, bugün yürürlükte olan mev
zuatımıza göre bir savcılar hiyerarşisi vardır. 
Sv/cılar; idari, yeni, terimle, yönetime ilişkin 
J.:•.;. c 1 ' • _cil rvı.t,o.js . JLJaırvaiünaı u a g 11U.H . XJUg 1 uU.u.ı . 

Savcılar hâkim değildirler. E., aksini iddia et
miyorum kabul ediyoruz. Tabiatiylie Anayasa-

ı rTi 132 - 133 ncü maddelerinde hâkimlere sağ-
! Taran bağımsızlık, savcılar için söz konusu edil

memek icabeder. Hâkimlere talimat verilemez, 
t silkinde bulunulamaz, savcılara talimat veri
lir, telkinde bulunulur, dâva için emir verilir. 
Yalnız muhterem arkadaşlar, savcının Adalet 
Bakanırdan emir telâkki etmesini, bir âmir, 
memur münasebeti şeklinde izah, hatalı bir gö
rüştür. Dâva açılması için, Adalet Bakanına 
craal? verme yetkisinin tanınması, aslında kamu 
haklarının korunması için konulmuştur. Bu
nun âmir - memur ilişkisiyle izahına imkân yok
tur, Kaldı ki, yeni Anayasamız karşısında mese
lelerin eski alışkanlıklarla ele alınıp izıahına gi-
rişiiiel:, bu tasarıda olduğu gibi, yanlış netice-
ler v''alr. Yeni Anayasamızın getirdiği sistem, 
yeni Anayasamızın espirisi anlaşılmadan esasen 
savcılara teminat verilmesini âmir bulunan 
Anayasanın 137 nci maddesini mânalandırmalk 
da mümkün değildir. Anayasamız parlömanter 
bir sistemi getirmiştir. Yürütme organının ya
sama, organına karşı bâzı yetkileri vardır. Yasa
ma organı da, diğer sistemlerde olduğu gibi, 

' bizim Anayasa sistemimizde tamamen bağım-
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sız değilrir. Hele, hele, yargı organı bu iki 
kuvvet karşısında tamamen bağımsızdır. Par
lâmento, ancak, Anayasanın tesbit ettiği sınır
lar içinde kalmak kaydıyla, gerekli gördüğü 
alanları düzenliyebiMr. «Ben Parlâmentoyum, 
ben iktidar partisiyim, dilediğimi yaparım» Yok 
böyle bir şey. Yok böyle bir şey ama, bu tasa
rıyı ve tasarının gerekçesini de okuduktan son
ra acaba böyle bâr zihniyetle mi hareket ediyo
ruz gibi ihtimal, elbette hatıra geliyor, bunun 
cevabını vermek zorunda kalıyorum. 

Değerli" arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının, bugün yürürlükte olan Anayasa
mızın bir karakteri de reaksiyoner Anayasa 
oluşudur. Bunu da bilmekte fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs İnkılâbı
nı hazırlıyan nedenler arasında adalet müesse
selerine yapılan kanunsuz baskıların bulundu
ğunu inkâr edecek kimse var mı, Heyeti Celile 
içinde? işte 137 nci maddeyi, bir de, bu yönden 
değerlendnmek mecburiyetindeyiz. 137 nci 
madde ile savcıların dahi özlük işlerinde ve gö
revlerini yerine getirmede, hangi görevlerini? 
Nüfus memurunu teftiş ettiği, icra memurunu 
teftiş ettiği, ceza evini denetlediği zamanındaki 
görevinde değil beyefendiler. Ceza adaletini 
tahrik ettiği ve ceza adaletini doğru yollara 
sevk için duruşmada hazır bulunduğu ve du
ruşmadan sonra istihsal edilen hükümlere kar
şı teçhiz edilen bâzı imkânları kullanmaya baş
ladığı zaman işte bu görevlerini yerine getirir
ken, Anayasa, teminatlı bir durumda olmasını 
arzu etmiştir. 

Şimdi, şu maruzatımdan sonra da tekrar mü
zakere ettiğimiz metne dönüyoruz. Metinde, su
reti katiyede, bu teminatı sağlıyan hüküm yok
tur. Nasıl olur? Dördü Bakanlıktan, üçü Yar-
gıtaydan kurulu heyet. Nihai hüküm, son söz 
ve karar, çoğunlukta olan Bakanlık erkâmnda-
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasanda kurulu 
terkibeden Bakanlık erkânının Bakana karşı 
teminatlı olmaları nedeniyle olacak, kurula da
ima tarafsız kurul demeleri mümkün olmadığın
dan da tabiatiyîe, teminatlı kurul denmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, müsteşar teminatlıdır, 
genel müdür teminatlıdır. Bunlar, Adalet Ba
kanının bir memuriyet nizamı içerisinde mesai 
arkadaşlarıdır. Bunların Adalet Bakanının ar-
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zusunun dışına çıkacaklarını kabul etmemek 
asıldır. Bugün Adalet Bakanlığı makamında 
şu zat vardır, adaletinden emin olabiliriz, fakat 
müesseseler şahıslarla değil, objektif kurallarla 
yürütülür, insanların hepsi fanidir, gelir geçer. 
Adalet Bakanına karşı teminatlı bir umum mü
dürün Adalet Bakanının rızası hilâfına bir mu
amele yaptığı bir düşünülsün. Adalet Bakanı 
onun hakkında bir şey yapamaz, fakat Adalet 
Bakanı muamelâtını onun başmuaviniyle yü
rütür, daima istiskal edilen bir duruma sokar, 
zaten o memur hakkında tasarrufa lüzum kal
madan o memur uzaklaşır. 

Muhterem arkadaşlarım, ömrümüzü yıllarca 
bu hizmette, Devlet idaresinde' ağarttık. Bir 
umum müdürle, Bakanın çelişmesi halinde e... 
Bakan, «ben umum müdür hakkında da bir şey 
yapamıyacağıma göre alayım şapkamı, istifa
mı Başbakana takdim edeyim» demez. 

Gerekçede, hakikaten, kesinlik ifade eden 
bir görüş daha var. «Efendim, biz savcılara, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile, öyle te
minatlar getirdik ki, tıpkı hâkimler gibi vekâ
let emrine alınmazlar, bulundukları yerde teş
kilât lâğvedilse, bile, maaşlarından yoksun bı
rakılamazlar. Bu, özlük işlerindeki teminat yet
mez mi?» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, özlük işlerinin ru
hu, asıl müeyyideli olan tarafı, nakillerde ata
malarda gözükür. Siz nakil ve atamada bir sav
cıyı teminattan yoksun bıraktığınız zaman ona 
diğer sahalarda vereceğiniz teminatın hiçbir de
ğeri olmaz. Aç, susuz bıraktığınız adama lüks 
ihtiyaçlarını sağlamak gibi bir duruma düşersi
niz. 

Değerli arkadaşlarım, bu apaçık gerçeklerin 
Yüce Mecliste ve Senatomuzun Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda kısmen açıklanmasına 
rağmen, Hükümet tarafından kabul edilmeyişi 
tarafımızdan anlaşılması mümkün görülmüyor. 
Zaruri olarak bâzı yorumlara gidiyoruz. 2 Şu
batta müzakere edildiği zaman değerli arka
daşlarımızdan istirham ettim, yargı organının 
vazgeçilmez rüknü olan savcılara teminat veril
mesi iktidara şeref getirir. Lütfedip Sayın Ba
kan teşrif etsinler, izah edelim, bizim içtüzü
ğümüz; Millet Meclisinden kabul veya redde
dilerek gelen metinlerin, teklif olsun, tasarı ol
sun, geri alınmasını mümkün kılmaz. Fakat Se-

16 — 
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natonun da hikmeti vücuduna uygun bir tadili 
yapalım; bu, düpedüz Anayasa Mahkemesi ka
rarına aykırı ve binnetice Anayasaya aykırı ta
sarı üzerinde zorlanma ile hareket etmiyelim, 
dedik. Sayın Bakanın hakikaten mazeretleri 
varmış, teşrif etmediler, onu temsilen gelen ve 
yakinen tanıdığım, hakikaten vasıflı, değerli 
bir meslekdaşım olan arkadaşım Hükümete im-
tisalen tasarıda direndiklerini ifade ettiler. Ar
kadaşlarım, bu metin kanunlaşırsa, nâçiz görü
şümüze göre, Anayasa Mahkemesine tekrar gi
decek, iptal edilecektir. Şimdi, beni mazur gö
rün, hir kuruntu bir vahîm, yersiz bir yorum 
demeyin; hakikaten endişeliyim, iptale mah
kûm bir tasarı üzerinde direniliyor, bu tasarı 
çıkarılacak, iptale kadar geçen süre içinde Ba
kanlık dilediği bâzı tasarrufları yapacak. 
Arkadaşlar, bunu yordurmak dahi hakika
ten hazin olur, hu çok küçük hesap, buna te 
nezzül etmemek icabeder. Haklı olarak bir 
şey daha düşünüyorum, yürütme organı, tâbiri
min mazur görülmesini tekrar istirham edece
ğim, ucundan kıyısından adalete müdahale 
hevesini sürdürüyor. 

Arkadaşlarım, Osmanlı imparatorluğunda 
savcılık yoktu. Şer'i hükümlerde savcılık 
müessesesi yok. Halife, ulülemre namına ta-
zir hakkı kullanılır, itham usulü var. Biz
de savcılık müessesesi, 1293 Kanunu Esasiyle 
mektup hukukumuzda yer almıştır. Ondan 
evvel yok. Filhakika, vaktinizi bu noktada is
raf ediyorsam özür dilerim; bunu, toundan 
evvelce de temas ettiğim fikrime vuzuh ver
mek için, arz ediyorum. Kanunu Esasinin 91 nci 
maddesinde aynen «umuru cezaiyede hukuku 
âmmeyi vikayeye memur müddeiiumumiler bu
lunacak ve bunların vezaif ve derecatı kanunla 
tâyin olunacaktır», denmiştir. Bundan sonra 
çıkarılan 1295 tarihli Mahakimi Nizamiye Teş
kilâtı, özür dilerim bir kısım hükümleri ha
len yürülüktedir, 56 nci maddesinde ve 
Usulü Muhakemâtı Cezaiye Kanununun ilk 
maddesinde müddeiumumilerden bahsedilmiş 
ve muhtelif kararnameler, nizamnamelerle suç
lar artırılarak kamu dâvacılığı, savcıların te
keline verilmiştir, işte bundan sonra çıkan 
nizamnameler, evamir ve talimatlar müddei
umumileri 'bir hiyerarşi içinde yürütme orga
nına hağlamıştır. Halbuki, hizim hürriyet mü-

-«arlgTBmİMİft »namli yftri n k n Talalhal frprma. 

nında Kuvvei Adliyenin, kuvvei siyasiye kar
şısında istiklâli olması lâzımgeldiği ilân edil
miştir. Bunlar, hep fermanlarda kalmış, kitaplar
da kalmış Kanuni Esasi, ikinci Meşrutiyete ka
dar, kapatılmış olduğu halde bu, savcılara mü-
tallik hükümleri, yürülük bulmuştur. Fakat 
nasıl bir yürürlük, savcılar mütemadiyen Sul
tanın emrinde, nazırın emrinde hirer kamu 
görevlisi olarak vazifa görmüşlerdir. Ve İkinci 
Cumhuriyetimizin Anayasasına kadar, yukarda 
bir nebze işaret ettim, muhtelif kanunlar; sav
cıları Bakana bağlamıştır. Arkadaşlarım, ar
tık Türkiye Cumhuriyeti Anayasası muvacehe
sinde, bir ara ceza hukuku kitaplarında da 
yer alan savcı mahkemeler nezdinde yürüt
me organının temsilcisidir. Savcı, sanık karşı
sında taraflardandır. Bunların yeri kalmamış
tır. Cumhuriyet savcıları, İkinci Cumhuriye
timizin Anayasası ile yalnız ve yalnız kanun 
temsilcileridir, 

REFET RENDE Cİ (Samsun) — İkinci 
Cumhuriyet var mı? 

SAFFET URAL (Bursa) — Var. 
HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — ikin -

ci Cumhuriyettir ve ikinci Cumhuriyetimizin 
de Anayasasıdır, beyefendi. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyet vardır. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Ata
türk Cumhuriyetinin ikinci safhasıdır, ikinci 
merhalesidir, beyefendi. Bu, bu tartışmanın 
mecrasını değiştirmek olur, buna, (ben niyetli 
değilim, zatıâlinizin de fikrine çok hürmet 
ederim. Gayet sakinim, ikinci Cumhuriyet var 
mı, yok mu zatıâlinizle uzun uzun tartışırız. 
Kaldı ki, size hususi Mr hürmetim ve muhab
betim vardır.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
iyi konuşuyorsunuz ama, teferruata girmeyin, 
teferruata dalıyorsunuz. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Ko
nuşma sınırını siz mi çizeceksiniz? 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Özür 
dilerim, maruzatımı kesiyorum. 

BAŞKAN — Savın Kalpaklıoğlu, rica ede- -
rim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, artık Cumhuriyet sav
cıları, kanun temsilcisidirler ve bunlar yargı 
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büyük yarar var. Eu tasarıya ve bundan 
evvelki tasarıya üniversite ilim heyeti de 
karşı çıkmıştır. Kesin olarak karsı ekmiştir. 
Efendini, üniversitenin ilini heyeti karşı 
çıkıyor ama, tasarıda teşkil edilen Nakil 
ve Atama Kurumu Başkanı. Bakandır, Muhte
rem arkadaşlarım, bu defa değişen hiçbir şey 
yok ve nitekim gerekçede de yok bu sefer 
Bakanın gaybubetinde, Bakanlık muamelâtını 
yürüten müsteşar, denmiştir. Değinen hiçbir şey 
yoktur. 'Bu nedenle bm bu tasarının kesin 
olarak kargındayız. Bir iki kısa nokAya 
da.ah temas edip arkadaşlarınım tahmmüi-
lerini isrf etmeden mâruzâtımıza een verece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarını, Hükümet Tm Hü
kümet terkibileri gerek tasarı gerekçesinde, 
gerek komisyonlardaki beyanlarda öngörülen 
teminat ilkesine uygun ••olduğu, yollu bir gerek
çe bulunmadığından dolayı savcıların yerlerinin 
dağie tiril meeine ilişkin tartışma konusu hük
mün. Anayasaya uygunluğunun o kararda .be
nimsenmiş olduğu ileri •sürülemeze, 

Arkadaşlarım, burada 1960 yılı Bütçe mü
zakereleri cereyan ederken iktidarın yetkili bir 
m^cüeü; aşıkça ebylivelim, o namamn Sayın 
Adalet Erkanı; «eğer biz, savcılar işin atama 

Arkadaşlarım, adalet tarikinin her devrin
deki olaylar tanıktır, en iyi ••sonuç, uygulanan 
yasa hükümlerinin mükemmeliyetinden ziyade 
uy gulıy anların kemali ile sağlanmıştır. Doğru
dur. Fakat her saman, her yerde kemal sahibi 
insanı bulmak kabil değildir. Muhterem arka
daşlarım, Mecelle tedvin edildiği saman çok 
ileri, hükümler getirmişti. Hâkimler için, eski 
harfleri bilenler iyi değeılenuirirler; üe mim, 
üc nurla sarkman altı vauf aramıştır, hâkim 
bakim olacak; hâkim, •felıinı olaoak; hâkim. 
müstakim olacak. Hâkim mekin olacak, hâkim, 
fatin olacak, hâkim, metin olacak.. 

Muhterem arkadaşlarım, büAIn hanlıma rağ
men bu millel kadılardan çok çekmiştir. Cum-
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I huriyet tarihinde, adalet tâbirine masadaki bir 
j hüviyete bürünmüş ve Cumhuriyet tarihi, biraz 

evvel koyduğum kuralların neticesi; Türk ta
rihine şeref veren mevduatın kifayetsiziliğine 
rağmen, hâkimler yetiştirmiştir, savcılar yetiş
tirmiştir. Bütün ikbali, adalet ülkesi uğruna 
reddetmiştir. 

j Şimdi savcı, hâkim değildir ama bütün 
katı ülkelerinde de savcılar için hâkimlerde 
aranılan vasıflar aranır. Bizim Anayasamız sis-

ı teminde olan bütün ülkelerde de savcılar özlük 
I işlerimde ve görevlerinin yerine getirilmesinde 
İ hakikaten teminata kavuşturulmuştur. 

] Arkadaşlarını, bütün bu maruzatımla C.H.P. 
î si olarak, bu tasarının İmsin olarak karşısında 
j bulunduğumu mı ifade ederken muhterem Â. P. 
! si-m mensup arkadaşlarımı önemli bir vazifeye 

z e giriyorum; lütfediniz, her Türk okuyup yaz
ma bilenler tarafından okuduğu zaman anlaşıla
cak kadar ae:k elan bu Anayasa Mahkemesinin 

j Kurarı muvacehe-ünde, 'em tasarıda, bu metinde 
lütfedin; kerem ediu; bu, sise, konuşmamda da 
imde Atiğim .A gibi. ancak şeref getirecektir. 

I Aksi Avmemgiîiıeş bu rrmtnin kanuniyet iktisap 
I mmeıi işin ray vmdiğinm takdirde kamuoyu 

î -ian hAmeder nevindm dgAA ne yapmalı? 
î ö. IJ. ÜA m riamk eeaccu 2553 eayılı Hâkimler 
s .mmvnunun yermı aiaea±ı oıan kanunun getırıl-
i meşinde tekâeül gösterildiği için iktidarı kmı-
I yerim. 3u kanun gelene kadar, hu kanunla sav-
I cikk müessesesi de tam teminata kavuşturula-
I ::••:.'. kadar atama ve nakil işlerinin «Efendim, 
• ÜAaa üiAhakameleıd Usulü Kanununun 148 nci 
j muâdmi ile savcılara me-hü verme yetkisinde 
1 bı-lıuıan Adalet Bakanı bunların âmiridir. Ada-
i At kakanı bu tasarruflarda söz sahibi olmalı

dır ve nitekim,. Anayasa Mahkemesi; 148 nci 
i maddenin .Anayasaya aykırı olduğu nedeniyle 
I açkan dâvayı .reddederken bu hakikati kabul 
\ etmiş Ar. Yüksek Eâkimler Kurulu Kanunu ile 
j seveılara birtakım teminatlar tanınmıştır, bun-

18 — 
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dan daha ileri gitmemek icabeder, d-inmekte- j 
dir. Bu nedenle getirilen tasarı doğrudur, Ada- ] 
cıalet Bakanı BOZ sahibi elmalıdır» j 

Şimdi, muhterem •arkadaşları.:!. Yüce Hah- | 
kememizin, savcılara ilişkin üç kararı vardır, j 
halen 'gerekçeleri de yayınllanmış. Birisi; Eü- j 
kiimet tasarısında ifadesini bulan bu 148 nci j 
madde ile ilgili dâva neticesinde -veri- j 
len karar. Bakınız, o kararın Danıştayda j 
mevzuubahsedilen gerekçesini ele alan yüce 
Mahkeme bu defa diyor ki, «Ceza Maha- i 
kemeleri Usulü Kanununun 148 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının Anayasaya aykırı j 
olmadığına, ilişkin kararda savcılara uygulanan | 
bütün 'hükümlerin Anayasanın 137 nei madde- | 
sinde Yüksek Savcılar Kuruluna verilmesini J 
öneriyor. Macidede, maddelere geci'm-edne ka- I 
i ar verirseniz, ayrıca teklifte bulunacağım. Bi
zim tasarının tümü üzerindeki yaptığımın mü- ı 
sakeredeki teklifimiz şu '-oluyor; Komisyon lût- j 
f edip 'tasarıyı geri alsm 've biz orada şu âcil du- j 
rumu ^giderecek ve savcıları, Anayasa Mahke- j 
îîiesi kararında ibaret edildiği gibi, siyasi gü- | 
ciin etkisine kapılmak kaygıısımdan kurtaracak 
brr Atama ve Nakil Kuruluna atanma ve nakil 
işlerini gördürelim, ondan sonra müesseseler j 
kurulsun. | 

D-eğsrii arkadaşlarım, maruzatımı uzattım, I 
fakat ürerinde ne kadar durulsa o kadar değer j 
bir müessese üzerinde konuştum, partimin gö- § 
rüşünii dile getirmeye çalıştım, yıllar yılı şe- j 
refle beraber çalıştığım asiz meslektaşlarımın 
bugünkü arzulanın da, isteklerini -de dile getir
diğim ka.msind.ayim. ra'vuıa ve nâ-çk; şahsım 
adına Yüce Kurulunuzu saygılarımla selâm.- \ 
larım. | 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar), ] 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA TSVFİE j 

TIĞLI (Sakarya) — Ec-misyon adına söz isti
yorum efendim.. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı söz istiyor
sunuz? Müsaade eder misiniz bir grup kaldı, o 
grup ta konuşsun, ondan sonra ikisine birden 
cevap veriniz. 

CrEÇ-ÎGİ KOMİSYON ADINA TEVFİK 
TIĞLI (Sakarya) — Emredersiniz, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Eica ederim. I 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Ataklı, bu- 1 

y urunuz efendim. \ 
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KİLİ,- viItLİK GltüPÜ ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Saym Balkan, değerli 
arkadadr.ru::; Ur Cumhuriyet Savcısının, Ada-

samızm 137 ncı maddesine aykırı bularak ıpiad 

http://ka.msind.ayim
http://arkadadr.ru
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etmiş bulunmaktadır, itiraza dayanak olan 
Anayasanın savcılık başlıklı ve Yargıtaya iliş
kin genel hükümleri arasında bulunan 137 nci 
maddesi şöyledir; «Kanun, Cumhuriyet Savcıla
rının ve kanun sözcülerinin özlük işlerinde ve 
görevlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hü
kümler koyar. Cumhuriyet Başsavcısı, Başka
mın Sözcüsü ve Askerî Yargıtay Başsavcısı, 
yüksek mahkemeler, hâkimleri hakkındaki hü
kümlere tabidir,» incelenmesi gereken 2558 sa
yılı Hâkimler Kanununun 5447 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan 63 ncü maddesinin metni ise 
şöyledir; «Adalet Bakanı, hizmet icaplarına gö
re, savcılık meslekinde olanlardan lüzum gör
düklerini veya istiyenlerden tensibedeceğini 
yargıçlık mesleki içinde derecelerinin dengi bir 
vazifeye tâyin edebileceği gibi gerekli hallerde 
savcılık meslekinde bulunanların yerlerini de
ğiştirebilir.» Bu maddenin 2556 sayılı ve 
4 . 7 . 1934 günlü Hâkimler Kanunu ile konulan 
ilk şeklinde yalnızca Adalet Bakanının savcı
ları hâkimlik smıfı içinde eşit bir göreve geçi
rilebileceği hükmü yer almış iken, 5457 sayılı 
ve 22 . 12 . 1949 günlü Kanun ile yapılan deği
şiklik sonunda, savcıların görev yerlerinin dahi 
Bakan tarafından değiştirilebileceği hükmü 
maddeye eklenmiş bulunmaktadır. Eski hüküm
lerin geçici olarak uygulanmasını öngören Ana
yasanın sekizinci maddesi uyarınca, Adalet Ba
kanlığının hâkimler üzerinde Anayasanın yü
rürlüğe girmesinden sonra da süren yetkileri, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun çalışmaya başla
ması üzerine sona ermiş ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 29, S2. 33 ve 103 
ncü maddeleri hükümlerince bu 63 ncü madde
nin, hâkimlere ilişkin hükümleri kaldmlmıştır. 
Bugün sözü edilen maddenin yürürlükte olan 
hükmü, ancak, Adalet Bakanı gerekli hallerde 
savcılık meslekinde bulunanların yerlerini de
ğiştirebilir, hükmüdür, itirazın yöneldiği hü
küm de budur. Anayasa Mahkemesinin, esas,. 
1963/81, karar 1966/40 sayılı ve 3-4 . 11 . 1966 
günlü Kararının 2/B deki gerekçesinde de be
lirttiği üzere, hâkimler için bile öngörülmedi} 
olan yer teminatı savcılar için söz konusu de
ğildir. Gerçekten yer teminatı demek, görevli
nin istemi ve rızası olmaksızın görev yerinin de
ğiştirilmemesi demektir ki, burada böyle bir 
durum söz konusu edilmemektedir. Burada in
celenmesi gerekli olan yon; savcının rızası ol

maksızın görev yarinin değiştirilmesinde uygu
lanan kuralların Anayasanın öngördüğü savcı 
teminat1, ilkesine aykırı olup olmadığıdır. Geti
rilen tasarının savcılara teminat sağlayıp, sağ
lamadığını, Anayasa Mahkemesinin bozma ge
rekçesine uyup uymadığını tesbit edebilmek 
için Anayasadaki savcı teminatının anlamı ve 
savcılık müessesesi üzerinde durmamız gerek
mektedir. Anayasanın 137 nci maddesi ile Cum
huriyet Savcılarının özlük islerinde ve görev
lerini yapmalarında teminat altında bulundu
rulmaları, kanun koyucuya yüklenmiş bir ödev 
olarak görünmektedir. Bir Devlet görevlisine 
teminat, ancak ve ancak görevini gereği gibi ye
rine getirebilmesi için sağlanır. Gerçekten Ana
yasa veya kanun koyucunun bir görevliye her 
hangi bir teminat tanımak istemesi, yalnızca 
o görevlinin yerine g-tireceği kamu görevinin 
yolunda ve düzeninde görülmesi ereğini güder. 
Anayasada belirtilen teminat, bütün Devlet me
murlarına tanınmış haklardan başka, bunlardan 
daha fazla bir şeydir. Aksi takdirde savcılar 
için Anayasada tasrih edilecek kadar önemli 
bir teminattan bahsetmeye lüzum kalmazdı. Te
minat özel bir görevin özelliğine uygun bir bi
çimde yerine getirilmesi için olur. Teminat bir 
şeye karşıttır, karşıtı olmıyana teminat dene
mez. Devlet nazariyesinde teminat, çeşitli kar
şıtlara göredir. Adalet bakımından teminat 
ise yürütme organı kargısında anlam taşrr. Yü
rütme organı karşısında teminat sağlanmamış 
ise, ve özellikle iptal edilen hükümde olduğu 
gibi, idari erkândan müteşekkil kurul yetkili 
sayılmış ise, teminat sağlanmamış, teminata 
karşı gelinmiştir. 

Teminatın ereği; görevliyi, siyasi güc sahip
lerinin etkisinden uzak tutabilmektir, O halde 
Anayasanın görevlerinin özelliğine göre savcı
lar için öngördüğü teminat, onların görevlerini 
siyasi güc sahiplerinin etkisi altında olma kay
gısına düşmeksizin, belli hukuk kuralları uya
rınca yapmalarını sağlıyaeak bir hukukî durum 
olmalıdır. 

Sayın senatörler, şimdi de kısa olarak, sav
cılık müessesesi ve savcıların görevlerinden 
bahsetmek istiyoruz: Tarihî gelişiminde savcı
lığın saman zaman değişen vasıfları şunlar ol
muştur; suçlulan itham edebilecek tarafsız res
mî organ, kamu düzeninin koruyucusu veya 
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^kanunun temsilcisi, adalet makamları emrinde 
[yürütme erkinin temsilcisi. Bu üç vasıftan so
nuncusu yani, adalet makamları emrinde yürüt
me erkinin temsilcisi, savcılığın tarihî gelişme
sinde usul hukuku zaruretlerinden değil, idare
nin adalete örtülü müdahalesi isteklerinden doğ
muştur. Dâva ilişkisine yabancıdır, bu itibarla, 
demokrasilerde bu üçüncü vasfa imkân sağlıya-
«vak nitelikteki kanun hükümlerinde yer veril
memesi gerekir. Adalet Bakanlığı emrinde sav
cılık anlayışı, modern hukuk kavramı ile de 
'•bağdaşamaz-. Yürütmenin görevi, olaya adaletin 
el koyması ile sona erer, Bu itibarla savcıları 
[yürütmeye bağlı tatmakta görevden gelen zaru
ret de yoktur. Savcıların diğer idari görevleri 
ile yargıdaki esas görevini birbirine karıştırma
mak lâzımdır. Aksinin kabulünde, adaleti ida
reden ayırmak imkânını sağlamak mümkün ol-
mıyacaktır. Hüküm vermek de idare etmektir, 
anlayışı totaliter çağdan kalma düşüncelerden
dir. Usul hukukumuzda kabul edilen sistem, ka
mu dâvası açmak da kanunilik sistemidir. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci mad
desi, Cumhuriyet Müddeiumumisi ceza takibini 
"istihsal edebilecek hususlarda, kâfi emareler teş
kil edecek vakıalar mevcut ise hukuku âmme 
dâvası açmakla mükelleftir, demek suretiyle uy
gulama sistemini değil, kanunilik sistemini ka
bul ederek, her türlü tekdiri, siyasi takdir de 
dâhil olmak üzere, bertaraf etmiştir. 

Kamu dâvası açabilmesini gerekli kılacak kâ
fi emare mevcut ise, dâva mutlaka açılacak, 
mevcut değil ise dâva mutlaka açılrnıyacaktır. 
ö halde, görev ile teminat arasındaki ilişki bu
na göre tanzim edilmelidir. Gerçekçi olmaya 
mecburuz. Tarihî gelişmemizi incelersek görü
rüz ki, genel olarak idare edenler daima kendi
lerini kanunlar üstünde ve hukuk dışında tut
muş, adaletin tam ve kâmil anlamda gerçekleş
mesine imkân vermemişlerdir. Bugün de aynı 
olumsuzluk içerisindeyiz. Savcıların kanunların 
yüklediği harcamalarda tahakkuk âmiri olma, 
cezaların çektirilmesi ile uğraşan en yüksek so
rumlu kimse durumunda bulunma, mahkemele
rin araç ve gereç ihtiyaçlarını sağlıyan kimse 
olma gibi yürütmeye ilişkin birtakım ödevleri 
olduğunu ileri sürerek, asli görevleri için, temi
nattan kaçınmaya çalışmak, adaletin tam tecel
lisine imkân vermez, Hukuk düzeninde yeterin-

ce korunmıyan bir görevlinin, kendi kaderi üze
rinde söz sahibi bulunan kişinin dileklerine ay
kırı davranmamak eğilimini duyması ve bu eği
limin onun görevini aksatabilmesi, insan denilen 
varlığın zayıf yanlarındandır. Görevlilerin hep
sinin kanun dışı etkilere kapılmaksızıh görevle
rini yerine getirmeleri kuraldır. Ancak, görev
liler arasında, az da olsa, güçsüz kişilerin bulu
nabileceği ve bunların görevlerinde kanun dışı 
etkiler altında kalabilecekleri de bir gerçektir. 

Genellikle hukuk kurallarının ve özellikle 
teminat sağlıyan hükümlerin bu gibi hükümleri 
önliyecek nitelikte bulunması bir zorunluluk
tur. Buna göre, tartışma konusu olan hüküm, 
savcıların kaygıya düşmeden veya başka bir 
düşüncenin etkisi altında kalmadan görevlerini 
güvenlik içinde yapmalarına elverişli olmaktan 
çok uzaktır. Adalet Bakanının yerine idari er
kânın da bulunduğu bir kurulun atama ve na
killerde yetkili kılınması, esasta bir teminat sağ
lama garantisi değildir. Bu hal tarzı, zevahiri 
kurtarma, gerçeğe inemiyecekleri aldatma ve 
Anayasanın gereklerini savsaklama oyunudur. 

Sayın senatörler, vaz'edilen bu anaesaslann 
ışığı altında, çıkarılması istenen kanun tasarısı
nın Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine ne 
derece uyduğunu ve savcılara teminat getirip 
getirmediği hususları hakkındaki görüşlerimizi 
de arz etmeye çalışacağız: Savcıların atanma ve 
nakil işlemleri, yeni tasarı ile Bakandan alınıp, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında 
bir; Cumhuriyet ikinci savcısı, iki, Yargıtay 
Cumhuriyet savcısı ile Bakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanı, Ceza işleri Genel Müdürü ve Zatişleri 
Genel Müdüründen müteşekkil Atama ve Nakil 
Kuruluna verilmektedir. Anayasa Mahkemesi
nin gerekçesinde ve yurdumuzun hukuk otorite
lerinin ayrı ve müşterek bildirilerinde, iptal edi
len maddelerin savcıların siyasi gücün etkisin
den kurtarılması, Anayasanın savcılara, diğer 
memurlardan ayrı bir teminat düşünmesi, göre
vin her hangi bir kaygının etkisinde kalınmadan 
yapılması gerektiği gerekçesi ile Hâkimler Ka
nununun 63 ncü maddesi ile Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin iptalini 
öngörmüş ve ilmî otoriteler de buna iştirak et
miştir. Yeni hükümde ise, eski maddeler için 
mevcudolan sebepler ayniyle durmaktadır. Ze-



C. Senatosu B : 42 10 . 2 . 1970 O : İ 

lünle yer aldığı idari erkândan müteşekkil Atan
ma ve Nakil Kurulunun, Anayasa Mahkemesi
nin bozma gerekçesindeki nedenleri bertaraf et
mesi mümkün değildir. Kurulda adı geçen er
kânın yargıç teminatına sahibolmaları dahi de
vamlı bir organ olmıyan bu kurulun, şimdiye 
kadar arzına çalıştığımız, mahzurları gidermesi 
düşünülemez. 

Bakanın en yakın mesai arkadaşlarının ku
rulda görevli bulunmaları Bakanın bunlar üze
rinde tahditli dahi olsa tasarruf hakkına sa-
bolması ve kişinin, kişisel çıkarlar karşısında 
çoğunlukla zayıf bulunması, iptal edilen hüküm 
yerine getirilen hükmün eskisinden daha yararlı 
olacağı kanaatini bize vermemekte, bilâkis Ba
kanın tesir ve arzuları karşısında görevli Bakan
lık erkânının kuvvetli kişilikleri ile çatışmasına 
da imkân vereceğinden daha da zararlı olacağı 
kanısındayız. 

Atama ve nakil işlerinin tam bir tarafsız ku
mla bırakılması, savcılık teminatının tek garan
tisi olabilir. Adalet Bakanının idari kontrolü ise 
hiçbir zaman kaybolmaz, mevcut kanunlardaki 
yetki elindedir, ayrıca atama ve nakil konusun
da da Bakan yetkili ve tarafsız kuruldan her 
zaman ivedilikle karar istiyebilir. 

Sayın senatörler, sonuç olarak şu hususları 
arz etmek isteriz: Bilindiği üzere Ceza Muha
kemeleri Hukuku, gayesini teşkil eden maddi 
hakikate sonuçta bir hükümle ulaşmaktır, öyle 
ise hüküm; mahkeme görevi olarak anlaşılan 
ceza muhakemesi yönünden birinci derecede 
önemli bir kavram olmaktadır. Muhakeme so
nunda verilen hükümde aslında mantık ve psi
koloji bilimindeki hüküm özelliklerini taşımak
tadır. Yani, bu da şüpheyi yenen bir tez anti
tezin mevcudiyetini gerektiren ve bu sebeple 
birleştirici olan bir kavramdır. Ancak, mantık 
ve pisikolojiden farklı olarak ceza muhakemesi 
hükmünde tez ve antitez başka başka süjeler ta
rafından temsil edilmektedir. 

Böylece ceza muhakemesi hükmü üç ayrı sü-
jenin, yargıç, savcı sanıkın katılması ile verilen 
kollektif bir hüküm olmaktadır. Demekki, çe
lişme sureliyle verilen ceza muhakemesi kollek
tif hükmü, aynı zamanda birleştirici olmakta. 
yani içinde en az üç ayrı hükmü ihtiva etmek
tedir. Savcının hükmü; sanığın hükmü, yargı
cın hükmü. 

Sonuç olarak ceza muhakemesi yapmak, hü
küm vermek olduğuna göre ve hüküm veren 
makama da muhakeme makamı denildiğine göre, 
kolektif ceza muhakemesi hükmünü veren maka
mın da 3 ayrı makamdan meydana gelen birle
şik bir makam olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar da: İddia makamı, müdafaa makamı ve 
karar makamıdır. Kolektif ceza muhakemesi 
hükmünün çelişme metoduna uygun şekilde ve
rilmiş sayılabilmesi için ayrı ayrı muhakeme ma
kamlarını işgal eden süj elerden her birine, dü
şüncelerini serbestçe ve tam olarak açıklamak 
imkânının sağlanmış olması gerekir. Savcı da, 
bu birleşik bünyeye sahip muhakeme makamı 
içinde 3 ayrı görevden ceza iddiası görevini tem
sil eden, iddia makamını temsil eden süjedir. 
Yargı makamının tam bağımsız ve müdafaa ma
kamının hür olduğu bir yerde savcılık, teminat
tan kaygılı olursa adaletin doğru tecellisi müm
kün değildir. Bu nedenlerle de teminatın ze-
denlenmesine en kolay imkân veren atanma ve 
nakil işlerinin siyasi gücün etkisinden tamamen 
kurtarılması gerekir. Bu da ancak tam bağım
sız bir kurul tarafından sağlanabilir. 

Sayın senatörler, şimdiye kadar ars ettiği
miz nedenlerle tasarıyı kesinlikle benimsemiyo
ruz. Olduğu gibi çıktığı takdirde, Anayasa 
Mahkemesi tarafından tekrar iptal edilmesi teh
likesi vardır. Bir bakıma Parlâmento itibarı, 
kanun koyucuların as hata yapmaları, yürür
lükteki Anayasaya uymaları île orantılıdır. Se
natomuza, Hükümetin ve Millet Meclisinin 
itibarlarını da kurtarmak, yüceltmek fırsatı çık-
mıştıi'. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız. Tartışıla
cak olan teklifin, savcılara teminat getirecek 
şekilde, değiştirilmesi gereklidir. Hukuk dev
letinde kural, Anayasaya ve Anayasa kuruluşla
rının kanunlarla tesbit edilmiş yetkileri karşı
sında, kararlarına saygılı olmak ve bu kararla
rı uygulamaktı!'. Bu bakımdan siyasi eğilimle
rin etkisi altında kalmadan karar vermek du
rumu ile karşı karşıyayız. Hükümetin sevk et
tiği, Millet Meclisinin ve Adalet, Anayasa Ko
misyonumuzun aynen kabul ettikleri, tartışma* 
smı yaptığımız bu tasarı, Anayasa Mahkemesi
nin iptal gerekçesine uymamakta ve Anayasanın 
137 nci maddesine aykırı hükümler taşımakta
dır. Anayasaya aykırı olan bu tasarının Genel 
Kurulumuzca reddedilmesini ve bu a hususta 
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verdiğimiz teklife iltifat edilmesini arz eder, Ge
nel Kurula Millî Birlik Grupu adına saygılar 
sunarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın komisyon buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
ADINA MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; icranın, 
memleketin emniyet ve asayişinden memnun ol-
mıyan insanlardan müteşekkil olduğunu ka
bul ettiğimiz zaman ve savcıları da kişisel özel
likleri olan, kabiliyetleri, ilimleri, çalışmaları 
ve sorumluluk duyguları birbirine benzemiyen 
insanlar olarak kabul ettiğimiz zaman; yani her 
hususta ayni insanlar olarak kabul ettiğimiz 
zaman, muhterem Mumcuoğlu Beyle, muhte
rem Ataklı Beyin endişelerine hak vermemeye 
imkân yok. Ama ne yapalım ki; durum böyle 
değildir. İcra ve onu temsil eden insanlar, mem
leketin emniyet ve asayişi ile Anayasa muva
cehesinde sorumlu kişilerdir. Hiç şüphe yok ki; 
bu sorumluluk, savcıları keyfi muamelede bu
lunmak, keyfi olarak nakletmek ve atamak de
ğil; hiç olmazsa bilgili, çalışkan,, sorumluluk 
his3İni şimdiye kadar verdiği hizmetlerle is
pat etmiş olan insanlar üzerinde hizmet yapa
bilme arzusunu taşır. Ölüm, istifa ve tekaütlük 
gibi sebeplerle inhilâl eden bir yere bir savcı 
tâyin ederken, hiç şüphe yok İd, icrai mesuli
yet taşıyan ve Anayasa muvacehesinde hesap 
verme mevkünde olan bir iora, oraya en lâyık 
savcıyı göndererek memleketin sorumluluğu 
karsısında yükünü azaltmak ister. Bu, bir ger
çek. Onun için olacaktır ki; Anayasamız 137 nci 
maddesiyle savcılar hakkında teminat ister
ken, Başsavcıyı da, yüksek hâkimler gibi telâk
ki etmiş. Demek ki; yüksek hâkimlerle, başsav
cıyı bir tuttuğu halde savcıları nazara al
mamak suretiyle, savcıların ne memur ne de hâ
kim olmayıp özel bir vasıf taşıdığını kabul 
etmiştir. Öyle olmasaydı başsavcı ve hâkim 
hakkında getirdiği hükmün içerisine girdi
de onun için. Nedir? Âmme hukukunun ko
runması bakımından hâkim, savcı kadar hassas 
mevkide değildir. Hâkim, huzuruna getirilen bir 
dosya ile mukayyettir. Hâkim, o dosyada mev-
cut olan delilleri tetkik etmeye, dinlemeye mec
burdur. Hâkim, müddeiumumi ile, ontm vekili 

ile mukayyettir. Hâkim, müdafaa müessesesi 
ile de murakabe altındadır. Hâkim, ayrıca mü-
dahil ve vekilinin de murakabesi altındadır. 
Binaenaleyh, hâkim ne kadar beceriksiz olur
sa olsun, ne kadar az bilgili olursa olsun hat
tâ ne kadar sorumluluk hissi az olursa olsun 
bu murakabe cihazı altında bir gerçeğe, bir ha
kikate varmaya mecburdur. Yani âdeta hâki
min delilleri tesbit ve tatbik edeceği kanunu 
tâyin bakımından büyük bir, kontrol sistemi
nin altında olması itibariyle, yanılma ihtimali 
fevkalâde azalır. Bu itibarla,, hâkim, nasıl hâ
kim olursa olsun, derecesi müsait olsun, o kâ
fidir. Artık davacı kendini müdafaa eder, 
sanık müdafaa eder, savcı müdafaa eder, ni
hayet gerçek bu murakabe sistemi zinciri içe
risinde meydana çıkar. Ama, savcı böyle de
ğil. Savcının tahkikatı, tamamen gizli tahkikat
tır. Savcı isterse; «delil var» der, isterse; «yok» 
der. Sanığın orada vekili yoktur. Sanık bile 
yoktur. Şahitler dinlenir. Sanık; ne dinledi, ki
mi dinledi, ne dediler? Bunu bilmez. Savcı iyi 
de dinliyebilir, kötü de dinliyebilir ve işi savsak-
lıyadabilir. Sorumluluk hissi yüksekse sıkı ta
kipte de bulunabilir. Ademi takip kararı da ve
rir, vermeye de bilir. Murakaibe cihazından işin 
gizliliği sebebiyle yoksundur. Hattâ mahkeme
lerde bir de âmme efkârı vardır. Yerine göre 
3 iizle-rce vatandaş merak eder, gelir. Bir de 
onun kontrolü vardır. Ama savcıda bu yok
tur. Savcı, bir mahremiyet içerisinde, tamamen 
keyfî harekelt etme imkânını haiz ve sadece vic
danına kalmış bir sorumluluk hissi ile karşı kar
şıya ıtflan bir insan olduğu ve gördüğü vazife 
de, sadece onun gayretine muhtaç; gayret et
mediği takdirde âmme 'haklarının «tamamen yok 
olabileceği (bir mahiyet arz ettiği için, savcı 
tıpkı bir kumandan gibi, özeliği olan, gayreti 
olan ilmiyle, irfanı ile, zekâsı İle, mâruf olan 
insanlardan seçilmesi gerekir. Her albay olan 
nasıl bir cepheye kumandan olarak gönderile-
mezse, her savcı olan da her yere gönderilemez. 
işin özelliği burada. Onun içindir ki; getirilen 
kanun her suretle yerindedir. Meselâ; Ceza Tev-
kifevleri Genel Müdürü bu vazifesi dolayısiy-
le yüzlerce ısavcıyı «tanır. Binlerce Cezaevinin 
savcılar marifetiyle idare edilmiş elması itiba
riyle, bir Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü 
yüzlerce savcıyı karakteriyle beraber tanıma 
^mk&nmr ihıagttmış insandır. Bîr nrü&teşar, 6aî£ 
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Zat işleri Genel Müdürü, bir Umum Müdür Tür
kiye'nin bütün savcılarını, mehmaemkân, yakî-
ııen tanıyan insanlar olduğu için tâyin edile
cekleri yere ehlini ve lâyıkını tâyin etmek im
kân ve kudretini kendinde bulunduran kimse
ler (olması itibariyle elyak bir kurul seçme en
dişesi hâsıl olmuştur. Yoksa Bakanın emrinde 
bir kurul değil. Zaten değil. Her İM muhterem 
hatibin, ısrarla üzerinde durdukları ve billhas-
ea, Mucip Ataklı Beyefendi; «Bakanın, me
sai arkadaşları, üzerinde tahditti dahi olsa ta
sarruf hakkım haiz olması sebebiyle kurul bita
raf sayılamaz» demişlerdir. Şimdi, vicdanen so
ruyorum. «Tahditti dahi oüsa emri altında olan 
insanlar» tâbirinden bir şey anlamaya imkân 
yok. Ne için tanditlidir? Müsteşar, Ceza ve Tev
kif Evleri Genel Müdürü ve Umum Müdürler 
yüksek hâkimler derecesinde teminata mazhar 
insanlardır. Yüzde bir, yarım, binde bir temi
natından 'bir noksanlığı yoktur. Bir müsteşarı, 
bir Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürünü, bir 
Adiliye Umum Müdürünü bir yerden diğer yere 
atamak, nakletmek, tâyin etmek, azletmek hak
kından yüzde yüz Adalet Bakanı mahrumdur. 
Hal böyle iken kısmi dahi olsa; «emri altında 
olan insanlardır» diye ifade etmek, bir gerçeği 
ifade etmemek demektir, işte biz objektif bita
raflığı nazara aldığımız için bu mevzu üzerin
de açıkça ve ısrarla duruyoruz. Atama Kurulu 
olarak ismdendirilen, Adalet Bakanı, Müsteşa
rının Başkanlığında, bir; Cumhuriyet ikinci 
Başsavcısı, İki, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 
ile, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri 
Genel Müdürü ve Zat işHeri Genel Müdürü, Ada
let Bakanına karşı yüzde yüz teminatlı olan 
ve yüksek dereceli hâkim mertebesinde olan in
sanlardır. işte buna objektif teminat denir. Bu 
objektif teminat, kanunen var olduktan sonra, 
Bakanla Müsteşarın aynı bina içerisinde ayrı 
ayrı odalarda oturmasından ibaret bir müna
sebetini veya ara sıra bir arada bir kahve 
içme münasebetini, Bakanın emrinde olan in
sanlar diye mütalâa etmek mümkün değil. Ba
kanla bu zevatın münasebeti, bir vekâlet binası 
içerisinde oturmalarından ibarettir. 

«Savcılar da hâkimlerin tabi olduğu temina
ta tabidir» der ve dâvayı (bitirirdi. Ama, öyle 
yapmamış, sadece Başsavcı ve askerî başsavcıyı, 
bir de hâkimleri almıştır. Demek ki; Anayasa 

koruyucusu, nasıl Ceza Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 134 ncü maddesinin iptali dâvasında, 
savcıyı, Adliye Vekilinin tam bir memuru duru
muna sokan, «dâvayı aç» dediği zaman açma 
mecburiyetini tahmil eden hükmü, Anayasaya 
nasıl aykırı bulmamış ise, Anayasa koyucusu da 
savcı ile hâkimi ayırmış. Ayırmış, ama bunun
la, komisyon olarak itiraf edeyim, hattâ arz 
etmekten şeref duyarım ki; «savcıya kısmi bir 
teminat verin» de demiş değifl ve biz de böy
le anlamış değiliz. Savcıya da tam teminat vere
ceğiz, hâkime de tam teminat vereceğiz. O halde 
ne farkı var diyeceksiniz? Var, efendim. Savcı
ya verilecek teminat, savcıyı ferden ferda tanı
yan, onun bütün mesaisini, vazifesi dolayısiyfle 
görmüş, geçirmiş insanlardan müteşekkil bir 
kurula verirsek işte o kurul, âmme haklarını bi-
hakkin takibedecek ve koruyacak savcıyı bul
ma imkânını kazanır. «E, aynı imkân da niçin 
Hâkimler Kurulu kurmadık» diye bir sual çı
kar. Hâkimleri de birer birer tanıyan insanlar
dan müteşekkil bir kurul niye kurulmamış da, 
sadece bir intihap neticesinde elde edilen hâkim
ler kuruluna özlük işleri verilmiştir? Hâkim 
savcı değildir de onun için. Nedir? Âmme hu
kukunun korunması bakımında hâkim, savcı ka
dar hassas mevkide değildir. Hâkim, huzuruna 
getirilen bir dosya ile mukayyettir. Hakim, o 
dosyada mevcudolan delilleri tetkik etmeye ve 
dinlemeye mecburdur. Hâkim, müddei ve onun 
vekili ile mukayyettir. Hâkim müdafaa müesse
sesinin de murakabesi altındadır. Hâkim ayrıca 
müdahil ve vekilin de murakabesi altındadır. 
Binaenaleyh, hâkim ne kadar beceriksiz olursa 
olsun, ne kadar az bilgili olursa olsun, hattâ ne 
kadar sorumluluğu az olursa olsun, yani sorum
luluk hissi az olursa olsun bu murakabe cihazı 
altında bir gerçeğe, bir hakikate varmaya mec
burdur. Yani adetâ hâkimin deüilleri tesbit ve 
tatbik edeceği kanunu tâyin bakımından büyük 
bir kontrol sisteminin altında olması itibariyle 
yanılması ihtimali fevkalâde azalır. Bu itibar
la hâkim nasıl hâkim olursa olsun, derecesi mü-
saidolsun, o, kâfidir. Artık davacı kendini mü
dafaa eder. Sanık müdafaa eder. Savcı müdafaa 
eder, nihayet gerçek bu murakabe sistemi zin
ciri içerisinde meydana çıkar. Ama savcı böyle 
değil. Savcının tahkikatı tamamen gizli tahki-
kattir. Savcı isterse delil var der, isterse yok 
der. Sanığın orada vekifli yoktur. Sanık bile 
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yoktur. Şahitler dinlenir. Sanık, kim dinlendi, 
ne dediler? Bunu bilmez. İyi de dinliyebilir, kö
tü de dinliyebilir ve işi savsaklıyadabilir. So
rumluluk hissi yüksekse sıkı takibeder, takyitte 
de bulunabilir. Ademitakip kararı da verebilir, 
vermiyedebilir. Murakalbe cihazından, işin giz
liliği sebebiyle yoksundur. Hattâ mahkemelerde 
bir de âmme efkârı vardır. Yerine göre yüzlerce 
vatandaş merak eder, gelir, bir de onun kont
rolü vardır. Ama savcıda bu yoktur. Savcı bir 
mahremiyet içerisinde, tamamen keyfî hareket 
etme imkânını haiz ve sadece vicdanına kalmış 
bir sorumluluk hissi ile karşı karşıya olan bir 
insan olduğu ve gördüğü vazife de sadece onun 
gayretine muhtaç. Gayret etmediği takdirde, 
âmme haklarının tamamen yok olabileceği bir 
mahiyet arz ettiği için, savcı tıpkı bir kuman
dan gibi özelliği olan, gayreti olan, ilmiyle ir
fanı ile zekâsı ile, gayretiyle mâruf olan insan
lardan seçilmesi gerekir. Her albay olan nasıl 
bir cepheye kumandan olarak gönderilemezse, 
her savcı olan her yere gönderilemez. işin özel
liği burada. Onun içindir ki; getirilen kanun 
her suretle, meselâ Ceza Tevkif Evleri Genel 
Müdürü bu vazifesi dolayısiyle yüzlerce savcıyı 
tanır. Binlerce ceza evinin savcılar marifetiyle 
idare edilmiş olması itibariyle bir Ceza Tevkif 
Evleri Genel Müdürü yüzlerce savcıyı karakte
riyle beraber tanıma imkânını kazanmış insan
dır. Bir müsteşar, bir zatişleri genel müdürü, 
bir umum müdür Türkiye'nin bütün savcılarını 
mehmaemken yakinen tanıyan insanlar olduğu 
için tâyin edilecekleri yere ve ehlini ve lâyıkmı 
tâyin etmek imkân ve kudretini nefsinde bulun
duran kimseler olması itibariyle, elyak bir ku
rul seçme endişesi hâsıl olmuştur. Yoksa Baka
nın emrinde bir kurul değil. Zaten değil. Her 
iki muhterem hatibin ısrarla üzerinde durduk
ları ve bilhassa Mucip Ataklı Beyefendinin, ba
kanın mesai arkadaşları üzerinde, tahditli dahi 
olsa, tasarruf hakkını haiz olması sebebiyle, ku
rul bitaraf sayılamaz demişlerdir. Şimdi, vicda
nen soruyorum. «Tahditli dahi olsa emri altın
da olan insanlar» tâbirinden bir şey anlamaya 
imkân yok. Ne için tahditlidir? Müsteşar, Ceza 
ve Tevkif Evleri Genel Müdürü ve umum mü
dürler yüksek hâkimler derecesinde teminata 
mazhar insanlardır. Yüzde bir, yarım, binde 
bir teminatlarından bir noksanı yoktur. Bir 
müsteşarı, bir Ceza ve Tevkif Evleri Genel 

Müdürünü bir adliye umum müdürünü bir yer
den diğer yere atamak, nakletmek, tâyin etmek, 
azletmek hakkından yüzde yv^z Adalet Bakanı 
mahrumdur. Hal böyle iken, «kısmi dahi olsa 
emri altında olan insanlardır» diye ifade etmek, 
bir gerçeği ifade etmemek demektir, tşte biz 
objektif bitaraflığı nazara aldığımız için bu 
mevzu üzerinde açıkça ve İsrarla duruyoruz M; 
Atama Kurulu olarak isimlendirilen Adalet Ba
kanı Müsteşarının Başkanlığında bir Cumhuri
yet ikinci başsavcısı, iki Yargıtay C. savcısı ile 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza işleri 
Genel Müdürü ve Zatişleri Genel Müdürü Ada
let Bakanına karşı yüzde yüz teminatı olan ve 
yüksek dereceli hâkim mertebesinde olan insan
lardır. işte buna objektif teminat denir. Bu ob
jektif teminat kanunen var olduktan sonra ba
kanla müsteşarın aynı bina içerisinde, ayrı ayrı 
odalarda oturmasından ibaret bir münasebeti 
veya ara sıra bir arada bir kahve içme münase
betini bunların bakanın emrinde olan insanlar 
olarak mütalâa etmek mümlkün değildir, işte 
bakanla bu zevatın münasebeti bir vekâlet bina
sı içerisinde oturmalarından ibarettir. Veya 
ayda, yılda bir, bir araya gelip beraber çay iç
mekten ibarettir. Bundan öteye gitmez. Dâva 
bu. Bu birlikte çay içme meselesini, eğer onla
rın bitaraflığını bertaraf edecek mahiyette mü
essir telâkki ediyorsanız bu, sübjektif telâkki
den öteye de gitmez, bu sübjektif olur. Ama sav
cının bu özel durumu, savcılık: makamının bu 
hassas mevkii bertaraf edilir onu hakikaten bü
tün savcılar arasından intihapla seçilecek bir 
kurulun emrine vermeye kalkılırsa bu defa 
Anayasayı töhmetle karşı karşıya kalırız. Ana
yasa gafil midir ki, bu kadar açık, bedihi bir 
şeyi ihmal etmiş olsun. Özellikle Başsavcıya, hâ
kim mertebesinde teminat vermek suretiyle is
tisna ederken savcıyı unutmuş olsun? Buna im
kân yok. Kaldı ki, savcıya «"dâva aç» yolunda 
emir verme hakkının Anayasaya aykırı olmadı
ğını da kabul eden bir Anayasa Mahkemesinin 
savcıları, hâkimler gibi telâkki etmesine imkân 
var mı? Yok. Görülüyor ki, savcının bir özel ta
rafı var. Yani misalini vermekle isabet ettiği
me kaaniim ki, savcı tıpkı bir kumandan gibi
dir. Evet, herkes albaydır ama şu cepheyi an
cak şu albay idare eder. Dâva bu. Yeter ki, «şu 
cepheyi şu albay idare eder» diyecek şahıslar 
hür olsun, müstakil olsun, hiçbir kimsenin em-
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rinde olmasın. Dâva bu. iktidar bugün bizimse 
yarın mutlaka sizin. Memleketin mukadderatı 
bahis mevzuu. 

Yine çok iyi bilirsiniz ki, her bakan kendi 
yetkisi içerisinde olan işlerden sorumludur. 
Anayasanın 105 nci maddesinin ikinci fıkrası 
Adalet Bakanı da elbette memleketin huzurun
dan, asayişinden, emniyetinden birinci derece 
mesul olan bir insan ve ayrıca emri altındaki 
eylem ve işlerden sorumludur. Böyle bir so
rumluluk makamına getirdiğiniz bir zatın em
niyet ve asayiş gibi Devlet varlığını doğrudan 
doğruya alâkadar eden bir mevzuda liyakatli 
bir savcıyı bir yere tâ-yin etmek imkânını haiz 
olan bir kuruldan mahrum etmeye imkân var 
mıdır? Değil. Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarını biz hürmetle karşılıyoruz. Çünkü, orada 
gerçekten sadece bu zevatın mütalâası alındık
tan sonra Adliye Bakanının, Başvekil ve Reisi
cumhurla birlikte hazırladıkları kararname ile 
atama ve nakil yapılıyordu. Mütalâanın müspet 
veya menfi olması Adliye Bakanını kayıtlamı
yordu. İsterse bütün mütalâa, «o savcı o işi ya
pamaz» demiş olsun, bununla mukayyet değildi 
ve dolayısiyle bir istişare mercii olmaktan öteye 
gitmiyen kurul bugün bir karar organı duru
mundadır. O kadar karar organı ki, bunun ke
sin kararı ile Adliye Bakanı da, Başvekil de, 
Reisicumhur da mukayyet bulunmaktadır. İşte 
bu 77 nci maddenin ikinci fıkrası da bunu açık
ça söylemektedir. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu Beyefendi, «Adalet 
Bakanının dâva açması için verdiği emir, âmir 
ve memur münasebetini tesis etmez, Sadece ka
mu haklarını korumak içindir» dediler. Biz iti
raf edelim ki, bu kanaatte değiliz. Adalet Ba
kanı, savcıya «dâva aç» diye emir verdiği hu
susta, savcının mutlak âmiridir. Ama, atama ve 
nakil hususunda değildir. Mümkün müdür Ada
let Bakanının «dâva aç» dediği halde savcı «aç-
mıyacağım» desin? Açmıyacağım demesi halin
de de mesul olmaması mümkün müdür? O halde 
o noktada savcı Adalet Bakanının mutlak me
murudur. Nizam bu. Deniyor ki, kamu haklarını 
korumak içindir. Hangi âmirin memuruna ver
diği emir kamu haklarını korumamak içindir? 
Bir Maliye Vekilinin bir mal müdürüne verdiği 
emir, kamu hakkını korumak olduğuna göre, 
bir Adliye Vekilinin «şu dâvayı aç» demesi de 

kamu hakkını koruması içindir. Hiçbir âmirin 
memura verdiği emrin, kamu hakkı dışında, özel 
hakkı korumak için olduğu iddia edilemez. 

«Ben, parlâmentoyum, dediğimi yaparım, 
devri geçmiştir» diye tekrar ettiler. Böyle bir 
iddia yok. Biz, muhterem Adalet Partisi Grupu-
nu, muhterem Halk Partisi Grupunu ve diğer 
grupları topyekûn bu türlü zihniyetten beriğ kı
larız. Tekrarlana tekrarlana sakız haline gelmiş 
olan bu söz parlâmentonun şerefi ile kabili te
lif değil. «Ben istediğimi yaparım» zihniyeti ola
maz. Ortada bir Anayasa mevcudolduktan, Ya
sama Meclislerinin yetkileri meydanda olduktan 
ve bu yetkilere binaen çıkardığı kanunlar dahi 
Anayasa Mahkemesinde murakabeye tabi tutul
duktan sonra böyle bir zihniyette olan acaba 
kimdir? Niçin Sayın Hayri Mumcuoğlu büyük 
bir gruptan şüphe ederek böyle bir ithamın al
tına girebilmiştir? Böyle bir ithamı reddetmek 
isterim. 

Buyurdular ki, Anayasamız reaksiyoner bir 
Anayasadır. Bununla ne demek istediler? Ben
ce, bizi teyidettiler. Reaksiyoner Anayasadır 
demek, geçmiş hâdiselerden münfail olarak if
rata kaçmış Anayasa demektir. Biz, böyle dahi 
düşünmüyoruz. Demin sürçü lisanda bulundum, 
kendilerini teyideder bu söz belki ama biz böyle 
düşünmüyoruz. Biz Anayasamızın bu hükmünde 
reaksiyoner olduğuna kaani değiliz. Bu hük
münde tamamen mutedil, tamamen gerçekçi bir 
nizam getirmek istediği kanaatindeyiz. Yani if
rata kaçmış bir ölçünün içinde olmadığına kaa-
niiz. 

Bir savcı, ceza adaletini tatbik eder, ceza 
adaleti tatbik edilirken mahkemede bulunur, 
dâvayı takibeder ve yapacağı hizmette teminat 
içinde olmalıdır. Savcının gerek mahkemede ge
rek dairesinde eline gelen bir mevzu üzerinde 
ya ademitakip kararı verecektir, yahut dâva 
açacaktır. Ademitakip karan vermediği zaman 
Adliye Vekâletinin emrindedir. Verebilecektir. 
Asıl müdahale budur. Eğer savcıyı vazifesinde 
serbest bırakmak bir ideal ise, bir mesele ise asıl 
mesele budur. Bu mesele de halledilmiştir, Ana
yasa Mahkemesince. Savcının kanaati ilmiyesine 
dahi tecavüz vâkıdır, usulün 134 ncü maddesiy
le. Demek ki, bu maddenin iptaline müsaade et-
miyen Anayasa Mahkemesi dahi Devletin asayiş 
ve nizamı bakımından Devlet sorumluluğunu 
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üzerinde taşıyan Adalet Bakanını savcıya tercih 
etmiştir. Bu aşikâr. «Savcı sen sus, Adalet Ba
kanı senden daha çok sorumlu insandır, onun 
dediğini yap» diyen bu maddeyi Anayasaya ay
kırı bulmamıştır. Eğer savcının gerçekten istik
lâli müdafaa ediliyorsa onun ilmî şahsiyeti ko
runmak istenirken işte o ilmî şahsiyetin karşı
sına çıkan 134 ncü madde, Devlet denen büyük 
varlığın asayiş ve emniyeti pahasına konmuş bir 
maddedir. \ 

Müsteşar - Sayın Hayri Mumcuoğlu'na a r z ı 

teşekkür ederim, bir gerçeği burada kabul et
miştir, Sayın Ataklı Beyefendi gibi kısmi dahi 
olsa dememiştir - teminatlıdır, genel müdür te
minatlıdır. Evet. Bunu kabul ediyorlar. Fakat 
Adalet Bakanının arzusu dışına çıkacak durum
da değildir diyorlar. Bu, Mr çelişmedir. Gelin 
burada da açık olalım. Kanuni teminat yüzde 
yüz olduğu, böylece gayri kabili itiraz iken 
«Adalet Bakanının emrine hayır diyecek durumda 
değildir» lâfını neyle izah edeceğiz? Eğer be
nim büyük müsteşarım, büyük Türkiye'nin bü
tün cezaevlerinin idaresini üzerine alan bir Ceza 
Tevkif Evleri Umum Müdürü kanuni teminata 
kavuşmuş olmasına rağmen, Adliye Bakanının 
ikram ettiği bir çaya mahkum olacak kadar ken
disinden şüphe edilen insansa acaba bu devletin 
işini, hizmetini kime teslim edeceğiz? Ortada 
başka bir şey kalmıyor, başka hiçbir şey kalmı
yor. Yüz yüze bulunmaları, 'aynı mekân içerisin
de olmaları, omların teminatının zırhı içerisinde 
kendilerini titretecek bir hâdise ise o halde bu 
memlekette inanılacak insan yok demektir. Biz 
bu kanaatteyiz. 

Yangı organının vaz geçilmez unsuru olarak 
tavsif edilmiştir, savcılar: Hayır, arkadaşlar, 
bu da nisbidir. Yargı organının vaz geçilmez un
suru yâni savcısız yargı organı tasavvur edile
mez mi denmek isteniyor. Elbetteki böyle. Ha
yır, bu da nasibidir, mutlak değildir. Bugün beş 
seneye kadar hapis cesası veren ve milyonlarca 
lira tazminata mahkûm edebilen sulh ceza mah
kemelerinde savcılık makamı var mıdır? Yok
tur. Yrın asliye mahkemelerinde de kalkabilir 
bu. Demek ki, savcının, adli organın, yargı or
ganının vaz geçilmez unsuru olarak mütalâası 
dahi nislbidir, mutlak değildir. Mutlak olmadığı 
için, zaten yargı organının, vatandaşın hayatına 
müessir olacak karar veren organın, bir unsuru 
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olmadığı içindir ki dâva açmadığı hallerde «dâ
va ıaç» denebilmektedir. 

«Adalet Bakanlığı adalet organının kenarın
dan kıyısından ona tasallut etmektedir» dediler. 
Rica ederim. Bu memleketin asayiş ve huzuru
nun mesuliyetini üzerine alan ve müntehap bir 
insanın, yargı organının kenarından köşesinden 
ona musallat olması ifadesiyle ithama muhatap 
olması cidden ölçüsüzdür. Niçin acaba bir Ada
let Bakanı adalet organının kenarından köşesin
den ona musallat olan insan olarak tavsife re
va görülmüştür? Bunu anlamak cidden müm
kün değildir. 

Kuvvea adliyenin kuvvei siyasiye karşısında 
müstakil olması çok eskiden beri iddia edilen bir 
fikir olduğu ve kadılardan bu memleketin çok 
çektiği, Cumhuriyet devrinde ise kanunların 
nakâfi olmasına rağmen Türk hâkiminden mil-
letin rahat ettiği ve kurtulduğu neticesiyle eski 
devrin adliyesine taarruz olunurken Cumhuri
yet devrinde o taarruzdan vaz geçilmiş ve hâ
kime bir paye verilmiştir, denildi. Bu da süb
jektif mütalâadır. Eski devrin kadılarından çok 
çektiği neyle vakıdır? Bunu bilelim. Kolay de
ğil. Bu devirde neler çekmediği nerden bellidir. 
Vardır. Yok mudur bu devirde idam kararı ye
diği halde beraet eden sanık? Bu devirde, yüz
lerce ve binlerce değil midir ki 10 sene, 15 se
ne, 20 sene mahkûm olduğu hattâ mahkûmiye
ti beş sene infaz edildiği halde sonradan masum 
olduğu anlaşılan yok mudur? Vardır. Ben ne 
bu devrin hâkimini, ne de geçmiş devrin hâki
mini burada karalamak istemem, Ama, ad i te
minat bahis konusu ise ne o (devirde vardı, bu 
bugüne kadar yani 1961 Anayasasının tesisine 
kadar Cumhuriyet devrinde vardı. Gerçek bu. 
Adliye Vekilinin iki dudağı arasında idi, her iki 
devirde de. O halde «ski devrin insanı insan de
ğildi de Cumhuriyet devrinin insanı Ebu Suud 
Efendinin torunu muydu? Böyle mi ayıracağız 
Türk Milletini? Bu sübjektif olur. Her iki dev
rin de adliyesinde teminat yoktu. Ama her iki 
devrin hâkimi, kendi şartları ve bünyesi içeri
sinde, iyi kötü karar vermişlerdir ama, iki dev
rin hâkimini bir birine yerdirmek mümkün de
ğildir. Eğer böyle bir karar varsa bu sübjektif
tir, objektif değildir. 

Sayın Ataklı Beyefendinin, binnetice, var
dıkları hüküm şudur : «Bu Savcılar Kanununun 
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müsteşarlardan, umum müdürlerden müteşek
kil bir heyete tabi tutulması, atama ve nakil
lerinin bu heyet tarafından yapılması fikri ©sa
sında idarenin, adalete türlü ve dolaylı olarak 
müdahale arzusundan doğmuştur.» diyor. Ha
yır, böyle bir arzu zinhar mevcut değildir. Ol
sa, olsıa - ki demin ifade etmiştim - ehil, dürüst, 
çalışkan savcıyı bu hizmette mühim bir yere 
atayabilmek arzusundan doğmuştur. Başka bir 
şey yok, verdiğimiz teminat mutlaktır. Ve % 1 
noksan değildir. Esasen biz Anayasanın «sav
cılara da verilir» dediği teminatı kısmi bir te
minat olarak mütalâa etmiyoruz. Teminatın 
bir kısmlifliği olamaz. Ya teminat vardır, ya 
yoktur. Teminat yüzde yüzdür. Adalet Baka
nı bu atama kurulunun kararı ile mukayyettir. 
Kesin karar verir bu kurul. Bu kurul da Adalet 
Bakanına karşı istiklâlini kazanmış, şahsiyet
lerdir. Yüksek hâkim derecesinde istiklâlini 
kazanmıştır. Adalet Bakanı bunları azledemez, 
nakledemez, başka yere atayamaz, hiçbir şey 
yapamaz. Yapacağı tek şey varsa, lütfen buyu
run burada müzakeresini yapalım. Adalet Ba
kanının bir ceza tevkif müdürünü başka yere 
atabilmek, azledebilmek hakkı kanunen varsa 
dedikleriniz doğrudur. Komisyon olarak iddi
anızı beklemekteyiz. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şahısları adına Sayın Hazerdağlı, buyurun 

efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; yargı organı Anaya
samızla - Yüksek Hâkimler Kurulun teşkiline 
dair 45 sayılı Kanunla teminat altına alındı. 
Şimdi, Anayasamız savcılara da teminat veril
mesini istemiş, bir hâdise olmuş, dâva açılmış 
Anayasa Mahkemesine - Anayasa Mahkemesi 
savcıların da nakil ve tâyinlerinin teminat al
tına bağlanması yönünden bozmuş. Bunun üze
rinde durmıyacağım. Bunlar geçen sene, ve bu 
sene, Millet Meclisinde ve Senatomuzda uzun 
uzadıya konuşuldu. 

Muhterem arkadaşlarım; ben, demokrasimi
zin geliştiğini ve gelişmesini arzuladığımız Tür
kiye'mizde savcının da teminata bağlanmasının 
bir zaruret olduğuna inanmaktayım. Arkadaş
larım, sıkıştığımız zamanlar - Sayın Başbaka
nın ağzından - «Türkiye'de savcılar var» diye 

I feryadetmekteyiz. Ama, Türkiye'de kanunların 
I çiğnendiğini de gözlerimizle görmekteyiz. Savcım 

lar tarafından dâva açılmadığını da görmekte
yiz. Bu feryadımızdan anlaşılıyor. Bir Neei£ 
Fazıl Kısakürek geliyor bu memlekette hilâ
fet vaızları veriyor. Dâva açan yok. Misal ve
ririm isterlerse Sayın Adliye Vekiline. Elâzığ'a 
gelmiştir, 3 bin kişi huzurunda Atatürk'ü kö-
tülemiştir. Savcıya gittiğimiz zaman savcı dâ
va açmamıştır. Çünkü, Adliye Vekili dâvanın 
açılması için emir vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette her 
gün aşın sol şarkıları yazılır, dâva açan yok. 

I Demek ki, savcının dâva açmadığı zamanlar 
oluyor. Niçin savcı dâva açmıyor? Savcı ye
rinden emin değil onun için dâva açmıyor. Sav
cı yerinden emin değil onun için, esprisini izah 
etmek istiyorum. Savcının teminatı olması lâ
zım. «Neme lâzım» diyor «Beni yerimden kal
dırırlar» zaten ekseriya büyük şehirlerde bun
lar oluyor. «Neme lâzım Ankara Savcılığından 
olurum, neme lâzım istanbul Savcılığından olu
rum» diyor, dâva açmıyor. Hepimiz şikâyet 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, savcılara teminat 
veriyoruz, diyoruz. Bu teminatı verirken haki
katen savcı yerinden, yurdundan bir dâvayı aç
tığı zaman emin midir. Bunu araştırmak lâ-
zımgelir. Arkadaşlar, usun uzadıya bunun üze
rinde durdular. Dediler ki; müsteşarlar - he
pimiz biliyoruz. Vaktinizi almamak için saymı
yorum efendim - Ceza İşleri Umum Müdürü, 
Zatişleri Umum Müdürü, Yargıtay ikinci Baş
savcısı falan. 

Şimdi, arkadaşlarım, Türkiye'de müsteşarla
rın teminatlı olduğu uzun uzadıya münakaşa 
edildi. Ben, Fransız idaresindeki gibi bir müs
teşarlar idaresini getirdiğimizi Türkiye'de söy-
liyebilir miyiz diyorum. Getirmemişiz müsteşar, 
Türkye'de teminatlıdır. Teminatlıdır ama bir 
Adliye Bakanının müsteşarına aylarca işine 
baktırmadığı görülmüştür, Türkiye'de. İsmini 
vereyim isterseniz o müsteşarın. Çağırır müs
teşar yardımcılarını «Evrakı müsteşara götür-
miyeceksiniz. Bana getireceksiniz, siz benimle 
muhabere edeceksiniz» diyerek müsteşarı çalış
tırmadığı zamanlar olmuştur, isim verebilirim. 
Adliye Bakanının ismine lüzum yok. Yani Tür
kiye'de bir Adliye Bakanının müsteşarı çalış-

I tırmadığı oluyor. Sayın Tığlı, «Aradaki müna-
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sebet bir dairede bulunmaktan, karşı karşıya 
çay içmekten ibarettir» dediler. Hayır, arka
daşlar böyle değildir. Böyle diyemezsiniz. Sa
yın A. P. li arkadaşlarım da bunu diyemezler. 
Müsteşarı tâyin eden Adliye Bakanıdır. Temi
natı vardır. Teminatı vardır ama kendi dairesi 
içinde işten alıkoyma gibi yetkisi de vardır. Tat
bikatı görülmüştür. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım sözü oraya geti
receğim. Hayri Mumcuoğlu «Türkiye'de Adliye 
Bakanı ile Müsteşarın arasındaki münasebeti 
izah ederken bunu ifade etmek istemiştir. Bu
gün müsteşar Adliye Bakanının tâyin ettiği 
adamdır, getirdiği adamdır. Onun hatırı vardır, 
onun etkisindedir. Bunu inkâr edemeyiz. Tat
bikat budur. Biz, dediğim gibi, Fransa'daki 
tam bir müsteşarlar idaresini getirmiş değiliz. 
Demo]a*asinin gereği budur; bunu yapamadık. 
Anayasa ile getiremedik, koyamadık. 

Adliye Bakanlığındaki müsteşarlar, genel 
müdürler, diğer genel müdürlerden teminatlı
dır. HaMkaten oradan kaldırıp oraya getirmek 
yoktur. Sayın Tığlı'nın ifade ettiği gibi. Ama, 
bir Adliye Bakanının sözünden çıkmıyan müs
teşarlar da vardır, Türkiye'de. Böyle olunca 
müsteşar ve kurul Adalet Bakanının etkisi al
tındadır. Bunu inkâr edemeyiz. Ve getireceği
miz teminat da savcılara teminat sağlamaz. 
Sonra 7 kişilik kurulda, Cumhuriyet İkinci Baş
savcısı, Yargıtay savcıları vardır. Bunlar ka-
zai görevleri olan, idari görevleri olan kimse
lerdir. Bu kazai görevleri olanlarla idari gö
revleri olanları bir kurulda toplamak gerelrir. 
Sayın Komisyon Sözcüsü Tığlı, Sayın Mumeu-
oğlu'nun Anayasanın, bir reaksiyon Anayasası-
dır., dediğini ele alarak «Hayır» dediler. Arka
daşlar, Sayın Tığlı kendi sözleri içerisinde bu
nu ifade buyurdu. Diyor ki «iki parti devrin
de böyle, şöyle tatbikatlar olmuştur» Ee... de
mek ki hâkime teminat tanımanın zarureti doğ
muştur. Şimdi de savcıya teminat tanımanın za
rureti doğmuştur. Anayasada buna işaret olma
sa bile... Bugünkü tatbikat karşısında buna ih
tiyaç var. Komisyon sözcüsü buyuruyorlar, di
yorlar ki «Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 148 nci maddesinde savcıya Adliye Vekili
nin emir vermesi var» Peki, Adliye Bakanı bu 
memleketin sorumluluğunu, âmme menfaatini 
savcıdan daha iyi bilebilir. Doğrudur. Olabilir. 

Ama, savcı yerinden korkuyor da dâva açmı
yorsa, Adliye Bakanı da «dâva aç» demiyorsa; 
ne olacak bu memleketin hali, ne olacak bu 
memlekette açılması lâzrmgelen dâvalar? Açıl
mıyor işte görüyorsunuz. Aşırı sol şarkılarına 
karşı dâva açılmıyor. Korkuyor, çekiniyor, sav
cı bir ürkeklik içerisindedir, verelim bir temi
nat buna da bakalım ne olacak. Vereceksiniz 
başka çaresi yok. 

148 nci madde meselesi şöyledir: Savcı dâva 
açmakta - hani bir söz vardır, söz şerbettir, 
kalem esir - savcı kalemdir. Ama, savcı asıl 
iddianameyi yaptığı vakit mahkemede serbest
tir. Şimdi, savcının dâva açması için Adliye Ve
kilinin emir vermesi, bu teminatı getirmeye 
mâni değil. Savcı odur ki, mahkemeye girdiği 
vakit dâva istediği gibi teminat altında bulun
sun, istediği gibi dâva açabilsin, istediği gibi sa
vunabilsin. E... Savcı yerinden, yurdundan kor-
karsa bu 148 nci maddenin işlemesi de müm
kün olmaz. Verilmiyor gereken emir, dâva da 
açılmıyor. 

Gittim, arkadaşlarım, savcıya yalvardım. Bu 
Necip Fazıl hâdisesi münasebetiyle. Dâva ne
den açmıyorsunuz, dedim, Atatürk'e isyan edi
yor bu adam dedim. «Vallahi dedi Adliye Vekâ
letine müracaat edin de» E... Muhterem arka
daşlarım, muhbir değilim, herkes ihbarda bulu
namaz. Savcı, geldi dinledi bunları. Kongreleri 
dinliyor savcılar, dünyanın suçları işleniyor. 
Sizin tarafınızdan, bizim tarafımızdan, sizin 
aleyhinizde, bizim aleyhimizde. Neden? Yerin
den yurdundan korkuyorlar onun için dâva 
açılmıyor. Döne döne tekrar etmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu faslı ne kadar 
konuşsak az sizler de bunu biliyorsunuz. Ben
deniz bu tasarıda asıl diğer arkadaşlarımın te
mas etmediği bir noktaya temas etmek istiyo
rum. Dikkatinizi istirham ediyorum. 

Tasarıda nakil ve atamaların listesini kurul 
hazırladı. Bakana verdi. Seçim zamanıdır ya
hut siyasi önemli bir dâva vardır. - Demokra
tik memleketlerde bunların hepsi olacak. Daha 
ilkler olacak. Bir de nüfuz suiistimali dâvası 
vardır. Başka memleketlerde olduğu gibi - Ad
liye Bakanı bu kararnameyi, yani kurulca ha
zırlanmış tasarıyı aldı sumenin altına koydu ne 
yapacak atama ve nakil kurulları. Affedersi
niz «nakil» tâbirini de beğenmiyorum da bunun 
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için bir Önerge vereceğim, «yer değiştirme» var
ken, her yerde «yer değiştirme» diyoruz. Bu 
konuda arapça «nakil» i koymuşuz. Bunun lü
zumu yok. Anayasada «yer değiştirme», burada 
ise «nakil» sanki Türkçe karşılığı yokmuş gi
bi. Büyük hata bu. - Kim uygulayacak bunu 
var mı kurulun bir yetkisi? Hiçbir yetkisi yok 
arkadaşlarını. Bunu üç ay bekletse büyük işler 
yapar. Onun için ben bir önerge vereceğim. Eğer 
tasarı tümü reddedilmez de kabul edilirse. Hiç 
değilse 15 gün zarfında bunun mutlaka uygu
lanmasını istiyelim. Çünkü, bu olmadıkça hiç
bir mânası kalmaz. Sumenin altına koyar çalış
tıramaz. 

Muhterem arkadaşlarım... 
REFET EENBECÎ (Samsun) — Seçim za

manı savcı müstakil oluyor, Anayasa hükmü 
gereğince. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha
yır, efendim, savcı müstakil olmuyor. Tasarının 
ruhu bu değil. Adalet Bakanına verecek değil 
mi, kim uygulıyacak bunu? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tarafsız
dır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmamasını ri
ca ediyorum, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Taraf
sız olmaz Sayın Rendeci. Olmaz kardeşim. Bir 
Hükümetin, bir siyasi partinin adamıdır. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, karşılıklı gö
rüşmemenizi rica edeceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bir 
siyasi iktidarın adamıdır. Telâşımız burada. Ta
rafsız bir Adliye Vekili olamaz. Kanun uygu
lanıyor, ortada bir siyasi dâva var. Olur mu 
öyle şey.? 

Muhterem arkadaşlarım, uzun ıızadıya va
kitlerinizi almak istemiyorum. Bir hiyerarşiden 
de bahsetmek istiyorum. 45 sayılı Kanunun 
97 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; birinci sı
nıftan sayılan ve 3 ncü derecede maaş alan Ba
kanlık Teftiş Kurulu Başkana ile genel müdür
ler, 78 nci maddeye bağlı kalmaksızın, Cumhu
riyet Başsavcılığına Adalet Bakanı ve Başbaka
nın müşterek kararnamesiyle ve Cumhurbaş
kanının onayının alınması ile getirilebiliyor. 

Cumhuriyet Başsavcılığına, o iki üç tane 
kurulun üyesi var ya, bum dahi Adliye Baka
nının tâyin etmesi - çünkü, onlar seçimle gelir -
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ler - mümkün. Biz, burada bir kadro kanunu 
çıkardık. Bu kadro konununda Yargıtay Baş
kanı, Yargıtay 2 nci başkanları, Yargıtay üye
leri, Cumhuriyet başsavcıları, başsavcılar Yargı
tay savcıları bundan sonra Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel mü 
dürler gelir. Hiyerarşi de bu. Bu hiyerarşide 
müsteşarın genel müdürlerin ileride özledikleri 
yahut ileride terfien tâyin edilecekleri - burada 
altlık üstlük yoktur ama - terfien tâyin edile
cekleri yerlerdir. Cumhuriyet 2 nci Başsavcılığı, 
Yargıtay Savcılığı, müsteşarın, genel müdürle
rin ileride tâyin, terfian tâyin edilerek getiri
leceği yerlerdir, buralar. Şimdi, onun özlediği 
terfien tâyin edileceği yere kadro listesinden 
en alttaki adamı müsteşarın emrine riayetle ge
tiriyoruz, Cumhuriyet 2 nci Yardımcılığına, 
İkinci Başkanlığına ve Yargıtay Savcılığına 
vermiş oluyoruz. Bu bakımdan da bu hiyerar
şide, bir görevde eksikler oluyor, hatalar olu
yor. Bu kanun, hâkim tasarısıdır. Savcılara tam 
teminatı getirmemektedir. Getirse bile Adalet 
Bakanının en son kararnameyi infaz etmemek 
gibi bir yetkisi vardır. Bunun da çaresi yok. 
Nasıl olacak, Adalet Bakanı bunu geciktirirse, 
infaz etmezse, nereye varacaktır? Bu, sırf bu 
açıdan olsa dahi bu tasarı savcılara, bekledi
ğimiz teminatı getirmemektedir. Sayın Tığlı'nm 
«Genel müdürlerle, müsteşarla Adalet Bakanı 
arasındaki münasebet; bir dairede bulunmak
tan, bir çay içmekten ve bunun tesiri altında 
kalmaktan ibarettir» sözlerine, doğrusu, hayret 
etmemek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de 
teminatlı memur, siyasi iktidarın karşısında te
minatlı memur yok gibidir. Yalnız Yüksek Hâ
kimler Kuruludur. Bu teminatı getirmediği müd
detçe savcılığa teminat getirmemize imkân yok-
f - , - ı 

Bu itibarla bu kanunun tümü savcıya bek
lenen teminatı getirmiyecektir. Anayasa Mah
kemesi, savcıya teminat vermemiştir. Hâkime 
getirmiş de savcıya getirmemiştir. Bugün Tür
kiye'de buna zaruret hâsıl olmuştur. Bir daire
de oturan, bir masanın başında oturan iki insa
nın birisinin teminatlı, diğerinin teminatsız 
olması türlü meseleleri meydana getirmektedir. 
Savcı, Adliye Vekilinin ajanıdır; savcı, âmme 
dâvasını güder, şu eder, bu eder ama teminat 
olmadığı müddetçe de türlü hâdiseler, türlü 
suçlar işlenecek ve savcı da korkusundan, çe-



C. Senatosu B : 42 ± 0 . 2 . 1970 Ö : İ 

kinmesinden yerinde oturacaktır. Bu itibarla 
faydalı bir kanun olmayacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Karaosmanoğlu, buyurunuz efendim. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; son 2 - 3 
yıldan beri üzerindeki tartışmalar yoğunlaşan 
bir tasarının müzakeresini yapmaktayız. Tasa
rının biran evvel kanunlaşarak tatbikata kon
ması, yurt çapında önemli tedirginliklere, sız
lanmalara yol açan bir konunun halledilmesini 
sağlıyacak, olumlu bir teklif getirmiyen kısır 
çekişmelere de son verecek, Cumhuriyet Savcı
lığı gibi önemli ve kutsal bir meslek üzerinde 
yaratılmak istenen spekülâsyon ve polemiğe en
gel olacaktır. 

Anayasa Mahkemesi iptal kararının gerek
çesine uyularak yeniden hazırlanmış bulunan 
tasarıdaki 77 nci maddenin de Anayasaya aykı
rılığı iddia edilmektedir. Mezkûr maddeye gö
re teşkil edilecek Atama ve Nakil Kurulunun 
bağımsız ve tarafsız bir kurul olamıyacağı ile
ri sürülmektedir. Kanaatimizce tasarıdaki hü
kümler, gerekçede de ayrıntılariyle açıklandı
ğı üzere, Cumhuriyet Savcılarının teminat ve 
bağımsızlıklarını zedelemiyecektir. 

Anayasa Mahkemesi iptal kararı gerekçesin
de, kurulun nasıl ve kimlerden teşekkül edece
ğine dair bir kayıt mevcut değildir. Bu itibar
la tasarıda teşkili öngörülen kurulun Anayasa
ya aykırı bir kuruluş olarak nitelendirilmesine 
imkân tasavvur edemiyoruz. Ancak, bu kuru
lun tarafsız olup olmıyacağı tartışma konusu 
teşkil etmektedir. Tasarıda teşkili öngörülen 
kurulda Bakanlık mensuplarının bulunması her 
halde bu tarafsızlığın bozulacağı anlamını taşı
maz. Tasarı ile getirilen kurul, istişari mahiyet
te olmaktan çıkarılmış ve sadece Bakanlık men
suplarından teşekkülü önlemiştir. Anayasa 
Mahkemesi kararında tarafsız kurulu tarif et
memiş olduğuna göre yeni kurulun iptal kararı 
gerekçesine aykırı düştüğü yolundaki iddia 
mesnetsiz olarak boşlukta sallanmaya mahkûm
dur. Yeni kurulun bünyesi incelenecek olursa 
bu kurulda 45 sayılı Kanunla teşkil edilen 
Yüksek Savcılar Kurulundan bir Cumhuriyet 
2 nci Başsavcısı; ayrıca 2 Yargıtay Cumhuriyet 
Savcısı bulunmaktadır. Bu üç üyenin kurula iş-

ı tiraki kadar bir itiraza uğramamıştır, itiraz 
edilen ve üzerlerine şimşekleri çekenler kuru
lun Bakanlık mensubu üyeleridir ki, bunlar 
Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 

I 2 Genel Müdür. Bu Bakanlık mensuplarının 
j kendilerine itiraz edümiyen diğer kurul üyele

riyle hattâ birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet 
Savcıları ile hukukî durumlarını incelersek 
Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Mü
dürlerin durumları kanundan doğmakta oldu
ğunu, 2556 sayılı Hâkimler Kanununu tadil 
eden 884 sayılı Kanunun ekindeki cetvellerde 

j Bakanlığın bu erkânı Cumhuriyet Başsavcısı 
Cumhuriyet 2 nci Başsavcıları ve Yargıtay 
Cumhuriyet iSavcıları ile aynı kategoriye so
kulmuş olduklarını görürüz. Bu kategoridekile-
rin tümü birinci sınıf savcı kabul edildiğine 
göre Yargıtay nezdindeki birinci sınıf savcılar 
hangi teminatı haiz ise Bakanlık erkânı da o 
teminatı haizdir. Hattâ Bakanlık erkânının 
idari görev ifa etmeleri sebebiyle teminatları
nın zedelenmemesini teminen 45 ©ayılı Kanuna 
açık hükümler konulmuştur. 45 sayılı Kanunun 
80 nci maddesinde Anayasamızın 130 ncu mad
desinde, hâkimlik teminatından bahsedilen hü
kümler açıkça görülmektedir. Bunların Bakan
lık emrine alınamıyacağı, yaş haddi ve maluli
yet hah. dışında talepleri olmadan emekliye çı-
karılamıyacağı, kadronun kaldırılması ve dağı
tılması sebeplerine istinadetse dahi maaş ve 
ödenekten yoksun edilemiyecekleri derpiş olun
duğuna göre Bakanlık mensuplarının teminat-

I tan yoksun olduğunu ya da farklı teminat hü
kümlerine bağlı olduklarını iddia etmek, anla-

I şılması imkânsız bir çabadır. Adı geçen Bakan
lık erkânının Yargıtay 2 nci Başsavcılığı göre-

I vi dışında bir göreve de atanmaları kanunen 
imkânsızdır. Hattâ bu göreve de istekleri üze-

I rine atanırlar. Yani hem görevden doğan temi
natları, hem meslekî teminatları olduğu gibi 
hattâ hâkimlerden de fazla olarak coğrafi temi-

I nat için de bir nevi makam ve memuriyet te-
I minatlan kemaliyle mevcuttur. Takdir buyurur-
I sunuz Anayasanın 133 ncü maddesinde coğrafi 
1 teminattan söz edilmemektedir. Bu derece te-
I minatlar manzumesiyle mücehhez zevatın Ba-
I kanın tesirinde kalacağını kabul etmek, objek-
I tif prensiplerden ayrılmak olur. Bakanlık il-
1 gilflftrinin katılmadığı bir kurulun düşünülme-

— 31 — 



Ö. Senatosu B : 42 

si, mevcut yasalara ve meri hukuk nizamı hü- | 
kümlerine de aykırı düşer, kanısındayım. 

Ve nihayet sadece tasarı metni ile bağlan-
mayıp tasarıdan çıkarılması öngörülen atama 
ve nakil plânı - ki, bu bir yönetmelik mahiye
tindedir - bu plânın da bağlayıcı hükümlerinin 
nazarı itibara alınması gerekir. 

Atama ve nakiller bu plân hükümlerine 
mutlaka uyacak, plân Resmî Gazetede ilân edi
lecek, muayyen bir süre geçmeden değiştirile-
miyecektir. 

Tasarının karşısında olanlar ısrarla şu nok
taları cevapsız bırakmaktadırlar : 

1. — Anayasada coğrafi teminat öngörül
müş müdür? 

2. — Anayasanın 133 ve 134 ncü maddele
rinde belirtilen hâkimlik teminatına dair hü
kümlerde, Hâkimler Kurulunun teşekkülünde 
savcılık mesleki dâhil edilmiş midir? 

3. Yine 137 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
Cumhuriyet Başsavcısının ayrıcalı tutulması na
sıl bir anlam taşır? 

4. Savcılık meslekinin içinden kıdem sırası 
veya kura ile geleceklerden müteşekkil bir ku
rulun, bâzı tecrübelerin ışığı altında, en iyi yol 
olduğuna gerçekten inanılmakta mıdır? 

5. Anayasa Mahkemesi iptal karan gerek
çesinde kurulan tarzı terekkübü öngörülmüş 
müdür? 

6. 45 sayılı Kanunun kabulündeki, 4 yıllık 
tatlbikatındaki sessizlik nasıl izah edilir? 

Kanaatimizce gerek Anayasamızın lâfzına ve 
ruhuna gerekse Anayasa Mahkemesi iptal kara
rı gerekçesine uygun olarak tatbikatta hiçbir 
aksaklık veya şikâyete meydan vermiyecek şe
kilde bir tasarı getirilmiştir, süratle kanunlaş
masında büyük faydalar vardır. 

Şu hususu da belirtmeden geçemiyeceğim. 
Yurdun her tarafında görev attan Cumhuriyet 
savcıları ve yardımcıları, kanunun iptali ile 
meydana gelen durum, seçimler se-bebiyle ve 
kadro imkânsızlıkları dolayısiyle en tabiî hak
ları olan izinlerini dahi almadan, verilen her gö
revi kabul ederek hattâ maddî yönden de feda
kârlıkta bulunarak görevlerini ifa etmişler, ça
lışma ve feragat örneği vermişlerdir. Kendileri
ne buradan takdir duygularımı belirtirken he
pinizin hislerinize tercüman olduğuma inanmak
tayım. I 
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Çok muhterem arkadaşlarım, antiparantez 
şunu da beyan edeyim ki, Cumhuriyet savcıları, 
adlî mekanizma, hiçbir devirde, hiçbir şekil ve 
surette tesir altında kalmış bir mekanizma de-
değildir. Tek parti devrinde dahi bunun en gü
zel örneklerini vermiş bir adliye zümresi Türki
ye'de mevcuttur. Müsterih olsunlar. Bu kanu
nun biran önce çıkarılmasında büyük faydalar 
mülâhaza etmekteyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurunuz efen
dim. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, komisyon raporunda yazılı 2 muhalefet 
şerhi var. Bu iki muhalefet şerhinden birisi sa,-
ym Mucip At aklı 'nm, altında adı yazık. Diğeri 
benim. Fakat matbaada basma sırasında bir ha
ta işlenmiş. O itibarla benim muhalefet şerhimin 
altında benim adım gözükmüyor. Önce bu hu
susu tavzih etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Betil, arz edeyim : Bu, 
sehven geçmemiştir, çok haklısınız. Heyeti Umu-
nıiyenin ıttılaına zatıâlinizin konuşmasından 
sonra sunacaktım. Zapta doğru geçecektir. Çün
kü, elimizdeki nüshalar tashih edilmiştir. Mama
fih bana takaddüm ettiğiniz için teşekkür ede
rim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Ben de size te
şekkür ederim, Saym Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, şayet tasarının tümü 
kabul edilir de madde metinlerine geçilirse, 
madde metinlerindeki uygun görmediğimiz hu
suslar hakkında mütalâalarımızı ayrıca arz ede
ceğiz. Bu itibarla ben konuşmamış tasarının tü
müne hasreceğim. Mümkün olduğu kadar kısa 
tutacağım. Önce bir hususu iyice tasrih etmek-
] iğimize lüzum olduğu kanısındayım. 

Cumhuriyet savcıları bir suç işlendiğine 
muttali oldukları takdirde, takibi ister şikâyete 
bağlı olsun, ister re'sen takibedilen hususlar ol
sun tahkikat yaparlar. Bizim Usul Kanunumuza 
göre bunun adı hazırlık tahkikatıdır. Sonunda 
Cumhuriyet savcıları, ya kamu hukuku dâvası
nın açılmasına mahal olmadığına karar verirler. 
Buna adalet dilinde terim olarak «takipsizlik» 
kararı denir. Yahut dâva açılır. Dâva sulh ceza 
mahkemesine açılabilir. Sorgu hâkimine açılabi
lir. Ağır ceza mahkemesine açılabilir. Cumhuri
yet savcılarına Adalet Bakanı kamu dâvası aç-
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anası için vereceği emir sadece kamu dâvasının 
açılmasına mütaallik ve münhasırdır. Bizim 
Usul Kanunumuz «suç işlendiği zannını verecek 
sehepler bulunduğu takdirde Cumhuriyet savcı
larını dâva açmaya mecbur telâkki eder.» İş 
sorgu hâkimlerinde iken yapılmakta olan tahki
kata iflk tahkikat denilir. İl tahkikatın sonucu 
halamından, sorgu hâkimlerinin yetkisi bakı
mından da bizim Usul Kanunumuz «suç işlendi
ği hakkında kâfi sebepler 'bulunduğu takdirde 
sorgu hâkimleri son tahkikatın açılmasına karar 
verir» der. «Kâfi sebepler yoksa mahkemeden 
men k a r a n ittihaz eder» der. Mahkemelerde 
cereyan eden tahkikatın adı son tahkikattır, du-
ruşmalı olur. Hâkimlerin yetkisi bakımından da 
bizim Usul Kanunumuz «irat ve ika
me edilen delilleri hâkimler, mahkeme
ler vicdani kanaatlerine göre serbestçe tak
dir ederler» der. Cumhuriyet savcılarının tak
dir yetkisi de, tahkikatın bu 3 nevine ve safha
sına göre değişir. Hazırlık tahkikatı safhasında 
suç işlendiği zannını verecek sebep varsa, dâva 
açmaya medbûr olan Cumhuriyet savcısı eğer 
dâvayı, sorgu hâkimi nezdinde açmışsa, iük tah
kikatın sonunda, son tahkikatın açılmağı için 
kâfi sebepler bulunup, bulunmadığını takdir 
edecek yetki seviyesinde kullanır. Bir tahkikat 
safhasında Cumhuriyet savcılarının yetkisi sor
gu hâkimlerinin yetkisine eğittir. Son tahkikat 
safhasında da, Cumhuriyet savcılarının yetkisi, 
hâkimlerin, mahkemelerin takdir yetkisine eşit
tir. 

Adalet Bakanı, Cumhuriyet savcılarına ka
mu dâvasını açma bakımından emir verebilir. 
Fakat Cumhuriyet savcılarının ondan sonraki 
takdir yetkilerine hiçbir surette, hiçbir şekilde 
müdahale etmek salâhiyetinden, yetkisinden 
mahrumdurlar. Edemezler. Binaenaleyh, komis
yon adına konuşan arkadaşım, «kamu dâvası
nın açılması için Adalet Bakanı emir verme yet
kisine sahiptir, savcı emri altındadır» eliyor. 
Hayır. Cumhuriyet savcıları Adalet Bakanının 
başından, sonuna kadar, kamu dâvasının açıl
masından, neticeye bağlanmasına kadar, Adalet 
Bakanının emri altında değildirler. İlk tahkikat 
safhasında sorgu hâkimi yetkisine sahibolarak 
Adalet Bakanının her türlü müdahale ve tesi
rinden azadedirler. Son tahkikat safhasında hâ-
Mm ve mahkemelerin—yetkisine sahibolarak 
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1 Adalet Bakanının müdahale ve tesirinden aza
dedirler. Adalet Bakanı «dâvayı aç» diyebilir. 
Ama, ilk tahkikatta «son tahkikatın açılmasını 
iste» diyemez. «Son tahkikat safhasında mahkû
miyet kararı iste» diyemez. «Beraot kararını 
temyiz et» diyemez, Binaenaleyh meselenin ay
rıntıları ile ortaya konulması lâzım, Sadece ka
mu dâvasının açılması bakımından, kanun yapı
cısının Adalet Bakarıma Cumhuriyet cavcıları
na emir verme bakımından tanıdığı yetkiyi izah 
ederken, Cumhuriyet savcılarının bütün görev
lerine sari görevlerinin her safhasından Adalet 
Bakanı tarafından emir telâkki eden birer me
mur durumunda gösterme intibaını uyandıracak 
izahata girişmek; realite ile karrı karşıya gel
mek demek olur. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ben «bir 
noktada» dedim, 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bunu bilhassa 
belirtmek isterim, 

Muhterem arkalarlar i;:, konu şu. Bugün 
Türkiye'de yürürlükte olan Anayasa, 1981 Ana-
yasasıdır. 1961 Anayasan, kuvvetler ayrılığı, 
dengeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmakta
dır. Kuvvetler, yüksek malûmunuz. 

Yürütme organı, yasama organının görev ve 
yetkisine müdahale ve tesir edemez. Yasama or
ganı, yargı organının görev ve yetkisine müda
hale edemez. Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayan
maktadır. Dengeli bir kuvvetler ayrılığıdır. 
Cumhuriyet savcılarının kamu dâvasının açıl
masına mahal olmadığına karar vermeleri, on
dan sonra mesele, ilk tahkikata tabi iglerdense, 
ilk tahkikat safhasında, Değil ise, son tahkikat 

I safhasında mahkemelerde Cumhuriyet savcıla
rının ifa ettiği varrifeler, ifa ettiği görev, ödev, 

J kullandığı yetki, hâkimlerin ödev ve görevlerin
den, kullandıkları yetkiden farksızdır. Sulh ce
za mahkemelerinde duruşma sırasında Cumhu
riyet savcıları bulunmaz. Ama, sulh ceza mahke-
kemelerine dâvayı açma yetkisi Cumhuriyet 
savcılarmmdır. Sulh cesa mahkemelerinin 

i karar lan - kendileri duruşma sırasında ha
sır bulunmazlar - ama kararları Cumhuri
yet savcıları tarafından, ittihaz edildiği ta
rihten itibaren 1 ay zarfında temyiz olunabilir. 
Asliye ve ağır ce^a mahkemelerinde ise; Curn-

I huriyet savcısı hazır olmaksızın muhakeme ce-
| reyan etmez. Hâkim ve mahkemeler Cumhura 
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yet savcılarının mütalâaları ile bağlı değildir
ler. Ama, Cumhuriyet savcılarının mütalâasını 
almaksızın hiçbir karar ittihaz edemezler, 

Şimdi, Anayasamız, dengeli kuvvetler ilke
sine dayandığına, kamu dâvası açıldığından iti
baren hâkim ve mahkemeler, Cumhuriyet savcı
larının mütalâasını almaksızın - mütalâası ile 
bağlı değil, ama mütalâasını almaksızın - hiçbir 
karar ittihaz edemiyeceklerinden, mütalâasına 
uygun düşmiyen kararlan Cumhuriyet savcıla
rının temyiz etmelerine, bâzı nevi kararlar için 
itiraz hakkı kullandıklarına bakıldığı zaman 
görülür ki, Cumhuriyet savcıları mahkemelerin, 
yani yargı organının ayrılmaz, bölünmez bir 
unsurdur. O halde yargı organına tanınan 
teminatın Cumhuriyet savcılarına da tanın
ması zorunludur. Anayasamızı ve yürürlük
teki diğer mevzuatı göz önüne aldığımız za
man açıkça görmekteyiz ki, Cumhuriyet savcı
ları bakımından iki şeyin gerçekleştirilmesi dü
şünülmüştür. 

1. Cumhuriyet savcılarını, görevlerinin 
mahiyeti .bakımından mahkemelerin ayrılmaz 
ve bölünmez bir unsuru halinde görme, bir 
unsuru halinde tutma ve bunun devam etme
sini sağlamadır. 

2. Yürütme organının hiçbir müdahale 
ve tesiri olmaksızın, Cumhuriyet savcılarını 
vicdani -kanaatlerine göre işlem yapma yetkisi
ne sahip kılma, 

Atanmasını ve yer değiştirmesini icra or
ganında, iş bölümüne göre görev, sahibi Ada
let Bakanına bıraktığımız takdirde Cumhuri
yet savcıları, bu görevi, mııhtacoldukları temi
nata kavuşmuş olarak yapamazlar. 

Maddelere geçiyorum. Maddeler hakkındaki 
mülâhazalarımızı şayet tümü kabul edilirse, 
yeri geldiği zaman, ayrıca arz edeceğim. 

Şimdi, tümü üzerinde önemli bir noktaya 
daha işaret edeceğim. Sözlerim, bu maruzatım
dan sonra, bu safhada bitecek. Anayasa Mah
kemesinin iptal ettiği maddede «Savcıların 
atanmaları ve yerlerinin değiştirilmesi bakı
mından Adalet Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, Adalet Bakanlığı Umum müdürlerin
den kurulu bir kurula istişari mahiyette fik
rini söyleme yetkisi tanınıyordu.» Anayasa 
Mahkemesi Adalet Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, Adalet Bakanlığı Umum müdürle
rinden kurulu bir heyetin, Bakan karşısın

da, istişari mahiyette dahi olsa, Cumhuriyet 
savcılarının muhtacolduğu teminatı gerçekleş
tirecek bir tutum ve istiklâl içinde mütalâa 
veremiyecekleri kanısına ulaştı. Bunun ge
rekçelerini de belirtti, bu hükmü iptal etti. 

Şimdi, Hükümet tarafından 'gönderilen ta
sarı, iptal edilen hükümlerden, esas itibariyle 
tamamen farksız bulunmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi ne diyor. «Müsteşarın Başkanlı
ğında Umum müdürlerden kurulu kurula bu 
konuda hiçbir yetki vermemek lâzımdır» diyor. 
Aksi takdirde teminat bahis konusu olamaz. 
Tasarı ne diyor. Millet Meclisincede kabul edil
miştir. Adalet Bakanlığı Müsteşarının Başkan
lığında Teftiş Kurulu Başkanı dâhil, Ceza 
İşleri ve Zatisleri Umum müdürleri dâhil - yani 
4 kişi - 3 de Yargıtaydaki savcılardan gelir
ler, 7 kişi. - Bu 7 kişiden kurulu kurul karar 
verir. 

Şimdi; muhterem arkadaşlar, soruyoruz; 
7 kişiden kurulu, kurul 4 ü, kimler? Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı ile Teftiş Kurulu Baş
kanı, iki de umum müdür. Artık öteki üçün, bu 
7 kişilik kurulda neticeye tesir edecek bir 
oy kullanma imkânları hâsıl olabilir mi? Ço
ğunlukla alman kararlar dahi hukukî mu-
tetoeriyet (bakımından ittifakla, oy birliği ile 
alman kararlardan farksız olduğuna göre gö
revlerinin mahiyeti itibariyle bakanlarla ihti
lâfa düşmeksizin çalışma durumunda olan 'bu 
4 kişi, - Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, ve 
2 Umum Müdür - ne derlerse o olacak. Yargı-
taydan gelen 3 savcı aynı görüşe sahibol-
masalar ve her defasında aynı görüşe sanfbol-
masalar dahi azınlıkta kalacaklardır. O hal
de iptal edilen hükümle getirilen hükmün ara
sında, esas bakımından, hiçbir fark yoktur. 
Sadece Kurulu, üye sayısı bakımından, bü
yültüyoruz. Dört yerine yedi, ama o dört, böyle 
bir kurulda görev ifa etmeleri Anayasanın em
rettiği teminatı gerçekleştirmeye mânidir de
nilen makamı, işgal eden zevattır. Bu, Anaya
sa Mahkemesi kararını esastan hiçe sayıp, bir 
şekil değişikliği ile görünürde sanki izahı müm
kün yeni bir durum yaratmaktan ibarettir. Mese
le budur. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda bu konu enine bo'/una görüşül
dü. Anayasa ve Adalet Komisyonunda Adalet 
Partisi Crrupuna mensup değerli arkadaşları^ 
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mızdan birisi bu mülâhazayı haklı buldu, - çok 
Saym Kürümoğlu. - bir önerge verdi, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanlığına; dedi ki, 
«Müsteşar katılmasın. Bakanlıktan katılan üç 
kişi olsun, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri 
Umum Müdürü, Zatişleri Umum Müdürü, Yar-
gıtaydan gelen savcının sayısını da dörde yük
seltelim. Bu suretle hiç olmazsa oylamada tanık
lar değiştiği takdirde, Yargıtaydan gelen heyet, 
Bakanlıktan gelen heyete oy yönünden tefev
vuk etme ve Bakanlıktan gelenlerin oylarının 
aksine karar alma imkânı doğsun», Birinci gün, 
komisyonumuz çok değerli Başkanı Ahmet Nus-
ret Tuna, Kürümoğlu'nun bu mülâhazasını uy
gun buldu. Uzun saatler görüştük, Rahatsızlı
ğını bildiğimiz Sayın Adalet Bakanının da ko
misyonumuza gelmeleri mümkün olduğu tak
dirde, kendilerinin huzurundan da faydalanma
yı düşündük. Geç saatlere kadar çalışılmıştı. Ko
misyon toplantısı ertesi güne kaldı. Sayın Ada
let Bakanı rahatsızlıkları sebebiyle gelemedi
ler. Adalet Bakanlığını temsil eden temsilci, ge
niş izahat da verdi. Ve o gün mazeretleri zuhur 
etti, mânileri çıktı Sayın Ahmet Nüsret Tuna 
gelemediler. Kürümoğlu önergesini verdi. bu. 
önerge de komisyonda kabul edilmedi. 

Muhterem arkadaşlar, işgal ettikleri ma
kamlar itibariyle Bakana halen mütalâa arz 
etme kudretinden mahrum sayıldığı Anayasa 
Mahkemesi kararı ile tesbit edilen dört kişi ku
rulda iken, bu kurula üç kişi eklemek suretiyle 
bünye değişikliği sağlanamaz. Hiçbir değişiklik 
getirmemektedir, esas itibariyle, Dört kişilik ku
rul üç kişi olmuş. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
yürürlükteki mevzuata göre, teminatlı bir ma
kam işgal etmektedir. Teftiş Kurulu Başkanı, 
Ceza işleri Umum Müdürü ve Zatişleri Umum 
Müdürü de teminatlı birer makam işgal etmek
tedirler. Bunlar doğrudur. Bizim endişelerimiz 
bugünkü Adalet Bakanının şahsı ile ilgili değil. 
Kendisinin teminatı zedeleyici tasarruflarda as
la bulunmıyacağını, bilhassa ben okul çağın
dan itibaren kendilerini çok yakından tanıdı
ğım için, kendimi emin bir halde hissedebiliyo
rum. Bugünkü Müsteşar, bugünkü Teftiş Ku
rulu Başkanı, bugünkü Ceza İşleri Umum Mü
dürü, bugünkü Zatişleri Umum Müdüründen 
de; o meslekin uzun yıllar naçiz müntesibi oldu
ğum için, kedilerini kabiliyetleri, bilgileri, şah-

mümtaz kimselerdir. Onların şahıslarından do
layı da bir endişemiz yok. Ama bu teşkilâtın 
yarın ne hüviyet alacağını, kimlerden kurula
cağını kestirmekliğimiz mümkün değildir. Şa
hısların şahsiyetlerine olan inançlarımızla, mü
esseseleri teminata kavuşturduğumuzu umduğu
muz, zannettiğimiz gün aldığımız tedbirin pal-
yatif bir tedbir olduğunu unutmayalım. Şahıs
lar fanidir, istifa ederler, emekli olurlar, ihti
lâfa düşer ayrılırlar, başka görevlere geçerler, 
daha büyük görevlere geçerler. Binaenaleyh, 
bendenizin izhar ettiğim endişenin bugünkü Ba
kan, bugünkü müsteşar, bugünkü umum mü
dürlerle bir ilgisi yok. Ama, yarın Bakanlık ma
kamını, müsteşarlık, teftiş kurulu başkanlığını, 
ceza işleri ve zatişleri umum müdürlüğü makam
larını kimlerin işgal edece sini fc ilmekliğimise 
imkân yok. O itibarla kendileri çok değerli, iş
gal ettikleri makamı ehliyetle ve liyakatla işgal 
eden kimselerdir. Onların şahıslan ile, üzerinde 
durduğumuz konunun ve isîı^r ettiğimiz endişe
nin bir ilgisi yok. Bunu bilhassa tasrih etmek 
isterim. 

Müsteşarın, Teftiş Kurulu Başkanının, Umum 
müdürlerin teminat}, var. ihtilafa düştüğü za
man Bakan, kendileri hakkında bir tasarrufta 
bulunamaz. Ama, aylarca müsteşarını aramıyan 
bakanları gördük. Aylarca durumunu ve tutu
munu beğenmediği umum müdürü ile göriişmi-
yer. bakanları gördük. Bakan tarafından aran-
mıyan, Bakan tarafından verilen emirle umum 
müdürler tarafından kapısı çalınmıyan müsteşa
rın akibetini bir düşünün. Teminatına göre, 
o sırada kendisine verilecek bir görev de yok. 
Teminatı var, ancak belli bir göreve gidecek. 
O sırada münhal de yok. O müsteşarın mâruz 
bulunduğu muameleyi bir tasavvur edin. Veya 
aksine, umum müdürü bırakıp müdürü ile Ba
kanın temas ettiğini düşünün. Bakanın emri ile 
müsteşarın da o umum müdürü haftalarca, 
aylarca aramadığını düşünün ve o müdürü ata
yabileceğimiz teminatlı bir görevin de münhal 
bulunmadığını düşünün. 

Muhterem arkadaşlar, Bakan, müsteşarlar, 
vmum müdürler idari hiyerarşiye tabidirler. As
lında teminatları ne olursa olsun, idari hiyerar
şiye tâbi olan kimseler kendisinden üstün yet
kiye shibolanlar karşısında direnemezler. Müs-

siyetleri ve karg mriylç—tanıyorum; teşar yüzde yüz 
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mazhar olmak suretiyle ancak vazife yapabilir. 
Umum. müdürlerin durumu da böyledir. Savcı
ların atanması için, savcının yerinin değiştiril
mesi için bu zevat hangi güçle Bakana mukave
met edebileceklerdir?. Bu itibarla mahiyeten, 
esas itibariyle farkı. yok. Çünkü; dört, yedi ol
muş, yine dördü bu zevattan müteşekkil, iptal 
edilen hükümlerin; mahiyeten esas itibariyle 
farkı, yoktur. 

Şimdi, «Cumhuriyet savcıları özlük işlerin
de ve görevlerini yapmada teminata kavuştu
rulmalıdır.» diyor, Anayasamızın 137 nci mad
desi. Bir emir veriyor Anayasa, «bunu devlet 
gerçekleştirsin» diyor. Bu teminatı Cumhuriyet 
savcılarına vereceğiz. Cumhuriyet savcılarına bu 
teminatı Anayasamızın emrine göre vereceğiz. 
Kime karşı vereceğiz? Cumhuriyet savcılarının 
teftişine tabi olan icra memurlarına karşı mı 
vereceğiz? Cumhuriyet savcılarının teftişine tâ
bir olan noterlere karşı mı vereceğiz? Cumhu
riyet savcılarının teftişine tabi olan nüfus me
murlarına mı vereceğiz? Zaten, kanun icra me
murlarına, noterlere ve nüfus memurlarına kar
şı Cumhuriyet savcılarını, muamele yapma, ta
sarrufta bulunma yetkisi ile teçhiz etmiş. O 
halde bu teminatı Cumhuriyet savcılarına vere
ceğiz, kime karsı vereceğiz? Dengeli kuvvetler 
ayrılığı ilkesine göre, Cumhuriyet savcılarını 
müdahale ve tesir sahası ieine alabilecek güç
lere karşı vereceğiz. Yürütme organına karşı 
vereceğiz. Yürütme organına karşı Cumhuriyet 
savcılarını teminata mazhar kılma demek ne 
demektir? Kaderi ile ilgili, huzuru ile ilgili, vic
dani kanaatine göre tasarruf yapma gücüne sa-
hibolabileceği bir yetki haline sokacağız, bu 
teminatı. Atanmasında ve yerinin değiştirilme
sinde yürütme organı ve organ içinde iş bölü
müne göre bir organ olan Adalet Bakanlığı bu 
yetkilerle teçhiz edilirse, Cumhuriyet savcil-
n muhtacolduğu teminata kavuşturulamaz. 

Kısa konuşacağım dedim. Belki yine biraz 
uzattım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşek
kür ederim. Uzattımsa özür dilerim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; oturum açıldığın
dan beri çok önemli bir kanun tasarısının mü-
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zakeresi ile meşgulüz. Grupları adına konuşan 
değerli hatipler olduğu kadar, şahısları adına 
konuşanlar da çok • değerdi mütalâalar beyan 
ettiler, zevkle dinledik. Bu arada Komisyonun 
sayın sözcüsü de, hatiplere cevap vermek vesi
lesiyle de olsa, fikirlerini ifade ettiler ve ken
dilerini dinledik. 

Şimdi, mesele yeni 'bir kanun tedvin etmek
ten ziyade evvelce tedvin edilmiş cilan bir ka
nunun Anayasaya aykırılığı dolayısiyle Yüksek 
Mahkeme tarafından bozulmuş, iptal edil
miş olan bir hükmünün bu sefer Anaya
saya uygun olarak tedvin edilmesi du
rumudur. Gerek sayın Komisyon sözcüsünün, 
gerekse Sayın Karaosmanoğlu'nun konuşmala
rında işaret buyurdukları hususlar, Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararında teker teker ele 
alınmış, münakaşa edilmiş ve neticede Anayasa
ya uygun görülmiyerek reddedilmiştir. Ana
yasa Mahkemesinin bu kanunu tetkik etmesinin 
bu sefer bir özelliği var. Kanun Anayasa Mah
kemesine bir dâva seToebiyle gitmiştir. Bu dâva 
dosyasında da Hükümetin yani, Adalet Bakan
lığının Banıftaya cevap lâyihası olarak gönder
diği lâyihada fikirlileri açık seçik ifade edil
miştir ki, gerek komisyon sözcüsünün, gerek 
sayın Adalet Partili arkadaşımın konuşmala
rında <bu hususlar vardır. Şu halde, bunlar pe
şinen Anayasa Mahkemesi tarafından münakaşa 
ve cerhsdilmiştir. Esasında kanun tasarısının 
gerekçesine Yüksek Mahkemenin iptal kararı
na temel yaptığı gerekçe tam olarak yansıtılma
mıştır. Meselle buradan ileri gelmektedir. Ge
rek 148 nci maddenin Anayasaya uygun olduğu 
hakkındaki kararı, gerek Anayasanın 105 nci 
maddesi muvacehesinde Sayın Adalet Bakanı
nın savcılar karşısındaki durumu ve nihayet 
137 nci .maddenin 1 'nci ve 2 nci fıkrası arasın
daki ilişki, hâkimlere tanınan teminatla, savcı
lar hakkındaki teminat münasebeti; bütün bun
lar Anayasa Mahkemesinde tartışılmıştır. Bu 
itibarla, ben bu mevzular üzerinde derinliğine, 
genişliğine konuşmayacağım. Yalnız, sayın ko
misyon sözcüsünün konuşmalarındaki bir nok
taya cevap veıımek istiyorum. Buyurdular ki, 
«77 nci maddenin Anayasa Mahkemesinde gö
rüşülmesi ve incelenmesi esnasında Adalet Ba
kam karşısında Atama Kurulunun mütalâala
rının istişari olduğu ve fakat şimdi bağlayıcı 
mahiyette bulunduğu, bu itibarla arada böyle 
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mühim bir farkın olduğudur» Yüksek Mahke- I 
me, kararında buna da cevap vermiş. Yüksek 
Mankene diyor ki. «bu kurulda bulunanlar hu
kukî durumca Bakana karsı doğrudan doğru
ya idari murakabe zinciri içindedirler. Bun
dan dolayı bu nitelikteki bir kurulun düşünce
si Bakan için bağlayıcı olsa bile neticeye tesir 
etmez. Bunların teminatlı olmaları dahi duru
mu değiştirmez.» Demek oluyor ki, bu sefer Ata
ma Kurulunun kararlarının Bakan için bağla
yıcı olması ihtimali dahi Yüksek Mahkemenin 
incelemesi sırasında derpiş edilmiş, bu da bu 
haliyle Anayasanın 137 nci maddesinde savcı
lara verilmesi istenen teminatı sağlayıcı mahi
yette görülmediği için •reddedilmiştir. Biz bu 
şekilde kanunu bünyesi tamamiyle idari olan 
bir kurul şeklinde tedvin eder ve bu kanun 
Anayasaya giderse öyle tahmin ederim ki, yine 
iptal edilir. 

Sayın arkadaşlarım, mahkemeler hukuku 
söylerler. Anayasa Mahkemesi, Anayasa huku
kunu 'Söylüyor. Şu halde vâzıı kanunun, hukuk
ta kabul edilen kaidelerin, mertebeler silsilesi 
esasına göre, kanunların Anayasaya aykırı ola-
mıyacağı vecibesi bulunduğuna göre. Bilhassa 
Anayasayı yorumlamak durumunda olan bir 
merciin tuttuğu ışığa uymak ve ona göre iyi bir 
kanun, savcıları görevlerinde, vicdani vazifele- ı 
i inde tamamiyle müstakil bir hale getirecek, 
onları yerlerinden emin bir halde buulndura-
cak bir kanun tedvin etmek lâzımdır, itiraf et
mek lâzımdır ki, önümüzdeki kanun taslağı 
bunu temin etmiyor. Etmiyor. Çünkü, teşkil 
edilen Atama ve yer değiştirme kurulu. bünyesi 
itibariyle 4 - 3 lü durumu itibariyle idaridir. 
Bakanın murakabe zinciri ile bağlı olan kimse
lerden müteşekkildir. Kaldı ki, kararname tas
lakları üzerinde özlük işleri Umum Müdürü 
tarafından hazırlanıp, Ata/ma ve yer değiştirme 
kuruluna verilen kararname taslakları üzerine 
birinci karardan sonra Sayın Bakanın taliki 
veto hakkı vardır. Bu vetosuyla belli kişi veya 
kişiler hakkında noktayı nazarım beyan etmiş j 
bir Bakana karşı 'bu kuruldaki idari şahsiyetle
rin mukavemet edeceklerini pek tahmin etmiyo
rum. Demin Sayın Betil'in işaret ettiği gibi me
sele, şahsiyetler meselesi değildir. Mesele, hü
kümleri, muhtemelen vereceği neticeleri önce- j 
iiMLJlei'plş ederek, bir karara—^bağlamaktır. | 
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Kanunlar, bildiğiniz gibi, eşyanın tabiatından 
sudur eden zaruri münasebetlerdir. Şimdi, bu-
raad zaruri münasebet Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararının gerekçesinde işaret ettiği gibi 
tarafsız bir kurula bunların özlük işlerinin tev
di edilmesi ve bu suretle onları teminata kavuş
turmuştur, Şu halde Yüce Senatonun, huku
ku söyleyen bir merciin tuttuğu ışığa uygun 
Anayasa Mahkemesine gittiği takdirde bar da
ha bosul'lmasına imkân bulunmıyan hukukî salâ-
bette bir metin tedvin edilmesi, onun mehabe
tiyle, ağırlığıyla uygun olur kanaatindeyim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ozüirk, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri, eli
mizdeki tasarı 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâ
zı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâ
zı maddelerinin de değiştirilmesine dair bir ta
sarıdır. Bu tasarı ile savcılık meslekinde çalı
şanların naklen atanmalariyle yeni baştan bu 
göreve gireceklerin atanmaları hakkında Ana
yasanın 137 nci maddesine göre bâzı özel hü
kümler getirilecektir. Anayasanın 137 nci 
maddesi «kanun, Cumhuriyet savcılarının ve ba-
nunsöacülerinin özlük işlerinde ve görevlerini 
yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler ko
yar.» Demektedir. Biz, bu kanun tasarısını, 
Anayasanın 137 nci maddesinin felsefesine, lâf
zına ve taşıdığı teminat ilkesine göre eleştir
mek, değerlendirmek zorundayız. Çünkü, bun
dan iki yıl kadar önce Cumhuriyet savcılarının 
özlük işleri ve teminatlariyle ilgili 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesiyle 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 
nci maddesini yetersiz bulan Anayasa Mahkeme
si 18 . 12 . 1967 tarih ve 190(6/3 esas 19OT/45 
kanar sayı ile ve yine 367 sayılı Kanunun birin
ci maddesindeki Cumhuriyet" savcılarının geçici 
olarak görevlsndirıilmeleriyle ilgili hükümlerini 
iptal etmiş. Adalet Bakanlığından bu yetkiyi 
almıştır. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun geçici yetki ile ilgili 89 ncu maddesi de 
29 Haziran 1969 tarihli ve 1969/9-38 sayılı taa-
rariyle iptal edilince 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun da yeniden diizenlenmesl ge-
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rektiği ortaya çıkmıştır. Anayasanın 137 nci 
maddesi savcılara özlük islerinde ve görevlerin
de bir teminat tanırken Cumhuriyet savcılarına 
yargıya ilişkin maddeler arasında yer vermiş
tir. Yanii başka yerde düşünmemiştir bunu. 
Demek ki yargı organları arasında mütalâa et
miş ve orada bu hükmü koymuştur. Oysa Ana
yasada 113 nci maddede Devlet memurları için 
genel teminat vardır. Bundan başka 114 ncü 
madde; idari denetimin savcılar için yeter gö
rülmediği ve bunun için 137 ııoi maddede sav
cı! a T içiin bar teminatın sorunlu olduğunu or
taya koymuştur. Buna rağmen meşruiyeti hu
kuk düzenine saygılı oimıyan, Anayasanın 152 
nci maddesindeki hükme aykırı bir tasarı ge
tiriyoruz. îki senedir de Cumhuriyet ilkeleri
nin savunucusu nitelik ve gücünde olan Cumhu
riyet savcılarını, teminat sağlayacak âmme gö
revlerimde; ikanın nizamında huzur yaratacak 
önemli bir mevzuat ve kanun getirmediğimiz 
için perişan etmişiz. Eğer bu getireceğimiz ka
nunda, Anayasanın iptal ettiği esasda bir de
ğişiklik olmadığına yine Bakanlığın dört görev
lisi çoğunlukla bu kurulda olduğuna göre esas 
da bir değişiklik yapmadan kanunu getirip tek
rar iptaline götüreceksek, yine memlekete 'bir s 
huzursuzluğun bu savcıların perişanlık ilerisin
de kalmasını düşünüyorsak bu kanunun böyle İ 
çıkmasında ısrar ediniz. Eğer savcıları düğünü- j 
yorsanız, memleketin huzurunu düşünüyorsa
nız bu kanunun bu şekilde gönderilmesine mâni 
olunuz. Cumhuriyet savcıları da yıllardır aynı 
yerlerde mahrumiyet bölgelerinde kalmıştır. 
önemli mazeretlerine rağmen bu mevzuatın ge
tirilmemesi sebebiyle dilekleri yerine getirüeme- i 
mistir. Doğmuş bir hakkın elde edilememesi- ! 
nin hak sahiplerinde yaratacağı üzüntüyü takdir 
ederdiniz. Bu üzüntünün içerisinde biz, bu mes- j 
lekte olan kıymetli insanları iki yıldır perişan j 
hal d. e bırakmışız. Mesleke ihtiyaç bulunduğu | 
halde yeni savcılar at-ayamamışız. 89 ncu madde- ! 
nm iptalinden önce geejei görev verilenlerin de i 
Anayasa hükmü gereğince ve Anayasa hükmü- i 
nün geriye doğru işlemesi de mümkün olmadı- ! 
ğmdan, oralarda kalmasına sebebolmuşuz. Sav- | 
cı oimıyan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri- | 
nin çalışmaz hale gelmesi bir bozuk düzenin 37a- j 
ra turnasına sebebolnıuştur, Dileğimiz ve görü- I 
şümüz o ki, Yüksek Senatodan geçecek kanunun j 
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ikinci defa böyle bir bozuk düzene sebebolacak 
ortamı yaratmamasıdır. 

Sayın senatörler, bu kanun tasarısı tam ve 
noksansız olarak çıkmalı ve bir kazaya uğra
maman. Bunun için olumlu çaba içerisinde ol
malıyız, Anayasanın 137 nci maddesi, Cumhu
riyet savcılarını da yargıçlarla ilgili bölüm 
içinde mütalâa etmiş ve dolayısiyle yargıçlara 
tanınan teminatın 'Savcılara tanınması gereğini 
belirtmiyor. 137 nci madde teminatı kime (kar
şı kabul etmiştir? Yürütme organına karşı ka
bul etmiştir, Yani Cumhuriyet savcıları yürüt
me organına karşı teminatlı •olacaktır. Ama, 
1:1:; onların tâyinlerini, nakillerini görev yapma 
anındaki çalışmalarını ekseriyeti Adalet Bakan-

- e: er ' Liıde ol? n, emri iradesinde olan kim-
"C erci-;:. L - -;±,ı b : ' kurulla yürütürsek elbette ki 
1 • " ~ -^ o •gam, İd iri organın, yürütme organı-
r,.,. j r ^ ^'izc'-'ktir. Anayasanın getirdiği 
v,-—-.••- r p^r'T.c'pMl denklik sağlanmamışı ola
rı1-: r-' Firezdeki tasarı Cumhuriyet savcıla-
,„_ y-;i_r",irr,, organının ve onun emri kumanda-

: .id-1, bu"u mnlarm emrinde bırakmıştır. Adalet 
Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında ve ay
nı zamanda oylar eşidolduğu zamanda başkanın 
iki oy hakin olacak ve böylece beş kişi olıaoak 
d;ğsr taraf üç ki5a kalacak. Müsteşarının Baş
kanlığında Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, 
CB-:a Taleri Grene! Müdürü, Özlük İşleri Genel 
Müdürü ;le bağımsız ve teminatlı bir Cumhuri
yet tkinci Başsavcısı, iki Yargıtay Cumhuriyet 
Savcısından olmak üzere yedi kişiden teşekkül 
ettirilmiştir, Burada iki kişiyi anlarım. îki 'ki
ri teknik bakımdan, bir kurula 'bilgi vermesi 
brkımından özlük İşleri Genel Müdürü ile Ceza 
işleri Ger al Müdürünün savcılarla ilgili atama, 
nakil ve görevlerindeki çeşitli ve denetimlerin-
do. rlc'llerind.e yetkili olacak lnırumda görev 
abı alan olabilir. Ama bir müsteşarın, bdr teftiş 
heyeti başkanının olmaması, eğer olacaksa sayı
nın daha çoğaltılması bağımsız, teminatlı kişilıe-
rl:a bu kurulda fazla olması gerekir. 

Bu kurulda görev alan Bakanlık görevlileri
min işgal ettikleri bu mevkideki hak ve hu
kuklarını kaybe ditebileceği her zaman düşünü
lebilir. Bir müsteşarın değiştirilebileceği, bir 
Teftiş Heyeti Başkanının değiştirilebileceği. 
Kim tarafından? Adalet Bakanı tarafından. 
Yani teminatlı kimseler değillerdir. Daha 
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önemlisi Sayın Bakan teminatlı değildir, Sa
yın Bakan da geçicidir, öyle ise biz bu mües
seseyi öyle bir güce kavuşturacağız ki, burada 
çalışan insanlar, görev alan insanlar hiç bir za
man bir siyasi gücün, bir siyasi baskının altın
da ve endişesinde olmıyacak. Biliyorsunuz kişi
ler ne kadar değerli olursa olsun, Sayın Baka
na, sayın yöneticilere karşı sonsuz güvenimiz, 
inancımız var. Fakat, kişilerin mükemmelliği 
hiçbir zaman prensiplerin, ilkelerin ve kuralla
rın sağlamlığı ile bir tutulamaz. Kişiler geçici 
fakat kurallar, ilkeler, getirilen esaslar sürek
lidir ve daimidir, öyle ise biz, Anayasanın ve 
Anayasa Mahkemesinin istediği bu esasları bu 
kanun tasarısına getirmemiz gerekiyor. Bu ku
rulun, savcıların özlük işlerinde ve görevleri 
üzerindeki yetkileri teminatı sağlayıcı özellikte 
görülemez. Çünkü, kuruldaki görevlilerin ço
ğunluğu siyasi güç sahiplerinin etkisindedir. 
Bu bugün de böyledir, yarın da böyledir, dün 
de böyle idi. Buna göre savcılara teminat veril
mesi hakkındaki 137 nci maddenin hükmü yine 
geçersiz kalacak ve çıkardığımız tasarı, Ana
yasa Mahkemesinin aldığı kararın esastaki yö
nü ile bağdaşamayacaktır, A?i9.ya;-a Kalfcrii/% 
sinin kararında, hükmün fıkrasına bağlı bir ge
rekçe vardır ki, tâyin ve nakil kurullarına Ada
let Bakanı veya Bakanlığın genel müdürlerinin 
dâhil edilemiyeceği Anayasanın 137 nci madde
sinin buna mâni olduğu açıkça belirtilmiştir. 
Biz, hâlâ, bu hükme rağmen, esasta aynı olan 
kanun tasarısının çıkarılmasına kendimizi zor
luyoruz. Hâkimler Kanununun 63 ncü madde
si, Adalet Bakanı gerekli hallerde savcılık gö
revinde bulunanların yerlerini değiştirilebilir 
hükmü olduğu için iptal edilmiştir. Yeni tasarı 
ise savcıların özlük işlerinde ve görevlerinde 
yetkili 7 kişilik kurulun 4 tanesini, Bakanlık 
memurlarından Adalet Bakanının emrinde gö
rev yapan kişilerden getirmektedir. Dolayısiyle 
tâyinlerde Adalet Bakanı yetkili olacaktır. Ata
ma, nakil kurulunun teşekkül şeklinin Anayasa 
ve Anayasa Mahkemesi kararma aykırı oldu
ğunu Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Hu
kuk Fakültesi profesörlerinin tartışmalı bir in
celeme ile hazırladıkları raporlarda görüyoruz. 
Her iki hukuk otoriteleri, yetkilileri diyorlar 
ki, «bu tasarı, Anayasa Mahkemesinin aldığı ka
rara ve Anayasanın 37 nci maddesine aykırı; 
Görev yapan insanlar, hukukçular olarak beğen-_ 

j miyoruz. Biz, bu çıkan kanunla daha iyi vazife 
yapamayız, biz Anayasanın 37 nci maddesindeki 
teminatın mutlaka sağlanmasını istiyoruz» di
yorlar. Biz de diyoruz ki, yok illâ siz, bizim getir
diğimiz şartlar altında çalışıp vazife yapacak
sınız. Bu broşürün 14 ncü sayfasında ve Anaya
sa Mahkemesi kararında Bakanlık ileri gelen
lerinden çoğunluğu olan bir kurulun düşünce 
ve fikirlerinin alınmış olmasının hiçbir şekilde 
teminat sağlıyamıyacağı açıklanmıştır. Çünkü, 
bu kurulda görev alan Bakanlık mensupları 
hukukî durumca doğrudan doğruya Bakana 
karşı idari murakabe zinciri içindedirler, den
mektedir. Bundan dolayı bu nitelikteki bir ku
rulun düşüncesi Bakan için bağlayıcı bulunsa 
bile yine de bir teminat sayılamıyacaktır. Ger
çekten Atama ve Nakil Kurulu, hukukî durum
ca Bakana karşı doğrudan doğruya idari mu
rakabe zinciri içindedir. Anayasa Mahkemesi, 
kararında bu özelliğin üzerinde durmuş, hukuk 
otoriteleri, Barolar Birliği hep bu kanaat ve 
görüşte birleşmişlerdir. Adalet Bakanı ise hâlâ 
meşruiyeti hukuk düzeni ve kurallarına saygılı 
olmıyan bir davranış içinde iptal edilen bir ta
sarıyı aynı hüviyetle tekrar ortaya getirmiş du
rumdalar. Bu tasarı hukuk düzenini bir ihlâl 

I tasarısı olmaktan daha öteye gidecek bir nite
lik taşımamaktadır. Hukuk kurallarında bir 

I daimilik varsa, prensiplere bağlılık esassa bu 
yasa da iptal edilebilir. Gerçek bu iken ceza ka
nunlarının uygulayıcısı olan, ceza dâvası açmak 
tekelini elinde tutan savcıların siyasi iktidarın 
etkisinde olması doğrudan doğruya rejimle ve 
bağımsız mahkemelerin kararları ile de ilgili
dir. Bu tasarıda bu şekildeki bir kurulun gö
rev yapması olumsuz yönde etkili olacaktır. Bu 
da Anayasa Mahkemesinin kararının (D) bö
lümü ve 8 nci maddesindeki hükümle çelişirlik 
telindedir. 8 nci maddede savcıların yalnız ata
ma ve nakillerinde yani özlük işlerinde değil, 
görevlerini yaparken de teminatlı olmalarını 

j zorunlu kılmaktadır. Çünkü, siyasi güçlerden 
I çekinmeden teminatlı hukuk düzeni içinde gö

rev "yapacak savcılar işlenen her suç hakkında 
j dâva açmak ve rahatça delil toplamak olanağı-
I na, imkânına kavuşacaktır, 

| BAŞKAN — Sym östürk, bir hususu tavzih 
! edeyim. İçtüzüğümüzün 81 nci maddesi gere-
| ğinr.e yazılı konuşmalar 20 daldkadan fazla ola-

89 — 



O. Senatosu B : 42 
maz. Dört dakikanız kaldı, ona göre süratlen- | 
dirmenizi rica edeyim. . 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, üç - dört dakikada biter. Yoksa bugün 
olduğu gibi ve 1964 yılı Ankara'daki bir araş
tırmada da görüldüğü üzere 49 398 olaydan 
31 920 olayın faili bulunamamış. Ancak, 17 478 
olayın faili bulunmuştur. Bu, Ankara'da olu
yor, Hükümetin gözü Önünde oluyor. Şu Hükü- I 
met zamanında, bu hükümet zamanında. Cum
huriyet rejiminin temel felsefesi olarak düşü
nünce, teminatsız savcıların görev yapmaları, 
özlük işlerindeki teminatsızlık dolayısiyle ak
samaktadır. Adaletin tecellisinde savcı, yargı
cın sağ koludur. Bir şahıs hakkında hüküm ve
ren yargıç kadar, o şahsı suçlıyan, itham eden, 
iddianame hazırlıyan savcı da aynı mesuliyetle
rin, aynı, yükümlülüklerin altındadır, öyle ise 
savcı da hâkim kadar teminata lâyıktır ve 
muhtaçtır, öyle ise bu müesseseyi teminata ka
vuşturmadıkça, ülkemizde kanun hâkimiyetini 
beklemek sözden ibaret kalacaktır, kanaatinde
yiz. 

Kuvvetler ayrılığının gereği olan yürütme j 
ve yargı organlarının görevlerini iyi saptama
mız gerekiyor. Savcılığın bir yürütme organı 
olmadığını, adlî bir organ olduğunu da kabul 
etmemiz gerekir. Bunları kabul edince de temi- I 
natm yürütme organlarına karşı savcılarda ge
rekli olduğu kanaati hâkimdir, 2556 sayılı Ka
nunun 85 nci maddesinde saptanan müddeiu
mumilik teşkilâtı, Adalet Bakanlığının idaresi 
altındadır. Ama, «Müddeiumumilik» demiyor 
burada-, öyle ise bu madde d.e bugünkü hali ile, 
Adalet Bakanını bu işte yetkili kılamamakta
dır. Bakanın dâva- açmak için savcılığa emir 
vermek yetkisi olsa bile adlî görevleri yapışın
da bağımsız mahkemenin gereğine göre hare
ket etmek zorundadır savcılar, öyle ise yine o j 
teminatın içinde savcıların da olması gereklidir. 
Bu bakımdan Adalet Bakanlığının etkisinden 
kurtarılmış; teminatlı bir savcılık mesleki, adlî j 
görevin yapılısında çok daha verimli, çok daha j 
etkili olacaktır. Bundan toplum fayda Bağlıya
caktır, bundan memleket fayda Bağlıyacaktır. I 

Bu bakımdan siyasi güce güvenerek suç işli- | 
yenlerin sayıları azalacak, faillerinin bulunma- j 
smda, delillerin toplanmasında da savcılar da- I 
ha etkili olacaktır. Yargı kurum ve kurulları ! 
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olan mahkemelerin, siyasi güçlerin baskı ve mü
dahalesinden masun kalması, yargı bağımsızlı
ğının temel felsefesi olduğuna göre, toplumu 
rahatsız eden yargı organlarında değerlendiri
lecek olayların kovuşturucusu olan savcılık 
meslekinde teminat olmaması bu hükmün ya
rım kalması, bu kararların delilsiz kalması, bu 
bakımdan da sayın sözcünün söyledikleri gibi, 
idamlık hükmü ile ceza alacak bir kimsenin bir 
gün beraet etmesi delilsizlik yüzünden olsa ge
rek. Bu bakımdan savcıların atanma ve nakil 
gibi özlük işlerinin ve görevleri ile ilgili du
rumların Yüksek Savcılar Kuruluna bırakılma
sı, ancak iki kişilik teknik elemanın bilgi ver
mek için atamalarda bulunması, çoğunluğun 
mutlaka Adalet Bakanlığına bağlı olmıyan ba
ğımsız savcılar kurulunca teşekkül etmesinin 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Zamanınızı aldığım için teşekkür eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, müddetle ilgili iki 

önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin 1364 sıra sayılı kanun 

tasarısı üzerindeki müzakere ve oylama işlemle
ri bitinceye kadar devamını arz ve teklif ede
rim, 

İzmir 
Orhan Kor 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının bitme
sine kadar görüşmelerin aralıksız devamını arz 
ve teklif ederiz. 

Ağrı Elâzığ 
Salih Türkmen Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan önergeler 
üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. Sayın Kü-
rümoğlu, buyurunuz efendim. 

C?y/-?7 "tr.üZVIOCLU (Bitlis) — Sayın 
\~ ı?v, rLy ' 'irem f/^aiörlc-r, müzakeresi ya-
_.-'M " u-t- ••"'• L'ii-'i ri'îa'"i -7fatı ile beni de 
;imrendirdik' itin. Sc~.kolunun Lisandaki nok
sanları ve faydaları bildiğim kadarı ile dile 
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getirmek ve izah etmek üzere söz almış bu
lundum. 

Bugün savcılar, Muhterem Heyetinizin de 
malûmu olduğu üzere, muallâkta kalmış bir 
grup teşkil ederler. Çünkü, Adalet Bakanının 
yetkisi yoktur, Yüksek Savcılar Kurulunun 
nakil yetkisi yoktur. 5 - 6 seneden beri tâyin 
edilmiş !bir savcı bulunduğu yerden başka 
yere gitme imkânına sahibolamamıştır. Bu 
durum, bu boşluk devam ettiği bir sırada 
bu tasarının daha önceleri Yüksek Huzura ge
tirilmesi ve Meclislerden geçirilmesi icabeder-
di. Fakat geç de olsa bir boşluğu doldurmak 
üzere getirilmiş bir tasarı olduğu için Hü
kümeti takdir etmek durumundayız. Yalnız, 
tasan metin olarak, Anayasa Komisyonunda
ki müzakeresi sırasında da tarafımdan tetkik 
edildiği zaman Anayasada 137 nci maddede 
yazılı hükümlerin tam kapsamı içerisinde 
kabul edilebilecek bir metin halinde olmadı
ğını tavzi'han arz edeyim. Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 nci maddesi ve Hâkim
ler Kanununun 63 ncü maddesi zaviyesin
den bu kanaatte olduğumu ela ifade edeyim. 
Tam mânasiyle Anayasaya uygun hükümler 
getirilmemiş olduğunu müşahade ettim ve 
'bunun neticesi olmak üzere de, Sayın Be-
til'in izah buyurdukları gibi, bir önerge »/er
miştim. önergenin kabul edilmeyişi ve tasarı
nın olduğu gibi huzurunuza gelmesi dola-
yısiyle Anayasa Komisyonu raporunda muha
lefetimi belirtmek suretiyle söz hakkımı da 
mahfuz tutmuş oldum. Bu bakımdan sadece 
1 nci maddeye mahsus olmak üzere, fakat ta
sarının tümü üzerinde bir mütalâa arz etmek 
durumundayım. Çünkü, kanaatimce 1 nci mad
de aşağı - yukarı temel maddedir ve diğer 
maddeler bunu tamamlayıcı mahiyettedir. Yani 
1 nci madde olmadıktan sonra zaten tasan 
yok sayılır, benim kanaatimce. 

Yüksek malûmunuz olduğu ve benden 
önce konuşan hatiplerin ifade buyurdukları 
üzere savcıların idari ve adlî vazifeleri var
dır. idari vazifeler doğrudan, doğruya Ada
let Bakanlığı ile ilgili konulardır. Meselâ-; 
ceza ve tevkif evlerini savcılar idare eder. 
Ceza ve tevkif evlerinin bağlı olduğu merci 
Adalet Bakanlığıdır. 

Bunun gibi noterler üzerinde bir denetim 
hakkı vardır savcıların. Noterler de doğrudan 
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doğruya Adalet Bakanlığına bağlıdır. Bunun 
gibi diğer mahkeme teşkilatındaki başkâtiple
rin, kâtiplerin idaresi ve bütün yazışmaların 
geçtiği merci yine savcılıktır. Bu bakımlar
dan. savcıların idari yönü inkâr edilemiye-
cek durumda ve mevcut mer'i mevzuatımızı da 
tam mânasiyle etraflı hükümlerle donatılmış, 
muhtelif kanunlarla tedvin edilmiş bir vazife 
halindedir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği mad
deler, Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesi ile, Hâkimler Kanununun 83 ncü 
maddesi, Anayasanın 137 nci maddesindeki 
teminata bağlama, kanun ile teminata bağ
lama hükmüne istinaden iptal edilmiştir. Ana
yasada 137 nci maddede kanun ile teminata 
bağlama sadece iki nokta üzerinde temerküz 
etmiştir. Bu görevlerini yapmada, yani savcı
ların görevlerini yapmada ve özlük işlerin
de... Savcılar görevlerini yapmada ve özlük 
işlerinde sadece teminata bağlanması lüzumu 
Anayasada derpiş edilmiş, bulunmasına rağ
men halihazır mevcut mer'i mevzuatımızda 
savcıları daha başka yönlerden teminata bağ-
lıyan hükümler mevcuttur. Meselâ, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununda 89 ncu mad
deden itibaren, zannediyorum, başlıyan ve ip
tal edilen madde ile devam eden birçok mad
deler içerisinde savcıların bâzı teminat şart
larına bağlanması derpiş edilmiştir, özlük 
işlerinde savcıların durumu nedir? Savcıla
rın özlük işleri dendiği zaman, yani temi
nata bağlanması lâzımgelen özlük işleri den
diği zaman, bunu nâçiz kanaatim olarak ifa
de edeyim, birkaç ananokta etrafında topla
mak mümkün. Disiplin yönü, tâyin yönü, yani 
mesleke tâyini, muayyen bir yere tâyin, na
kil, jömi, bir de aylık ve ödenekleri husus
ları savcıların ölzük konularına girer. Bunlar
dan disiplin yönü Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunununda etraflı şekilde teminata bağlan
mıştır. Bu husustaki teminat hükümleri 69 ncu 
maddede Yüksek Savcılar Kurulunun kuru
luşu, 70 nci maddede bölümler ve her bölü
mün kuruluş şekli, 71 nci maddede 1 nci bö
lümün görevlerinde meselâ, savcılık meslekine 
kabul, her türlü terfi ve birinci sınıfa ayrılma 
işlemleri, kadro dağıtımı, savcılık meslekinde 
kalmanın caiz olmadığına karar vermek ve 
ikinci bölümün görevleri arasında da disiplin: 
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cezası ve işten el çektirme cezası gibi konular [ 
tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu, bir teminattır. 
Ve bunu yapacak olan doğrudan doğruya 
savcılardan müteşekkil kurullardır. Böyle olun
ca, savcıların özlük işleriyle ilgili disiplin yö
nü Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda temi
nata bağlar»iniştin Aykk ve ödenekleri hususu 
da yine aynen bugün hâkimlerin eşit şartları 
ile onlara gereken muamele tatbik edilmek ı 
suretiyle aylık ve c denekleri de onlardan fark
sız verilmektedir. Burada noksan kalan Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararına mevzu olan iki 
konu kalır. Birisi; tâyin, diğeri de nakil, sav
cıların tâyinleri ve nakilleri. Tayin ve E akil ko
nusunda savcıların, daha evvel arz ettiğim, ida
ri ve adlî vazifelerini l i r aıada muta'da eder
sek, tâyin ve nakil konusunda Hükümetin geti
receği tasarının bunlara temin edebileceği en 
büyük fayda, şahsi görüşüm olarak arz edeyim, 
savcılar kurula şeklinde tecelli eden bir ku- | 
ruldau tâyin vs nakillerin yapılması şekli ola
bilir idi. Yalnız bu mahzur idari vazifelerin, 
yani, Adalet Bakanlığının denetimi altındaki 
idari vazifelerin ışığı çerçevesinde mütalâa 
edersek o zaman Adalet Bakanlığına da bun
lar içerisinde bir yer vermek mecburiyetinde 
kaldığımız cihetle Adalet Bakanlığının da bu ku
rulda temsil edilmesi lâsms^slbiğme kardım, 
Vermiş olduğum değiştirge önergesinde Ada.. 
let Bakanlığının vazifelerini kontrol hakkını 
ve idari yönden etkilerini kısıtlamayacak na
kilde ve fakat savcılara da o nisbette teminat 
getirebilecek ve onları biraz daha ohrn huzu
ra kavustııraçilecek birhr.l sekli teklif etmiş
tik. Şöyle idi; Yargıtaydan. ikinci snı:! savcı- j 
lardan alınacak 4 savcı ile Adalet Bakankğı bün
yesinden alınacak 3 aded genel müdürden mü
teşekkil bir kurul, bunlar]n tâyin ve nakilleriyle 
uğraşacak idi. Kanaatime3 bu şekle uygun ela- j 
rak da maddenin diğer m:sea.slssmda da : â i -
değişiklikler yaşuuş idik. Ilkivuki getirilmiş 
elan tasarının 77 imi madde do. yani I nci rrad- j 
desinds-. tayin, nakil hususunda; atama ve uakll ! 
kurulunca. aşağıda yamk olduğu üzere., alına
cak kesin karardan bahseder ve burun aiiuı- | 
da da Adalet Bakanı, Basbakom ve Cumhurbas- | 
kanının enayi ile çıkacak kararnameden bak- ı 
seder. Bu durumları şahsan gerek Cumhurbaş
kanının gerekse Hükümetin sıfatiylo bağdaştı- | 
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f ramadnm Kesin kararı verecek bir kurul mev
cut iken, o kararı icra edecek niye başkası ol
san, o edebilirdi. Fakat buradaki bu hatayı, şah
san hata olarak kabul ediyorum, mazur görnıe-
isi ristirhauı ederim, bu hatayı düzeltmek lâ-
zımgeleceğine kaniim. Onun için de getirmiş ol
duğumuz teklifte bu konuda bası değişiklik
ler vs insicamlı bir mahiyette hükümler derpiş 
edilmişti, Kabul edilmemiş olması doîayısiyle 
şahsan üzülmüyorum, fakat korkarım ki tasarı 
kabul edilip, Yüksek meclislerden çıktıktan son
ra Anayasa Mahkemesi tekrar bu konu üzeri
ne eğildiği takdirde iptal edilmesi, yeniden hu-
suramasa gelmesi durumu bahis konusu olur
sa bu, bir nevi bisi de rencide edecek bir hâdi
se olarak mütalâa edilebilir. Bütün sıkıntım 
bundan ibrettir. 

Bu konu üzerinde mâruzâtımı ifade ederken 
I ; • İ r - .a d ' J c lu ' * adav1 geeemiyeceğim. 

. .. r : \ , - . ^ r-iii kararının ge
rçi ce KI" i i" ('- l '..ui' Anayasa Mahkemesi, 
Anayt şadını ki1'- le icabı olarak, Yüksek 
meclislerden geçmiş ve kanunlaşmış bir tasarı
yı veya kanuna tetkik ve denetimi ile mükellef
tir. Bunun yaparken vereceği karar iptaldir 
veya talebin reddine dairdir, iptal kararı ve
rirken de bunun gerekçesini tâyin ve tesbit eder. 
(Şu sebeple iptal ediyorum der.) yalnız konumu
zu teşkil eden maddelerin iptaline dair hükmün 
gerekse kısmında, maalesef "ifade edeyim ki, şah
san Anayasaya aykırı bulduğum ifadeler mevcut
tur, ölbkiı Anayasa Mahkemesi bir denetim or-
gauıdu'. Ve kanunların Anayasaya aykırı olup ol
madığını denetler. Anayasanın savcılar ile 11-

] aui 137 nci maddesinin 1 nci fıkrası şöyledir: 
«Kanun, Cumhuriyet savcılarının, kanun sözcü
lerinin czlük işlerinde ve görevlerini yapmala
rında teminat sağlayıcı hükümler koyar.» ka-

j m. su koyar. Kanunu 37apan da Yüksek meclisler 
olduğuna gere teminatın sekil ve mahiyetini tâ
yin ve tesbit etmek Yüksek meclislere mevdu 
bir •'uubödiu kanaatindeyim. Halbuki Anayasa 

| Mahkemesinin kararında §u şekilde bir temi
nat getirilirse uygun olur şekline ve neticesine 

j varan micialâahr serd edilmiştir. Anayasa Mah-
| kemesi bu karan ile, görüşüme göre, Yüce 
ı meclisleri bağlayıcı bir pozisyon içine girmiş

tir, Bunu da hos karşılamadığımı ifadea etmek 
1 isterim. 
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Tasarının getirdiği yeniliklerden birisi de 
atama ve nakil plânı ismiyle adlandırılan bir 
plân mevzudur. Bu da mevcut meri mevzuatımız
da Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda mev-
cudoimryan bir hükümdür. Bu bakımdan bunu 
da bir teminat olarak görmek mümkündür. 
Yalnız teminat olarak bunu kabul ederken on
dan daha evvel gelmesi icabeden hükümlerde da
ha insicamlı esasların kabul edilmesi şekli, Ana
yasa Mahkemesinin «Yüce meclislerin takdiri
ne taallûk eden bir husus olduğu cihetle ben 
dokunmıyayım, münasiptir» seklinde bir kanaa
te vâsıl olmasını temin edici hükümlerle tedvin 
edilmesi isabetli bir hareket olurdu. Tasarının 
muhtelif maddeleri vardır, yüksek malûmun us 
olduğu üzere, bendeniz sadece. anamadde ola
rak kabul ettiğim birinci madde üzerinde mu
halif kaldığım için o yöne münhasır olmak üse-
re mâruzâtta bulundum, diğer maddeleri, şayet 
birinci madde olmadığı takdirde, zaten işe ya-
ramıyacak maddeler mahiyetinde gördüğüm
den her hangi bir aleyhte beyanda bulunmak 
imkânını bulamadım. Bu bakımdan diğer mad
deler yönünden her hangi bir itiramız yoktur. 
Yalnız birinci maddenin Anayasaya uygun ol
madığı kanısında bulunduğumu tekraren ifa
de ederken Yüce Heyetinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, yeterlik önergesi var. 

Sayın gruplar konuşduktan sonra altı sayın üye 
görüşmelerini bitirmiş bulunmaktadırlar. Sayın 
Hükümet konuşma talebinde bulunacaklar mı 
efendim?.. 

ADALET BAKANI ZİYA ÖNDES (Sivas 
Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

KOMİSYON ADINA RAFET BEHDEÖİ 
(Samsun) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan 1364 Sıra Sayılı 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakere
lerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

AüJLİy3.i. : j ı i i j ^ . 

Samsun 
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ÇALİK i t h l I i r L î N (Ağrı) — Aleyhinde söz 

__*:."'ılııi —• -••ly.Lian efendim, 
,„-.- İ l l i .-.' ^ Zilli ~_rî (Ağrı) — Sayın Başkan, 

ını.hterem se:ıa'uJ. I:r, görüşülmekte olan kanun 
.:AL;. iv İr iki maddeuen ibarettir. Yani bütün ko-
^ıvmalai', daha ziyade, tümü üzerinde olacak
tır. Ama, maalesef henüz tasarı üzerinde kâfi 
decerede konuşulmadı. Çünkü, bendeniz de söz 
is Lemis bulunuyorum. Eğer söz söylemez imkâ
nını bulursam bu gelen kanun tasarısı ile Ana
yasa gereğinin yerine getirilmediği, Anayasa 
las'iıkemesinm kararına karşı âdeta bir direnme, 
esbabı muoibesini kaale almamak gibi bir du
rum hasıl olmaktadır, iptale mahkûm bir kanun 
çıkarmamakla meclislerimizin itibar kazanmıya-
cak bir duruma düşmesini önlemek mümkün
dür. ileri sürülen esbabı mucibede, Adalet Ba
kanlığı erkanının savcıları daha iyi tetkik etti
ği, bunların tâyin kurulunda bulunmasının fay
daları üzerinde duruluyor. Bizim yapacağımız 
bir teklif eğer komisyonca, Bakanlıkça kabul 
edilirse küçük bir tadille hem onların istediği 
şahısları bu kurula koymak, hem de bu kurulu, 
idarenin nüfuzu altından ve iptale mahkûm bir 
.kemin vasfından çıkarmak mümkündür. Bu iti
barla rica ediyorum,, yeterlik kararı verilmesin, 
biz de söz söylemek imkânını bulalım. Bu ta
sarıyı, eğer direnilmez de, ıslah imkânı veri
lirse Anayasaya uygun bir kanun sekline sok
mak mümkündür, bunu temin edebiliriz, bu 
imkânı sağlamak için yeterliğe iltifat etmeme
nizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sp.ym Kayalar, her ne kadar önergenin le

hinde söz talebettiyseniz de İçtüzüğün 56 ncı 
maddesinin son fıkrası bu imkânı bahşetmiyor, 
onun için söa veremiyeceğim efendim. Önerge
nin aleyhinde konuşma yapılmıştır. Önergeyi 
oylarınıza ara ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etaıiyenler,., Yeterlik önergesi kabul edilmiştir 
efendim. 

Muhterem senatörler, tasarının tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilme
den evvel son söz saym üyenindir. 

Bayın Gürsoytrak, buyurunuz efendim. 

SUFIîr GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yıyı senatörler. 45 saatten beri önümüzde bu
lunan cok önemli bir kanun tasarısını müzake-
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re etmekteyiz ve son sözleri söylemek suretiyle 
tümü hakkındaki müzakere bitmiş olacak, Şim
di, konuyu teferruata kaçmadan, anahatları ile 
sizlere arz etmeye bir kere daha çalışacağını. Bü
tün gayretlerimiz, 1061 Anayasasının getirdiği 
üç temel özgürlüğü, yargx özgürlüğü, fiMr öz
gürlüğü bir de ekonomik özgürlüğü bütün ger
çekleri ile tahakkuk ettirmeyi ve uygulamayı 
temin edici esasları sağlamaya matuftur. Mü
zakere ettiğimiz kanun tasarısı yargı özgürlü
ğünü, tüm Anayasanın öngördüğü şekilde, ger-
çeklesebilmesini mümkün kılabilmek için dü
zenleyici birtakım tedbirlerin alınmasını ön
görmüş bulunmaktadır, yargı, hâkimler ve sav
cılarla bir bütün teşkil ettiğine gere yalnız ha
kimlere sağlanan teminat bağımsız adaletin ku
sursuz olarak gerçekleşmesine yeterli olmadığı 
dokuz senelik tatbikat sonunda, çeşitli örnek
lerle, bize göstermiş bulunmaktadır. Adaletin 
tam olarak Türk Milleti için gerçekleşmesini 
temin edebilmek için adaletin ayrılmaz bir rük
nü olan savcıları da Anayasamızın 137 nci mad
desinin öngördüğü bir şekilde teminata kavuş
turmayı istemekteyiz. Esasen, müzakere konu
su olan kanunun senatoya gelmesi şu sebepten 
doğmuştur. 18 . 12 . 1967 gihm Anayasa Mah
kemesi o zamana kadar yürürlükte bulunan 
5407 sayılı Kanunla değişmiş olan 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesi ile 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 
nci maddesini, savcıların görevlerini teminata 
bağlı yeter teminatı sağlamadığı gerekçesi ile, 
iptal etmiş bulunmaktadır. Üç sene sonra ne 
görüyoruz. 1867 yılından üç sene sonra 1970 yı
lında şimdi Önümüze gelen kanun tasarısında 
Anayasa IvTahkemesinin savcılarııı görevlerini 
siyasi iktidarın baskısından uzak, tam olarak 
görmesini öngördüğü şekilde bir esasa bağla
yıp huzurumuza getireceği yerde sanki böyle 
bîr konu yokmuş gibi 1067 deki Hâkimler Ka
nununun 63 ncü maddesi ve Yüksek Hâkimler 
Eurulu Kanununun 77 nci maddesinde bâzı lâf-
zi değişiklikler yapılarak huzurunuza g'elmiş 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi neyi iptal 
etti sayın senatörler, bu konunun üzerine eğil
diğimiz zaman Hâkimler Kanununun 63 ncü 
maddesindeki Adalet Bakanı gerekli hallerde 
savcılık meslekinde bulunanların yerlerini de
ğiştirebilir hükmü ile, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesini, 
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Bakanlık müsteşarının başkanlığı altında bu
lunan beş kişilik kurulun, savcıları atama ve 
nakil işlerindeki uygunsuz ve haksız fiillerin
den ötürü, bu işlemlere tabi bâzı savcıların Ana
yasa Mahkemesine başvurması üzerine yürür
lükten kaldırıldı. O halde huzurumuza getiri
len kanun tasarısının bu haksızlıkların teker
rürüne imkân vermiyecek şekilde tedvin edil
miş olması gerekirdi. Oysa metne baktığımız 
zaman şu aksaklıkları görmekteyiz. Beş kişi
lik atama kurulu yerine 7 kişilik bir üye sis
temi getirilmiş. Fakat bu 7 kişilik üye sistemi 
Adalet Bakanının ve onun yakın mesai arka
daşları ve fikir beraberliğinde bulunduğu kim
seler. Öyle olduğu içinde müsteşarını ve genel 
müdürlerini seçmektedir. Kendi davranışlarına, 
eylemlerine uyabilecek insanlar olduğu düşün
cesi ile seçmektedir. Yargıtaydan ve Başsavcılık
tan alınmış diğer üç kişi ile yedi kişilik bir 
Atama Kurulunun teşkil edildiğini görüyoruz. 
E, bunlarda çoğunluğa göre toplanacaklarına 
ve çoğunluğa göre karar vereceklerine göre 
getirilen kanundaki esas, o halde Adalet Ba
kanlığındaki Müsteşar, Ceza İşleri Genel Müdü
rü, Zatişleri Müdürü ve Teftiş Kurulu Başka
nından müteşekkil dört kişi, ki her zaman için 
bu atama ve nakil işlerini Yargıtaydan gelecek 
üyeler gelsede gelmese de, getirilmiş bulunan 
mevzuata göre., bir hükme bağlamak durumun
dadırlar. Anayasa Mahkemesi ise, saydığım ze
vatın Bakanlığın idari görevlerinde vazife aldı
ğı ve Bakanın etkisi altında bulunduğu gerek
çesi ile beyle bir kurulun Anayasanın savcılar 
için öngördüğü tarafsız ve görevlerini siyasi 
otoritenin baskısından uzak, kanunların verdiği 
yetkileri hürriyet içerisinde kullanamama ihti
malini bertaraf etmek için bu kurulu hüküm
süz kılmıştı. Bu noktada sayın komisyon söz
cüsünün yaptığı açıklama, yeni kurulan atama 
ve nakil kurulunun alacağı kararların kesin ol
duğu ve burada çalışan Adalet Bakanlığına 
:ii'?"sup müsteşar ve genel müdürlerin teminata 
bağlı olmasında dolayı, eski kurula göre Ana
yasa Mahkemesinin varit göreceği muhtemel 
baskılara uygun davranışların olmıyacağı id
diasına gelince; sayın senatörler, Anayasa Mah
kemesi 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 77 nci maddesine göre kurulu bulu
nan bu atama ve nakil kurulunu iptal ettiği za
man, oradaki zevat yine aynı zevat idi ve yine 
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bu zevatın teminatları var idi, Demek ki, 
yüksek mahkeme, Adalet Bakanlığına mensup 
zevatın teminatlarını yeterli görmemiştir. Sa
niyen, bu yeterli olmayışın diğer bir örneği de, 
benden önce konuşan birçok hatip ar 
rın ortaya koyduğu gibi, bâzan Bakan - müste
şar veya müsteşar - genel müdür arasındaki 
çatışmalardan veyahut fikir ihtilâflarından do
layı kolaylıkla bu kişilerin elemine edilebilecek
lerini misallerle ortaya koydukları gibi. Ba
kan arzu ettiği takdirde bu kimseleri başka 
bir idari göreve tâyin edebilme imkânına da 
sahiptir. 0 halde bahis konusu bulunan temi
nat, Adalet Bakanlığı kademelerinde vazife gö
ren bu zevat için yeterli bir teminat değildir 
ve savcıların atanma ve nakil işlerinin objek
tif kıstaslara göre yapılmasını teminat altına 
alan bir hüküm getirmemektedir. 

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde ku
rulacak olan yeni kurulun tarafsız bir kural ol
masını önermiş bulunmaktadır. Oysa huzurunu
za getirilen kanun tasarısında Anayasa Mahke
mesinin öngördüğü ve Anayasamızın 152 nci 
maddesine göre yürütmenin uymakla mükellef 
bulunduğu bu karara da itibar edilmemiştir. Do -
layısiyle tarafsız bir kurul meydana getirilme
miştir. Böyle olunca sayın senatörler, savcılar 
Adalet Bakanlığının etkisi altında, savcıların 
emriyle hareket etmesi gereken ve muhtemel 
olaylarda delilleri toplamakla görevli bulunan 
zabıta da içişleri Bakanlığının emrinde bulun
duğuna göre, her ne kadar, hâkimler teminata 
bağlanmış ise de hâkimler önlerine gelecek dâ
valara, dosyadaki bilgilerle eylemde bulunacak
larına göre, eğer noksan tekevvün etmiş bir dos
ya sevk edilirse adaletin gerçekleşmesi mümkün 
olmıyacaktır, bu bir. İkincisi; delillerin yeteri 
kadar toplanmamış olması, mahkernelerimizdeki 
dâvaların diğer ülkelerle mukayese yaptığımı?, 
zaman sonuca bağlama süreleri çok uzıyacaktır. 
Oysa ki; adalet aynı zamanda zamanında ıVetiee-
ye ulaşması bakımından da kendisini gösterdiği 
için bu nitelikten de yoksun kalacaktır. Savcı
lar, Adalet Bakanlığının; zabıta bilgi toplıya-
cak kuvvetler olarak, içişleri Bakanlığının emir 
ve kontrolunda olursa, bilhassa siyasi mahiyet
teki dâvalarda, tam adaletin gerçekleşebilece
ğini iddia etmek şu şartlara göre sayın sena
törler mümkün olabilir mi? 
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Bayın Komisyon Başkanının, «memleketin 

asayiş, emniyeti ve huzuru aynı zamanda Ada
let Bakanlığının sorumluluğu altındadır», diye 
bir ifadede bulundular. Ve bu noktadan hareket
le bu yeni kurulun Adalet Bakanlığı bünyesi 
iceriaiııde vasife-alması gerektiğini ifade etti
ler. Bu görüşü Anayasanın 105 nci maddesinde
ki Bakanların kendi faaliyet sahasındaki de
netim ve icraatın sorumlusu olması hükmüne 
bağlamak suretiyle, böyle olmak zorunluğu ol
duğunu belirttiler. Bu görügs katılmak bizce 
mümkün görülmemektedir. Memleketin daha 
büyük sorumluluğunu omuzlarına yüklenmiş 
bulunan Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkur
may Başkanlığı birbirinden tamamen ayrıl
mıştır. Parlâmentoya karşı Millî Savunma Ba
kanı sorumludur. Burda muhtelif konulardaki 
tartışmalarımızda muhatap odur. Fakat askerlik 
görevinin icabı ile ilgili bütün fonksiyonlar Ge
nelkurmay Başkanlığına bağlanmış bulunmak
tadır. O halde sayın sözcünün ifade ettiği gibi 
kuvvetlerin, yani Adalet Bakanının bizatihi 
kontrolundan uzaklaşacak bir kurulun mevcu
diyeti, vazifenin yapılmasını aksatmaz, bizim 
görüşümüze göre bilâkis daha bağımsız, zama
nında, süratle ve her türlü şek ve şüpheden 
uı;ak olarak yapılmasını mümkün kılar. 

Scrrra yine sayın sözcü ifadelerinde, Adalet 
Bakanlığında bu kurulun kurulması zaruretini 
şuna bina ettiler öeza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürü, her cezaevinin, sorumlusu savcılar ol
duğu için onları daima denetim ve kontrol al
tında bulundurmak suretiyle savcıların vazife 
elıliyoüerini de takdir edebilme imkânına sa
hiptirler, o bakımdan kurulun Adalet Bakanlı
ğı bünyesinde elmasında fayda olduğunu ifade 
ettiler. Tahmin ediyorum ki, burada bir zühul 
var, eski iptal edilen 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 77 nci maddesinde Ceza 
ve Tevkif Evleri Gsnel Müdürü bu kurulun üye
si idi, Ama yeni getirilen metinde Ceza ve Tev
kif Uvleri Genel Müdürü uzaklaşmıştır. Bu nok
tadan da Bayın sözcünün iddia ettiği husus va
rit değildir. 

Sayın senatörler, sözlerimi şöyle toplamak is
tiyorum: Anayasamıza göre Adaletin tam ba
ğımsız olması esastır. Adalet cihazının bir rük
nü olası savcılık müessesesinin, hâkimler gibi, 
bir teminn.tn. bağlanrmg bulunması gp.rekir ve. 

_ 45 — 
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Anaysanm 137 nci maddesindeki hüküm bu za
rurete işaret etmektedir. Velevki biran için Ana
yasada böyle bir hüküm olmamış olsa dahi 
Türk halkını süratli, müessir ve tam adaletin 
gerçekleşmesine mazhar kılabilmek için, daha 
mükemmele doğru giden bir sistemi, Hüküme
tin teklif etmesi, parlâmento olarak bizim tek
lif etmemiz hazırlamamış yerinde bir hareke i 
olacağı kanısındayım. Oysa ki, huzurunuza ge
tirilen kanun tasarısı, Anayasa Mahkemesinin 
öngördüğü hususları, üç sene geçmiş elmasına 
rağmen, hiç dikkate almaksızın ve Anayasamı
zın 137 nci ve 152 nci maddelerini dikkatde tut-
maksızm getirilmiş bulunmaktadır. Bu haliyle 
bağımsız adaletin gerçekleşmesine ve savcıla
rın Anayasanın 137 nci maddesinde ibaret edi
len vazifelerin rahatlıkla ifasını mümkün kıla
cak bir teminat sistemine bağdaştırmadığını işa
ret etmek isterim, Bu haliyle getirilen kanunun, 
Anayasa Mahkemesinin bozma gerekçesi ile bağ
daşmadığını, bu haliyle bozulmaya mahkûm, ya
pıcı niteliği olmıyan ve Türk adlî cihazını bir 
müddet daha anarşik bir ortamda tutacağı gö
rüşünde olduğumu ifade ederim. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAM — Teşekkür ederim, 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş

meler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylıyaea-
ğrm, En arada bir Önerge vardır, okutuyorum.:: 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
22 Nisan 1C32 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 

Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine vs bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının reddini 
arz ve teklif ederim, 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Mucip Ataklı Suphi Gürsoytrak 

B i ı ; ' " V l »• rr A kn t Ha y <Z ^ 
1 i. •" 1 m T, o ı *ı 

c L u. c e e^ 
ova ı ^t i, *• e 
ob ı ı ka*«.' ^ ^ " n ^>c ı ..-u t 
LJLP İ s » * r v V 

S b i l i t- „ A ' - t e ^ . - -i 6- ,"%7 

k o \ ^ i -, ^ •* < 

'"hyo 11 ^ ^ 8 7 n r> 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ede
rim efendim. 

Efendim, maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim, öncelik takririyle birlikte ivedilik 
talebi de var idi, ivedilik talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir, efendim. 

Birinci maddenin müzakeresine başlıyoruz, 
efendim. 
22 Nisan 1982 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin 
yeniden düzenlenmesine ve bası maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 
Madde 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku

rulu Kanununun 77 ve 89 neu maddeleri aşağı
da yazılı olduğu üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet savcılığı meslekine atama ve 
nakil : 

'îUdÂÛJd 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsav
cı yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Başsav
cısı, iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile Ba
kanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel 
Idüdürü ve Zatisleri Genel Müdüründen mü
tevekkil atama ve nakil kurulunca aşağıda ya
zılı olduğu üzere alınacak kesin karar gere
ğince Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaş
kanının ortak kararnamesi ile atanır ve nakle
dilir. 

.atama ve nakil kurulu üye tamsayısının ço-
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik ha
linde Başkanın-katıldığı tarafın oyu üstün tu
tulur. 

Atama ve nakil kuruluna katılacak Cum
huriyet İkinci Başsavcısı ile, Yargıtay Cumhu
riyet savcıları 69 ucu maddede gösterilen Yük
sek Sü'rzfiî.'c Kuruluna katımnyan Cumhuriyet 
T!H* V . 0 ? „ , , - T „ , 1 ikinci ba^a^m'arı ile Yargıtay Cumhuriyet 
?'avcıları arasında Yüksek Savcılar Kurulun
da yapılacak ad çekme üzerine iki yıl süre ile 
seçilirler. Bir Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı ile, 
iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da atama ve 
nakil kurulunun Başsavcılığa mensup üye nok-
sanıcî. tamamlamak üzere yedek üye olarak 
aynı usulle tesbit edilir, 
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Başsavcılığa mensup atama ve nakil kurulu 

üyelerinin süreleri dolduğunda yerlerine seçile
cek yeni üyeler belli oluncaya kadar görevlen 
devam eder. 

Atama ve Nakil Kurulu Başkanın engeli ha
linde kurula, Kurul Üyesi Cumhuriyet İkinci 
Başsavcısı ve her ikisinin engeli halinde Kuru
lun meslekte en kıdemli üyesi Başkanlık eder. 

Atama ve nakiller hizmetin en iyi şekilde gö
rülmesini sağlıyacak ilkeleri kapsıyan bir atarsa 
ve nakil plânına göre yapılır. Bu amacın sağlan
masına engel olmamak şartiyle atama ve nakil 
esasları adlî kasanın bölgeleri, dereceleri ve bu 
bölgelerdeki en az hizmet süreleri ile ilgililerin 
sicil ve sair özel durumları gibi konularla ilgili 
objektif kurallar plânla düzenlenir, 

Atama ve nakil plânı, atama ve nakil kuru
lunca hazırlanarak Resmî Gazetede yayımlanır. 
Plânın yürürlük süresi iki yıldır. İkinci yılın 
Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı olarak 
değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılan bu de
ğişiklik, yoksa plânın iki yıl aynen uygulanma
sına devam olunacağı, Ocak ayında Kesini Ga
zete ile ilân olunur. Şu kadar ki, yargı çsvrek
linden birinin sosyal veya ekonomik şartlarında 
meydana gelen değişiklik sebebiyle derecesinin 
değiştirilmesi veya bir yerdeki yargı teşkilâtının 
genişletilmesi, yahut değiştirilmesi veya yeni 
yargı çevreleri meydana getirilmesi hallerinde 
plânın adlî kaza bölgelerinde gerekli değişiklik 
her zaman yapılabilir, 

Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlüğü 
kanuna, atama ve nakil plânına uygun olarak 
hasırlıyacağı kararname taslağını incebmek 
üzere atama ve nakil kuruluna tevdi eder. 

Atama ve nakil kurulu, kararname taslağı
nın incelenmeye hazır okluğunun Bakanlık Ea-
tişleri Genel Müdürlüğünce bildirildiği glwM ta
kiben 3 gün içinde toplanır. İnceleme sonucu ilk 
toplantı günü dâhil olmak üzere en geç 7 gün 
içinde Bakanlığa bildirilir. Essmî tatil günleri 
bu sürelerin hesabında nazara alınma s. 

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

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

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

Atama ve Nakil Kurulu Bakanın görüşünü 
kanuna ve Atama ve Nakil plânına uygun bul
madığı sonucuna varırsa yeni görüşünü karara 
bağlar. 

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

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

Geçici yetki : 
Madde 89, — Gerekli hallerde 77 nci mad

dede yasılı kurulun kararı alınarak Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcı yar
dımcılarına ve Cumhuriyet savcılarına asli gö
revlerine ilâveten diğer adlî görevleri dahi ge
çici olarak ifa ettirmeye Adalet Bakanlığı yetki
lidir. 

Bir yargı çevresinin savcısuz kalmasını ge
rektiren vefat, hastalık, ilgililerin görevlerini 
veya görev yerlerini terk etmeleri gibi âcil 
hallerde hizmetin aksamaması için yetki Adalet 
Bakanlığınca verilerek en kısa süre içerisinde 
Atama ve Nakil Kurulunun onayına sunulur. Bu 
şekilde görevlendirilen yetkilinin Kurulca de
ğiştirilmesi halinde, o yer için Kurulun yetkili 
kılacağı ilgilinin gelip işe başlamasına kadar, 
önceki yetkilinin yaptığı bütün işlemler geçerli 
sayılır. 

Kendi yargı çevreleri dışıda geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla ça-
l"ş tınlamazlar. 

Aueak görevi başında bulunmıyan Cumhuri
yet; gavoı veya Cumhuriyet savcı yardımcısmiR 
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uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu ise bu 
süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların, gerekti
ğinde Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak gö
revlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığınca yapılır ve bunlar hakkında üçüncü 
fıkradaki dört aylık süre hükmü U3rgvianma3. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET BENBEÜÎ (Samsun) — 
(Bu rapor için) söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz 
efendim. Oturduğunuz yerden konuşun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET EE^DECÎ (Samsun) — 
(Bu bir rapor için) bir hata olmu? Sayın Baş

kanım. Kanunun baslığı. Millet Meclisinden 
gelen metinden ayrı olarak, komisyonda deği
şiklik yapılmış gibi matbaada basılmış. Hal
buki komisyonumuzda kanunun bağlığında ve 
diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmama-
mıştır. Sadece matbaa hatasıdır. Tashih edil
diği hususunun zabıtlara derci gerekir. O ci
hetle bu durumu belirtmeyi faydalı buluyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının 
beyanı ila zabıtlara geçmiştir efendim. Teşek
kür ederim. 

Birinci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üyeleri takdim ediyorum efendim. Sayın Türk
men, Sayın Artukmaç, Sayın öamen. Başka söz 
istiyen sayın üye var mı?:. Sayın ö-ündoğan. 
Başka söz istiyen sayın üye var mı?., 
Yok. 

Sayın Türkmen buyurunu: 

SALİH TÜREMEN (Ağrı) 
kan muhterem s ^ - v ^ r t o "u 
müspet veya ixo"fı ' ± 7 " *. 
iki hususun sprh o1aır"v ,r 
ması lâzımdır ^ v^la ~ •> 
yininde; buıık ı ̂  id 
nın veya onların *_ in ~ ' * ı 
nüfuzundan rr â"1 n ı y A 

nata bağlanması s z . ^ J t 
mesele yoktur Lg ^ " e ı ' ̂  " "^iu^ 
ması Anayasa ıcıVı ı p "" •> I İ J ı ı>~ 
timine kâfi ıı ı«'a d " , 1 . " ' ~ Ac 
kiki icabeder. _]LVel î a rn o, >n Tâ h u t â 
biraz evvel Komisyon L a l a n ı , ^iiayasamn 
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saveılı hâkimler gibi hususi teminata bağladı
ğı halde, savcıları ayrı derpiş etmiş olması sav
cıların teminata bağlanmamasını derpiş etti
ğini yani savcıların hâkimler gibi, bir temina
ta muhtacolmadığını söylemek suretiyle fikir
lerini ifade ettiler. Nâçiz kanaatime göre; 
savcıların bir teminata bağlanması artık bu
gün münakaşa edilmiyecek bir durumdur. 

Bu husus gerek hukuk otoritelerinin gerek 
birçok müelliflerin fikirleriyle izah edildiği 
gibi, esasen bu husus artık münaşaka edilmi
yecek şekilde Anayasada da derpiş edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı ile ar
tık savcıların bir teminata bağlanmış olması lâ
zım. Savcıların nakil ve tâyininin. Adalet Bakanı
mın veya Adalet Bakanının tesiri altında kalan 
gahüdar tarafından yapılmaması lâzım geldiğine 
dair bir muhkem kaziye vardır. Bu, bir Anaya
sa Mahkemesi kararıdır, buna karşı direnmek 
elmas. Biraz evvel burada konuşan Sayın Kü-
rümoğlu'nun birçok fikirlerine iştirak etmekle 
7,„.- '̂..„„ v4„-n~,^/i., 1-c"r1^nden ayrılıyorum. 
~" \ ı!" r \ î ' V esi n ncık bir ka-
ı 1 ı, o ti T ı " i v, ı̂ ^ acibe yap-

1 « i e-1 T .e An y iT i nain düşemez.» 
al ^ V t " levı giderek der-

j ~ z ı ^ ı / T i s r u C ine ^ t il karariy-
e ^ j I r l J a - y\z 'j°giı değiliz.» 

j <* H b ı n \ > ı )^. görülmüş 
,x " ı b ^ < '•^babı muci-

•) •• v e ir k uar. Bir hü-
ı ( v. ^ h ıvada dıır-

- _ ı - rt. c J l a kararı ip-
JL " j ı in T«?TTin ve nakli, 

ı *_ * » \ e Jûaıianınm ve-
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masında tere:xL", 5 +C:T:C1' hık"l-',""n *rc\J^ 
dir. Savcının ten i r^ ta mali1 •1 ^ J 3 ı d k ' .!;-
te huzur ve as" v l / *c. in c - .ek r: 'n en 
unsurdur. «Ad°!?j m d1 s. 1 v i'/" lir » ri«~ı»-\£I 
vakit bunun sebebi -,_ "1- İji. >„k y '* ' . ' ,Ze
bunu söyletmiş*i \ ' d-°ot y?l~ız hd'-k -"^ ' m 
teşekkül etmez. Adale'in v i " ıük::. ;e h ' 'T "-
ten salcılardır. Saym Kc «isy^-i "Oa bar : ; .f!v/-
cılar adale+in unsuru deği'dir. O mkü, sc/r 
bulunmıyan r"d«k2< :c1;sr d3 ol"1 ilir. ZT^-J I I 
Sulh MahV ,e:c i , diyor. ?.s l>:>n. <F-,»I 
adaletin ur, a'r.d'i1 dtnd'ci v?" :<\ :a T „ T -. - ,-
tiraki lası 1 ol'Irğu ye. le o >„Î8+i'<ı ı.r. v 7 "T '\ 
Savcının 1: r 1" ~> m o s: 1J z mr z1 en * i^ r"\ l * ° 
savcının bulur-MPTr- k lire ^ Vkı- 1 '-"t k l : \ 
Hattâ o kadaı ki ; h-^'in ,n— h v \ ^ - -^rV/ me
lerinde bile ^i',-n-ı) ak 1 ı 1,-\ i'/r u!,*k , ." v-
smda savc>mn bıdunr~ iv ^ ı 'n "jı& h k' 
rilemez. Savcı, bir K'.ra ;ıı torjdikLıi . y Y"t 
nakzini istemek suretiyle hallimin oynadığı . j l ' i 
oynar. Binaenaleyh «Savcılık, adaletin unvanı 
değildir.» demek, hakikaten bu-fonksiyonu, sav
cının fonksiyonunu takdir etmemek olur. 

Savcı teminata malik olmıyan bir adaletle 
tahakkuk edemez. Tasavvur edin ki. bir savcı 
muayyen bir dâvayı açıp açmamakta endhe 
içinde ise veyahut bir dâvayı temyiz edip et
memekte tesir altında ise, adalet bulunmaz. 
Bugün memleketimizde Adalet Bakanından za
man zaman şikâyet ediliyor, neden şu dâvalar 
açılmıyor derken esas şikâyet savcıdan değil
dir. Yani savcı sisin nüfuzunuz altındadır. Si
zin tesirinizle su şu şahıslar hakkında dâva anıl
mıyor. Zaman zaman bu dâvaların açılmamasında 
sizin tesiriniz vardır, denilmek isteniyor veya
hut böyle zannediliyor. Miç olmazsa idareyi 
böyle bir endişeden kurtarmak için bu temina
tın verilmesi lâzımdır. Savcıların, ekseriyetinin 
tesir altında kalmıyacağmı kabul ederim. Fa
kat bu, teminat değildir. «Hâkimin teminatı, 
hâkimin vicdanındadır» demek kâfi değildir. 
Hâkim endişe içinde olursa, savcı endiçe içinde 
olursa belki % 80 veya 90 1 mukavemet edebi
lir. Ama % 10 u tesir altında kalırsa teminat 
yoktu. Biz teminatı yalnız onun vicdanında de
ğil, evvelâ mevzuatla bu teminatı vermek mec
buriyeti vardır, bu teminatı vermek lâzımdır. 

Burada komisyon başkanının savcılara te-
nıİTiflt'ypriTmggj^ y.M.mtar 
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s v - ı m v iv~ıimvnJ" r-ı mevkiin hâkimden daha na-
.S: okUı£.ı r ' l^eaa 'eyh, hâkime teminat ve-
eiht de ol fi" r r ^ . i v e yo teminat verilmez, de-
:^"„kd 11" ı 1 - "d: T ,1 aksi bir şey. Diyor ki, 
h I'ıL i?\ i"'1- ^ V d j e t ı i z ele olsa murakabe 
Vyc.r:?]' ic'^de elc " -"7 1 1 bulur. Ama savcı de-
kk :*k"v 1 tojd-mamakta muhtardır, 
i v -z t ^ l ? r i .ene toplamaz. Bir de
lil m>.Vvh r inde isterse takip kararı verir, 
i ° -e - ıs ^~, "C"~v n>Vj/h; nezaketi vardır. 
-"î"i 1.1 r^lı '"V P tei 'hîat vermemek lâzım.» 
™r -1 ^ i n p nıdeınki savcının bu rolü, bu ince-
1" i \.:'--\ rlzk tahkikatlarda icabında delil 
tCi 'V'V --V' v-ım?k",ı -erbesttir. Takip kararı 
v ı " ' vr. .- ı? ' t : ^c^e^ıtir. O halde, böyle bir 

^hsv, '--./.e "~: ' ma^arıckıki savcının hakikaten 
i'slı altı, î-"> 1'"Ima.:-ıasi lâzımdır. Hakikaten te
sir - ' t 1 . ^ \ ı T ?n bir cavcı idareye yaranmak 
:ç/i. Uıs.1 ::-ir. bir k^—^^yi ezmek için onun aley-
h'ne gi"cv cok delil coplar, mahkûm eder, son-
j •• " I Î s -ı„. e „e bile o kadar çektirir ki ada-
> , band 1 - " v v fförür. Veyahut bir kimseyi de 
. ^ : e i"> . c J ^ . delilleri yanlış toplar hattâ 
— 'ijn j T_r. -, , •, S U ç} u gösterir, o da beraet 

^ kurtulur. Binaenaleyh, savcı-
1 id "r î°ıı çoktur. Ama rolü çoktur 

. ^̂  a a tc* nmat vermİ3^elim demek istemi-
__, ,, p- ~ v.yle bir kimseye teminat ver-

r" " > " İU 7cmm rolünün ne kadar çok 
T-_I 1 t t J ade ettikten sonra «Buna te-
ı^ı^a-ü vreJ.iasiiı..^ lâzımdır» demesini anlıya-
madık. 

î î o l r ' o-- oıja^r: t en i a', vermek, Anayasayı 
i h " " k ' b"Vî--'"kdr^. Çünkü, güya Anayasa 
r ved : L . u , J layık ^;»rmemi§, eğer biz 
c{- di r i ' ^ İ T ' a t-:'nhi",t verme yoluna gider-
?r" ; VJ, „ -'".' • " , ı i ""'a"i olur» derler. Bu, ta-
"ir"":r- y r k lir. O '^ ">, ^siıayasa savcıların 
:<"" l " : . / ' " ' " ' ' " kr t:aıi"iat!a mücehhez ol-
.na,?--,_ : "". '/o ülrı:3 "̂ e bı- Anayasanın hük-
r '- .dj - "-> cd j-ı '.ı:aya£i Mahkemesi de bu-
p/5a . J - ' " . ^ .ı-k) t ok üf edilen kurulun bir 
i^ss'sc f, vli'm: J . •: k^/aıı ile sarahaten be
yan etmiştir. Bu itibarla bu karara uymak 
Anayasayı itham değildir. Anayasaya uymak
tır. Bakanın savcıya emir vermesi bir âmir ve 
memur münasebeti değildir. Benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım isalı ettiler, Bakan, savcı
ya emir verir elemekle ancak Bakanı muayyen 

J3ir^v^ıf#€i#--ıi&a^î-e4 
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ilzam eder fakat ondan sonra Bakanın emrinde 
değildir, kendisi i s t ^ j^ i gi~ü I:o" di '"""snr^t" •" 
göre karar verebilir. Binafmabylr i1- ^ u : / " -
da Adliye Vekilinin emri; e g'C-Z cVv? v;v"" 
olsa da deliller topİ3nd*kinn -er.? o ı^n t ı rö'j 
altında değildir, vicdanuıi d! l i ry^ : ' e v e i i 
istiyebilir. Fakat eğor F?-î"ir.iı. n. \ : ı ""+ ıf"~ 
ise, teminatı yoksa orada, da aynı şekilde mah
kûmiyet istemek mecburiyetinde kalır. Bu da 
nizamı ve adaletin tecellisine mâni olur, 

B U ^ J Ar v< ~~'~1" r v v ^ n - ,<nn 
gerek sr\*. I«ı ^ ı< ""m " 2 - ^ , : i i ~ 
riir. B tm^u eT % *•! 1~ci'n "ITI f 

Hayrı !™u T»"r^"in 13 -^T ^•^"•v^"' " ' ^ "• 
maddele*v ^ k^ ** r " , *' ı - " - ĉ  
cüsü r e ^ L . Tc ",eı"i " T1" v ı o *->ıpV , 
aldı. /*rkadacım ^ ^ â «̂ d"1 sc^1-" ' • ıy^^L^jî 
görmec? m, " 'kî?d''""in cv,'"> 
Yani 1 izim A~ V T 1 - 1 " : b n " 
mahzurlar gordu, cemiyet1 mızde neler olduğu -
nu gördü, bu mahzurları önlemek için bu ted
birler gelmiştir. Savcılar için teminat istememi
zin sebebi vardır, hikmeti vücudu vardır, çün
kü, tarihimizde görülmüştür savcı icabında ida
renin istediği bir dâvayı açmadığı veyahut bir 
kararı temyiz ettiği veya etmediğinden yerleri
nin değiştirildiği görülmüştür. Haksız iken kor
ku üzerine dâva açmıştır, bir arkadaşım dedi
ler ki, «hiçbir savcı bu emrin altında kalmaz» 
Evet, etmiyenler bulunabilir ama edenler ol
muştur. îşts biz bu tesir altında kalacak adam
ları da bu endişeden kurtarmak istiyoruz ve 
Anayasamız bunu derpiş etmiştir, bunun için 
getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, savcılara teminat 
verilmesinin faydalarım ve bu teminata malik 
olmamanın mahzurlarını uzun uzadıya izah et
meme lüzum yoktur. Günkü, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım, bunu kâfi derecede izah 
ettiler. O halde şimdi ortada Anayasa Mahkeme
sinin kararı mevcut iken, hâlâ «ben kararın 
metni ile bağlıyım ama esbabı mucibesi ile bağ
lı değilim» denmesi, bile bile bir iptale mahkûm 
bir kararı çıkarmakta direnmektir. Bunun baş
ka mânası yoktur. Anayasa Mahkemesinin bu 
kararı varken, kanunu bizim tefsir etmeye hak
kımız yoktur. Kanunun teşriî tefsiri, Anayasa 
ilo kaldırılmıştır. Kanunların tefsiri yetkisi 
mahkemelere verilmiştir. Bu maddeyi tatbik 

eden mahkeme de Anayasa Mahkemesidir. Ana
yasa Mahkemesi bu kanunu tefsir ediyor, di
yor ki, «ben bu mânada anlıyorum, bu kanun 
mevzuatına göre savcıların tâyin ve nakilleri, 
idarenin tesirinde olmıyacak şekilde, bir kuru
la verilecektir.» Bu böyle olduğu halde bu ka
nunu çıkarmakta direnmek hakikaten bizim için 
iji olmaz. Bu karar bozulursa biz Meclis olarak 
hakikaten şeref kazanmayız. Bizim itibarımız 
haleldar olur, Gelen madde, bu isteneni temin 
etmiyor. Bu kanunu müdafaa edenler ne ister
ler, derler ki, «hakikaten savcının kazai vazife
sinden başka idari vasifeleri de vardır, Savcıyı 
tanımak bakımından Patisleri, Teftiş Dairesi ve
yahut, Ceza İşleri Umum müdürleri, savcıları 
daha iyi anlar, binaenaleyh, iyi savcı seçmekte 
burlarm rolünün bulunması lâzımdır.» Ben, bu
nu kabul ederim, kabul ederim ama münhasıran 
ekseriyetin onlarda bulunmasında İsrar edilme
lini gücüm yettiği kadar kabul etmem. Biraz 
sonra takdim edeceğimin ve Sayın Hayri Mıraı-
cuoğlu ile hazırlamış olduğumuz bir teklifimiz 
var, Biz diyoruz k i Satiri eri Müdürü, Teftiş 
Heyeti Esişi, Ceza İsleri Umum Müdürü gibi 
Bakanlığın dört umum müdürünün bulunduğu 
bir kurul teklif edelim, Yalnız bu kurulda ekse
riyet onlardan değildir. Biliyorsunuz halen bir 
savcılar kurulu vardır. Bunun birinci ve ikinci 
kurulu vardır. İkisinin bir araya gelmesinden 
Yüksek Savcılar Kurulu husule gelir. Yüksek 

Salcılar Kurulunun Başkanı Başsavcıdır. İki 
öumlıuriyet Başsavcısı vardır, ikişer tane de 
Oumburiyet savcısı vardır. Her ikisinde de iki 
AdrOet Bakanlığı mensubu vardır, Zatişleri ve 
Tefriş Heyetinden, Binaenaleyh, bu kurul bir 
başsavcı altı da başsavcı ve ikinci savcı. Dört 
tane de Adalet Bakanlığı müdiranmdan ibaret
tir. Bu kurula verdiğimiz takdirde hem Anaya
sanın ve Anayasa iptal kararının istediği yerine 
gelmiş olur. Neden; çünkü, tâyin ve nakiller 
münhasıran veya ekseriyeti Adalet Bakanlığı 
veya onun tesirinde olan şahıslardan kurtulur. 
Çünkü, ekseriyet savcılarda olur. Diğer taraf
tar. bu Kanunu müdafaa etmek istivan savın ko-

ı -
[ misyondan rica ediyorum; ne istiyorsunuz; isti-
| yorsunus ki, savcıları iyi tanıyan, onların işini 

m ncur ? Ad B ak anlığı mensubu 
i zatlsleri v, s, Bunların da dört kişi olduğu ma

lûm olduğuna göre bu mahzur da önlenmiş ollu-
\ yor. Hattâ biz teklifimizde daha da ileri gidi-

— 50 
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yoruz, kararnameyi Zatisleri Umum Müdürü ha
zırlar, getirir kurula verir, kurul karar verir. 
Yani Adalet Bakanlığı vazifesini Başsavcı ya
par ve Yüksek Kurul tensibeder. Bu kadar uzun 
olan maddeyi çok kısa bir hale ifrağ etmek su
retiyle bütün mahzurları bertaraf etmiş oluyo
ruz. Hem Anayasanın istediği teminat muhafaza 
edilmiş olarak kararı iptalden kurtarıyoruz, 
hem de Adalet Bakanlığının istediği savaların 
iyi seçilmesi, hattâ daha da ileri gidiyoruz, di
yoruz ki, Adalet Bakanlığı verilen kanuni bir 
emri yerine getirmeden bir savcıyı icabında ku- . 
rula ihbar veyahut liyakat göstermiş savcıları 
da yine kurula takdim etsin. Böyle bir yetkiyi 
de veriyoruz. Bu şekilde son söz bu kurulun 
olsun. Vekâletin olmasın diye bir teklif veriyo
ruz. Teklif usun olduğu için okunduğu vakit 
muhtevasının sizi tatmin edeceğine inanıyorum. 
Bu itibarla bu şekilde kabul edilmesini rica edi
yoruz. Eğer buna rağmen sizler her halükârda 
bu şekli ile yani münhasıran Adalet Bakanlığı 
müdiranmm ekseriyette olduğu bir kurulda bu 
kararlar alınır, tâyin ve nakiller yapılır derse
niz, hakikaten ben, bu müdafaanın seviyesine 
iştirak edemiyeceğim. Bile bile iptale mahkûm 
olacak bir kanuna oy vermeye bizi mecbur et
memenizi rica eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ed-:rim, Efendim. 
Müddette ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1364 sıra sayılı tasarının tümü üzerindeki 

müzakereler bittiğine ve maddelere geçildiğine 
göre, maddeler üzerindeki konuşmaların 10 da
kika olarak tahdidini arz ve teklif e deriş. 

Manisa Gaziantep 
Oral Karaosmanoğlu İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Saym Özrnen, 
buyurunuz efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, görüştüğümüz kanun, adliyemizin, 
Adalet Bakanlığımızın ve bütün Türkiye'nin 13- j 
mel bir kanunudur. Bu kanım istediğimiz şekil- i 
de çıkmazsa memleketimiz adalet bakımından s 
istediğimiz seviyeye yükselemez, Onun için, mü- | 
saade buyurursanız, bu önemli kanun üstünde 
hepimiz fikirlerimizi birer birer söyliyelim, say-
gılarum sunarını. —~: 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Önergenin 
aleyhinde konuşma yapılmıştır, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
10 dakika ile takyidedilmesi hususundaki öner
ge kabul edilmiştir efendim, 

Sayın Artukmaç, buyurunuz efendim, 
SADIK ABTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli 

arkadaşlarım, müzakere etmekte olduğu
muz kanunun önemi aşikâr. Bütün 
sözcülerin ittifakla üzerinde durmuş ol
dukları bir cihet de, bu 77 nci mad
denin, savcıların teminatını sağlayıcı nitelikte 
olmadığıdır. Yeni bir metin getirilerek Anayasa 
Mahkemesinin kararının ışığı, altında yeniden 
tedvin edilmesi lâzımgeldiği noktasındadır. Ben
denizde bu fikirdeyim ve bu sebeple bu metnin 
değiştirilmesine düzüm görmekteyim. Ayrıca de
ğerli arkadaşlarımdan birisinin de ifade ettiği 
gibi; bu maddede teşkili, düşünülen, Atama ve 
Nakil Kurulunun kararının Adliye Bakanına 
geldikten sonra icra edilip edilmemesi hususun
da maddede bir sarahat yoktur. Şu duruma gö
re Adalet Bakanı isterse bu. kurulun kararını 
uygulamıyabiiir. Adalet Bakanlığını uygulama 
cihetins sevk edebilmek için bu maddede bir hü
küm konulması ve meselâ; «Kurulun kararını 
15 gün içinde, 20 gün içinde uygulamak zorun
luluğundadır» denmesi lâzım. Bütün bu cihet
leri düşünerek, verilen önergelerin de ışığı al
tında, tetkik edilebilmesi için, bu maddenin ko
misyon tarafından geri alınarak yeniden tedvin 
edilmesi lüzumunu arz ve işaret etmek istiyo
rum, 

Geçici yetkiye taallûk eden 89 ncu maddede 
tatbikatta aksaklıklara meydan verecek hüküm
ler mevcuttur, Bu aksaklıkların giderilmesi için 
bâzı ufak değişikliklerin yapılması zorunlu-
ğu vardır. Meselâ; bu 89 ncu maddenin 2 nci 
fıkrasında «bir yargı çevresinin savcısız kalma
sını gerektiren vefat, hastalık, ilgililerin görev
lerini veya görev yerlerini terk etmeleri gibi 
âcil hallerde hizmetin aksamaması için yetki, 
Adalet Bakanlığınca verilerek en kısa süre içe
risinde Atama ve ITakil Kurulunun oyuna sunu
lur» deniyor. Burada Adalet Bakanlığı geçici 
bir yetki verece!" en kısa bir süre içerisinde ku
rula bilgi verecek. Bu, en kısa sürenin ölçüsü 
nedir, müddeti nedir? Biraz sübjektif mahiyet 
arz etmektedir. Bunun için bunu günle tahdidet-
mekte zaruret vardır. Bu sebeple bu «en kısar 
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süre» yerine meselâ «5 gün içerisinde» demekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. Yine aynı madde
nin 4 ncü fıkrasında «ancak görevi başında bu-
lunmıyan Cumhuriyet savcı veya Cumhuriyet 
savcı yardımcısının usun sürecek bir hastalığı 
bahis konusu ise bu süre uzatılabilir» diyor, 
Uzun sürecek hastalığın tesbiti nasıldır? Bura
da şu madde ^-"""—""A «•«»<* +--1^1— ı^#ı, j ^ ı 
mış oluyor. HasAabv n ^ ı 1 i"vn v ^ 9 Fa^a 1 ! 
ğm bir doktor q ı ^ n d vıbn* ' T 1 V 1 ıı 
rulunun rapc "• ıl° +p,h *dd "^ ]A>-ı ^ y 
Onun için beı * °n •* 1 ı>°ı r n ı ^ ' h " 
t alığın ilerini " i ~ r ı " ^b1?- 1 ^ •• c 
tesbit edilmiş ı h ^ ^ - n - n ko^ulm"-» rır» +h 
kat bakımmd" v T^ r ) ' ^ ^ 1 nn "* 
Nihayet aynı " r ^ r ^ " n f ı 1 7 ^ 1 T 1 

rinci fıkrada T "" ^İ0 " 1 "> " v+ ?vıV "*o 
kanlık hizmeiVı r 7 o" " c1*1 o V no «"l^nl r ı ı 
mesi doğrudan doZ vı -A 1n " B - k ^ 1 ^ n 
yapılır ve bur1-! ^ <• ^ ^ r c p'1 n % \ 4 
aydık süre hiı1 1 ,T7~ ^ ^ i " h V">u v v d ^ 
Burada kurul ı " v ^ >~1 r-» vf ^ r ] n n t r 
Halbuki kur"'' M ı - ı V " " - ^ ^ ^ ^ ! . / ^ 
let Bakanımı «"b L +n\r L

T
0 ı-̂ d ">' -

merkeze alıp ı ? ' ^ « L ^ M ° T T >ı " r . ^ » t 
çalıştırılması r b t "• 1 r •> h ^ ^ n 

ortadan ka.ld 'b ** n ° j -•" ^ ^ i * ı - n-* 
da buna. 6'örc TT ^ ^ r! ,*ı ıVT,n iT-ny-^^ T, 
ği kanısında b 1 n k t - - \ - > T n ' 
tiğim şu 89 : " 7 1 t-ı b ' "• * r-> 
lerimi sııııuyc ^ JT ' ı ı *• u " 1 P ~V 
gılar sunarım 

B A Ş K A N - T pil, 1 - V^ -
Sayın özm^n l r T ^ı *-" 1 

HALİL r ^ - y n v ( " ^ ^ "w ^ r n 
arkadaşlar, SnyT- T-" v - -> ry yT'ik k ->c "« 
leketin en mub T< ^ "• - 1 ->r> ir> "" ı =- "s 
muhterem ar1 ",3 "'l î1"^ " ] ? t?''|»'1a<"bİ0"" — v 
dilerine böyle ^--f n T **> P-, v, 1 t-v ^ 
sunarını, 

Değerli aı ^ + 

ğı için artık ^ t ^ 
neticiler oları J L ^ •> ^ 
buruş, Ve bu ^ 1 ^ 1 ^ -> v 

Senato ola^a! o "" 
ni2, bu kanuı 
rursaıiîz o ks 1 } n ' 

Muhterem ^ 1 

Heyete arz e d T c a *L " ' / i ^ r"-'Tr f ^r 

Bor, î"2 bir saygımız var, cnun vermiş olduğu 
karara ve onun g-österdiği gerekçeye de sonsuz 
bir saygımız var. Yalnız bu demek değil k i ; 
muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin 
kararladı üstünde konuşulamaz. Anayasa Mah
kemesi kararlarının üstünde eleştirmeler yapıla
mam, Böyle bir §&y yoktur, hukukta. Hukuk bir 
3 ^ 7 o ^ ~ İ/^rc t1"^11 ^ lor . gider, çıkmasına 

1 -• *ı Ti 6?vi7 tinde bir damla su. 
B «Moi ^ h r -m «Î v dür. Her fikir hür-

Bıi"eıT° cyh biz hukukçu olarak 
'"> i n 2 

•i+ 

^ a 
Aç. 

1 <ıel'< T C1Z ^ 

m 

* \ ı derini dinleris ona 
ı ve i" T 'PI şimdi Yüce Heye-

r s. Anayasa Mahkemesi-
\* ^ r ri, akla beraber, onun 
, C <w„ il -mete değer olmak-
T i -> 1 i" , o kararı verenler, 
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M. M. ve onu tamamlıyan Yüce Senatonuz, Ka
nunu biz yapacağız, hükümleri biz koyacağız, 
maddeleri biz getireceğiz. Bunu nereden çıkarı
yorum, değerli arkadaşlarım, aynı madde tas
dik ediyor bizi. Bir evvelki madde de böyle bir 
teminat vardı. Geçiştirdik ve Yüksek Hâkimler 
Kurulunun kararını elinize verdik. Ne diyordu 
o madde muhterem arkadaşlar, «Hâkimlik mes
leki» madde 134 «Hâkimlerin nitelikleri, atan
maları, hakları, ödevleri, aylık ve ödenekleri, 
meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev 
yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştiril
mesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması 
ve disiplin cezası verilmesi, görevleri ile ilgili 
suçlarından dolayı soruşturma yapılmasına ve 
yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çı
karılmasını gerektiren suçluluk veya yetersiz
lik halleri ve diğer özlük işleri mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına göre kanunla düzenlenir.» 
Ee.. demek ki, bunlar için de bir kanun yapmı-
mışsınız. Hâkimlerin her türlü özlük işlerini, 
atanmalarını ve yer değiştirmelerini hususi bir 
kanunla çıkarmışsınız. Şu halde sevcıların ka
nununu da hususi bir kanunla çıkaracaksınız ve 
onların teminatını da, 137 nci maddenin işaret 
ettiği veçhile, görevlerindeki teminatı göstere
ceksiniz arkadaşlar, bunun şekli ve şüphesi yok. 
Binaenaleyh Anayasa Mahkemesi, kararını şöy
le yazmış, esbabı mucibesini böyle göstermiş 
bizi bağlamaz. Görevlerinde, görevlerini yapma
larında teminat sağlayıcı hükümleri biz koyaca
ğız. Şimdi endişe ediyor muyuz arkadaşlar? 
Ediyoruz. Neden ediyoruz? Geçmişteki acı hâ
diseler bizi endişeye sevk ediyor. Ama, temenni 
ederim, gönlüm bunu istiyor. 1961 Anayasasın
dan sonra bizi üzecek, sizi üzecek hiçbir hâdise 
olmasın. Benim bütün temennim bu, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları dâhilinde hâkimi, Cum
huriyet savcısı kendisine verilen yetkileri bu 
milletin menfaatine, bu milletin hayrına, millî 
menfaatler uğruna kullansın ve hiçbir hâdise 
olmasın, 

Arkadaşlar, biraz evvel Orhan Kürünıoğlu 
bâzı şeyler söyledi. Kendisine iştirak ediyorum. 
Değerli arkadaşımın sözlerini takdir ediyorum. 
Şayanı şükran fikirler beyan etti, kendisine te
şekkür ederim. Yalnız Salim Hazerdağlı arka
daşım da, hiçbir arkadaşımızın dokunma
dığı, bir endişeyi Yüce Heyetinizin huzura 

na getirdi. Onun bu fikrine iştirak et
memek de mümkün değil. Değerli arkadaş
larım, insanoğlu çiğ süt emmiştir. Bunu yıllar
dan beri burada müdafaa ediyoruz. 1961 sene
sinden beri müdafaa ettik. Bütçelerde Yüksek 
Hâkimler 'Kurulunun niteliklerini vasıflarını, 
yaptıkları işleri, mukaddes vazifelerini birer 
birer anlattık. Yüksek Hâkimler Kurulunun bu 
memleket için, bir emniyet subabı olduğunu an
lattık. Ama onun yanında da bir denetleme (ku
rulunun kurulmasını mutlak olarak zaruri gör
dük. Sedat Çumralı arkadaşımın kulakları çın
lasın, 'benim bu sözlerimi not etti ve öyle zan
nediyorum ki, Yüksek Adalet Bakanlığına bu 
konuda bir kanun teklifi varmış. Denetleme ku
rulu olsun, hâkim olsun, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyesi olsun, B. M. İVE. nin üyesi ol
sun, 'Cumhurbaşkanımız olsun, Sayın Başvekili
miz olsun, insan olduğu müddetçe, hatadan âri 
değildir, arkadaşlarım. Binaenaleyh Yüksek 
Hâkimler 'Kuruluna da bir denetleme kurulu 
lâzımdır. Savcılık makamlarına 'da onları de-
netliyecek bir kurul lâzımdır. Bunu hatırınız
dan hiçbir surette çıkarmayın. Her yerde bu lâ
zım. Şu hale (göre savcıların hu durumlarını 
137 nci maddenin istediği şekilde kodifiye et
meye, kodifikasyon yapmaya mecburuz. Onu 
öyle düzenliyeceğiz ki, Cumhuriyet savcısı hem 
teminat altında olacak hem vazifesini yapar
ken en ufak bir endişe duymıyacak. Ne dedi 
Hazerdağlı Dedi ki, «Bu kurul kararnameyi 
hazırlar getirir Sayın Bakanımıza verir.» 

BAŞKAN — Sayın Özmen, iki dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Peki efendim, 
başüstüne, emredersiniz Sayın Başkanım, bir 
dakikanızı istirham edeyim. 

Biz bugünkü Bakanımızdan 1961 Anayasası
nın teminatı altında olan bakanımızdan Iböyle 
şey beklemeyiz. Bunu hayal dahi etmeyiz, ha
tırımıza dahi getirmeyiz. Ama, arkadaşlarım 
biraz evvel söylediğim gibi, insan oğlu hata
dan âri olmadığına göre ibel'ki bir gün bir siyasi 
bakan gelebilir Hazerdağlı'nın ısöylediği gibi ka
rarname çıkarılmıştır, bu getirdiğiniz kanuna 
göre yetkili heyet tarafından, ama 'Sayın Ba
kanımız da almıştır, sumeninin altına koymuş
tur. Kim Çıkaracak bunu? Hangi kuvvet, hangi 
kudret? Ben ••geleceğim (burada bir önerge vere-
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ceğim yahut Kürümoğlu gelecek (bir önerge ve
recek, Hazerdağlı foir önerge verecek. E, arka
daşlar önerge görüşürüneeye kadar atı alan Üs
küdar'ı geçiyor. 'Hepiniz hatırlarsınız "bir sene
lik sorularımız var şurada. Bir seneden beri 
sorular 'görüşülemiyor. Demek ki, denetleme 
vazifesi her zaman 'her şekilde lâyıkı veçhile 
yapılamıyor. Onun için muhterem arkadaşlarım, 
sizden rica ediyorum, istirham ediyorum, mem
leketin ayakta durması, milletin ayakta durma
sı, sizin yaşamanız, bizim yasamamız, Meclisle
rin yaşaması, Türk milletinin yaşaması, Türk 
adaletinin ayakta serbestçe durması şuradaki 
ibareye bağlıdır. Onun için hâkim de teminat 
altında Cumhuriyet savcısı da teminat altında. 
Yapamadığı gün kanun elinizdedir derhal de
ğiştirirsiniz. Onun için gelin arkadaşlar Anaya
sa Mahkemesinin kararı ve gerekçesi bizi kati
yen bağlamaz. Şu 137 nci maddenin ışığı altın
da bu maddeyi lütfen yeniden tedvin ediniz, 
yeniden alınız, yeniden getiriniz. Biz itimat edi
yor, inanıyoruz bugünkü Bakanlığımıza, 1961 
Anayasamızın ıgetirdiği Hükümetin Bakanlığı
na ve bakanına inanıyoruz, Böj'le bir niyetimiz 
yok, asla hatırımıza dahi gelmiyor, Ama, gelin 
de arkadaşlar 3 tane genel müdürlük mü var o 
3 genel müdürlüğün yanma 5 - 6 tane savcı da
ha koyunuz, daha şüpheden, sekten âri olsun. 
Desinler ki, Bakanlığın 3 memuru var, 'bir müs
teşarı var ama Savcılar Kurulundan da 5 - 6 
tane savcı var. Binaenaleyh ne diyorsanız de
yin ve bu endişeyi üstümüzden atalım. Her hal
de böyle bir teklif var. Sayın Hazerdağlı teklif 
etti, onun desteklemesini ben de istirham ediyo
rum. Kanunu siz çıkaracaksınız, siz yapacaksı
nız; üstünüzde Allah'tan başka hiçbir kuvvet 
yoktur. 

Kepinizi saygılarla selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gündoğan buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Vaz

geçiyorum, 
BAŞKAN — Vargeçtiler, teşekkür ederim, 

efendim. 
Birinci madde üzerindeki müzakereler bit

miş bulunmaktadır. Sayın Komisyon, Sayın Hü
kümet görüşmek istiyorlar mı efendim Sayın 
Komisyon Başkanı, ister oturduğunuz yerden 
istersiniz buraya teşrif ediniz, hangisini tercih 
ederseniz 

10 . 2 . 1970 O : 1 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI EEFET RENDECÎ (Bu rapor için) 
(Samsun) — Sayın Başkan kıymetli arkadaşla
rım, gerek tümü üzerinde, gerek 1 nci madde
nin müazekeresinde arkadaşlarımız fikirler orta
ya attılar. Bunlardan bir kısmı hakkındaki 
görüşleri, komisyondaki müzakerelerin ışığı al
tında. cevaplandırmaya çalışacağım. 

Bunda.il evvel Anayasanın 133, 134 ve 137 
nci maddelerindeki espiriyi ifade etmeme mü
saadelerinizi rica edeceğim: Anayasamızın 133 
ÎICÜ maddesi «Hâkimlerin azlonulamıyaeağını, 
kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaş-
t;.n önce emekliye aynlanıryacaklarını, bir 
ııııhk-senin veya kadronun kaldırılması sebe
biyle de olsa aylıklarından yoksun kılınamıya-
caklarını, meslekten çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı hüküm giymiş olanlarla görevini 
sağlık bakımından yerine getiremiyeoeği kesin 
olarak •anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının 
caiz olmadığına karar verilenler hakkında ka
nundaki istisnalar saklıdır» hükmünü hâkimler 
hakkında koymuş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yine 134 ncü maddesinde Anayasa
mız; hâkimlerin nitelikleri atanmaları, hakla
rı, ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, görevleri veya görev yerlerinin geçi
ci veya sürekli olarak değiştiirlmesi hattâ öz
lük işlerine varıncaya kadar bütün meseleleri 
teferruatıyla hüküm altına almış bulunmakta
dır. 

337 nci maddeye gelince yine Anayasamız 
137 nci maddesinde, arkadaşlarımızın da olku-
dukları, izah ettikleri şekilde; «kanun, Cum
huriyet savcılarının ve kanun sözcülerinin özlük 
işlerinde ve görevlerini yapmalarında teminat 
sağlayıcı hükümler koyar» diye hâkimler hak
kında iki maddede geniş izahatlarda bulunduğu, 
bütün hususiyetlerini teferruatiyle saydığı hal
de savcılara gelince sadece bunlar için «temi
nat sağlayıcı hükümler koyar» ikinci fıkrasında 
da «Cumhuriyet Başsavcısı, Başkamın Sözcüsü 
Askerî Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahkeme
ler hâkimleri hakkındaki hükümlere tabi değil
dir) diye savcıların durumunu Anayasamız 
kesinlikle açıklıkla ortaya koymuş, belirtmiş. 
Hâkimlerin ne suretle teminata sahibolaoakla-
rıııı Anayasa tâyin etmiş, savcıların teminat şek
lini de; kanun yapma yetkisini haiz olanların 

http://Bunda.il
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yani teşriî organların takdirlerine, ölçüsüne bı
rakmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla şunu de
mek istemiyoruz, yani komisyonda müzakereler 
sırasındaki tebellür eden kanaat, arkadaşlarımı
zın izah ettikleri gibi, savcılara teminat verilme
sin diye bir ölçümüz yoktur. Öyle bir ölçünün 
içerisinde değiliz, ama şunu açıklıkla belirt
mek isterim ki, buradaki teminatın ölçüsünü, 
şeklini kanun vâzıının salâhiyetine, takdirine 
teminat olabilecek nitelikte ve teminat kabul 
edilebilecek halleri kanun vâzıının takdir öl
çüleri içerisine bırakmıştır. Aksi halde Ana
yasa, hâkimlerde olduğu gibi, teminatın şekil
lerini sayardı. Ayrıca, bir hususu işaret ede
yim; yine Anayasamızda, Yüksek Savcılar Kuru
lu diye nitelendirilen ve kurulması evvelce mü
zakere ve münakaşa mevzuu yapılan bir mevzu
da Yüksek Savcılar Kurulu yerine Anayasamız 
Yüksek Hâkimler Kurulu -yani Anayasadan 
mukayese suretiyle alınan ifade - Yüksek Hâ
kimler Kurulunun ne suretle kurulacağını Ana
yasa teferruatıyla tâyin etmiş. Ama, yine savcı
lara gelince «bu kanunla düzenlenir)» demiş. 
Eğer hâkimler gibi bir teminatın içerisine gir
miş olsaydı o mânanın içerisinde bir teminat 
istemiş olsaydı Anayasa kendi maddesi içerisin
de savcıların, savcılar kurulunun veya savcıla
rın nasıl olacağı hakkında da hükümler koya
bilirdi. Bunlar olmadığına göre şimdi takdir 
Parlâmentonun, kanun vâzıının yetkisi ölçüsü 
içerisindedir. Yalnız arkadaşlarımızın bu ölçü
yü kullanmadaki terazileri muhtelif şekilde tar
tıyor. Onun için bunu bir ihtilâf olarak ka
bul etmemek lâzım. Şimdi siz o şekilde tâyin 
edersiniz, takdir edersiniz, onu teminat kabul 
edersiniz ama ben bu şekilde bir teminatı, bu 
şekilde bir ölçüyü teminat olarak kabul ede
bilirim. Bu, bir anlayış meselesidir; bu, bir öl
çü meselesidir. 

Şimdi, bu maruzatımdan sonra kısaca savcı
ların durumlardyle ilgili bâzı meselelere de te
mas etmek mecburiyetini duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuatımızda sav
cıları teminat altına alıcı bâzı hükümler mev
cuttur, Meselâ; bu 45 sayılı Kanunda, 89 dan 
80 küsuruncu maddesine kadar muhtelif mad
delerinde beyan edilen bir Yüksek Savcılar Ku
rulu vardır. Bu Yüksek Savcılar Kurulunun 

vazifesi Bakanlıktan ayrıdır. Bakanlıkla hiç
bir alâJkası yoktur. Tamamen Yüksek Savcılar 
Kurulunda Temyiz ve Başsavcılıktan gelen üye
lerden meydana gelen birinci ve ikinci bölüm
leri diye iki kısma ayrılan bir Yüksek Savcılar 
Kurulu mevcuttur. Bu Savcılar Kurulu, sav
cıların meslek© kabulünü, her türlü yükseline 
ve sınıflara ayrılma işlemlerini, kadrolarının 
•dağıtılmasını," savcıların meslekinde kalması
nın caiz olup olmadığını ve ayrıca savcı yar
dımcıları ve savcılar hakkındaki disiplin cezala
rım, savcı yardımcıları ve savcıların gerekti
ğinde işten el çektirilmesini ve 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununa göre hâkimler, bunlar hak
kında disiplin cesasiyle birlikte yer değiştirme 
cezası verine yetkilerine ve salâhiyetlerine sa
hip. Yani bir savcının özlük işleri ve hakkında
ki tahkikat v.s. yönünden savcıları Adliye Ve
kâletinden tamamen ayırmış, müstakil kanun
la kurulmuş bir müesseseye yani savcılardan 
meydana gelen, savcılığın üst kademesine çıkmış 
I?;m?e'erden kurulu bir heyetin eline vermiş
tir, Bu suretle savcıların meslekte kalmaları 
v. 3. gibi teminatları tamamen kanunun temi
natı altındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, simdi bundan baş
ka bir mevzua daha temas edeceğim: Savcıları 
Adliye Vekâletinden tamamen ayırmanın imkâ
nı yok. Yani şimdi bâzı arkadaşlarımızın konuş
malarındaki espiri şöyle: Savcıları da hâkimler 
gibi tamamen müstakil, muhtar müesseseler ha
line getirelim, icra ile, idare ile hiçbir alâkaları 
kalmasın, icranın tesirinden kurtulsunlar. Hat
tâ bir arkadaşımızın kürsüden ifade ettikleri 
gibi «Ne kadar teminat getirirseniz getiriniz bir 
tarafından savcıları tartaklama yabut da tesir 
altında bulunma, gibi bir havaya mâni olamazsı
nız.» diye arkadaşlarımız konuşmalar yaptılar. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi bu kanun ile, 
birinci madde ile getirilen espiri, yahut espiri 
demiyelim de, getirilen şekil savcıların, Yüksek 
Savcılar Kurulunun dışında kalan özlük islerin
den dolayı, gerekli teminatı bir cephesi ile de
ğil; birkaç cephesi ile getirmektedir. Bir tane 
Atama ve Nakil Kurulu vardır. Atama ve Na
kil Kurulu; 4 kişiyi, Adliye Vekâletinden, 3 ki
şinin bir tanesini Başsavcılıktan, 2 tanesini de 
Yargıtaydaıı alarak 7 kişiden meydana geliyor. 
Bu, Adliye Vekâletinde bulunanlar da, aynen 
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diğer Yargıtay Savcıları ve Yargıtay Başsavcı 
yardımcıları gibi, onların teminatına haiz, Müs
teşarlıktan veya Umum Müdürlükten ayrıldık
ları takdirde gidecekleri yer ancak, Başsavcılık 
veya Yargıtay Savcılığı olan kimseler. Başka 
yere atanamazlar. Adliye Vekâleti, Ceza İşleri 
Umum Müdürünü Başsavcı Yardımcılığından, 
Başsavcılıktan "başka bir yere tâyin edemez. Ya
ni coğrafi bakımdan, Ankara'nın dışına çıkması 
İIlUmKUli UÖgiI . JLJ, LfU.UU.OjiI ut ıvujn. uCıi i i ı ıay u ı ı u 

mu? 
İkincisi; bir Umum Müdürün başka yere tâ

yini halinde, vazifesinden alınması halinde Da-
nıştaya giderek o muamelesini iptal ettirme yet
kisi var. Bu da bir teminattır. Ankara'dan ay
rılmamasında coğrafi mânada teminatı da var. 
Bu mânada bir teminatı da var. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, Atama ve Na
kil Kurulu yalnız başına da çalışmıyor. Ne ya
pıyor? 2 senede bir atama ve nakil plânı hasır
lıyor. Atama ve nakil plânı Kurula geliyor, 
Kuruldan kabul edildikten sonra Resmî Gaze
tede ilân ediliyor. Bu, idari karardır, idari ta
sarruftur. Bu kararı beğenmiyen kimseler Da-
nıştaya götürüp bu idari kararı bozdurmak hak
kına sahip. Yani şimdi Atama ve Nakil Kuru
lunun* kararı da kesin değil. Burada bir temi-
natsızlığm içerisinde değil savcı. Burada da te
minatı var. Danıştaya gidebiliyor, ikincisi; 
atama ve nakil plânına göre, tâyin ve nakli çık
tığı takdirde daha kararname çıkmadan «Böyle 
bir durumun var.» diye kendisine tebliğ edili
yor. Buna itiraz ederek iptal ettirme hakkı da 
var. 

Şimdi, bütün bunlar bize göre teminatı ta
mamlayıcı mahiyette görülmektedir. Komisyon 
olarak bu kanaatin içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, savcıları tamamen 
bu işin içinden ayırdığımız zaman bir mahzur 
mütalâa etmek gerekir. Onu da kısaca arz ede
ceğim. Savcıların sadece adlî görevleri yok, 
idari görevleri var, Savcı iııfa.z memurudur. 
Savcı ita âmiridir. Tahakkuk âmiridir. Savcı, 
vilâyetteki bütün adlî memurların üzerinde di
siplini, temin etmek, otoriteyi temin etmek vazi
fesi ile mükelleftir. Savcı, vilâyette, bulunduğu 
yerde idareyi temsil yetkisini ve salâhiyetini ha
izdir. Savcının idare ile alâkasını kestiğiniz sa
man bu hizmetleri kime yaptıracaksınız. Aksi 
takdirde bu teşkilâtın içerisinde yeni bir düzen, 

yeni bir teşkilât kurup. Devlete yeni masraf 
kapıları açmaktan başka bir şey getirmez. O ba
kımdan savcıların bu halde kalması, hem mas
raf bakımından, hem savcıların teminatları ba
kımından da faydalıdır. Sizleri gecenin bu geç 
saatinde fazla üzmemek için konuşmamı kısaca 
arz ediyorum. Biz komisyonda bunları geniş, 
geniş görüştük. Millet Meclisinden gelen met
nin, bu birinci madde şeklinde, aynen kabulünü 
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şekilde kabul edilmesinin faydalı olacağı kanaa
ti ile cümlenize saygılarımı sunarım. (A. P. G-ru-
pundan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, 1 nci madde üzerinde

ki müzakereler bitmiştir, 1 nci madde üzerinde 
önergeler var. Aykırılık sırasına göre okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

Sözlü olarak arz ettiğim nedenlerle 22 Ni
san 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede-
ris. 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Suphi G.ürsoytrak Mucip Ataklı 

Madde İ. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 77 ve 89 ncu maddeleri aşağı
da yazılı olduğu üzere 3Teniden düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet Savcılığı meslekine atanma ve 
nakil : 

Madde 77. — Cumhuriyet Savcıları, Cumhu
riyet Savcı Yardımcıları ve Cumhuriyet Başsav
cı Yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı Başkanlı
ğında bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısı, iki Yar
gıtay Cumhuriyet Savcısı ile dört en kıdemli 

meı sınıra ayrılmış S? tn müteşekkil 
Atanma ve Nakil Kurulu tarafından; 

Aşağıda yamı esaslara g;ore atanır ve nak
ledilirler : • 

Atanma ve Nakil Kurulu üye tamsayısının 
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik ha
linde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tu
tulur. 
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Atanma ve Nakil Kuruluna katılacak Cum
huriyet İkinci Başsavcısı ile, Yargıtay Cumhu
riyet Savcıları 69 ncu maddede gösterilen Yük
sek Savcılar Kuruluna katılmayan Cumhuriyet 
İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet 
Savcıları arasında Yüksek Savcılar Kurulunda 
yapılacak ad çekme ile iki yıl süre ile seçilir. 

Bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısı ile, iki Yar
gıtay Cumhuriyet Savcıları da Atanma ve Na
kil Kurulunun Başsavcılığa mensup üye noksa
nını tamamlamak üzere yedek üye olarak aynı 
usulle tesbit edilir. 

En kıdemli birinci sınıfa ayrılmış savcıların 
görev süresi de iki yıldır ve yeni dönem için mü-
taakip kıdemliler görev alır. 

Atanma ve Nakil Kurulu üyelerinin sürele
ri dolduğunda yerlerine seçilecek üyeler belli 
oluncaya kadar görevleri devam eder. 

Atanma ve Nakil Kurulu Başkanının enge
li halinde Kurula, Kurulun meslekten en kıdem
li üyesi Başkanlık eder, 

Atanma ve nakiller, hizmetin en iyi şekilde 
görülmesini sağlıyacak ilkeleri kapsıyan bir 
atanma ve nakil plânına göre yapılır. Bu ama
cın sağlanmasına engel olmamak şartiyle atan
ma ve nakil esasları adlî kazanın bölgeleri, de
receleri ve bu bölgelerdeki en az hizmet süreleri 
ile ilgililerin sicil ve sair özel durumları gibi 
konularla ilgili objektif kurallar plânla dü
zenlenir. 

Atanma ve nakil plânı, Atanma ve Nakil Ku
rulunca hazırlanarak Resmî Gazetede yayımla
nır. Plânın yürürlük süresi iki yıldır. İkinci 
yılın Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı ola
rak değişiklik yapılması gerekiyorsa, yapılan 
bu değişiklik yoksa plânın iki yıl aynen uygu
lanmasına devam olunacağı, Ocak ayında Resmî 
Gazete ile ilân olunur. Şu kadar ki, yargı çev
relerinin birinin sosyal ve ekonomik şartlarında 
meydana gelen değişiklik sebebiyle derecesinin 
değiştirilmesi veya bir yerdeki yargı teşkilâtı
nın genişletilmesi, yahut değiştirilmesi veya, ye
ni yargı çevreleri meydana getirilmesi hallerin
de plânın adlî kaza bölgelerinde gerekli deği
şiklik her zaman yapılabilir. 

Atanma ve nakil plânının hazırlanmasında 
Atanma ve Nakil Kuruluna, Adalet Bakanlığı 
Zatişleri Müdürü yardım eder. 

Atanma ve nakil işlemleri, Kurulun kararına 
göre, Kurul Başkanı tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, vakitten 
tasarruf gayesi ile okunan bu takriri oylarınıza 
arz edeceğim, önerge üzerinde söz istiyen üye? 
Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir 
efendim. 

İkinci değiştirge önergesini okutuyorum, 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğimiz nedenlerle müzakere 
edilmekte olan metnin birinci maddesinin aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Savcılığı meslekine atama ve 
nakil : 

Madde 77. — Cumhuriyet Savcıları, Cumhu
riyet Savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Baş
savcı yardımcıları Yüksek Savcılar Kurulu ta
rafından, aşağıda yazılı olduğu üzere, alına
cak kesin karar gereğince Adalet Bakanı, Baş
bakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararname
siyle atanır ve nakledilirler. 

Atama ve nakiller hizmetin en iyi şekilde gö
rülmesini sağlıyacak ilkeleri kapsıyan bir ata
ma ve nakil plânına göre yapılır. Bu amacın 
sağlanmasına engel olmamak şartiyle atama ve 
nakil esasları adlî kazanın bölgeleri, dereceleri 
ve bu bölgelerdeki en az hizmet süreleriyle ilgi
lilerin sicil ve sair özel durumları gibi, konu
larla ilgili objektif kurallar plânla düzenle
nir. 

Atama ve nakil plânı birinci fıkrada yazılı 
kurul tarafından hazırlanarak Resmî Gazetede 
yayınlanır. Plânın yürürlük süresi iki yıldır. 
ikinci yılın Aralık ayı içinde plânda hizmetin 
icabı olarak değişiklik yapılması gerekiyorsa 
yapılan bu değişiklik, yoksa plânın iki yıl ay
nen uygulanmasına devam olunacağı, Ocak 
ayında Resmî Gazete ile ilân olunur. Şu kadar 
ki, yargı çevrelerinden birinin sosyal ve ekono
mik şartlarında meydana gelen değişiklik se
bebiyle derecesinin değiştirilmesi veya bir yer
deki yargı teşkilâtının genişletilmesi, yaJhut de
ğiştirilmesi veya yeni yargı çevreleri meydana 
getirilmesi hallerinde plânın adlî kaza bölgele
rinde gerekli değişiklik her zaman yapılabilir. 

Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlüğü 
Kanuna, atama ve nakil plânına uygun olarak 
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hazniıyacağı kararname taslağını incelemek 
üzere Yüksek Savcılar Kuruluna tevdi eder. 

Yüksek Savcılar Kurulu, kararname taslağı
nın incelenmeye hazır olduğunun Bakanlık, 
Zatişleri Genel Müdürlüğünce bildirildiği günü 
takiben üç gün içinde toplanır, inceleme so
nucu ilk toplantı günü- dâhil olmak üzere en 
geç 7 gün içinde Bakanlığa bildirilir. Resmî ta
til günleri bu sürelerin hesabında nazara alın
maz. 

Yüksek Savcılar Kurulu Kararname taslağı
nın kanuna ve atama ve nakil plânına uygun 
olup olmadığını, incelemekle görevlidir. Kurul 
çoğunluğu, incelediği kararname taslağını uy
gun gördüğü takdirde aynen, uygun bulmadık
larını değiştirerek tasdik eder. 

Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının atama 
ve nakillerinde başsavcının inhası göz önünde 
tutulur. 

Adalet Bakanı, çalışrnalariyle emsali arasın
da üstün başarı kaydeden Cumhuriyet Savcıla
rını Yüksek Savcılar Kuruluna tanıtabileceği 
gibi kanuna uygun buyurduklarını yerine ge-
tirmiyen Cumhuriyet Savcılarının yerlerinin de
ğiştirilmesini de kuruldan istiyebilir. 

Geçici yetki : 
Madde 89. — Gerekli hallerde 77 nci madde 

de yazılı kurulun kararı alınarak Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ile, Cumhuriyet başsavcı yar
dımcılarına ve Cumhuriyet savcılarına asli gö
revlerine ilâveten diğer adlî görevleri dahi ge
çici olarak gördürmeye kurul başkanı yetkili
dir. 

Bir yargı çevresinin savcısız kalmasını ge
rektiren ölüm, hastalık, ilgililerin görevlerini 
veya görev yerlerini terk etmeleri gibi acele 
hallerde hizmetin aksamaması içm j^etkili kurul 
başkanınca verilerek en kısa süre içerisinde 
Yüksek Savcılar Kurulunun onayına sunulur. 
Bu şekilde görevlendirilen yetkilinin kurulca 
değiştirilmesi halinde, o yer için kurulun yet
kili kılacağı ilgilinin gelip işe başlamasına ka
dar, önceki yetkilinin yaptığı bütün işlemler ge
çerli sayılır. 

Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde 4 ayden fazla çalış
tırılamazlar. 

Ancak görevi basında bulunmıyan Cumhu
riyet savcı veya Cumhuriyet Savcı yardımcısı-
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nm usun sürecek bir hastalığı bahis konusu ise 
bu süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların, gerektiğinde 
Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlen
dirilmesi Yüksek Savcılar Kurulunun tasvibi 
alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca yapılır 
ve bunlar hakkında üçüncü fıkrada dört aylık 
süre hükmü uygulanmaz. 

Ağrı Tekirdağ 
Salih Türkmen Hayri Mumcuoğîu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir, efendim. 

HAYEİ MUMÖÜOĞLÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkanım, grup a cim a yerimden kısa bir 
mâruzâtta bulunmama müsaadenizi istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, oylama sı
rasında söz vermeme imkân yoktur, ikinci mad
denin başında satıâlinize söz vermek imkânı 
hâsıl olacaktır, efendim. 

HAYEİ MUMCÜOĞLÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, büyük bir partiye şeref verecek 
olan tekliflerimizin kabulünü reddettiniz. O 
itibarla biz müzakereye devam edemiyoruz. Yü
ce Senatoyu terk ediyoruz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, büyük parti kendi şerefi ile övünmektedir. 
Başkasının şeref vermesine ihtiyacı yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı olarak ko
nuşmalarınızı bekledim. Ben de tarihi zabıtlara 
geçmesi için arz edecektim. Her iddiamızın ka
naatimizce doğru olması mümkündür. Fakat 
aksi ihtimalle yanlış olması da mümkündür. Söz 
hürriyeti bu sebepten dolayı mukaddestir. Bi
naenaleyh, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü arkadaşınım kendi kanaatlerini, mutlak 
hakikat olarak telâkki edip bu teklife oy vermi-
yen, diğer büyük bir grup a atfetmiş oldukları 
sözleri, tarih önünde, icapsıs görüyorum ve höy-
lecG de tescil ettiriyorum, efendim. 

Verilmiş takrirler var, okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1S34 sayılı tasarının 
1 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 
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«Atama ve yer değiştirme kurulu kara

rının kesinleşmesinden sonra 15 gün içinde ka
rarnameyi uygulamakla sorunludur.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Yüksek Hâkimler 

Kurulu Kanununun 89 ncıı maddesi 2 nci fık
rasının 5 nci satırındaki; «... en kısa süre...» 
deyimi yerine «5 gün» deyiminin konulmasını, 
şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN —- Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Komis
yon katılıyor mu acaba? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve komisyon? 
Katılmıyorlar. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiştir. 

Bir dakika rica ve tesbit edeyim. Sayın Ko
misyon ve sayın Hükümet tasarısının aynen ka
bulünü Yüce Heyetinizden istirham ettikleri 
için kendilerine sual sorulmamıştır. İkaz etti
niz, bundan sonra sorarım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Yüksek Hâkimler 

Kurulu Kanununun 89 ncıı maddesinin 4 ncü 
fıkrasının 3 ncü satırındaki, «...sürecek bir...» 
kelimelerinin fıkra metninden çıkarılmasını ve 
yerine, «...süreceği sağlık kurulunca tesbit edil
miş...» deyiminin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Sayın komisyon ve Hükümet?... 
Katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen- arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 89 ncıı 
maddesinin son fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Sayın Hükümet ve sayın ko
misyon?... Katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesindeki «nakil» kelimesi Arapça olup, 
Öztürkçe karşılığı bulunduğundan, maddedeki 
«Nakil» kelimesi çıkarılarak yerine «Yer değiş
tirme» kelimesinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — önerge üzerinde sos istiyen sa
yın üye?... Yok. 

Sayın Hükümet ve komisyon?... Katılmıyor
lar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir 
efendim. 

1 nci maddeyi, müzakereye başladığımız za
man okuttuğum şekli ile, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci mad
de okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 90 ve 95 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Adaylık : 
Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 

adaylığa kabul etmek, hâkim ve savcılık mes
leklerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına 
kadar geçen süre içinde yetiştirmek, hakla
rında disiplin cezası uygulamak, adaylığa son 
vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet 
Bakanlığına aittir. 

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

ikinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edi
lenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 
suretiyle tesbit olunur. Bunlardan hâkimlik 
meslekine ayrılanlar ad çekmeleri ve atanma
ları Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Sav
cılık meslekine, ayrılanlar ise Adalet Bakanlık 
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ğınca ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararı 
ile atanırlar. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veva sav
cılık mesleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve savcılık meslek
lerinden bakanlık hizmetlerine alınanlar. Ada
let Bakanının veya kendilerinin istekleri üzeri
ne Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mes
leki içinde veya 77 nci madde gereğince savcı
lık meslekinde bir göreve, bakanlık hizmetlerin
de iktisabettikleri haklar nazara alınmak su
retiyle atanabilirler. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is-
tiyen saym üye? Yok,. 

İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... İkinci madde kabul 
edilmiştir. 

G-eçici madde 1. — Bu kanunun 1 nci mad
desi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desi gereğince hazırlanacak ilk atama ve nakil 
plânı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç iki ay içinde yürürlüğe konur ve 
yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın Aralık 
ayı sonuna kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
istiyen saym üye?... Yok. Geçici 1 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
söz istiyen saym üye? Yok. Geçici ikinci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
I yın üye?... Y'ok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I Madde 4, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
I yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
j rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
I mistir efendim. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim efendim. 

Muhterem senatörler, çalışma günlerimizle 
ilgili bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Saym Kayalar, C, H. P. adına imza ko-
1 yan arkadaşımızın ismini okuyamadık, lütfe

der misiniz? 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Saym Gün-

I doğan, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
* Bütçe müzakerelerinin yorgunluğu sebebiy

le 11 ve 12 Şubat günleri toplanılmamasını arz 
I ve teklif ederiz. 
| C. Senatosu A. P. C. Senatosu C. H. P. 
! Grup Başkanı Grup Başkan V. 
I Şeref Kayalar Fikret Gündoğan 

| BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
j saym üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
I kabul edilmiştir. 
| Böylece 11 ve 12 Şubat günlerinde toplantı 
İ yapılmıyacaktır. Bu tarihlerden sonra ilk top-
| lantı günümüz 17 Şubat 1970 Salı gününe te-
i sadüf eder, 18 Çarşamba, 19 Perşembe günleri-
İ nin ele bayrama tesadüf etmeleri hasebiyle 

42 nci Birleşimi 24 Şubat 1970 Salı günü saat 
I 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum, efen-
I dini. 

Kapanma saati : 21,07 

* B — * • 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'm, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Em
niyet Müdürlüklerine dair, yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 
(7/630). 

16 . 1 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, yazılı olarak İçişleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

1. İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Emniyet 
Müdürlüğü kadro ve unvanını kazanmış kaç me
mur vardır? Bunlardan : 

a) Emniyet Genel Müdürlüğündeki Emniyet 
müdürlerinin mevcudu nedir? 

b) Hangi illerimizde birden fazla Emniyet 
Müdürlüğü kadro ve unvanı ile memur bulun
maktadır? 

c) Polis müfettişi olarak görevlendirilen 
Emniyet müdürlerinin adedi? 

d) Emniyet müdürlüğü kadro ve unvanını 
almış müdürler. 

(1) Kaç tanesi Hukuk Fakültesi mezunu, 
(2) Kaç tanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

mezunu, 
(3) Kaç tanesi Polis Enstitüsü mezunu, 
(4) Kaç tanesi diğer fakülte veya okal me

zunu, olduklaruımm açıklanması? 

2. Polis Enstitüsünün öğrenici kaynakları 
nedir? 

3. Polis Enstitüsü yüksek öğrenim veren bir 
okul mudur? Yüksek okul ise hangi kanuna 
dayanmaktadır ? 

4. Enstitünün tahsil süresi kaç yıldır? 
5. Polis Enstitüsü öğretim üyelerinin özel

likleri? 
a) Devamlı kadrolarda ki öğretim üyeleri

nin tahsil durumları? 

b) Ek g"örev olarak dışardan temin edilen 
öğretim üyelerinin tahsil durumları ve esas gö
revleri nedir 

6. Polis Enstitüsü mezunlarının yükselme 
kademeleri nelerdir? Bu kademelere yükselme 
süreleri kaçar yıldır? 

7. Polis Enstitüsünün statüsünü tâyin eden 
kanun ve yönetmelik nelerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : Sicil Ds. 

23578 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 16 . 1 . 1970 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü 10220 - 6018 7/630 sayılı yazınız. 

Tabiî Senatör Sayın Sezai 0,Kan tarafından 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulmuş 
olan yazılı soru önergesindeki soruların cevabı 
sırasiyle aşağıya yazılmıştır. 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü kuruluşunda 
Emniyet Müdürlüğü kadro ve unvanını kazanmış 
(Emniyet Müdürlüğü sıfatını ihraz etmiş olan) 
374 kişi vardır. 

a) Bunlardan 110 adedi, Merkez Teşkilâtın
da çeşitli birimlerde çalıştırılmaktadır. 

b) Halen; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Ço
rum, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, 
Hatay, İçel, Kocaeli, Kayseri, Kırklareli, Kon
ya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Trab
zon, Urfa ve Zonguldak illerinde birden fazla 
Emniyet Müdürü istihdam olunmaktadır. 

c) Emniyet Müdürlüğü kadro ve unvaniyle 
polis müfettişliğinde (8) kişi görevlendirilmiş
tir. 

d) Emniyet Müdürlüğü kadro ve unvanını 
almış olanlardan; 

59 u Hukuk Fakültesi mezunu, 
26 sı Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, 

215 i Polis Enstütüsü mezunu, 
74 ü de diğer fakülte ve yüksek okullar 

mezunudur. 

2. Ankara Polis Enstitüsünün öğrenci kay
nağı Polis Koleji mezunları ile lise mezunu po
lis memurlarından ibarettir. 
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3 - 4. Ankara Polis Enstitüsü üç yıl süreli 
bir Yüksek Okuldur. 

5. Polis Enstitüsüne öğretim üyesi olarak 
tâyin olunacaklarda, 8 . 8 . 1961 tarihli ve 343 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre hazırlan
mış olan Polis Enstitüsü, Koleji ve okulları kad
rolarına tâyin edileceklerin vasıf, ehliyet ve ter
fi şart ve usûlleri hakkındaki Tüzüğün 2, 3, 4 
ve 5 nci maddelerinde yazılı nitelikler aranır. 

6. Polis Enstitüsünden mezun olanlar, ko
miser muavinliğine tâyin olunurlar. Kıdemdeki 
sıra esasına göre komiserlik, başkomiserlik, Em
niyet Amirliği ve Emniyet Müdürlüğü sınıfları
na yükselirler. Bir sınıftan, bir üst sınıfa terfi 
müddeti kanunlarımıza göre (3) yıldır. Kadro 

durumuna ve ihtiyaca binaen bu müddet dolma
dan sınıf yükselmeleri yapılabilir. 

7. Polis Enstitüsü statüsünü, 3201 sayılr 
Emniyet Teşkilât Kanununun 18 nci maddesi, 
8 . 8 . 1961 tarihli ve 343 sayılı Kanuna göre çı
kartılan Tüzük, Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
Terbiye Dairesi Kurulunun 25 . 6 . 1962 gvaa. ve 
175 sayılı Karan ile onaylanan Yönetmelik 
17 . 3 . 1945 gmı ve 3/10987 sayılı Ankara Polis 
Enstitüsü ve Polis Okulları Tüzüğü tâyin etmiş
tir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 

• • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

42 NCt BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1970 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi 
Ömer Uouzal'm, Orman idaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat oztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağllyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarkcalı'nın, Ayvalık'ta Sarmısakh mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/535) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim iŞrketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü. Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 neü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı karan. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran özkaya'nm, iller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar-

I 1ar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiye nönergesi (10/32) 

I v 
I İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
| İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 

| Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
I huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo-
| nu raporu (Millet Meclisi 1/108; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1041) (S. Sayısı : 1364) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 2 .1970) 

...>. >&< • « « • • • • 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/108; C. Senatosu 1/1041) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 1) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 489 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 1 . 1970 tarihli 24 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 19, 24 . 12 . 1969; 9, 12 . 1 . 1970 tarihli 17, 19, 23 ve 24 ncü birleşimlerinde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 1) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 3 . 2 . 1970 

Esas No. : 1/1041 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 Ocak 1970 tarihli 24 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı .maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı Millet Meclisi Başkanlığının 13 Ocak 1970 tarihli ve 489 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 2 ve 3 Şubat 1970 tarihli birleşimlerinde Hü
kümet adına Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, savcılık meslekinde bulunanların naklen atanmaları ile bu mesleke yeniden girecek
lerin atanmalarında uygulanmakta olan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesi ile 45 

1364 
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sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince, Anayasa
nın 137 nci maddesine aykırı görülerek 18 Aralık 1967 tarihli ve 1966/31 esas, 1967/45 karar 
sayılı kararı ile ve 367 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki Cumhuriyet savcılarına geçici olarak 
ek adlî görevler A^erilmesinde Adalet Bakanına yetki tanıyan hüküm ile 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun geçici yetki ile ilgili 89 ncu maddesinin de 29 Haziran 1969 tarihli ve 
1969/9-38 sayılı Kararı ile iptaline karar veril iniş bulunduğundan hâsıl olan hoşluğun doldurul
ması ve yeni getirilen hükümlerle ilgili olarak 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde atama ve nakil işlemlerinin bir diğerine bağlı tasarruflar bulundu
ğu cihetle iptal olunan, her iki hususa ait 2556 sayılı Kanunun 63 ncü ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddeleri yerine bu defa tek bir madde tanzim edildiği ve 
savcılık meslekinde bulunanların özel durumlardaki atanmalarına imkân veren hükümlerin 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda yer aldığı göz önünde tutularak, bu maddenin de 
45 sayılı Kanunda yer almasının tercih edildiği ve Anayasamızın 137 nci maddesi, kanunun 
Cumhuriyet savcıları için özlük işlerinde ve görevleri yapmada teminat sağlayıcı hükümler ge
tirmesini emrettiği halde, teminatın kapsamını açıklamamış olduğundan, bunun sadece Cum
huriyet Savcılığı görevini gereği gibi yerine getirmeye imkân veren hükümler olarak düşünmek 
icabedeceği ve nitekim Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde de bu noktadan hareket edi
lerek «Anayasanın öngördüğü teminat, onların görevlerini, siyasi güc sahiplerinin etkisi altın
da olmak kaygusuna düşmeksizin, 'belli hukuk kuralları uyarınca yapmalarını sağlıyacak 'bir hu
kukî durum» olmalıdır, 'dendiği ve (bunun sağlanmasının da ilgili organın atama ve nakil işleimle-
rinde keyfî tasarruflarda bulunmasını önliyeeek, önceden belli ve objektif ikurallarm tesibit edil
miş olması ile mümkün olacağına işaret edildiğinden tasarı hazırlanırken Anayasanın 137 nci mad
desinde bahse konu teminatın kapsamı göz önünde tutularak, bunun zedelen memesi esasından ha
reket olunduğu belirtilmektedir. 

Gerçekten, Anayasamızın yargı ile İlgili üçüncü bölümünü incelediğimiz takdirde gürülürki. 
Hâkimlerle Cumhuriyet Savcılarına ait hükümler birlikte ele alınmamış, ayrı ayrı tedvin edilmiş
tir. !Savcılarm, mahkemenin bir rüknü olduğu emsi. onlara ait hükümlerin ide yargı bölümüne 
alınmasına âmil »olmuş lise de, hâkimlerden ayrılmış ve müstakil bir madde 'de savcılardan (bahse
dilmiştir. Anayasa koyucusu savcılık hizmetinin özelliğini ve Cumhuriyet savcılarının teşkilât 
içerisindeki durumunu düşünerek onları hâkimler? uygulanacak hükümlerin dışında bırakmış ve 
savcıların özlük hakları üzerinde tasarruf edecek organı ve uygulanacak hükümleri, hâkimlerde 
olduğu gibi teıslbit etmemiş, mevcut müessesenin hâkimlerde olduğu gibi kaldırılıp yerine yenisi
nin ikamesine ait esasları 'bünyesine almamıştır. Sadece özlük haklarına ve görevlerinin gereği 
gibi yapılmasını sağlıyacak teminat hükümlerinin getirilmesini yasa koyucuya bırakmıştır. 

Anayasa, savcılık mesleki mensuplarından sadece Cumhuriyet Başsavcısını ayırmış ve 137 nci 
maddenin ikinci fıkrasında onun emsali hâkimler hakkındaki hükümlere tabi olacağını belirttiği 
halde, diğer savcılar liçiiıı hâkimlerin tabi olacağı hükümlere bir atıf yapılmamıştır. 

Buraîda savcılık müessesesinin ve savcıların yargı organı içerisinde hukukî durumunu belirt
mek ve onların hâkimlerden farklı bulunduğunu kalbul etmek gerekir. Hâkimler karar yerinde 
dir. Tarafsızdır. Savcılar iddia yemindedir. Bir bakıma taraf durumundadır. Nitekim Alman
ya'da savcı, Devletin müdafii (Staatsanwalt) ; avukat hakkın müdafii (Rechtsonv^al) tâbiri ile 
ifade edilir. Fransa'da da savcı bizde olduğu gibi Cumhuriyetin genel savunucusu olarak ifade 
edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak da Alman ve Fransız Anayasaları hâkimlere ait hükümleri ihtiva ettiği 
halde savcılara dair her hangi bir hüküm taşımamaktadır. İtalyan Anayasasının 157 nci madde
sinin son fıkrasında ise «Savcılık makamlarının adalet teşkilât kanunlarının kendileri hakkında 
tesis ettiği teminat hükümlerinden faydalanacak liri hükmü» mevcudolup. bizim Anayasamızın 
137 nci maddesine benzer hüviyettedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1364) 
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Federal Almanya Cumhuriyetinde savcılar, memur sayılmaktadır. Hattâ Alman mahkemeler 

teşkilât kanununun 148 nci maddesi «Federal başsavcı ve federal savcılar memurdur» hükmünü 
taşımakta ancak ayrıcalıklara da sahip bulunduklarından diğer memurlardan farklı bulunmakta
dırlar. Bunun sonucu olarak da özel teminat hükümlerinden yararlanmaktadırlar. Yine Alman Hâ
kimler Kanununun 122 nci maddesinde savcı olacaklarda, hâkimlerde aranacak niteliklerin bulun
ması gerektiğine işaret edilmiş Alman Mahkemeler Teşkilât Kanununun 151 nci maddesinde ise 
sözü edilenlerin hâkimlik görevini ifa edemiyecekleri ve hâkimler üzerinde bir nezaret hakkı bu
lunmadığı belirtilmek suretiyle hâkim veya savcı olmakta aynı vasıf ve şartların aranmasına kar
şılık hâkim veya savcı olduktan sonra bu görevlerle ilgili fonksiyonlar bakımından tabi olacakları 
statünün ayrı bulunduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Bu nedenlerle Cumhuriyet savcısının görevinin özelliği onun sadece kazai yolda kamu görevi 
ifa eden bir kamu personeli olmaması, idari görevlerinin mevcudiyeti, hattâ ifa ettiği kamu göre
vini yerine getirirken kanunlardan doğan idareye bağlılığı, idare ile olan münasebetleri sebebiyle, 
onun özlük işlerinin bir parçası olan atama ve nakil işlemlerinde de mutlak surette bağımsız kala-
mıyacağı düşüncesi hâkim olarak tasarının hazırlanmasında 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun sistem ve düzenine bağlı kalındığı gerekçede belirtilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinin, 3, 4 ve 5 numaralı bencilerinde, Cumhuriyet savcı
larının görevleri icabı Adalet Bakanına bağlı bulundukları kabul edilmiş olup bu husus gördük
leri hizmetin ve hizmeti düzenliydi kanun ile kuralların tabiî bir sonucu olduğundan vazgeçilemi-
yecek bir husus olarak tesıbit edilmiştir. Bu bağlılığın Anayasanın 137 nci maddesindeki teminat
la teklifin, bakanın atama ve maikil işlemlerindeki yetkisinin sınırlandırılması ile mümkün olacağı 
kaibnl edildiği cihetle hâikimlerde olduğu gibi müstakil ve yeni müesseseler kurülntasmia mesağ 
görül em ediğinden objektif kuralları taşıyan bir atama ve nakil plânının yapılması tasarıda tercih 
edilmiştir. 

25 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu incelendiği takdirde gö
rülür ki bu kanunla Anayasanın hâlkimler için emrettiği müesseseler kurulurken savcılar için 137 
nci maddede yer alan hükümler getirilmekle yetinirmiştir. 

özlük halkkı, sadece atama ve nakilden ibaret olmayıp izin, emeklilik, terfi, kadro alma gibi çe
şitli konuları kapsadığından, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 80 noi maiddesinıde 
Cumhuriyet savcılarının kadrolarının daraltılması veya kaldırılması sebeplerine müstenidolsa bile 
maaş ve ödeneklerinden yoksun kılmamıyaciakları, bakanlık emrine almamıyacalkları, yaş haddi 
ve maluliyet hali dışımda kendileri tarafından istenmedikçe eimeikliye sevk olunamıyacakları, 89 
n<cu maddede hizmetin ifa edilmesi için zaruri bir tedbir olan yetki hükümlerimin dalhi muayyen 
kayıt ve şartlarla uygulanabileceği gibi hükümler Cumhuriyet savcılarına özlük hakları bakımın
dan tanınmış teminatlardır. Sözü edilenlerin terfii, inzibati ceza, kadro almaları, mesleke kabulleri, 
meslekte kalmalarının caiz olup olmadığının t es biti ve işten el çektirilin el eri gibi konular da ye
ni kurulan Yükselk Savcılar Kuruluna verilmiş görevlerdendir. 

Teminat altıma alınmış bulunan bu özlük haklarından atama ve nakil işlerinde de aynı kanu
nun 77 nci maddesiyle sağlanan teminatın Anayasa Mahkemesince yetersiz görülmesi üzerine bu 
defa tasarı ile atama ve nakil plânına bağlanma esası getirilmiş bulunmaktadır. 

Atama ve nakil işlemlerinde teminattan bahsedildiğinde, bir kimsenin bulunduğu yerden başka 
bir yere nakli veya bir göreve ilik defa atanması esnasında arzu ettiği şeklin gerçekleşmesinin ica-
bedeceği anlamı çıkartılmamalıdır. Anayasa hâkimlere dahi coğrafi teminat tanımamıştır ki bu hu
sus Anayasa Mahkemesinin 4 Aralık 1966 tarihli ve 81/40 sayılı Kararının gerekçesinde açıkça ifa
de edilmiştir. 

Savcılar için üzlük haklarının bu dalında d& teminat, kendilerine uygulanacak hükümleri önce
den bilmeleri ve bunların objektif - eşit kurallar olmalarına bağlıdır. 

Plânın herşeyden evvel hizmetin iyi şekilde görülmesini hedef tutacağı, bunun dışında ata
ma ve nakil esasları adlî kazanın bölgeleri, bölgelerin dereceleri, hizmet süreleri, ilgililerin sicil 
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ve sair özel durumları konuları da düzenliyeceği kanunda belirtilmiş bulunduğundan, atama ve 
nakil kurulunun hazııiıyacağı plânda bu kurulun hangi objektif kıstaslarla bağlı olacağı önceden 
tesbit edilmiş ve uygulamaya mecbur kılınmış olması, ilgililerin görevlerini ifada huzur içinde 
ve her türlü kaygıdan azade hareket edebilmelerini sağiıyacaktır. 

Atama ve nakil kurulu, iptal olunan 77 nci maddedeki Müdürler Kurulundan farklı olarak 
Yüksek Hâkimler (Kurulu Kanununun savcıların terfi, disiplin işlemleri gibi özlük işlerinde ka
bul ettiği hükümlere uygun şekilde Bakanlık Yüksek îSavcılar Kurulunun birlikte çalışması 
esasına göre, Yüksek Savcılar Kurulu ve Bakanlık elemanlarından teşkil ettirilmiş ve istişari bir 
kurul olmaktan çıkartılmıştır. 

Kurul, Adalet Bakanlığı müsteşarının başkanlığında bir Cumhuriyet ikinci savcısı, iki Yargı
tay Cumhuriyet savcısı ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza (İşleri ve Zatişleri Genel müdür
lerinin katılmasından meydana gelen bir birinci sınıf savcılar topluluğudur. Kurul üye tam sa
yısının çoğunluğu ile toplanacak ve çoğunluğun kararı Adalet Bakanının tanzim edeceği karar
name için esas teşkil edecektir. 

Kurulda görev alan Başsavcılık elemanları dışındaki üyeleri Adalet Bakanlığında üst kademe
de görev alanlar olması ve Adalet Bakanlığı mensuplarının kanunlar uyarınca sahiboldukları hak
lar nedeniyle idari murakabe zinciri içinde Adalet Bakanının mutlak murakabe ve tasarrufların
da çekinecek durumda olmıyacaklardır. 

Sözü edilenler idari görevi ifa ederken 45 sayılı Kanunun geçici 6 ve 80 nci maddelerindeki 
hükümlerden yararlanmaktadırlar. Ezcümle, 65 yaşından önce emekliye sevk olunamaz ve ba
kanlık emrine alınamazlar. Bu kişiler ayrıca kanunların verdiği yetki ile savcıların terfi, disip
lin işlemi ile ilgili kurullarda üyelik yaparak diğer özlük işleri hakkında da karar vermekte
dirler. 

Bu teminatlı kurulun objektif ölçülerle düzenlenmiş atama ve nakil plânlarına uygun olarak 
yapacağı tasarrufların her halde Anayasanın 114 ncü maddesi uyarınca kazai denetime tabi ola
cağı ve bunun da ayrı bir teminat teşkil edeceği açıktır. 

Yürürlükte olan mevzuat uyarınca savcılık meslekinde bulunanların bütün özlük işlerinin ta
kibi, zamanında yerine getirilmesi, bunlarla ilgili sicil, gizli sicil ve dosyaların tutulması, hasta
lıkları halinde tedavileri, akçalı işlerinin görülmesi, kadrolarının zamanında mahalline gönderilme
si, her türlü taleplerinin tesbit ve karşılanması î;ibi doğrudan şahıslarına ilişik konular dışında, 
mahkemelerin kurulması, kaldırılması, genişletil)nesi, kadrolarının takviyesi, münhallerinin tesbi-
ti, doldurulması işlerinin takibi, istatistik bilgilerinin derlenmesi gibi hizmetin takibi ve icapları
nın tesbit ve bilinmesi işleri ile uğraşan bakanlık zatişleri genel müdürlüğünün tesbit edilen ata
ma ve nakil plânına uygun olarak ve bağlı kalınarak hizmetin icabını yerine getirmesi ve gerek
li elemanları tesbit edip seçmesi, hizmetin lâyık (dana tevdi edilmesi hususunda malik olduğu im
kânlar nazara alınarak kararname taslağının hazırlanması görevi, kurulun tabiî üyesi olan ve sav
cılar kurulunda birinci bölüme ve genel kurula katılan zatişleri genel müdürünün idaresindeki 
genel müdürlüğe bırakılmıştır. Bu genel müdürlüğün görevi, elindeki imkânlardan faydalanarak 
atama ve nakil kuruluna uygun ve ona bağlı bir şekilde hizmetin aksamadan ifasını tesbit etmek 
işleminden ibarettir. 

Hazırlanacak taslak, atama ve nakil kurulunca incelenerek, uygun bulunduğu takdirde Adalet 
Bakanı tarafından müşterek bir kararname ile yürürlüğe konacaktır. Kurul taslaktaki birkaç ta
sarrufun veya tamamının kanuna ve atama ve nakil plânına aykırı bulunduğunu kararlaştırdığı 
takdirde, Adalet Bakanı bu tasarrufların kanuna, atama ve nakil plânına uygunluğunu ileri sürüp 
gerekçede göstererek bir kere daha incelenmesini kuruldan istiyebilecektir. Kurulun bu haldeki 
kararı kesin olacaktır. 

Anayasanın 105 nci maddesi gereğince Adalet Bakanı murakabesine tabi bulunduğu organlara 
karşı sorumlu tutulabilmesi için teşkilâtını tanımak, gerektiğinde ve zamanında tedbir alabile
cek veya aldırabilecek yetkilere sahibolmak mecburiyetindedir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 
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iptal kararının gerekçesinde, Bakanın, hakkında işlem yapılmasını istiyeeeği savcılar için tarafsız 
bir kurula başvuracağı hususunun kabul edilmiş bulunduğu tasarının gerekçesinde ifade edilmek
tedir. 

Gerçekten, Anayasa Mahkemesi C. U. M. K. nun 148 nci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu 
yolunda açılan bir dâva sebebiyle, bu maddenin Anayasaya aykırı olmadığını 22 Eylül 1964 tarih
li ve 140/62 sayılı kararı ile kabul etmiştir. Bu maddenin Anayasaya uygunluğunu izah eden ka
rarın gerekçesinin 2 numaralı bendinde «... Anayasanın 7 nci ve 132 nci maddelerine göre bağım
sızlık, hâkimler ve mahkemeler içindir. 132 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmünce mahekmelere ve 
hâkimlere emir ve talimat verilemez, genelge gönderilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz; hal
buki Cumhuriyet Savcısı hâkim değildir kaldı ki, Cumhuriyet Savcısı Adalet Bakanının emriyle 
açtığı dâvaida... Adalet Bakanı yürütme organının temsilcisi olarak adalet cihazının işlemesini ve 
siyasi sorumluluğunu taşımaktadır ve savcıların da görev bakımından yürütme organı ile ilişki
leri vardır... Nitekim 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 80 ve 89 ncu maddelerinde 
Cumhuriyet Savcıları için lüzumlu teminat sağlayıcı hükümler getirilmiştir... Gerçekten Anayasa 
savcıları yargıçla bir tutmamış, yargıçları bağımsız saydığı halde savcılara istiklâl vermemiştir...» 
şeklindeki görüşl'er yer almıştır. 

Yeniden düzenlenen 89 ncu maddenin tedvin sebebi, savcılara asli görevleri dışında diğer ka-
zai görevleri ifa ettirmeye yetkili Adalet Bakanının bu yetkisinin Anayasa Mahkemesince Anaya
saya aykırı görülerek iptal edilmesidir. Tasarının gerekçesinde Anayas'a Mahkemesinin iptal ka
rarının gerekçesinin henüz yayınlanmamış olduğu ancak iptal kararının Bakanın atama yetkisinin 
evvelce iptal edilmiş bulunması nedeniyle asli görev veremediği kimseye geçici görev de veremi-
yeceği 'esasına dayandırıldığı ifade edilmiştir. 

Bu itibarla, 367 sayılı Kanundaki hüküm ile 45 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi hükmü birleş
tirilerek tasarı ile 89 ncu madde yeniden düzenlenmiş ve 77 nci madde ile getirilen sisteme bağlı 
kalınarak Bakanın geçici yetki vermeden önce, bu konuda da atama ve nakil kurulundan karar 
alması zorunluluğu öngörülmüştür. 

Metindeki «gerektiğinde» tâbiri ile ifade edildiği üzere geçici yetki vermenin hal ve zamanı, 
hizmetin ic ab ettirdiği hal ve zamandır. Geçici yetki ile ifa edilecek hizmet muayyen bir yargı çev
resinin münhal olması; her hangi bir sebeple geçici olarak açılması halleri yanında, bir savcının ifa 
ettiği asli görevinden veya görev mahallinden uzaklaştırılması da hizmet icabındandır. 

Zira hakkında şikâyet sebebiyle soruşturma yapılan bir savcının yargı çevresinde bulunması 
soruşturmanın selâmeti bakımından mahzurlu olabileceği gibi, vatandaşın adalete güvenini sars
mamak, görevlinin emniyetini sağlamak bakımlarından da yargı çevresinden uzaklaştırılması zo-
runluğu, idari soruşturmanın gerektirdiği bir tedbirin neticesi veya usulü dairesinde verilmiş bir 
disiplin cezasının hemen uygulanmasının icabı olarak geçici yetki müessesesinin, kullanılması 
halleri de hizmetin icabı sayılır. 

İşte bu müessesenin işletilmesinde objektif hareket edilmediği yolunda hâsıl olabilecek te
reddütlere yer verilmemesini temin etmek üzere yetkilendirme işleminden önce atama ve nakil 
kurulundan karar alınması öngörülmüştür. 

Bu halin istisnası, maddenin 2 nci fıkrasında açıklanmış olup, atama ve nakil kurulunun tatil, 
fiilî imkânsızlık gibi her hangi bir sebeple hemen toplanamaması halinde bir yargı çevresinin sav-
cısız kalmasının doğurabileceği sakıncaları gidermek ve hizmeti aksatmamak için, kurulun kara
rını bilâhara almak üzere, Bakanlığın geçici yetki verebilmesine imkân tanınmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki, Bakanlık hizmetlerinde geçici yetki ile görevlendirilecek savcılar 
için kurul kararı alınmamasına dair hüküm, yürürlükte bulunan 45 sayılı Kanunun 94 ncü mad
desine paraleldir. Adalet Bakanının Bakanlıkta görevlendireceği hâkim ve savcıları usulü daire
sinde doğrudan doğruya atayabilmek yetkisine sahip bulunması sebebiyle geçici yetkide de aynı 
usule yer verilmiştir. 
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45 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan ilk iki fıkrası muhafaza edilmiş sadece son fıkra, > ye

niden ilâve edilmiştir. Bu fıkra ile uygulamada stajlarını bitiren ve 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun i5457 sayılı Kanunla değişik 15 nci maddesi gereğince yardımcılık sınıflarında görev almaya 
hak kazanan hâkim adaylarını kur'a ile tâyin edilen görev yerlerinin tesbiti işlemi kanunda 
açıklanmış atama mercileri sarahaten gösterilmiştir. 

Hâkim adayları, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bir göreve atanarak fiilen işe başlamaları
na kadar aday statüsüne tabi oldukları cihetle, ilgili bölümlerce savcılık meslekine ayrılan hâ
kim adaylarının ilk atanmalarının 77 nci maddedeki usule bağlı kalmadan, atama tarihindeki 
münhal görevlere - bunlar da atama ve nakil plânında tesbit edilecek bölgelerdeki yargı çevreleri 
olacaktır - kur'a çekmelerinden sonra doğrudan Adalet Bakanlığınca yapılması mümkün oldu
ğundan bu yolda hüküm getirilmiştir. Evvelce kararnamenin tanzim ve onayına ait şeklî işlemle 
ilgili hüküm, iptal edilmiş olan 2556 sayılı Hâkimlar Kanununun 63 ncü maddesinde yer almış idi. 
İptal sonucunda hâsıl olan boşluk, ilâve edilen bu fıkra ile doldurulmuş ve adayların atanmalarının 
şeklî hükmü getirilmiştir. 

45 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi gereğince Bakanlık hizmetlerine atanmış bulunan hâkim v^ 
savcıların bu hizmetlerinden Adalet Bakanının yahut kendi istekleri üzerine ayrılmaları halinde ye
niden atanacakları hâkimlik ve savcılık mesleklerine atanma şekli 92 nci maddede düzenlenmiştir. 
Ancak, burada savcılık meslekine atanacakların doğrudan doğruya Adalet Bakanı tarafından 
atanmasını gerektiren hüküm tasarı ile düzenlenen 45 sayılı Kanunun 77 nci maddesine uygun 
hale getirilmiş ve böylece 77 ve 95 nci maddeler arasında bir paralellik sağlanmıştır. 

Arz edilen hususları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, geçici 1, geçici 2, 8 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da 

aynen kabul edilmiştir. 
III - Cumhuriyet savcılarının atanmalarına imkân veren hükmün iptalinden sonra bunun yerini 

dolduracak yeni kanun çıkarılıncaya kadar hizmetin ifasını imkân dâhiline sokan ve Cumhuriyet 
savcılarını geçici olarak görevlendirmeye Adaleı Bakanını yetkili kılan 367 sayılı Kanunun ve 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 89 ncu maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş bulunması ve iptal hükmünün 23 Aralık 1969 tarihinde yürürlüğe girdiği nazara alındığında 
her hangi bir sebeple savcısız kalan kaza çevrelerinde hizmet durduğundan savcılık hizmetlerinin 
gerek idari ve gerekse kazai fonksiyonları bakınımdan önemli mahzurlarla karşı karşıya bulunul
maktadır. Bu nedenle tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulması da ^kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
R. Rendeci 

Gaziantep 
İ. T. Kutlar 

Kâtip 
Tokat 

Tümüne muhalifim, 
muhalefetime ait şerh 

eklidir. 
Z. Betil 

Rize 
O. M. Agun 

İmzada bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Tümüne muhalifim. 
Söz hakkım saklıdır. 

M. Ataklı 

Balıkesir 
Ar. Demirci 

Sakarya 
M. Tığlı 

Bitlis 
Birinci maddeye 

muhalifim. 
O. Kürümoğlu 

Tekirdağ 
Tümüne muhalifim. 
Söz hakkım mahfuz. 

//. Mumcuoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 
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Muhalefet şerhi 

1. Hâkime lâzım olan teminat savcı 'için de zaruridir. Haksız hükümle, haksız itham arasında 
bir bakıma fark yoktur. 

Adalet Bakanının emrinde savcılık anlayışı modern hukuk kavramı ile bağdaşamaz. Yürüt
menin görevi olaya adaletin el koyması ile sona erer. Bu itibarla savcıları yürütmeye bağlı tut
makla görevden gelen bir zaruret yoktur. 

Anayasanın 137 nci maddesi de savcılık müessesesinde idari görüşü kabul etmemektedir. Bu 
itibarla savcılık teminatı yargı içinde görevleriyle orantılı ve zorunlu bir teminat olmak durumun
dadır. 

2. Teminat bir şeye karşıdır. Karşıtı olmıyana teminat denilemez. Devlet nazariyatında temi
nat çeşitli karşıtlara göredir. Adalet bakımından teminat yürütme organı karşısında anlamlıdır. 

Yürütme organı karşısında teminat sağlanmamış ise ve bilhassa iptal edilen hükümde olduğu gibi 
idari erkândan müteşekkil kurul yetkili sayılmış ise, temlinat sağlanamamış teminata karşı 
gelinmiştir. Şimdiye kadar arz ettiğim esaslardan anlaşılacağı üzere Anayasa yapıcısının amacı 
(Savcılık) ı yargı mekanizmasının bir parçası haline getirmek, yürütme görevinin tesiir alanı içinde 
bırakmaktır. 

\ Anayasa tasarısı gerekçesinde takip olunan gaye budur. Teminatlı bir hukukî statü yaratıl
mak gerekmektedir. 

Anayasanın 137 nci maddesinin koyduğu teminatın gayesi görevliyi siyasi güc sahiplerinin 
etkisinden uzak tutabilmektir. 

0 halde Anayasanın görevlerinin özelliğine göre savcılar için öngördüğü teminat, onların görev
lerini, siyasi güc sahiplerinin etkisi1 altında olmak kaygısına düşmeksizin belli hukuk kuralları 
uyarınca yapmalarını sağlıyacak bir hukukî durum olacaktır. 

3. Bu hale göre Anayasanın savcılar için lüzum gördüğü bu teminat, atanma ve nakillerin 
ancak tarafsız bir kurul tarafından yapılması ve yürütmenin bu işlemlerde etkisiz bırakılması ile 
sağlanabilir. 

Bu bakımdan, gerek Millet Meclisinde kabul edilen Hükümet teklifi, gerek Cumhuriyet Sena
tosu Adalet ve Anayasa Komisyonunun kabul ettiği tasarı savcılalra düşünülen teminatı sağlama
makta ve Anayasa Mahkemesinin bozma gerekçesine uymamaktadır. Bu nedenlerden ötürü kanun 
tasarısına muhalifim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Muhalefet şerhi 

Anayasamız, dengeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. Bu ilkeye ıgöre yasama ve yürütme or
ganları, yargı organının ıgörev ve yetkisine hiçbir şekilde mlüdalhale ve tesir edemezler. 

Gene Anayasamıza igöre yarlgı yetkisi, (bağımsız •mahkeriMer tarafından kullanılır. Görev ve yet
kileri (bakımından 'Cumhuriyet 'savcılarını 'da, (bağımsız mahkemelerin Ibölünımez ve ayrılmaz ıbirer 
unsuru 'olarak ka'bul etmek (gerekir. 

137 nci maddenin 'tedvinindeki amaç 2 dir : 
1 - Cumhuriyet 'savcılarının bağımsız mahkemelerin bölünmez ve ayrılmaz (birer unsuru halinde 

kalmalarını sağlamak, 
II - Ouımihuriyet (savcılarını' yürütme organının müdahale ve tesir satası dışımda (bulundurmak. 
Millet Meclisi tarafından kaibul olunan Hükümet tasarısı metni, Ibu 'amacı [gerçekleştirecek nite

likte değildir. Çünkü : 
1. 43u "metinle kurulan '7 kişilik kuruldan 4 ü ; Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu 'Başkanı, Cem 

İşleri Genel Müdürü- -rm iZflitişilerT <feniRT-̂ M'ii<iri!rıii>1 ny ren ^ ^ ^ 1 ^ - 1 ^ ^ ^ ^ ^ , tmafoıyıaff ^ şa/hf di 
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dukları hiyerarşi Ibakımından Adalet Bakanı ile ihtilâfa düşerek çalışamazlar. Görev yaparken Ba
kanın etkisi altında kalmak demektir. 

i2. Anayasa 'Mahkemesinin iptali ettiği hükümdeki kurul, (bakanlık müsteşarının 'başkanlığı al
tında Ibakanılık genel müdürlerinden kurulu bir kurul idi. Yeni metne göre kurulan 7 kişilik ku
rulun 4 üyesi, yeni karar alma çoğunluğuna sahibolacak sayıdaki üyesi aynı kimselerden terekkü-
ibetmektedir. Bir kurulun ibütün üyelerinin Adalet Bakanının etkisi altında »görev yapmaları ve (bum
dan doğacak sakınca ile 7 kişilik bir kurulun 4 üyesinin yeni karar alma çoğunluğuna sahiibola-
eak sayıdaki üyesinin Adalet Bakanının 'etkisi altında görev yapmaları ve 'bundan doğacak sakınca 
arasında îhiçbir fark yoktur. 

Sonuç 
öörülüyor ki, katoül edilen metin de iptal olunan metin igiibi, Cumhuriyet; savcılarını yürütme 

organının 'müdahale ve tesir sahası dışında (bulundurmaya yeterli değildir. Yeterli ibir metin hazır
lanması reyindeyim ve ibu nedenle kaibul edilen metne muhalifim. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddele

rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 ve 89 ncu (maddeleri 
aşağıda, yazıllı olduğu üzere yeniden düzenlen
miştir. 

Cumhuriyet savcılığı meslekine atama ve na
kil : 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yadımcılan ve Cumhuriyet Başsav
cı yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Başsav
cısı, iki Yargıtay Cumhuriyet savcısı ile Bakan
lık Teftiş1 Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel 
Müdürü ve Zatişleri Genel Müdüründen mü
teşekkil atama1 ve nakil kurulunca aşağıda ya
zılı 'olduğu üzere alınacak kesin karar gere
ğince Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaş
kanının ortak kararnamesi ile atanır ve nakle
dilir. 

Atama ve nakil kurulu üye tamsayısının ço
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda1 eşitlik ha
linde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tu
tulur. 

Atama ve nakil kuruluna katılacak Cum
huriyet İkinci Başsavcısı ile, Yargıtay Cumhu-

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

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

değiştirilmesine dair Ikanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1364) 
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Millet Meclisinim kabul ettiği metin 

ray et savcıları 69 ncu (maddede gösterilen Yük
sek Savcılar Kuruluna katılmıyan Cumhuriyet 
İkindi başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet 
savcıları arasından Yüksek Savcılar Kurulun
da yapılacak ad çekme üzierine ilki yıil süre ile 
seçilirler. Bir Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı ile, 
iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da atama ve 
nakil kurulunun Başsavcılığa mensup üye nok
sanını tamamlamak üzere yedek üye olarak 
aynı -usulle tesbit edilir. 

Başsavcılığa mensup atama ve nakil kurulu 
üyelerinin süreleri dolduğunda yerlerine seçile
cek yeni üyeler belli oluncaya kadar görevleri 

devam eder. 
Atama ve Nakil Kurulu Başkanın engeli ha

linde kurula, Kurul Üyesi Cumhuriyet İkinci 
Başsavcısı ve her ikisinin engeli halinde Kuru
lun meslekte en kıdemli üyesi Başkanlık eder. 

Atama ve nakiller hizmettin en ,1yi şekilde gö
rülmesini sağlıyacak ilkeleri 'kapsıyan bür ^atama 
ve nakil plânına göre yapılır. Bu amacın sağlan-
masma engel olmamak şartiyle atama ve nakil 
esasları adlî kazanın bölgeleri, dereceleri ve bu 
'bölgelerdeki en az 'hizmet 'siüreleri ile ilgililerin 
sicil ve sair özel durumları ıgi'bi konularla ilgili 
objektif kurallar plânla düzenlenir. 

Atama rve niakil plânı, atama ve nakil kuru
lunca 'hazırlanarak Resmî ıG-azetede yayımlanır. 
Plânın yürürlük -süresi iki yıldır. İkinci yılın' 
Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı olarak 
değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılan bu de
ğişiklik, yoksa plânın iki yıl aynen uygulanma
sına devam olunacağı, Ocak ayında Resmî Ga
zete ile ilân olunur. Şu (kadar ki, yargı çevrele
rinden ibirinin sosyal veya ekonomik Şartlarında 
meydana 'gelen değişiklik sefbebiyle derecesinin 
değiştirilmesi veya bir yerdeki yargı teşkilâtının 
genişletilmesi, yaihut değiştirilmesi veya yeni 
yargı çevreleri meydana getirilmesi ihallerinde 
plânın adlî kaza bölgelerinde ıgerekli değişiklik 
her zaman yapılalbilir. 

Adalet Bakanlığı Za t i le r i 'G-enel Müdürlüğü 
kanuna, atama ve nakil plânına uygun olarak 
ha'zırlıyacağı kararname taslağım incelemek 
üzere atama ve nakil kuruluma tevdi eder. 

Atama ve nakil kurulu, kararname taslağı-
nm incelenmeye hazar olduğunun fiafeaaaJbfe Za-

Anayasa ve Adaiiet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

tişleri 'G-enel Müdürlüğünce bildirildiği ıgünü ta
kiben 3 :gün içinde toplanır. İncelenme sonucu ilk 
toplantı günü dâhil olmak 'üzere en vgeç 7 gün 
içinde Bakanlığa bildirilir. Resmî tatil ıgünleri 
bu sürelerin hesabında nazara alınmaz. 

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

Adalet Bakanı kurulun (görüşünü uygun -bu
lursa taslakta Ibu yolda değişiklik yaptırır. Uy
gun görülmiyen hususlar Bakanın ibu konudaki 
görüşü ile birlikte atama ve nakil kuruluna inti
kal ettirilir. 

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

Atama ve Nakil Kurulu B'a'kanın (görüşünü 
kanuna ve Atama ve Nakil plânına uygun bul
madığı sonucuna varırsa yeni görüşünü karara 
bağlar. 

Atama ve Nakil Kurulunun Ibu (kararı kesin 
olup, kararname taslağının son şeklini almasın
da esas tutulur. 

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

Geçici yetki : 

Madde 89. — Gerekli hallerde 77 nci mad
dede yazılı kurulun ka ran alınarak 'Cumhuriyet 
savcı yardımeılan ile 'Cumihuriyet Başsavcı yar-
dıımcılannıa ve Cumihuriyet s/avcılarına asli ıgö-
revlerine ilâveten diğer adlî ıgörevleri dahi ge
çici olarak if a ettirmeye Adalet Bakanlığı yetki
lidir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1364) 
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•Bir yargı çevresinin savcışız kalmasını ge
rektiren vefat, hastabkjilgililerin görevlerini 
veya görev yerlerini terk etmeleri gibi âcil 
hallerde hizmetin aksam'amsı için yetki Adalet 
Bakanlığımca verilerek en kısa süre içerisinde 
Atama ve Nakil Kurulunıun onayına sunulur. Bu 
şekilde 'görevlendirilen yetkilinin Kurulca de
ğiştirilmesi halinde, o yer için Kurulun yetkili 
kılacağı ilgilinin gelip işe Ibaşlam'asına kadar, 
önceki yetkilinin yaptığı 'bütün işlemler geçerli 
sayılır. 

Kendi yargı ıçevreleri dışında geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla ça-
lıştınlamaz0.ar. 

Ancak görevi Ibaşında Ibulunmıyan Cumhuri
yet savcı veya Cumlhuriyet savcı yardımcısının 
uzun sürecek Ibir hastalığı 'bahis konusu ise bu 
süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların, gerekti
ğinde Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak (gö
revlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Ba
kanlığımca yapılır ve bunlar hakkında üçüncü 
fıkradaki dört aylık süre hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 90 ve 95 nci maddeleri aşaw 
gıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Adaylık : 

Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 
adaylığa kabul etmek, hâkim ve savcılık mes
leklerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına 
kadar geçen süre içinde yetiştirmek, hakla
rında disiplin cezası uygulamak, adaylığa son 
vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet 
Bakanlığına aittir. 

Yardımcılık sınıfına geçeceklerün istekleri, 
adaylık devresinde görülen istidatları ve teşki
lâtım ihtiyacı göz önünde tutularak hâkimlik ve 
savcılık mselekleriinden hangisine alınacakları,, 
Yüksıek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulla
rının ilgili bölümleri arasında bdirlifkte kaırarlaş-
tırılır. 

İkinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edİK 
lenle'rin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 
suretiyle tesfait olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 2. — Millet (Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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meslekine ayrılanların ad çekmeleri ve atanma
ları Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Sav
cılık meslekine ayrılanlar ise Adalet Bakanlı
ğınca ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, Baş
bakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile 
atanırlar. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya savcı
lık mesleklerine geçme : 

Madde 95. —• Hâkimlik ve savcılık meslek
lerinden bakanlık hizmetlerine almanlar, Ada
let Bakanının veya kendilerinin istekleri üzeri
ne Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mes
leki (içinde veya 77 nci madde gereğince savcı
lık meslekinde bir göreve, bakanlık hizmetlerin
de iktisab et tikleri haklar nazara alınmak su-' 
•retiyle atanabilirler. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci 
maddesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desi gereğince teşekkül edecek olan atama ve 
nakil kurulunun Cumhuriyet Bssaveılığma 
/mensup asil ve yedek üyelerinin seçimi, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği günden itibaren en 
geç 15 gün içerisinde yapılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Anayasa ve Aalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
nıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

»>-«-<< 
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