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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir üyesi Ömer Ucuzal'ın, Adlî Tıp 
müessesesinin bugünkü durumu hakkındaki 
gündem dışı demecine Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan cevap verdi. 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca, Personel Ka
nunundaki bazı aksaklıklar ve uygulamadaki 
yanlışlıkların memurlar arasında meydana ge
tirdiği huzursuzluklara dair gündem dışı bir de
meçte bulundu. 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm, Elbistan, Af
şin, Göksün ve Andırın ilçelerinde nohut mah
sulüne arız olan hastalık hakkındaki gündem 
dışı demecine Tarım Bakanı ilyas Karaöz; 

izmir Üyesi Mümin Kırlı'nın, izmir'de «Ata
türk Ormanı» alanı içinde kurulmak istenen 
«Kurtuluş ve Zafer Âbidesi» nin Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümüne yetiştirilebilmesi için Hü
kümetin de ilgi göstermesi ve, 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm aşırı 
cereyanlarla ilgili olarak düzenlenen brifingle
rin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de veril
mesi konularındaki gündem dışı demeçlerine 
de Devlet Bakanı İsmail Arar cevap verdiler. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı da, bu Birle
şimde gündem dışı demeçte bulunan Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal ile Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'ya cevap veren bir demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Rıfkı Danışman'a Devlet Bakanı 
Doğan Kitaph'nın vekillik etmesinin uygun gö

rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri hakkındaki Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının gö
rev süresinin 27 . 7 . 1972 tarihine kadar uza
tılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

Kontenjan Üyesi Tayfur Sökmen'e, hasta
lığına binaen bir ay izin verilmesine, 

Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 
alan Kontenjan Üyesi Tayfur Sökmen'e ödene
ğinin verilmesine ve, 

Erzurum üyesi Osman AlihocagiTe de maze
retine binaen bir ay izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkereleri kabul olundu. 

8 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısının red
dine mütedair olan Bütçe ve Plan Komisyonu 
raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
açık oya sunuldu ise de, oylamanın Birleşim so
nunda açıklanan sonucuna göre çoğunluğun ol
madığı ve oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

10/42, 10/43 10/45 numaralı araştırma 
önergeleri önerge sahipleri ve ilgili bakan
ların; 

10/2 numaralı araştırma önergesi de ilgili 
bakanın, 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Şenel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı ve, 
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Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Tiirk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu G-enel Kuru
lunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı kararlarının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
ye Dilekçe Karma Komisyonu raporları da ilgili 
komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeni ile gelecek birleşime bı
rakıldı. 

20 . 6 . 1972 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/10) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Antep çıbanına dair yazılı 
soru soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/56) 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Yatılı bölge özel eğitime muhtaç ço

cuklara mahsus okullarda döner sermaye kurul
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/473; Cum
huriyet Senatosu 1/85) (Malî ve İktisadî iş
ler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyonla
rına) (Müddet : 10'ar gün.) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileş
tirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısının, Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/659; Cumhuriyet Senatosu î/86) (Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : l'er hafta.) 

3. — Askerî Yargıtay kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/613; Cumhuriyet Senatosu 1/87) (Anaya
sa ve Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün.) 

Teklif 
4. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 

Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden 

muaf tutulmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/559; Cumhuriyet Senatosu 2/20) (Malî ve İk
tisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 
(Müddet : 15'er gün.) 

Raporlar 
5. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka

nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/589; 
Cumhuriyet Senatosu 1/80) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1972) 

6. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (Millet Mec
lisi : 2/176; Cumhuriyet Senatosu : 2/19) (S. 
Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Mucip Atakh'nın, bir malî 
yolsuzluk olayına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sayın Mucip Ataklı, bir malî yolsuzluk 
olayının açıklanması sadedinde gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ataklı, konuşmanızın kısa 
olmasını rica edeceğim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Kısa bir süre içerisinde Genel Kurulumuza 
büyük bir malî yolsuzluk hakkındaki vaki mü
racaatı açıklamak ve Hükümetimizden gerek
li tedbirleri almasını dilemek üzers söz almış 
bulunuyorum. 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci
leri adına gönderilmiş olan bir mektup almış 
bulunuyorum. Muhterem Heyetinize arz edece
ğim bu mektubun benzerlerinin Sayın Başbaka
na ve parti başkanlarına da gönderilmiş oldu
ğu, mektupta beyan edilmektedir. İhbar niteli
ğindeki bu mektubu bilgilerinize sunduktan 
sonra sayın Hükümetimize taleplerimi arz ede
ceğim. Mektup şu : 

«Çok kıymetli Sayın Başbakanımız, 
Büyük bir malî yolsuzluk olayım sizlerin te

miz ellerinize iletmekle şeref ve huzur duyarız. 
1. Bu yolsuzluklar Müteahhit Reşit Şahin 

tarafından Hazineye 10 milyonlarca zarar ve 
yolsuzluklara, kendisine ve kendisi ile işbirliği 
yapan yüksek makam mensuplarına büyük öl
çüde menfaatler sağladığını ve sağladığı hak
sız kazançlarla memlekete, millete büyük ölçü
de maddî ve manevî kötülükler yaptığını içi
miz sızlayarak öğrenmiş bulunuyoruz. Adı ge

çen şahıs müteahhit kisvesi altında Devletin 
paralarını soymaktadır. Kendisi halen iflâs et
tiği halde taahhüdü altında bulunan istanbul' 
daki Beyoğlu Osman Bey işçi Sigortalan Has
tanesi, İzmir'deki Konak İşçi Sigortaları işhan 
tesisleri inşaatı, Ankara ve istanbul'da Merdi-
venköy Devlet Malzeme Ofisi inşaatlarından 
dolayı kontrol teşkilâtı ile anlaşarak işbirliği 
yaparak akla hayale gelmeyen işlerin parasını 
işler yapılmış gibi göstererek her ay milyonlar 
tutarındaki yolsuz ve hayalî istihkaklarla bü
yük ölçüde paralar çekerek yurt dışına kaçır-
dığmı gayet yakmen biliyoruz. Buna karşı Dev
letin eli kolu bağlı kalması bizleri hayrete ve 
dehşete düşürmektedir. 

2. idarelerden aldığı işleri ihaleden önce 
organize ederek gayet düşük fiyat ve avantaj
larla kendi üzerine ihalesini sağlamaktadır. Sa
dece Beyoğlu hastane inşaatı ihale safhasından 
önce resmî makamlara 1 milyon 600 bin lira 
rüşvet vermiştir. Diğerleri de aynı şekilde ce
reyan etmiştir. Bu işleri yapacak ve noksansız 
teslim edecek çok ciddî ve kabiliyetli şirket ha
lindeki büyük firmalar varken, iflâs halindeki, 
hiçbir malî yeteneği ve itibarı olmayan ve ay
nı zamanda teknik hiçbir yeteneği bulunmayan 
ilkokul mezunu, müteahhitlikten başka hiçbir 
hüviyeti bulunmayan Reşit Şahin ismindeki do
landırıcı bu müteahhide büyük çaptaki işlerin 
tevdi edilmesi çok şayanı dikkattir; ki bu şa
hıs 1951 yılma kadar 10 bin liradan yukarı iş 
yapmazken ve 1960 yılına kadar her biri 5 
milyonu geçen bir ihaleye giremediği ve alama
dığı halde, son olarak 60 - 70 milyonluk işler 
buna emanet edilmiş ve dolayısıyle büyük Ölçü-
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de yolsuzluklar meydana gelmiştir. Müteahhit 
Reşit Şahin hayatında doğru dürüst bir İş yap
mamış ve aldığı işlerin hiç birisini de noksan
sız ve pürüzsüz olarak teslim edememiş olduğu 
ve eski işlerde ne kadar kiril işler ve yolsuzluk
lar çevirdiği; iller Bankasında Tortum inşaatı, 
Et ve Balık Kurumu, Çimento Sanayii, Bayın
dırlık Bakanlığı, Sümerbank, Devlet Malzeme 
Ofisi ve saireden aldığı işler tek tek incelensin, 
ne kadar yolsuzluklar olduğu derhal açığa ka
vuşabilir. 

3. Beyoğlu Osnıanbey işçi Sigortaları has
tane inşaatında teknik şartnamede olduğundan, 
röntgen odasının kurşun levhalarla kaplanması 
şartı olmasına rağmen, bunları yapmamış, fa
kat yapılmışcasma idareden parasını almıştır. 
Hürriyet Gazetesinin de kamuoyuna duyurmuş 
olduğu bu olayın üzerinde önemle duracağınıza 
güveniyorum. 

4. istanbul Ticaret Mahkemesinden hâkim
lere para yedirerek iflâs yerine, konkordato ka
rarı alan bu şahıs, bu mazereti dolayısıyle halen 
inşaatı devam etmekte olan izmir Konak tesis
leri inşaatını, işçi Sigortaları Kurumu emanet 
usulüyle kendisine yaptırdığı halde, her ay 
muntazaman Reşit Şahin adına istihkak tanzi-
miyle sanki müteahhit para sarf etmiş gibicesi-
ne kontrol teşkilâtıyle anlaşma neticesi çalış
mayan işçiler için hayalî isim uydurularak ka
barık miktarda tanzim edilen istihkaklardan 
dolayı, Reşit Şahin her ay muntazaman 300 ilâ 
400 bin lira idareden fazla para çekmektedir, 

5. Adı geçen Reşit Şahin, 1960 yılından 
sonra Hazineye vergi olarak tek kuruş verme
miştir. Bu cihetleri de detaya inmeksizin belir
tiyoruz. Çünkü, bunların hepside Maliyede biri
ken tomar tomar dosyalarda meydandadır. Ge-
rek bu şahıs Reşit Şahin, gerekse işbirlikçileri
nin hiç birisiyle de işimiz bulunmadığı gibi, bu 
yazdıklarımızı bir iftira ve düşmanlık eserinden 
dolayı da yazmıyoruz. Amacımız tamamen kay
bolan, yolsuzluğa uğrayan milyonların göz gö
re göre heder olmaması içindir. 

6. Reşit Şahin'in Ankara'da Yenişehir özel 
İdare 502 hesapta, Yeğenbey Vergi Dairesi Do
ğan Bey 253 hesapta kayıtlı apartman ve işha-
niyle, İstanbul'da Beşiktaş Özel idareye bağlı 
Nişantaşı 8333 ve 826 hesap numaralarından 
kayıtlı apartmanları için de on seneden beri 

bina vergisi ödemeyerek, her sene zamanaşımına 
uğratmaktadır. 

7. Reşit Şahin'in, isviçre bankalarında ya
tırılmış büyük ölçüde parası olup, devamlı 
yurt dışına döviz kaçırmaktadır. 

8. Ayrıca, Adıyaman, Malatya illerinden 
getirttiği hamafyonları izmir veya istanbul'da 
baz morfin haline getirip yurt dışına kaçıran 
bir şebekeyi idare etmektedir. 

Yukarıda yazdıklarımız, yapılan ve yapıl
makta olan yolsuzlukların çok cüzünü teşkil et
mektedir. Yapılacak titiz bir inceleme ile bü
yük ölçüde ve ikinci bir Şellefyan olayının açı
ğa çıkarak, memleketin nasıl sömürüldüğünün 
bir örneği gün ışığına çıkacaktır. 

En derin saygılarımızla. 
istanbul Tıp Fakültesi 

öğrencileri adına 
Aziz Yurtsever 

ilgi dolayısıyle bütün parti başkanlarına ve 
basma bir örneği gönderilmiştir.» 

Sayın senatörler; millî bir görevi yerine ge
tirmenin sorumluluğunu müdrik olan bu genç 
arkadaşın, arkadaşları adına mektubunda ileri 
sürmüş olduğu iddialar ağırdır. Doğruluk de
recesini tespit benim için mümkün olmamakla 
beraber, Hükümetimizin geniş imkânlariyle ger
çeğin ortaya çıkarması mümkündür. Daima 
doğrunun yanında olduğuna inandığım Sayın 
Melen'in Devletin soyulmasına imkân vermeye
ceğine, soyanları kanunun pençesine teslim ede
ceğine inanıyorum. 

Arz ettiğim iddia karşısında savcılarında 
harekete geçmesini, sayın Hükümetin mesele 
üzerinde hassasiyetle eğilmesini arz eder, Genel 
Kurulunuza saygılar sunarım. (Alkışlar). 

2. — Uşak Üyesi M. Faik Atayurfun, Uşak' 
m maruz kaldığı sel âfeti dolayısıyle üzerinde 
durulması gerek bazı hususlar ve alınması gere
ken tedbirler konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Uşak 
Üyesi Sayın Faik Atayurt Uşak'm mâruz kal
dığı sel âfeti nedeniyle üzerinde durulması ge
reken bazı hususlar hakında gündem dışı söz 
talebetmiştir. 

Buyurun efendim. Kısa olmasını istirham 
edeceğim efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; . 
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TBT ve basında da makesini bulduğu üze- j 
re, 14 Haziran 1972 Çarşamba günü saat 17,45 I 
İlâ 18,45 arasında Uşak şehrini boydan boya 
katetmekte bulunan Dokuzsele deresinin mem
ba kısmına yağan çok şiddetli yağmurlar ve do
lunun sebebiyet verdiği âfet üzerine, derhal 
Uşak milletvekilerinden Sayın Dengiz, Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu'yla birlikte mahallîne gide
rek, burada gereken incelemeleri yapmış bulu
nuyoruz. 

Bu tetkiklerimiz vesilesiyle, Hükümetçe üze-
rinde durulması lâzım gelen bazı noktalar üze
rinde kısa maruzatta bulunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Dokuzsele deresi Kı-
zıldağ su toplama havzasında mevcut dokuz 
adet sel deresinin birleşerek, Uşak'tan geçmek 
suretiyle nihayet Banas Çayına karışmasıyla 
meydana getirilen bir su toplama havzası man
zumesi teşkil etmektedir. Memleketimizin bir
çok yerlerinde olduğu gibi, bu su toplama hav
zasında da toprak, bitki, su dengesi bozulmuş, 
şiddetli erezyonların hüküm sürdüğü bir saha 
meydana gelmiş ve ayrıca ormanlar ve özellikle 
tabiî vejetasyon tamamiyle tahrip edilmiş ol
makla beraber; aşırı otlatma ve fena arazi 
kullanma nedeniyle, böyle bir manzara ile kar
şılaşılmış bulunmaktadır. 

Tahribat çok büyük olmuştur. Evvelâ can 
kaybıyla karşı karşıya kalınmıştır, 77 yaşında 
bir kadın, 72 yaşında bir erkek va
tandaşımız maatteessüf boğularak hayata 
veda letmişîerdir. Baş sağlığı diler, ailesi 
efradının sabırlı olmasını ve uzun ömürlü olma
sını temenni ediyoruz. Ayrıca, 7 yaşında bir 
kız çocuğuna da yıldırım isabet etmek suretiyle 
kendisi hayata gözlerini kapamış bulunmaktadır . 
Su, sel, çamur ve ani baskın sebebiyle psikolo
jik bakımdan büyük çöküntüler meydana gel
miş ve bu nedenlerle birtakım vatandaşlarımız I 
hastalanmış ve tedavi altına alınmış bulunmak
tadırlar. 

Özel sektörün kaybı çok büyük olmuştur, I 
müryonlarla ifade edilebilecek durumdadır. Mes
kenler bakımından, beş mahalle üzerinde 128 I 
ailenin, 523 nüfusun barındığı veya çalıştığı I 
650 bina ve işyerinde sel tahribatı ve sel baskını j 
ani olmuş ve birdenbire 50 bina yıkılmış, 35 ağır 
hasar, 30 orta hasar ve 13 hafif hasar tespit 
^edilmiştir. Bu mıntıkada binalara kerpiç, yığma | 

kerpiç ve kerpiç doğulu ahşap karkas olduğu 
içindir ki, sellerin tahribatı fena bir şekilde ken
disini göstermiş ve ayrıca gelir seviyesinin çok 
düşük ve yapı tekniğinin ve malzemesinin el
verişsiz bulunduğu bu bölgede, birçok vatandaş
larımız perişan duruma düşmüştür. Bu mik
tarlar çoğalabilir, kesin rakamlar değildir, tes
pitler devam etmektedir. 

Ayrıca, özel sektör zararı da milyonlarla 
ifadesini bulacak miktarlara baliğ olmuştur ki, 
bunlar işyeri, ticarethane, atelye, imalâthane, 
iplik ve dokuma fabrikaları ve tabakhaneler 
olmak üzere gruplandırılabilirler ve ilk tes
pitlere göre 205 müteşebbisi alakadar etmekte
dir; tesis, emtia ve malzeme bakımından büyük 
tahribata sebebiyet vermiş bulunmaktadırlar. 

Köylerdeki tahribat da çok büyük olmuştur. 
Şehrin dolaylarındaki tarımsal arazide... 

BAŞKAN" — Sayın Atayurt, bir dakikanızı 
rica edeyim. Detaya kadar inmeden, mesele za
ten Hükümstçe de malum olduğu için anahat-
larını belirtmek suretiyle Hükümetten talebi
nizi istirham edeyim. 

M. FAÎK ATAYURT (Devamla) — üMsa-
ray, Muharremşeh, Mesudiye, Çarık Köyü, Kal
fa Mahallesi arazisi olmak üzere 9 köyde 15 700 
dekarlık tarımsal arazi sel baskınına maruz 
kalmış ve bilhassa ekili arazi, hububat, bakliyat, 
endüstriyel bitkilerden pancar, bağ, meyve ve 
sebze bahçeleri geniş ölçüde ve ilk tespitlere 
göre 420 küçük ve büyük baş hayvan zarar gör
müştür. Kamu sektörü bakımından da, büyük 
zararlarla karşılaşılmıştır. Köy yolları, köprü
leri, menfezleri, içme suları ve telefon hatları 
geniş ölçüde zarara duçar olmuştur. 

Ayrıca, şehrin içerisinde belediyenin yolla
rı, köprüleri, menfezleri, kaplama, kanalizasyon, 
su elektrik tesisatı, trafo, santral binası, Dokuz 
sele ıslah duvarları, Dokuzsele Deresi dolması 
40 ton mazot, 30 ton çimento ve başkaca mal
zeme ve emtia belediye depolarından ziyaa uğ
ramış bulunmaktadır. 

Burma Cami, Hacı Kemal Türbesi. 
BAŞKAN — Sayın Atayurt.. Sayın Ata

yurt.. 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Tahri

bata uğramış ve ayrıca Kurtuluş ilkokulu ze
min katı ve kalorifer tesisleri de geniş ölçüde 
zarar görmüş bulunmaktadır. 
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Mevzuat bakımından durum 7269 sayılı Ka
nunla iki yönetmeliği alâkadar etmektedir ve 
burada âfetin meydana gelmesi ile âfetin muh
temel olması mümkün olan sahalar birlikte mü
talâa edildiği takdirde, âfetin genel hayata et
kili bir manzara arz ettiği kolayca ve açıkça 
görülmektedir. Bu bakımdan yapılan . tespitle
rin bu ağırlık noktası üzerinde toplanması za
rureti vardır ve bu noktanın gözden uzak tutul
maması gerekmektedir. Bilhassa Hükümet ve 
Devlet teşkilâtı örgütlerinin bu noktayı nazarı 
gözden uzak tutmamalarını şahsen istirham et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; valilik ve teşkilâtı, 
bele'diye başkanı ve teşkilâtı, ilçe belediyeleri, 
Kızılay Teşkilâtı Afyon'daki Batı Menzil Ku
mandanı Korgeneral Sayın Bahattin Alpkan 
ve askerî birlikleri ilk anda vaka mahalline gel
mek suretiyle çok faydalı ve yararlı çalışmalar 
yapmışlar ve bu tahribatın izlerini bertaraf et
meye gayret etmişlerdir. Bilhassa, belediye baş
kanının tutumu.. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, meselenin cere
yan tarzına inmemenizi istirham edeceğim. 
Efendim, lütfen Hükümetten talebinizi beyan 
buyurunuz. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Takdi
re değer bulunmaktadır. 

Ayrıca, Devlet teşkilâtı, DSİ, Karayolları, 
Ziraat işleri Umum Müdürlüğü, bankalar yet
kilileri, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhur
başkanımız, imar ve iskân Bakanımız Sayın 
Turgut Toker, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı
mız Adnan Karaküçük de bu mesele ile alâka
dar olmuşlar ve vatandaşlarımızla yakın temas
larını muhafaza etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; Uşak'da DSİ Teşkilâ
tı kurulmamıştır, mevcut değildir. Coğrafî du
rum ve topografik yapı bakımından bu saha 
esas itibariyle iki maile halinde mütalâa edile
bilir. Bunlardan birisi Menderes mailesi, diğeri 
de Gediz mailesi. Menderes mailesinde Dokuzse-
le Deresi, Zep Deresi ve Banas Çayı bulunmak
tadır. Ayrıca Gediz mailesinde de çeşitli havza
lar ve sel dereleri bulunmaktadır. Bu saha
nın sel âfetlerinden korunması, erozyondan mu
hafazası için Uşak milletvekilleriyle birlikte, 
bendeniz müteaddit kereler alâkalı hükümetle
rin bakanlarına ve dairelerine yazılı olarak çok 
önceden müracaat etmiş bulunuyoruz, öyle ki, 
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yukarı havzalarda Orman Bakanlığı ve onun alt 
•kısımlarında orta havzalarda Köy İşleri Ba
kanlığının Toprak Su Genel Müdürlüğünün ve 
daha aşağı kısımlarda da Devlet Su işlerinin 
kombine bir çalışma yapmak suretiyle bu sa
haların sel âfetinden kurtarılması ve aynı za
manda suların toplanması, su içtiyacmm karşı
lanması, feyezanların önlenmesi gibi çok ta
raflı gayeler takibeden projeler üzerinde dur
duk ve bunun için bakanlıkları ve hükümetleri 
hem şifahî şekilde, hem de yazılı olarak ikaz 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu meselenin bu âfetle son bulmasını ve 
gerçekten burada vazifeli bütün Devlet teşki
lâtının ve makanizmasmm çalışmasını ve ak
saklıkların giderilmesini ve iyi projelerle bu
radaki fakrüzaruret içerisinde bulunan vatan
daşlarımızın ıstırabına bir son verilmesini sayın 
Hükümetten bir kere daha burada huzurunuz
da istirham etmekteyim. 

Ayrıca, bu sel felâketi dolayısıyle Maliye 
Bakanlığı tarafından da kredi borçlarının er
telenmesi, vergi ve tekâlif bakımından alınması 
gereken tedbirlerin, bilanço zararlarının tespiti 
bakımından uygulanacak esaslı noktaların va
kit geçirilmeden buradaki iş erbabına anlatıl
ması, bildirilmesi; defter ve kayıtların ve ticarî 
muamelelerin buna göre düzenlenmesinin temi
ni zaruridir. Keza, Çalışma Bakanlığı tarafın
dan da işverenle işçiler arasında. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, üçüncü ihta
rım oluyor, sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım. istediğiniz müddetin çok üstüne çıktınız 
efandim, 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Ahenk 
sağlayacak tedbirlerin alınmasını istirham eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı tsmail Arar'a Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/116) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Balkanı ismail Arar'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Mukadder öz-

— 731 — 



C. Senatosu B : 68 20 . 6 . 1972 O : 1 

tekin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in, 
Askerî Yargıtay Kanunu tasarısının, daha önce 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı
nı görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
vale edilmesine dair önergesi (1/87, 4/29) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal etmiş olan Askerî Yargıtay 
Kanunu tasarısının, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi kanunu tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona havale edilmesi hususunda 
karar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Mehmet izmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önerge, Askerî Yargıtay kanu
nu tasarısının görüşülmesi hususunun mevcut 
bir komisyonla havalesini istemektedir. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları (Mület Mec
lisi : 1/596; Cumhuriyet Senatosu : 1/74) (S. 
Sayısı : 103) (1) 

BAŞKAN — 6 . 12 . 1972 tarih ve 1497 sa
yılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarı
sının açık oylamasına geçiyoruz, küreler dolaş
tırılsın. 

2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 

(1) 103 S. Sayılı basmayazı 15 . 6 . 1972 ta
rihli 67 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

5. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu duru
ma dair Senato Araştırması açılması isteyen 
önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Günlerden beri üzerinde geniş münakaşalar 

cereyan eden, makaleler, fıkralar yazılan ve 
her geçen gün geniş işçi kitlelerini biraz daha 
tedirgin ederek vefakâr ve fedakâr Türk işçi 
sini yarınını derin derin düşünmeye sevkeden 
Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunduğu 
malî zorluklar, bu zorlukları tevlideden aktü-
erya hesaplan ve Yüce Parlamentonun Türk 
işçisine kanunlarla tanıdığı haklara dokunma
dan halen Kurumun içinde bulunduğu sıkuıtı-
h durumdan nasıl kurtanlabileceği hususlarında 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 134 ncü 
maddesine tevfikan Cumhuriyet Senatosu araş
tırması yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara Senatörü 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre gereği yapı
lacaktır. 

22.4 .1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/589; Cumhuriyet Senatosu : 1/80) (S. Sayısı : 
105) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu tasarısı

nın Anayasa uyarınca getirilmiş olması ve yi
ne Anayasa uyarınca alttı ay içerisinde çıkartıl-

(1) 105 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ması gereken kanunlar arasında bulunması ne
deni ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilik ile 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulması Ko
misyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz 
ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Ömer Ucuzal 
BAŞKAN — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa

yılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar... 
Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi hu

susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup Okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Buyurun Sayın Şeref Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Görüşülmekte olan tasarının ikinci maddesi
nin üç numaralı bendinin metinden çıkarılma
sının sebebi Komisyon raporunda kısaca yer al
mıştır. 

İlk bakışta basit gibi görünen; fakat tevlit 
etmesi muhtemel hukukî netice ve politikanın 
sadece Yasama Organının vazifesi olduğu kabul 
edilemeyen bir vasatta, yaratacağı veya yarat
tığı tereddütleri ve tesirleri izale etmek bakı
mından bu konu üzerinde önemle durmayı lü
zumlu addediyorum. 

Anayasamızın 149 ncu maddesi 20 . 9 .1971 
tarihinde 1488 sayı ile değiştirilmiştir. Bu mad
de, matlabmdan da anlaşılacağı üzere iptal da
vası açma haktendan bahseder. Madde sonları
nın tetkikinden görülür ki, diğer yargı müessese
leri yanında Yüksek Hâkimler Kurulunun da 

«Kanunların veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli madde 
veya hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddia
sı ile Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğru
ya iptal davası açabilme» hakları mevcuttur. 
Bu, Anayasa hükmü ile kendilerine tanınmış 
bir haktır. 

Kal böyle olmakla beraber, Anayasaca ve
rilmiş bulunan bu hak, sanki Yüksek Hâkimle
rin meçhulü imiş veya kanunda zikredilmese 
kullanılamayacakmıs gibi, kanunda tekraren ve 
sanki Anayasayı teyiden yazılmış olmasının lü
zumsuzluğundan, hatta sakıncalarından bah
setmek elbetteki görevimizdir. 

Evvelâ, Anayasa nasıl bir kanundur, diğer 
kanunlardan farkı nedir? 

Anayasa, kaleme almışı ve hükümlenişinin 
mantıkî bir silsile takibedişi bakımından, her 
hangi bir kanundan fikhakika farksızdır. O da 
hükümlerini, birden başlayıp gitmek üzere açık 
ve kesin bir şekilde madde madde sıralar; fa
kat durulur dikkat edilirse hükümlerinin huku
kî kıymeti, mahiyeti, şumül ve ihatası itibariy
le Anayasa, diğer kanunlardan esaslı bir suret
te ayrılır ve ayrı bir kanun tipi, üstün bir ka
nun tipi vücuda getirir. Bir kere, hükümleri
nin kıymet ve mahiyeti bakımından yazılı Ana
yasa ve rejimlerdeki memleketlerde bu kanun, 
sırf yazılı olmak itibariyle kanunlar silsilesin
de en üstün kademeyi işgal eder, diğer bütün 
kanunlara yukarıdan prensip ve istikamet ve
rir, salâhiyet sınırı çizer, Her kanun ve bütün 
Devlet emirleri, salâhiyetlerinin sınırını meşru
iyetlerin esasını Anayasadan alır. Anayasa, bir 
devlet ülkesi üstünde yaşayan herkese, makam) 
ve heyete vazife tâyin, hak ve salâhiyet tevzi 
eden en yüksek ve en umumî kanundur. Bu 
loyrnet ve mahiyetine işaret edilmek üzere Ana
yasaya, (kanunların kanunu) denildiği gibi (Te
mel Kanun) adı da verilir. 

Anayasanın tadili hususunun diğer kanun
lara nazaran güç şartlara tabi tutulduğunun 
izahını bir yana bırakarak, organik bakımdan' 
birer kanun olan Anayasaların, nitelik bakı
mından Anayasa ile kanun arasındaki farkın 
açıklanmaya bile lüzum olmayacak kadar belir
li olduğunu tespit etmek isterim. Bununla izaha 
çalıştığım husus şudur : 
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Anayasa, kanunlar hiyerarşisinde üstün bir 
mevkie sahiptir, diğer bir kanunla teyide ihti
yacı yoktur. Hal böyle olunca, görüştüğümüz 
kanunda Anayasadan aktarılmış ikinci madde
nin üç numaralı bendi olsa da olmasa da Yük
sek Hâkimlerin hakkı değişmemekte, kendile
riyle ilgili İçtüzük ve kanunlar hakkında Ana
yasa Mahkemesine dava açma haklarına halel 
gelmemektedir ve gelmeyecektir. 

Nasıl ki, bu kanuna Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerinin kendileriyle İlgili Meclis İçtü
züklerinden dolayı dava açma haklarını kısıtla
yan hükümler getirildiği takdirde, bu hükümler 
Anayasanın tevdi ettiği mutlak haklar muvace
hesinde bir hüküm ifade etmezse, konmuş ol
ması da bir önem taşımaz. 

Komisyon müzakereleri sırasında, bazı arka
daşlarımızın Anayasadaki hükümlerin bugüne 
kadar birçok kanunlarda, hattâ bu kanunda, 
tekrarına ön verildiği bu fıkranın da kalmasın
da nasıl bir mahzur mütalâa edilir yolundaki 
itirazlarına da, cevap vermek isterim. Evvelâ 
istikbale matuf bir düşünce, sonra da geçmiş 
bir vakıa veya Anayasa meselesi dolayısıyle bu 
gibi davranışların haklara engeller koyma tered
dütleri yarattığı hususundaki düşüncelerimizi 
izah etmek isterim. 

Meclislerin içtüzüklerinin tamamen Meclis 
iç bünyelerini ilgilendiren birer küçük Anayasa 
oldukları bilinen bir gerçektir. Bu tüzüklerin 
Anyasaya aykırı olarak tedvin edildikleri tak
dirde tatbik edilemeyecekleri, onun yerine Ana
yasadaki hükmün tatbik olunacağına mütedair 
Anayasa Mahkemesince sâdır olmuş kararlar 
mevcuttur. 

Kaldı ki, mahiyetlerini biraz evvel arza ça
lıştığım Meclis içtüzüklerinin diğer bir organ 
tarafından iptali davasının açılmasının doğru 
olmayacağı kanısını taşımaktayım. Diyelim ki, 
evvelâ Kurucu Mecliste öne sürülmüş olan bu 
noktayı nazar bir Anayasa değişikliği teklifi ile 
Yüce Meclislere geldi ve kabul edildi. Şeklî 
bakımından bir hata yapılmadığına göre, Ana
yasanın 147 nci maddesi gereğince, Anayasanın 
149 ncu maddesine göre itiraz edecek müessese 
yok, bu hüküm kaldırıldı... Bu takdirde ne ola
caktır? 

Anayasada evvelce mevcudolan; fakat son
radan kaldırılan hüküm şimdi görüşmekte ol

duğumuz bir tasan dolayısıyle bir kanuna Ana
yasadan aktarma suretiyle ithal edilirse durum 
ne olacaktır? 

Bu kanundaki hükmün müstenidatı Anayasa
nın 149 ncu maddesidir. Bu maddedeki hüküm 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kaldırıldığına 
göre, müstenidattan mahrum olan 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununu muaddel 
bu Kanunun Anayasadan aktarılmış bilcümle 
hükümleri otomatikman gayri kabili tatbik bir 
hale gelecek, kalkacaktır diyebileceksek, Yüce 
Senatonuz bu gerekçede müttefik ise, bu mad
dede ısrar edilmeyebilir. Ancak tatbikat nedir, 
tereddüdümüz hangi noktadır? Bu çok önem
li olan hususu da izah edelim : 

1969 yılı Mayıs ayı ortalarında Millet Mec
lisi, adına «Siyasî af» denilen bir Anayasa 
tadili konusunda, % 90'ı aşan ve oybirliğine 
yaklaşan bir çoğunlukla, millî idare tezahürünün 
güzel bir örneğini gösteriyordu. Yurdumuzu 
bir anarşi içine atarak kendi sapık ideolojilerini 
gerçekleştirme çabası içinde olanlar, bunu bir 
tahrik fırsatı bilerek ortalığı karıştırdılar, te
şebbüsün Senatoda durdurulmasına zaruret gö
rüldü. Aynı yılın Kasım ayı başlarında, Anaya
sanın 68 nci maddesinde, affa uğrayanların se
çilme haklarını önleyen ibareyi ve bazı kimseler 
için imtiyaz niteliğinde istisnalar koyarak eşit
lik ilkesine ikinci bir aykırılık yaratmış bulunan 
ve bu ibarenin kalkması karşısında esasen vü
cuduna lüzum kalmayan 11 nci maddeyi orta
dan kaldıran bu Anayasa tadili Senatodan geç
mek suretiyle gerçekleşmiş oldu. 

Türkiye işçi Partisi bu değişikliğin iptali 
için, hem şekil hem esas yönünden Anayasa Mah
kemesine dava açtı. Anayasa Mahkemesi önce 
149 numaralı Anayasa maddesinin siyasî parti
lere böyle bir dava açma yetkisi verip verme
diği üzerinde durmadan, Anayasa değişiklik
lerinin kendi denetimine tabi olup olmadığım 
tetkik etmeden ele aldı ve gerek şekil ve gerek
se esas yönünden böyle bir denetleme yetkisine 
sahibolduğu sonucuna vararak., evvelâ biçim 
sorunlarını inceledi ve sözü geçen değişikliği, 
Anayasanın 155 nci maddesinde yer alan usul 
ve şartlara uyulmadan çıkarılmış sayarak ip
tal etti. 

Bu karardaki hataları burada münakaşa 
edecek değiliz. Sadece belirtmek istediğimiz bü-
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yük ve önemli hata. Anayasa Mahkemesinin bir 
Anayasa tadilinin denetiminde kendini yetkili 
görmesidir. Anayasa Mahkemesi düşünmemiş
tir ki, eline yargı kuvveti verilen bir sulh hâki
mi de Anayasanın iptaline karar verebilir ve bu 
karar temyiz edilmeyerek kesinleşebilir. Bu ka
rarın kesinleşmesi ne kadar mana ve güç taşı
yorsa, Anayasa Mahkemesinin kesin olan; fa
kat Anayasadan dayanak almayan bir iptal ka
rarı da ancak o kadar güç ve değer taşır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 4 ncü 
maddesinin son fıkrası şöyledir : «Hiçbir kim
se veya organ, kakmağını Anayasadan almayan 
bir devlet yetkisi kullanamaz.» Kullanırsa ne 
olur? Eğer kullanan bir denetletme merciine 
bağlı ise, orası bunu iptal vs men eder. Anaya
sa Mahkemesi gibi hiçbir murakabeye ve hattâ 
kararları düzeltme yoluna tabi bulunmayan bir 
organ, Anayasanın kendisine vermediği bir yet
kiyi kendi kendine mal edip kullanmışsa ne 
olur? Bunun hükmü butlandır, bunun hükmü 
yokluktur. 

Ama denebilir M, «Anayasa da nihayet bir 
kanundur, şu halde kanun terimi içinde Anaya
sa da dâhildir » Yukarda da izaha çalıştığımız 
gibi gere eleten yazılı hukuk kurallarının tümü
ne, geniş anlamda (kanun) denir ve organik 
bakımdan Anayasa da bir kanundur, Bütün ders 
kitapları bunu böyle yazar; fakat bütün kanun
lar geçerlik dereceleri ve teknik anlamlan söz 
konusu olunca, kendi adlarını alarak bir sıra
ya girerler, iste bizim Anayasamız da, Anayasa 
ile kanun arasında bir eşitlik kabul etmemiş ve 
Anayasayı kasdettiği yerlerde Anayasa; kanu
nu muradettiği noktalarda ise kanun demiştir. 

Anayasa - normlar hiyerarşisinde en üstün 
yeri olan bir «mevzua» dır. Bunu özellikle yar
gı denetimi gibi bir devlet yetkisi olmak itiba
riyle Anayasa maddesiyle tevdie ihtiyaç göste
ren önemli bir konuda kanunla karıştırdınız 
mı, Anayasayı bulunduğu üstün kademeden 
aşağıya indirmiş, hiyerarşiyi bozmuş olursunuz 
ki, bunu yapabiliyorsanız, başka yapamayacağı
nız bir şey yoktur. 

Maddî bakamdan (kanun) olmayan bir nor
mu, adına kanun demek suretiyle onu denetim 
bölgesine çekmeye çalışanların, giderek ve yine 
adlarına bakarak Arşimet Kanunu veya yer çe
kimi kanununu da iptale Anayasa Mahkemesini 

yetkili saydıklarını bir gün görürsek şaşmama
lıdır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasayı 
tadil tasarrufunu, maalesef, Anayasanın 147 nci 
maddesinin sarih hükmüne rağmen, Anayasa 
Mahkemesi evvelâ şekil sonra da esas yönün
den; fakat yetkisi olmadığı halde iptal etmiş
tir. Anayasa Mahkemesi bu iptal kararı ile 
hiçbir şey sağlamış değildir. Çünkü, her şeyden 
evvel bu karar ölü doğmuştur. Söz kanusu olan 
şey, Anayasa tarafından bir organa verilmemiş 
veya verildiğine dair bir hüküm sevk edilmemiş 
bulunan bir yetkinin, kendisini yasama orga
nının, hattâ bizzat Anayasanın da üstünde sa
yan bir kurum tarafından elde edilmesi keyfi
yetidir. 

Pek tabiî olarak kendi yetkisi içinde bulun
mayan bir tahliye kararı veya bir boşanma ka
rarı gibi geçersizdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ittifaka yakın bir ekseriyetle varmış 
olduğu netice ise geçeri bir karardır. 

Meseleyi diğer bir yönden de kısaca tetkik 
edelim. 

Anayasamızın öngördüğü hukuk devleti il- • 
kesinin uygulanması, bütün Anayasa kuruluş
larının kendilerini kuran hükümlere saygılı ve 
onun çizdiği sınırlar içinde kalmaya razı olma
ları «arttır. Bunun. tek çıkar yola da Anayasa
ya saygının sağlanmasıdır. 

Son yapılan Anayasa tadilâtının kazaî mura
kabe yönünden akibeti üzerinde de durulmuş 
ve Anayasa Mahkemesinin bu Anayasada yapı
lacak tadilâtı ne şekil ve ne de esas yönünden 
incelemeye yetidli olmadığı görülmüştür; fakat 
dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Anayasa 
Mahkememizin Anayasa tadillerini de şekil yö
nünden inceleme yetkisinin noksan olduğunu 
gördükten sonra, bu noksanın telâfisine gidil
miş ve 147 nci maddeye bir fıkra eklenerek bu 
yetki bu murakabe merciine tanınmıştır. Ancak 
bu hüküm, kesinleşmiş olaylara uygulanamaz. 

147 nci maddeye konulan bu yeni fıkrada, 
«Anayasa değişikliklerinin de Anayasada göste
rilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler.» 
denilmektedir. Ancak bu hükümden sonradır 
ki, Anayasa Mahkemesinin, şekil yönünden Ana
yasa tadillerinde de denetleme hakkı teessüs et
miştir. 
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Şu halde, Yüksek Mahkemenin bundan önce 
böyle bir hakkı vs yetkisi olmadığ? bir kere da
ha teeyyüdetmiş bulunmaktadır. 

Şu izahatımızla anlaşılıyor ki, Anayasa Mah
kemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anaya
saya mütedair tasarruflarını, değişikliklerini, 
evvelce ne şekil ve ne de esas yönünden mura
kabe hakkına sahip değildi. Evvelâ bu huku
ki gerçekten dolayı., saniyen büâhara şekil yö
nünden Anayasa değişikliklerini tetkike yetkili 
kılınmış ise de, bu yetkinin maaable teşmili 
mümkün olmadığından ve bu hukukî sebepler
den dolayı da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
68 nci madde üzerinde yapmış olduğu tadilâtın 
geçerli olduğundan tereddüt etmsmek lâzım gel
mektedir. 

Anayasanın 68 nci maddesinde, halen affedi
lip vali, hâldir, büyükelçi gibi vazifeleri deruh
te etmelerine mani bulunmayan eski Demok
rat Partililerin milletvekili, Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi, belediye başkanı v. s. gibi Anayasa
nın temel hak olarak tanıdığı seçilme haklarına 
mani olan hiç lir hüküm yoktur. Halbuki, Mil
letvekili Seçimi Kanununun milletvekili seçile
meyecek bulunanları tadad&den 9 ncu maddesin
de, Millî Birlik Komitesi tarafından yapılan de
ğişiklik sonunda, bu maddenin son fıkrasına 
«5, 6 ve 7 nci fıkralarda belirtilenler affedilmiş 
olsalar dahi milletvekili seçilemez.» hükmü ek
lenmiştir. Bu maddenin 5 nci fıkrasında ise : 
«Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan do
layı kesin olarak hüküm giymiş olanlar» denil
mektedir. 

Açıkça görülüyor ki, Milletvekili Saçimi Ka
nununa konulmuş olan bu hüküm, Anayasamn 
68 nci maddesinden aynen aktarılmış bulunmak
tadır. Anayasanın QB nci maddesinden, affedil
miş olanların seçilmelerine mani olan hüküm 
kaldırılmış bulunduğuna göre, bu madde gerek
çe alınarak tedvin edilmiş olan Milletvekili Se
çimi Kanununun ve bu maddeyi Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimine de teşmil eden 447 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi hükümleri ne ola
caktır? Pek tabiî olarak, bu maddelerin gerek
çeleri olan Anayasanın 68 nci maddesinin «Af
fedilmiş olsalar da seçilemezler.» hükmü bu 
maddeden çıkarıldığına göre, eibetteki millet
vekili ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçim
lerine mütedair alâkalı kanun maddeleri de, müs-

tenidatı olan temel kanuna tab'an ve otomatik-
man geçersiz sayılacak ve bu suretle eski De
mokrat Partililer ilk yapılacak seçimlere gire
bileceklerdir. 

Ancak, yukarıda da izah ettiğimiz gibi, bir 
hukukî mütearifeden yararlanarak tekrar ede
lim: «Mahkemeler hukuku tatbik eder; hukuk 
politikası yapmaz. Politika yasama organının 
görevidir.» 

Tereddüdümüz ve tereddütlerimiz buradadır. 
Yoksa izahatımız gayet açıktır. 

Sözlerimizi bitirirken şunu arz edeyim. 
Anayasanın diğer kananlarla teyidi bu gibi 

tereddütler hasıl ettiğine göre, bu yola gitme
mek en doğrusudur. Bu fiilî sonuçtan dolayıdır 
ki, Hâkimler Kanununun ikinci maddesinin 
üçüncü fıkrasının kaldırılmış olduğunu arz 
eder, Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın özden buyurun.. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) - Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair bu 
kanun tasarısının gelmesinden dolayı son dere
ce ümitliyim, sevinçliyim. 

Arkadaşlar: Yüksek Hâkimler Kurulunun 
memleketimizde kurulması bize ümit vermiştir; 
Türkiye'nin istikbali bakımından büyük bir se
vinç kaynağı olmuştur. 

Yalnîi:, bu kanun tasarısı Cumhuriyet Sena
tosu. Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşü
lürken, bazı endişeler sebebi ile 2 nci maddenin 
üçüncü fıkrasının çıkarılması için bazı arkadaş
larımız tarafından önergeler verilmiş ve fık
ra maddelerden çıkarılmıştır. 

Benim şahsi görüşüme göre bu maddenin 
çıkarılması asla yerinde değildir. Yüksek Hâ
kimler Kurulu Türlriye'de büyük bir boşluğu 
dolduran bir müessesedir. Biz Cumhuriyet Se
natosu olarak müesseselerin, prensiplerin, siste
min hiç bir zaman aleyhinde deguiz. içinde bir 
tanesi, iki tanesi kanunlarımızın emrettiği şe
kilde bazı vazifeler yapmayabilir, yahut bizim 
ümidettiğimiz şekilde bazı işler olmayabilir; ama 
bu bizim için mani değildir, bir engel değildir. 
Bizim aradığımız sistemdir, prensiptir, ilkedir. 
Binaenaleyh, Yüksek Hâkimler Kurulu da bu 
görüş ile Anayasamıza geçmiş ve böyle bir mü
essese de bugün kurulmuştur. 
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Cumhuriyet Senatomuzun yüksek komisyo
nunda çıkarılan 2 nci maddenin üçüncü bendi; 
«Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alan
larda kanunların veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüklerinin veya bunlaun belirli mad
de ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddia
sı ile Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğru
ya iptal dâvası açmak.» der. Bu bendi arka
daşlarımız çıkarmışlar. Benim şahsî görüşüme 
göre geçmişte çektiğimiz ıstıraplar karşısında bu 
bendin çıkması yerinde değildir. Ben bu mad
denin aynen, Millet Meclisi komisyonlarından ve 
Millet Meclisinden geldiği gibi kalmasını istiyo
rum ve bu hususta Yüce Heyetinize bir önerge 
takdim ediyorum. 

Değerli, armadalarım; Millet Meclisinde 30 
ncu madde görüşüldüğü esnada gayet güzel bir 
metin hazırlanmıştır. Bu metin, sevindirici, ile
risi için iyi neticeler alıcı bir hüküm ihtiva et
mektedir. Yalnız her nedense yine değerli arka
daşlarımın fikirleri ile Cumhuriyet Senatomuzun 
Komisyonunda görüşüldüğü esnada 30 ncu mad
denin üçüncü bendinde bulunan «Hâkimler 
hakkında inceleme ve soruşturma yapmak üze
re müfettiş hâkim görevlendirilmesini istemek, 
müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görül
meyen hallerde ihbar ve şikâyetlerin incelenme
sini sağlamak maksadıyle üst dereceli bir hâ
kim görevlendirmek» hükmü yine tasarımızdan 
çıkarılmıştır. Bu, şahsî görüşüme göre yerinde 
değildir. Çünkü, üçüncü fıkra gayet güzel ko-
difie edilmiş, yazılmış ve tatbikatı bakımından 
yerinde olan bir maddedir. Bize ilerde görece
ğimiz vazifeler esnasında son d?rece iyilik ge
tirecektir. Ber> bu maddenin Mîllet Meclisin
den geldiği gibi, aynen kalmasını istiyorum. 
Onun için de yine Yüce Heyetinize bir önerge 
takdim ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; «Denetun, inceleme ve 
soruşturma» başlığını taşıyan 43 ncü madde 
Cumhuriyet Senatosunun komisyonunda görü
şüldüğü esnada şu cümleler çıkarılmıştır : 

«İkinci bölümce müfettiş; hâkim görevlendi
rilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve 
şikâyetlerin incelenmesini sağlamak maksadıy
le en yakın kaza çevresindeki üst dereceli bir 
hâkimin görevlendirilmesi de caizdir.» 

Değerli arkadaşlarım; bu fıkra gayet yerin
dedir; ikinci bölümdeki müfettiş hâkim gönde

rilemediği takdirde, kaza çevresindeki üst dere
celi bir hâkimin görevlendirilmesi caizdir. Tat
bikatta gayet kolaylık getirecektir. Kolaylığı 
hepimiz seviyoruz ve işlerin süratle görülmesi
ni istiyoruz. Bilnassa adalette işlerin süratle gö
rülmesi, görüşülmesi, neticeye bağlanması hepi
miz için ümitli olacaktır. Bu maddenin de ay
nen kalmasını istiyorum ve Yüce Heyetinize bir 
önerge takdim ediyorum. 

51 nci maddede çıkarılan con cümle şudur 
değerli arkadaşlarım : «Son sez hâkimindir.» 
Komisyondaki arkadaşların. «Son sön savunma
nındır.» ibaresini buraya getirmişler. 

Değerli arkadaşlar; belki siz «Son söz hâki
min», «Son söz savunmanın» ifadeleri için ikisi 
de aynıdır diyebilirsiniz. Bunun manası çok 
büyüktür. Türkiye'nin mukadderatımı ellerine 
teslim ettiğiniz, milyonluk davaları ellerine 
verdiğiniz, bir şahsın hayatını, sıhhatini eli
ne verdiğiniz hâkimler muhakeme edilirken son 
söz savunmanın olmamalıdır. Açık ve seçik 
olarak son söz hâkimin olmalıdır. Belki içiniz
de bumun ıstıralbını çeken arkadaşlarınız var
dır. Biz geçmiş devirlerde bunun ıstırabını 
çektik. Hiç bir soru sorulmaldan, müdafaala
rımız alınmadan Hâkimler Kanununun 7 nci 
maddesine göre cezalarımız verilmiştir, kesil
miştir arkadaşlar. Onun için benim şahsî gö
rüşüme göre, hâkimlik mesleği gayet cazip, 
gayet kutsî, hürmet edilmesi, saygı görmesi 
lâzım gelen bir meslek olduğuna göre ve hâkim 
de şahsî kusurlarından dolayı, vazife esnasında
ki kusurlarından veya suçlarından dolayı bir 
gün Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun em
rettiği mahkemelere düştüğü zaman. (Benim 
şahsî görüşüme göre) son söz hâkimin olmalı
dır. Arkaidaşlarımızın bu yoilda fikirleri, tat-, 
bikatı bilmediklerinden dolayı, olabilir. Bende
niz «Som söz hâkimin» ifadesinin Millet Mecli
sinden geldiği şekilde kalması için bir önerge 
veriyorum, iltifat etmenizi istirham ederim. 

Değerli arkadaşlar; «Yüksek Hâkimler ve 
Yüksek Savcılar Kurulu seçimleri» başlığını ta
şıyan geçici 10 ncu maddede «Kuruluşla ilgili 
ilk seçimler sebebiyle, seçim işlemlerine ve so
nucuna itiraz vâki olduğu takdirde itirazların 
sonucu beklenmeksizin üyeler görevlerine baş
latılırlar. itirazların sonucu değişiklik gerek-
+ir*diği takdirde değişecek üyelerim kurulda 
yapmış oldukları işlemler ve katıldıkları karar-
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lar geçerli sayılır.» Fıkrası, Millet Meclisindim 
geldiği şekilde kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; Komisyonda Millet 
Meclisinden gelen metni değiştirmişler ve bu 
fıkrayı çıkarmışlardır M, bu da yerinde değil
dir. Esasen Anayasamızın Kurucu Mecliste 
müzakeresi sırasında bu husus görüşülürken, 
37 nci maddede Yüksek Hâkimler Kurulu keli
mesiyle Yüksek Savcılar Kurulu kelimesi ara
sında az bir fark olmuştur; yani o zamanki Ku
rucu Mecliste çalışırken, hocamm tabiriyle bu
na tam manasiyle elyak, iyice vâkıf olamamışız. 
Yüksek Hâkimler Kuruluna daha fazla doku
nulmuş, Savcılar Kurulu biraz daha ehven geç
miştir. 

Şahsî görüşüme göre, aslında savcılar da, 
hâkimiler de Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun içinde bölünmez bir bütün olarak görüşül
meliydi ve bu maddeler aynen olduğu gibi Sav
cılar Kuruluna da tatbik edilmeliydi arkadaş
lar. Savcılar ve hâkimler birbirlerinden ayrıl
mayan iki büyük unsurdur. Bunların mânasını 
çok iyi takdir edersiniz. 

Bu kelimeleri ben söylerken, heyecanım
dan size ne söyleyeceğimi bilemiyorum arkadaş
lar. Bu memleket çok karanbk günler geçir
di, bundan sonra aynı karanbk sriinle-ri geçir
mesini arzu etmiyorum, karanlık günlere git
memizi asla istemiyorum. Hep-'miz gönül hwV-
ği ile, el birliği iıle şu memleketi şu karanlık 
günlerden kurtaralım. 

Hükümetimizin getirdiği şu kanun yerinde 
bir kanundur. Cok değerli arkadaşlarımın 
Cumhuriyet Senatomuzun Komisyonunda de
ğiştirdikleri bu maddeler, çıkardıkları bu şey
ler yerinde değildir; tasarıda olduğu gibi, 
Millet Meclisimden geçtiği gibi gelmesi lâzım.. 
Bunu ancak uygulayacaklar bilebilecektir. Uy
gulamayanlar bunun ne şekilde olacağını pek 
fazla anlayamayacaklardır. Herkesin üstünde 
esaslı bir şekilde durması lâzımdır. Ben Yüce 
Senatomuzun bu kanunu Yüksek Hâkimler Ku
ruluna, Türk hâkimlerinin şereflerine, haysi
yetlerine uygun bir şekilde çıkaracaklarına ina
nıyorum. 

Arkadaşlar; son sözlerimi söylüyorum, 
bağlıyorum. Allah bizi şerefli, namuslu, hay
siyetli Türk hâkimlerinden eksik etmesin, on
ların yokluğundan biz mahrum olmayalım. 
Adalet her şeyin üstünde geliyor. Yıllarca ev-

I vel Konfiçyüs aynen «Adalet bir Kutup yıldızı
dır, onun etrafında bütün müesseseler birer 
yıldız gibi dönerler» demiştir. Onun için ben 
de tekrar ediyorum; Türkiye Cumhuriyetinde 
adalet bir Kutup yıldızı gibidir, onun etrafın
da bütün müesseseler dönmektedir. Yüce He
yetiniz de adliye teşkilâtına yavaş yavaş önem 
vermediğimiz takdirde, buranın vidalarında da 
gevşemeler olacaktır. Onun için adliyeye, ad
liye teşkilâtına her zaman olduğu gibi büyük 
önem vermeliyiz. 

Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayım Türkmen, sizden bir 

istirhamım var. Komisyon üyesisiniz, muha
lefetiniz olan maddeler geldiği zaman görüşse-
niz daha iyi olmaz mı?.. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, ben usule temas edecektim. Şimdi ka
nunun tümü konuşuluyor. Tümü oylanmadan 
arkadaşlar çıkıyorlar, sanki maddelere geçil
miş gibi maddeler hakkında veya yapılan tadil
ler hakkında uzun uzun konuşuyorlar. Yüksek 
Riyasetten istirham ediyorum, evvelâ tümü 
oylansın, ondan sonra görüşülsün. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Onu biz tah
dit edemiyoruz, konuşan sayın üyelerin kendi 
görüşlerine bırakıyoruz. «Tümü üzerinde söz 
istiyorum» diyor, istediği gibi konuşuyor. 
Onu biz tahdidedemiyoruz, öyle bir yetki ver
memiş içtüzüğümüz; ama arkadaşlarımızdan 
istirham etmek bize düşüyor. Ben bu istirha
mı zatıâlinize de yaptım. Bundan sonra arka
daşlarımı o yolda ikaz edeceğim efendim. 

ikazınıza teşekkür ederim. 

Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

i edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 . 5 , 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı 
maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştiril-

I meşine, bası maddelerinin kaldırılmasına ve ye-
| ni geçici maddeler eklenmesine dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa-

I yılı Kanunla bazı madeleri değiştirilmiş bulu-
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nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun adı «Yüksek Hâkim
ler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu» olarak 
değiştirilmiştir. 

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

Madde 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa
yılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 
23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 
nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri 
aşağıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

BAŞKAN — 2 nci madde ile 45 sayılı Ka
nunun birçok madeleri değiştirilmektedir. Bina
enaleyh bu değiştirilen maddeler iç madde ola
rak, yani 2 nci maddenin birer fıkrasıymış gibi 
muamele görerek müzakeresi yapılacak ve so
nunda 2 nci madde bu müzakeresi yapılmış 
olan diğer birçok maddelerle birlikte oylanacak
tır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun üye sayısı : 
Madde 1. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bu 

kanun hükümleri gereğince seçilen 11 asıl ve 3 
yedek üyeden teşekkül eder, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurulun görev ve yetkileri : 
Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun gö

rev ve yetkileri şunlardır. 
1. Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün 

özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 
2. Adalet Bakanının bir mahkemenin veya 

bir kadronun kaldırılması veya bir mahkeme
nin yargı çevresinin değiştirilmesi konuların
daki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar 
vermek, 

3. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.,. Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Kanun tasarısının, gerek Hükümet tekli
finde, gerek Millet Meclisinde kabul edilen me
tinde mevcudolan bir fıkrayı komisyon çıkar
dı. O fıkra da 3 ncü fıkradır. Maddenin başlığı 
«Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetki
leri» dir. Yüksek Hâkimler Kurulunun görev 
ve yetkilerini sayıyor; ne gibi görevleri var, 
neler yapıyor belirtiyor. Diğer fıkralarında sa
yarken 3 ncü fıkrasında da kendi varlık ve 
görevlerini ilgilendiren kanun ve tüzükler çık
tığı vakit, iptal davasını açmak hakkını veri
yor. 

Muhterem arkadaşlarımdan bir kısmı veya 
komisyonun ekseriyeti «Mademki Anayasanın 
149 ncu maddesinde bu hüküm vardır, o halde 
buraya bunu tekrar koymaya lüzum yoktur» 
görüşündedir. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; eğer Anayasada 
bulunduğu için başka bir kanuna ve hattâ bu 
kanuna alınmaması lâzımgelen maddeler ara
nırsa pek çok vardır. Bizzat bu kanunun 1 nci 
maddesi Anayasanın 144 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasının aynıdır, 2 nci fıkrası 144 ncü madde
nin 1 nci fıkrasının aynıdır, 2 madde yine 
144'tür, 3 ncü madde 149 ncu maddedir, 5 nci 
madde 143 ncü maddenin 2 nci fıkrasıdır, 6 ncı 
madde 143 ncü maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları
dır. 

Görülüyor ki, Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun birçok madeleri Anayasanın buna taal
lûk eden hükümlerinin yerine göre kullanılma
sıdır. Diğer yerlerde buna dokunulmadığı hal
de burada neden dokunuldu?... Buna dokunul
masının sebebini biraz evvel buradan konuşan 
sayın arkadaşım Şeref Kayalar biraz izah etti
ler; «Esas gaye, Anayasada bulunduğu için bu
rada tekrarlamaya lüzum yoktur» dediler. Hiç 
de lüzum olmadığı halde arkadaşım uzun uza-
dıya Anayasanın diğer kanunlar hiyerarşisinin 
mevkii üzerinde uzun uzun konuştular. 

Anayasanın bir kanun olmadığını ve her ka
nundan üstün olduğunu söyledikten sonra, ora
dan Anayasa Mahkemesinin çalışmasına geçti 
ve Anayasa Mahkemesinin verdiği bazı karar
lardan şikâyet etti. Anladım ki arkadaş, Anaya
sa Mahkemesine iptal davası açılmasından çı
kan kanun ve tüzüklerin Anayasa Mahkemesi 
tarafından daima iptalini istemekten, bunun 
böyle makamlarda görüşülmesinden nedense bir 
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allerji duyuyor. «Neden Anayasa Mahkemesi
ne sık sık Meclislerden çıkan kanunların iptali 
için gidiliyor ve Anayasa Mahkemesi de bu 
yetkiyi kendisinde görüyor.» şeklinde konuş
tu. Hattâ o kadar ileri gitti ki «Nasıl ki bir 
sulh hukuk mahkemesi bir idam kararı verir
se bâtıl ve hükümsüzdür, Anayasa Mahkemesi 
de esasen kuvvetini kanundan almayan bir ka
rar verirse, o karar da bu vasıııa kalır. Eğer bu
nun üzerinde hassasiyetle durulmazsa bir gün 
Arşimet Kanununun iptali için de Anayasa 
Mahkemesine iptal için dava açılır» diye âdeta 
Anayasa Mahkemesine dava açmayı, kanun ip
tal etmeyi tezyif eder gibi bir kelime... 

Eğer Anayasa Mahkemesine Arşimet Kanu
nunun iptali için dava açılırsa davayı açan uta
nır. Anayasa Mahkemesi kendisine açılan dava
nın dava mahiyetinde olup olmadığını takdir 
edecek vasıftadır ve Arşimet Kanununun ipta
line herhalde karar vermez. 

«Gerek Millet Meclisinde ve gerekse Sena
toda büyük bir ekseriyetle kabul edilen bir ka
nun Anayasa Mahkemesinde iptal edildi. Bu
na Anayasa Mahkemesinin hakkı yoktur» ka
bilinden ifadeler kullandıktan sonra., nihayet 
son tadilden de bu hakkın tahdidedildiği hu
susuna geçtiler. 

Anlıyorum ki, arkadaşım aslında Anayasa 
Mahkemesinin, çıkan kanunları iptal etmesini 
iyi görmüyor. Bir taraftan hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir ve millet de bu hâkimiyetini 
Millet Meclisi marifetiyle kullanır. Bu doğru; 
ama hiç bir organm yetkisi hudutsuz değil
dir. 

Meclislerin çıkaracağı kanunların Anayasa
ya aykırı olabileceğini ve bunu murakabe et
me yetkisinin de Anayasa Mahkemesi olduğu
nu kabul etmişizdir. Artık bunu gönül rızası 
ile kolayca kabul etmeliyiz ve Anayasa Mahke
mesi eğer bir kanunu iptal ederse, bu Anaya
sa Mahkemesinin Meclisler üzerinde mafevk 
bir makam olmasından değil, kanunlarla husu
sî murakabe yetkisini tanımış olmamızdandır. 
Bu itibarla da bu şekilde allerji duymamıza 
lüzum yoktur. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun vazifesini sa
yarken, kendi varlık ve görevlerini ilgilendi
ren hususlarda Anayasaya aykırı bir kanun çı
karsa, bunun hakkında dava açmalı yetkisinin 
de bu kurula verilmiş olması, hem kanunun ru-

20 . 6 . 1972 O : 1 

huna, hem de Anayasaya uygun olduğu halde, 
bu maddenin çıkarılması arz ettiğim şekiller ve 
psikolojik sebeplerle kabul edilmiştir. Diğer 
maddelere dokunulmadığı halde bunun çıkarıl
ması için bir sebep yoktur. 

Arkadaşımın birisi Millet Meclisinde kabul 
edilen metnin aynen kabul edilmesi için takrir 
vermiştir, ben iştirak ediyorum; çünkü bu mad
denin çıkarılmasına bir sebep yoktur. Madde
nin Millet Meclisinden gelen şekli ile kabul edil
mesini arz ve teklif ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın özden siz komisyon üye
sisiniz, komisyonda bulunmamışsınız, ama bir 
muhalefet şerhiniz olmadığı için müsaadenizle 
söz veremeyeceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben bulun
madım efendim. 

BAŞKAN — Bulunmamış olmanız aleyhte 
söz hakkını doğurmaz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Şimdiye ka
dar siz ve sizden başka bu kurula riyaset eden bü
tün başkan, ve başkanvekilleri komisyonda bulun
mayan üyelerin her bakımdan söz hakkını mah
fuz tutmuş ve tatbikat böyle olmuştur. Nite
kim ben birçok meselelerde söz almışımdır. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, ben böyle bir tat
bikat yapmadım. Tüzüğümüze göre, komisyon 
üyeleri muhalefet şerhlerini bildirmedikçe 
aleyhte mütalâa dennayan edemezler. Üyenin 
komisyonda bulunup bulunmamasına dair Tü
züğümüzde herhangi bir hüküm olmadığı ve 
ben de böyle bir tatbikat yapmadığım için bu 
yolu arz ediyorum. 

BEREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, 
uzun boylu bir şey söyleyecek değilim. 

BAŞKAN — Kısaca buyurun efendim. Tü
zükte bu mevzuda bir boşluk var, iddianıza 
hak veriyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; ben de Salih Bey
efendinin buyurduğu noktaya ve diğer arka
daşlarımın de temas ettiği bu meseleye değin
mek istiyorum. 

2 nci madde içinde mevzuubahsolan bu 2 nci 
maddenin 3 ncü bendi «Kesdi varlık ve görev
lerini ilgilendiren alanlarda kanunların veya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin 
veya bunların belirli madde ve hükümlerinin 
Anayasaya aykırılığı idiası ile Anayasa Mahke
mesinde doğrudan doğruya iptal davası aç
mak.» 

Şimdi arkadaşlarım mütalâa etmişler ki, 
Anayasamızın esasen 149 ncu maddesinde bu 
hususta sarahat vardır; binaenaleyh, bu sara
hat varken tekrar böyle bir fıkranın buraya ilâ
vesi caiz değildir. Amas matlabı «Kurulun gö
rev ve yetkileri» mahiyetindedir. Matlap böy
le olunca, bütün görev ve yetkilerini maddede 
tasrih etmekte fayda var, etmemekte mahzur 
var. Meselâ şimdi arz edeyim, Anayasanın 144 
ncü maddesinde görev ve yetkiler izah edilir
ken, «Adliye Mahkemeleri hâkimlerinin özlük 
işleri hakkında kesin karar verir.» cümlesini 
kullanmıştır. Burada da aynı şey yazılmış; Ad
liye makemeleri hâkimlerinin bütün özlük işle
ri hakkında kesin karar vermek. Şu halde lüt
fedip bunu da çıkarsın. Mademki Anayasada 
bu madde yazılmıştır, ne lüzum var? Öteki 
maddenin de yazılmaması lâzımgelirdi. 

Bütün haklarm, bütün yetkilerinin bu mad
dede yer almasında fayda vardır, zararı yok
tur. Bunu mütalâa edecektim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Komisyon 
sözcüsü Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan değerli arkadaşlarım; 

2 nci maddenin 3 ncü fıkrasının komisyonu
muz tarafından çıkarılması hususunda üç de
ğerli arkadaşımız fikirlerini beyan ettiler. Fi
kirlerinde ağırlık taşıyan taraf vardır; fakat 
daha evvel tümü üzerinde konuşan bir değerli 
arkadaşımız da bu üç değerli arkadaşımızın 
fikrinin karşısına bir fikirle çıkıp, fıkranın 
metinden çıkarılmasını savundular. 

Değerli arkadaşlarım; fıkranın metinden çı
karılmamış olması ile çıkarılmış olması arasın
da hiç bir fark yoktur. Şöyle ki, Anayasanın 
149 ncu maddesinde iptal davasını kimlerin 
açacağı gayet açıktır. Maddeyi okuduğumuz sa
man görüyoruz ki, 

«iptal davası. 
Dava hakkı. 
Madde 149. — Cumhurbaşkanı; Yasama 

Meclislerindeki siyasî parti grupları ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan si
yasî partiler ile son milletvekili genel seçimle
rinde muteber oy sayısının en az yüzde onunu 
alan siyasî partiler; Yasama Meclislerinden bi
rinin üye tamsayısının en az altıda biri tutarın
daki üyeleri; kendi varlık ve görevlerini ilgi
lendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, 
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve üni
versiteler, kanunların veya Türkiye Büyük 
T£illet Meclisi içtüzüklerinin veya bunların be
lirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırı
lığı iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğru
dan doğruya iptal davası açabilirler.» 

Demek ki, 149 ncu madde metninde bulu
nan kuruluşların dışındaki kuruluşlara Anaya
sa Mahkemesine dava açma yetkisi verilmemiş
tir. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi bir 
kuruluşun görev ve yetkilerini tespit eden mad
denin içerisine, Anayasanın bu açık hükmünü 
koymak, siz bilin ki böyle bir yetkiniz var 
gibi bir durum yaratır. Aslında Yüksek Hâkim
ler Kurulu kendisinin Anayasa Mahkemesin-
do dava açma yetkisinin bulunduğunu biliyor. 

Değerli arkadaşlarım diyor ki, falan madde
de, filan maddede; ama o maddelerle bu madde 
arasında yetkileri ve görevleri tespit edilirken, 
maddenin getirdiği hükmün dışında Anayasa
da bir yetkileri bulunduğunu bu kurul gayet 
tabiî bilmektedir ve bunu bildiklerini farz ede
rek de komisyonda ekseriyetin oyu ile bu fık
ra çıkarılmıştır. Zannediyorum ki, bir haşiv id
diası ile zaman zaman geliyoruz. Bu fıkra bu
rada bulunursa, Anayasada bulunan bir hüküm 
buraya ikinci defa gelmiştir, fazladır denebilir 
de. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 

Yok. Bu madde ile ilgili önerge var okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair tasarının 2 nci maddesi ile de
ğiştirilen 45 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
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Hükümet teklifinde mevcudolup, Millet Mecli
since de kabul edilmiş bulunan 3 ncü fıkrası 
Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Anayasa Ko
misyonunca çıkarılmıştır. 

Bu fıkra Anayasanın 149 ncu maddesinde 
mevcudolan ve kurula Anayasa Mahkemesine 
başvurmak hakkını ve görevini veren bir mad
de olmakla, uygulama kanunda bulunması ge-
rekli olduğundan, bu fıkranın iki maddesinin 
metnine yeniden ilâvesini ve fıkra numaraları
nın da buna göre düzeltilmesi suretiyle Millet 
Meclisince kabul edilen metnin kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
Kırşehir 

Halil özmen 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu öner
geye katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Efendim, Hükümet olarak biz mut
laka bu metnin çıkarılması suretiyle yeni bir 
metin tanzim edilmesinin faydasına inanmış de
ğildik, komisyonda da arz ettik... 

BAŞKAN — Yani takdire bırakıyorsunuz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Biz 
de Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da takdire bırakı
yor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı ile münasebetleri : 
Madde 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

Adalet Bakanlığı ile münasebetleri bu kanun 
hükümlerine tabidir. 

Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde 
Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına Baş
kanlık eder ve katıldığı toplantılarda oylamaya 
katılır. 

Bu maksatla Yüksek Hâkimler Kurulu Ge
nel Kurulunun toplantı günü, saati ve yeri ile 

gündemi toplantı gününden en az kırksekiz 
saat önce Adalet Bakanına duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Seçme hakkı : 
Madde 5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

leri, Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek 
üyelerinin de katıldığı, Yargıtay Genel Kuru
lunca kendi üyeleri arasından ve üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile, gizli oyla seçilir. 

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

Üyelerin görev süresi : 
Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

lerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten 
üyeler yeniden seçilebilir, üyeler bu görevleri 
süresince başka bir iş ve görev alamazlar. 

Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının 14 
ncü madde gereğince göreve başlamalarına ka
dar eski görevlerine devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

üyelerin göreve başlaması : 
Madde 14. — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl 

ve yedek üyeliklerine seçilenlerin tamamı belli 
olduktan sonra keyfiyet kendilerine tebliğ olu
nur. 

Bu üyeler yerlerine seçildikleri üyelerin sü
relerinin bittiği tarihte, bu resmî tatil gününe 
rastladığı takdirde tatili takibeden ilk iş günü; 
görevlerine başlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Üyeliklerin açılması ve seçim işlemleri : 
Madde 22. — Görev süresi bitecek asıl ve 

yedek üyelikler 5 ay önce, bunun dışında her
hangi bir sebeple açılan üyelikler en geç bir 
hafta içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı 
tarafından Yargıtay Birinci Başkanlığına bildi
rilir. 
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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim gününü 
tespit eder ve Yargıtay Başkanları ile üyeleri
ne duyurur. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim işlemleri
ni dönemin sona ereceği tarihten 40 gün evvel 
bitirilecek şekilde düzenler. 

Seçimlerde, kurulun asıl ve yedek üyeleri 
aynı oy puslasmda gösterilerek oy kullanılır. 

Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, hu ka
nunda yazılı istisnalar dışmda Yargıtay Genel 
Kurulunda yapılan diğer seçim işlemlerinde uy
gulanan usul dairesinde yapılır. 

Seçimlerin sonucu ilgililere duyurulmakla 
beraber, Resmî Gazetede ilân olunur. 

Kurul üyelerinin bu görevden istifaları Yük
sek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun kabu
lüne bağlıdır. Genel Kurul istifayı kabul etmez 
ve ilgili direnirse Genel Kurulca istifanın ka
bulü zorunludur. 

istifa eden kurul üyesinin ayrılması halin
de, Genel Kurulun ve bölümlerin toplanmasının 
mümkün olmayacağı hallerde, istifa eden üye
nin yerine gelecek üyenin göreve başlamasına 
kadar eski üye kuruldaki görevine devam eder. 

Kurul üyeliğinden istifa, Yargıtay üyeliğin
den istifayı tazammun etmez. 

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

Seçildiği dört yıllık dönemi bitirmeden ayrı
lan kurul üyelerinin yerine gelenler veya seçi
lenler, ayrılan üyenin süresini tamamlar. 

Seçim süresinin bitimine altı ay veya daha 
az süre kalması halinde boşalan üyelikler, an
cak Yüksek Hâkimler Kurulunun karar verme
si halinde doldurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Kürümoğlu, buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 22 nci maddenin 
7 nci ve 8 nci fıkralarında: 

«Kurul üyelerinin bu görevden istifaları 
Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun ka

bulüne bağlıdır. Genel Kurul istifayı kabul et
mez ve ilgili direnirse Genel Kurulca istifanın 
kabulü zorunludur. 

«istifa eden kurul üyesinin ayrılması halin
de, Genel Kurulun ve bölümlerin toplanması
nın mümkün olmayacağı hallerde, istifa eden 
üyenin yerine gelecek üyenin göreve başlama
sına kadar eski üye kuruldaki görevine devam 
eder» denilmektedir. 

Bu iki fıkranın sakil bir mahiyet taşıdığı 
kanaatindeyim ve sadece bunu belirtmek için 
söz aldım. Zira istifa kabule bağlı olan bir mü
essese değildir; bugün Türk hukukunda kaide 
budur, istifa eden şahıs, istifa ettiği tarihten 
itibaren işleme tabi olur ve istifası kabul edil
miş sayılır. Zira kabule tabi bir keyfiyet de
ğildir. 

Böyle olunca, Kurul üyelerinden biri istifa 
ettiği takdirde, bunun hakkında Genel Kuru
lun karar vermesi halini gayet lüzumsuz bir 
ibare olarak görüyorum ,hatta bunu tanzim 
ederken dahi, maddenin tanziminde dahi bu 
gerçeği görmüş olacaklar ki, «Genel Kurul is
tifayı kabul etmez ve ilgili diranirse Genel Ku
rulca istifanın kabulü zorunludur» denmiştir. 

İstifa, istifa edildiği tarihten itibaren neti
ce verebilen bir hukukî müessesedir. 

Keza onu takibeden fıkrada, «istifa eden ku
rul üyesinin ayrılması halinde, Genel Kurulun 
ve bölümlerin toplanmasının mümkün olma
yacağı hallerde, istifa eden üyenin yerine gele
cek üyenin göreve başlamasına kadar eski üye 
kuruldaki görevine devam eder» denilmekte
dir. 

Nasıl mecbur edeceksiniz? Toplantıya de
vam etmiyor; etmediği takdirde, şayet bir mec
buriyet tahmili bahis mevzu ise, ona bir mü
eyyide getirmesi gerekirdi. Getirilmeyince oto
matik olarak istifa kesin hüküm ifade edecek 
ve kurul üyesi toplantılara iştirak etmeyecek. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz : 
Madde 23. — Yüksek Hâkimler Kuruluna 

üye seçilmesi işlemlerine karşı, işlemin yapıl
dığı günden ve seçimin sonucuna karşı da se
çilenlerin adlarının Resmî Gazetede yayımlan-
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ması tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargı- j 
tay Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. j 

itiraz edenin elinde bulunması mümkün ! 
olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, | 
ancak itiraz edenin elinde bulunması mümkün 
olmayan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri 
gösterilmiş olanlan toplar. Kurul itiraz eden- | 
den açıklama veya delil istemek zorunluğunda j 
değildir. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı 10 gün 
içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelik
te ise, kurul belli kimselerin seçimini veya bü
tün seçimi iptale yetkilidir. 

Seçimine itiraz edilen, Başkanlar Kuruluna 
dahil bir kimse ise, itirazın incelenmesinde ku- I 
rula katılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Başkanların seçilmesi : 
Madde 26. — Yüksek Hâkimler Kurulu Baş

kanı, Başkan yardımcısı ve bölüm başkanlan 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kendi üye
leri arasından, Yüksek Hâkimler Kurulunca s 
seçilir. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen i 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanın görev ve yetkileri ; 
Madde 27. — Yüksek Hâkimler Kurulu 

Başkanının görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Genel Kurula Başkanlık etmek, 
2. Genel Kurul ve bölümlerin kararlarını 

yerine getirmek, 
3. Genel Kurulun kural niteliğini taşıyan 

kararlan, planları ve bu kanun gereğince yapı
lacak yönetmelikleri ile bölümlerin kararları 
arasında uyuşmazlık görür veya bölümlerden 
birinin karannı Anayasanın ve diğer kanunla
rın hükümlerine aykm bulursa işi genel kuru- | 
la götürmek, 

4. Kurulun bütün yönetim işlerini yürüt
mek, 

5. ihtiyacın yedeklerle giderilemeyeceği 
hallerde bölümlerin üye eksiğini geçici olarak 
asıl üyelerle tamamlamak, | 

6. Müfettişler Kurulu Başkanlığının Genel 
Kurul ve bölümlerle ilişkilerini düzenlemek, 

7. Bu kanunla verilen diğer görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

Başkan yardımcısı, bu görevlerin yapılma
sında Başkana yardım ve bulunmadığı zaman 
ona vekillik eder. Başkan yardımcısının da en
gel halinde, bölüm başkanlarından en yaşlısı 
başkanlık görevlerini yerine getirir. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka-
bu5 edilmiştir. 

Bölümler : 

Madde 28. — Yüksek Hâkimler Kumlu üç 
bölüme ayrılır; bölümler bir başkan ile Yüksek 
Hâkimler Kurulunca üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile seçilen ikişer üyeden meydana gelir. 

Bölüm başkanının engeli halinde kendisine 
o bölümün en yaşlı asıl üyesi vekillik eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Birinci bölümün görevleri : 
Madde 29. — Birinci bölümün görevleri şun-

lardır 
1. 
2. 
3. 
4. 

Hâkimlik mesleğine kabul etmek, 
Hâkimlik mesleğine atamak, 
Nakletmek, 
Ker türlü yükseltme ve birinci sınıfa 

ayırma işlerini yapmak, 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

Kadro dağıtmak, 
Geçici yetki vermek, 
isin ve nöbete ait iğleri düzenlemek, 
Emeklilik idlerini yapmak, 
Meslekten ayrılma işleri hakkında karar 

ve başka mesleğe geçme isteği üzerine muvafa
kat vermek, 

10. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararlan vermek, 

11. Bir mahkemenin veya bir kadronun 
kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevre
sinin değiştirilmesi hususlannın uygun olup ol
madığına karar vermek, 

12. Genel Kurul tarafından verilecek işleri 
görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İkinci bölümün görevleri : 
Madde 30. — ikinci bölümün görevleri şun

lardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbar

ları incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya gö

revleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve 
görevleri icaplarına uymayan hal ve eylem
leri hakkında soruşturma yapılmasına karar 
vermek, 

3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruş
turma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlen
dirilmesini istemek, 

4. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararları vermek, 

5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer 
işleri görmek, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair tasarının 2 nci maddesi ile de
ğiştirilen 45 sayılı Kanunun 30 ncu maddesin
de, Millet Meclisinde kabul edilen metinde 
mevcudolan 3 ncü fıkrada Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu bir deği
şiklik yaparak, Kurulun ikinci bölümünün, in
celeme işlerinde üst dereceli hâkimleri görev
lendirmesine imkân veren fıkrayı madde met
ninden çıkarmıştır. 

Hükümet teklifinin gerekçesinde işaret 
edildiği üzere, Anayasa bakımından bir sakın
ca mevcudolmadığı gibi, hizmetin ifasında ko
laylık sağlayacak ve çok basit işlerde mesele 
mahiyetini öğrenmek üzere mahalline müfettiş 
hâkim gönderilmesine lüzum bırakmayacak 
olan bu fıkranın Millet Meclisinde kabul edil
diği üzere kabulünü ve fıkraya gerekli ilâvenin 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Halil Özmen 

ORHAN KÜRtMYEOĞLU (Bitlis) — önerge
nin aleyhinde.. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Kü-

rümoğlu, buyurun. 

I ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

30 ncu maddenin 3 ncü bendinin 2 nci fık
rası Komisyonca Millet Meclisi metninden çı
karılmak suretiyle yeniden tedvin edilmiş bu
lunmaktadır. Çıkarılan kısmı aynen okuyorum. 

«Müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum 
i görülmeyen hallerde ihbar ve şikâyetlerin in-
; eşlenmesini isağlamak maksadıyle üst dereceli 
j bir hâkim görevlendirmek...» 

Bu fıkranın çıkarılışının sebebi, 43 ncü mad
dede yapılan değişiklik ile ilgilidir. Millet Mec
lisi metninin 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
metinden çıkarılmıştır. Bu fıkrada, «ikinci bö
lümce müfettiş hâkim görevlendirilmesine lü
zum görülmeyen hallerde ihbar ve şikâyetlerin 
incelenmesini sağlamak maksadıyle en yakın 
kaza çevresindeki üst dereceli bir hâkimin gö-

j rsvlendirilmesi de caizdir» denmekte iken, bu 
| fıkra metinden aynen çıkarılmıştır. Şimdi bu

rada yapılan değişikliği, 43 noü maddede yapı
lan değişiklikle irtibatlı gördüğümüz takdirde 
isabetini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Zira, 
bir maddede değişiklik yapıp, diğerinde yap
madığımız takdirde, sakil bir vaziyet olacak ve 
hüküm muallakta kalmış olacak idi. 

Ayrıca, kanaatimce bu hükmün buradan 
çıkarılmasının bir faydası da vardır. Sayın öz
men arkadaşımız bağışlasınlar, bizzat başımdan 
geçmiş bir hadiseyi anlatacağım: 

Avukatlık yaptığım dönemde, dava dolayı-
sıyle muttali olduğum bir vaziyet idi, vazifeyi 
doğrudan doğruya suiistimal ettiğine inandığım 
ve hukuk görüşümün de tam manası ile bu yön
de tecelli ettiği bir hâdisede hâkimi şikâyet 
ettirdim, ben ettirdim ve kazada geçen bu hâ
dise dolayısıyle vilâyetteki bir hâkim görevlen
dirildi. Tahkikat yapıldı ve neticede hâkime 
«tekerrürüne mahal verilmemesi» şeklinde bir 
ihtar yazısı geldi. «Teşekkürürüne mahal veril
memesi» şeklindeki ihtar yazısını, ben suçun va
rit ve kabul edilmiş olduğu manasında anlıyo
rum ve bu sebeple de diyorum ki; hatır, gönül 
işlememeli bu müessesede. Hâkim, şayet vazife
sini suiistimal etmiş ise, hâkim ile hiç irtibatı 
olmayan, hiç dostluğu olmayan veyahut ona 
uzak bulunan bir kişinin onun hakkında tahki
kat yapması mutlak bir zarurettir. 

Bunun gibi birkaç hadise daha vardır, ama 
I onları zikretmeye lüzum görmüyorum. Birisi 
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de, geçen ay içerisinde karara bağlandı ve suiis
timal edilmiş olduğu bizzat hâkimin kendi ya
kın arkadaşı tarafından tespit edilmek sure
tiyle yapıldı. Fakat, buna rağmen biz yine de 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinden birisinin 
bu işle görevlendirilmesini istirham ettik ve bu
nun neticesinde buradan giden bitaraf kişinin 
yaptığı tahkikat sonucunda hâkime icabeden 
işlem yapıldı. 

Bu söbeple, maddede bu değişikliğin zaru
retine kesin olarak kaniim. Civar vilâyette 
veya civar kaza dairesi içerisindeki bir hâki
min görevlendirilmesinin, hâkimlere itimatsız
lık manasında kabul edilmemesi kaydı ile, mah
zurlu yönleri vardır. 

Bu sebeple, bu değişiklik isabetlidir ve Ko
misyondan gelen metnin aynen kabulünde isa
bet vardır. Bu sebeplere dayanarak da; lütfet
sin, bağışlasın Sayın özmen arkadşımız; tak
ririnin reddini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSLONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka
tılmıyoruz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Hükümet olarak, işlerin yerine 
getirilebilmesini zarurî gördüğümüz için, bil
hassa Yüksek Hâkimler Kurulu bakımından, 
biz katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon 
katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çay Kurumu Kanununun uygulanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanun tasarısı
nın açık oylamasına oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı efendim? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Üçüncü bölümün görevleri : 
Madde 31. — Üçüncü bölümün görevleri 

şunlardır : 
1. işten el çektirmek, 
2. Hâkimler hakkında kovuşturma izni 

vermek, 

j 3. Disiplin cezası vermek, 
4. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına ve

ya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar 
vermek, 

5. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararları vermek, 

6. Genel Kurul tarafından verilecek diğer 
işleri görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sa
yı üye? Yok. Madeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kurul ve genel görevleri : 
Madde 32. — Genel Kurul; Başkan, Başkan 

yardımcısı, bölüm başkanları ve bölümlerin asıl 
üyelerinin katılması ile 11 üyeden meydana ge
lir. 

Kurulun genel görevleri şunlardır : 
1. Bölümlerin kararlarına karşı kanuna 

dayanılarak yapılan itirazları inceleyip karara 
bağlamak, 

2. Başkanlıkla bölümler arasında veya bö
lümlerin kendi aralarında çıkacak uyuşmazlık
ları çözmek, 

3. Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yö
netmelikleri yapmak ve gerektiğinde bunları 
değiştirmek, 

4. Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve 
izin verilmesi gibi konuları mesleğin icaplarına 
uygun ve ilgililerin haklarını koruyacak şe
kilde planlara bağlamak, 

5. Mesleğe kabul etmek, birinci sınıf hâ
kimliğe ayırmak, yükseltmek ve bununla ilgili 
düşünce bildirmek, hâkimleri denetlemek gibi 
Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren 
işlerde veya bu işler dolayısıyle hâkimlerin 
şahıslarını ilgilendiren konulardaki kanunların 
uygulanmasına yardımcı, kural niteliğinde ka
rarlar vermek, 

6. Yüksek Hâkimler Kurulunun görevine 
giren ve fakat bölümlerin görevleri arasında 
gösterilmeyen bir iş hakkında hangi bölümün 
karar vereceğini veya Genel Kurul tarafından 
karar verilmek üzere hazırlık işlerini tamamla
yacağını tâyin etmek, 

7. Bölümlerden birine gelen işler mutat 
çalışmalar ile karşılanamayacak kadar olur
sa, bu işlerden bir kısmını diğer bir bölüme 

I vermek, 
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8. Bu kanunda verilen diğer görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Madde ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun özel görevleri : 
Madde 33. — Genel Kurulun özel görevleri, 

aşağıda yazılı konularda bölümlerin verdikleri 
kararları, dayanakları ve gerekçeleri ile birlik
te inceleyerek onamak yahut kısmen veya ta
mamen değiştirerek yeni bir karar vermek 
veya belli yönlerden işlemin tamamlanması ve
ya incelemenin genişletilmesi için ilgili bölü
müne geri çevirmek : 

1. Hâkimlik mesleğine kabul etmek, 
2. Hâkimlik meseleğine atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, 
5. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına ve

ya meslekte kalmasmnı caiz olmadığına karar 
vermek, 

6. Adalet Bakanının veya ilgili hâkimin 
bir defa daha incelenmesini talebettiği disip
lin cezalarını inceleyip karar vermek, 

7. Bir mahkeme veya bir kadroyu kaldır
mak veya bir mahkemenin yargı çevresini de
ğiştirmek, 

8. Hâkimler hakkında kovuşturma izni ver
mek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

tşlerin yönetimi ve gizliliği : 
Madde 35. — Genel Kurulun işlerini Yük

sek Hâkimler Kurulu Başkanı, bölümlerin iş
lerini kendi başkanları yönetim. Bölümlerin ve
receği kararlara karşı hazırlık olmak üzere üye
ler arasında iş bölümü yapılır. 

Gerek Başkanlıkta, gerek bölümlerde ha
zırlık çalışmalarına yardımcı olarak yeter sa
yıda tetkik hâkimi ve başkanlık emrinde bir 
genel sekreter ile bir kalem, bölümlerin her 
biri emrinde de birer kalem bulunur. Kalemler
de yeteri kadar memur ve hizmetli çalışır. 

Genel Kurulda ve bölümlerde yapılan işlem
ler ve bunlarla ilgili görüşmeler ve yazılar giz
lidir. 

Kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanı ile onun uygun 
göreceği bölüm başkanlarından birine veya ge
nel sekretere aittir. 

Evrak örneklerinin verilmesi, ilgisine göre 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının veya bö
lüm başkanlarının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yargıtay üyeliğine seçme usulü : 
Madde 38. — Yargıtay üyeliği açıldığında 

yeni üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cum
huriyet Savcıları ile bu mesleklerden sayılan
lar arasında Yüksek Hâkimler Genel Kurulun
ca aşağıdaki maddeler hükümlerine göre seçilir. 

Bir veya birbirini izleyen seçimlerde hâkim
lik mesleğinden seçilecek her üç üyeye karşı 
bir üyenin de savcılarla bu mesleklerden sayı
lanlar arasından seçilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Komisyon kurulması : 

Madde 39. — Yargıtay üyeliği seçiminin na
zırlık işlemlerini yürütmek üzere 5 kişilik bir 
komisyon kurulur. 

Komisyona bölüm başkanlarından biri baş
kanlık eder. Ayrıca her bölümden birer asıl üye 
ile kurulun bir yedek üyesi de komisyona ka
tılır. Gerektiğinde kurulun üye noksanını ta
mamlamak üzere her bölümden birer de yedek 
üye tespit edilir. 

Başkan ve asıl üyelerle yedek üyeler Ge
nel Kurulda ad çekilerek belli edilir. 

Başkanın engeli halinde asıl üyelerden en 
yaşlısı komisyona başkanlık eder. Asıl üyelerin 
engeli halinde noksan, yedek üyelerden tamam
lanır. 

Adı çekilen başkan asıl ve yedek üyeler 
görev sürelerince komisyona katılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 
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Liste düzenlenmesi : 
Madde 40. — Yukardaki madde gereğince 

kurulan komisyon, Yüksek Hâkimler Kurulu 
ilgili bölümünden ve Adalet Bakanlığından bi
rinci sınıfa ayrılmış olan hâkim, Cumhuriyet 
savcısı ve bu sınıflardan sayılanların, adını, so
yadını, doğum tarihini, görevini ve görev ye
rini gösteren listeleri talebe der. Bunları soyadı 
alfabe sırasına göre düzenleyerek seçim günün
den en az bir hafta önce kurul asıl ve yedek 
üyelerine dağıtır. 

Bu listelerde yazılı bulunanların sicil ve 
gizli sicilleri de, kurul asıl ve yedek üyelerinin 
incelemek üzere talebetmelerinde kendilerine 
verilecek şekilde komisyon nezdinde hazır bu
lundurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Oylama usulü : 
Madde 41. — Yargıtay üyesi; 40 ncı madde

ye göre düzenlenen listede adlan yazılı olanlar 
arasından Genel Kurulda üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gi
dilir. 

Birden ziyade üye seçilmesi gereken hallerde 
her üye seçimi için ayrı oylama yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye..? Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâ
kimler : 

Madde 42. — Hâkimlerin denetimi,, hakların
da inceleme ve soruşturma yapılması Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler 
eliyle yapılır. 

Bu maksatla Yüksek Hâkimler Kurulu nez
dinde Müfettiş Hâkimler Kurulu bulunur. Mü
fettiş Hâkimler Kurulu sürekli olarak: atanmış 
ve Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı ile ye
teri kadar müfettiş hâkim ve yeteri kadar me
mur ve hizmetlisi bulunan bir kalemden mey
dana gelir. 

Müfettiş hâkimliğe atanacakların hâkimlik 
ve savcılık mesleğinin 6 ncı derecesini iktisa-
betmiş olmaları şarttır. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı ile mü
fettiş hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet savdık
ları ile bu meslekten sayılanlar arasından bi
rinci bölümün teklifi üzerine Yüksek Hâkimler 
Kurulunca atanır. 

Savcıların veya bu mesleklerden sayılanla
rın müfettiş hâkimliğe atanmasında kendileri
nin istekleri. Adalet Bakanının muvafakatinin 
alınması; Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı
nın birinci dereceden kadro ve maaşa müstehak 
bulunan hâkim ve savcılarla bu meslekten sayı
lanlardan atanması zorunludur. 

Müfettiş hâkimliğe atananların bu hizmet
lerde geçirecekleri süreler hâkimlik mesleğinde 
geçmiş sayılır; ve her türlü özlük işleri dâhil 
olmak üzere haklarında Hâkimler Kanununun 
uygulanmasına devam olunur. 

Müfettiş hâkimliğe atananlar hâkimlik, sav
cılık veya bu meslekten sayılan görevlerde ikti-
sabettikleri kadro ve maaşları ile kurul nez
dinde göreve başlarlar ve Hâkimler Kanunu hü
kümleri dairesinde kadro iktisabına ve yüksel
meye devam ederler. Bunların hâkimlik veya 
savcılık mesleğine atanmalarında iktisabettik-
leri hakları saklıdır. 

Müfettiş hâkimler bu görevleri süresince 
Harcırah Kanununun müfettişlere uygulanan 
hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik alırlar. 

Müfettiş hâkimlerin 43 ncü madde gereğince 
inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendiril
meleri, ikinci bölümün teklifi üzerine Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanınca, Müfettiş Hâkim
ler Kurulu Başkanından istenir. Denetim görevi
ni vermek ve düzenlemek yetkisi Yüksek Hâ
kimler Genel Kurulunun onayı alınmak şartıy-
le, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanına aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye..? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKEEM ÖZDEN (îstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bu 42 nci madde bir reaksiyon maddesi ola

rak önümüze gelmiş bulunuyor. Daha evvelce, 
yani Cumhuriyetin ilk devresinde - ona yetiş
miştik - müfettişlerimiz vardı, bizi teftiş eder
lerdi ve bu teftişleri sırasında kararlara bak
mazlardı; şu şekilde karar vermiş, kanaati vic-
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danisi şudur, budur, buna bakmazlardı. Yalnız, 
karar geç yazılmış, tebligat yaptırılmamış, ka
nun tatbik edilmemiş, hâkim geç gelmiş, vazife
sini suiistimal etmiş, kasayı tetkik etmemiş, ya
nındaki memurları teftiş etmemiş ve saire gibi 
sırf idarî mevzular üzerinde gerekli tetMkatı 
yapmak üzere müfettişler vardı, bunun ismi ad
liye müfettişi idi. Başmüfetişler vardı, Türkiye 
bölgelere ayrılmıştı, bunlar da Adalet Bakan
lığında bir teftiş kuruluna bağlı bulunuyordu. 
Bunun da bir başkanı vardı. Muayyen yerlere 
müfettişleri gönderirler, gerekli tetMkatı ya
parlardı. 

Zaman geldi, hâkim teminatı esası kabul 
edilince, bu müfettişlik müesseesi adetâ ortadan 
kalktı. Sadece Adliye Bakanlığında ufak bir* 
zümre kaldı; hapishaneleri, savcılıkları, icra 
dairelerini tetkik ve teftiş etmek üzere görev
lendirildiler. Sayın Çumralı'nın Adalet Bakan
lığı sırasında kendisinden naklen duymuştum; 
bu devrede bir müfettiş bir kazaya gidiyor, ka
zada bir vatandaş kendisine müracaat ediyor, 
«Benim kararım alta aydan beri yazılmamıştır, 
bunu hâkimden rica etseniz» diyor. Bir sohbet 
sırasında müfettiş, o mahkemenin işlerine bak
makla görevli değil, icra dairesini teftiş ediyor, 
«Hâkim bey lütfetseniz de, bir adam varmış, bu
nun karan altı aydan beri yazılmamış, bunu bir 
an evel çıkarsanız» filân diyor. «Vay siz beni 
teftişe mi geldiniz, ne hakla geldiniz?» diye 
adamı adetâ perişan bir hale sokuyor. Yani, iş 
bu kadar suiistimal edilmekteydi, bunu açıkça 
söylemek mecburiyeti vardır. 
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maz, ama bir küçük kazada, iki tane, üç tane hâ
kimi olan bir kazada ceza hâkimini hukuk hâ
kimi, hukuk hâkimini ceza hâkimi veyahut Ba
baeski Ceza Hâkimini, Hayrabolu Hukuk Hâki
mi tetkike memur edilirse ve bunlar karşılıklı 
olursa arkadaşlar, şikâyet edilen konular ciddî 
bir şekilde ele alınmaz ve alınmıyor idi. Bunu 
açıkça burada ifade etmek mecburiyeti vardır. 
Nitekim, işte bu kanun teftiş müessesesini tek
rar getiriyor. Demek ki, bir ihtiyaç hâsıl olmuş
tur, bu ihtiyaca cevap verilecektir. 

Ben kısaca bunun tarihini böylece anlat
tım. Ancak, burada bana gamız gelen bir tabir 
var, bu da «Müfettiş hâkimlik» tabiri. Niye mü
fettiş demiyoruz da müfettiş hâkim diyoruz? 
Hem miüfetiş, hem hâkim... îki kelime bir arada, 
bana gayet yabancı geliyor. Eğer müfettişse, 
ne korkuyorsunuz buna müfettiş demekten? 
Müfettiş hâkim ne demek yani? Bu, bal gibi 
müfettiştir işte, Yüksek Hâkimler Kuruluna 
bağlı, şikâyetleri tetkik edecek, raporlar vere
cek, hâkimler hakkında gerekli muameleleri 
yapacak bir müfettiştir. Bir de buna hâkim 
müfettiş demenin ne manası var? Komisyon ve 
Hükümet bana bunu anlatırsa memnun olurum. 
Bana gayet tuhaf geliyor. İki kelime bu beyler. 
Müfettiş hâkim, hâkim, kürsüde vazife gören 
adamdır, müfettiş kürsünün altındadır, öyle 
hâkimler görmüşüzdür ki, kürsünün yanına is
kemle atıp, hâkimin kararlarını murakabe et
mek isteyen bir heyette bulunan Kadı Kemal; 
o gün, o dakikada görünce vaziyeti, derhal 
mahkemeyi tatil etmiş, «Bu efendi burada otur
dukça, buradan hüküm sadır olmaz» demiştir.. 
Bu müfettiştir, kürsüye çıkamaz. Bunun içine 
bir de hâkimliği sokmakla adetâ müfettişi ka
mufle ediyorsunuz, müfettişe de hâkimlik veri
yorsunuz demektir. Onun için, bu kelimeyi ile
ride de değiştireceksiniz gibi geliyor bana. Mü
fettiş hâkim tabiri, adalet makanizmasında ya
bancı bir tabirdir, iyi karşılanmayacaktır. Bu
nun ismi müfettiştir, Yüksek Hâkimler Kuru
luna bağlı müfettiş, bitti. Mesele kalmaz. 

Bu hususta bir izahat verilirse çok memnun 
olurum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Ucuz-
al. 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak 

Hâkim, böyle yed-i tulâ sahibi, kusurdan 
münezzeh, her şeyin en âlâsını yapan insan de
ğildir; hâkimin de hataları olabilir. Bu hatalar 
insanlara bağlıdır, insan bazen hata eder, ba
zen etmez. Hâkimlik mesleğinde de hata etme
yenleri çok olduğu gibi, hata edenler de nadi
ren gözükmektedir. Bu bakımdan işlerin, şikâ
yetlerin nazarı dikkate alınması gerekiyordu. 
Fakat, Yüksek Hâkimler Kurulu kendi bünye
si içinde bu işi iyice ele alamamıştır arkadaşlar. 
Meselâ; İstanbul'da farzımuhal birinci hukuk 
hâkimini şikâyet edersiniz, ikinci hukuk hâki
mi bu şikâyeti tetkike memur edilir; ikinci hu
kuk hâkimini şikâyet edersiniz, birinci hukuk 
hâkimi şikâyete memur edilir ki, İstanbul gibi 
büyük bir muhitte belki bu büyük bir tesir yap-
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tedbirlerle ilgili Yetki Kanunu tasarısının Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
porunun açık oylamasına 110 sayın üye iştirak 
etmiş, 100 kabul, 8 ret, 2 çekinser oy kullanıl
mış; tasarı Cumhuriyet Senatosunca reddedil
miştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜMÜ ÖMER UCTJZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın özden' 
in ileri sürdüğü fikir bir yönü ile yerindedir; 
fakat «İllâ bir tek kelime ile bunu sıfatlandı
ralım» iddialarına gelince; Komisyon olarak 
biz huzurunuza bir şey ihdas ederek gelmiş de
ğiliz; tasarıda da müfettiş hâkimlik müessesesi 
olarak yer almıştır. Anayasanın 144 ncü mad
desinin son fıkrası da böyle tedvin edilmiştir. 
Komisyonumuz Anayasanın 144 ncü maddesinin 
son fıkrasındaki unsurlara sadık kalarak, mad
deyi huzurunuza böyle getirmiştir. Anayasanın 
son fıkrası gayet açıktır, «Hâkimlerin denetimi 
ve haklarındaki soruşturma, Yüksek Hâkimler) 
Kuruluna bağlı ve sürekli olarak görevli müfet
tiş hâkimler eliyle yapılır.» denmektedir. «Mü
fettiş hâkimler» Anayasa tabiridir. Hâkim temi
natı müfettişlik ihdası ile zedeleniyor gibi bir 
fikre sahip kılınmaması için, hâkimlerin gene 
hâkimlik mesleğinden gelen kişiler vasıtasiyle 
bazı hususlarda teftişe tabi tutulurken, müfet
tiş tabiri biraz teminatı zedeler mâhiyetini ta
şımasın diye, müfettiş hâkimlik gibi iki kelime
den ibaret bir sıfat Anayasaya konmuştur. Böy
lece, teminatın zedelenmesi yolunda bir fikir 
uyandırılması gayesi giidülmüştür. Komisyonu
muz, Hükümetin, Yüce Meclisin kabul ettiği me
tinde olduğu gibi, Anayasadaki ibareye sadık 
kalarak bu sıfatı kullanmıştır. 

Arz ©derim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Denetim, inceleme ve soruşturma : 
Madde 43. — Hâkimlerin, hâkim yardımcı

larının görevleri ile ilgili konuları kanun, tüzük, 
yönetmelik, idarî konulara ait tamim ve tavsiye
lere uygun olarak ifa edip etmediklerini kont
rol, bunların görevlerinden dolayı veya görev
leri sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görev
leri icaplarına uymayan hal veya eylemlerini 

tespit ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma 
yapmak görevi müfettiş hâkimlere aittir. 

Genel denetimin muayyen süreli planlar dai
resinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlı
ğınca hazırlanarak Genel Kurulun tasvibine su
nulur. Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu plan
da gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yet
kilidir. 

Genel denetim sırasında veya inceleme ve so
ruşturma esnasında hâkim ve hâkim yardımcı
ları hakkında inceleme veya soruşturma yapıl
masını gerektiren yeni bir konunun ortaya çık
ması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu
na bildirilir. 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet 
daireleri ile ilgileri hakkında inceleme ve soruş
turma yapılmasını gerektiren konulara rastlan-, 
ması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu 
aracılığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa ede
ceklerini, denetimin, inceleme ve soruşturma
nın esasları, nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler 
Genel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâ
kimler Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olunur, 

Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda 
müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri raporlar 
Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca ikin
ci bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek 
hal kâğıtları ise, gizli sicillerine konulmak üze
re birinci bölüme gönderilir. 

İkinci bölüm müfettiş hâkimler tarafından 
tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu 
gösteren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâ
kim yardımcısı hakkında soruşturma yapılma
sına lüzum olup olmadığını takdir eder. 

Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında ya
pılacak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerek
tiren belli bir sebebi ihtiva etmez, veya gerçek 
kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmaz
sa soruşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde 
hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel 
hükümlere göre yapılır. Bu halde durum yetki
li merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
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yın üye?.. Yok. Madde ile ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum, 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Geri aldım 
efendim. 

BAŞKAN — Geri aldınız... 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müfettiş hâkimlerin yetkileri : 
Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gör

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

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen, buyu
run. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bendeniz bu mad
dedeki bir ibareye muhalifim. O da şu: Müfet
tiş hâkimlere bu maddede verilen yetkiler ara
sında «gerekirse arama yapar» şeklinde bir 
ifade ile bir yetki de veriliyor. «Bu madde, ta
dili istenen 45 sayılı Kanunda evvelce zaten mev
cuttu» denebilir; ama benim dermeyan edece
ğim husus, bu maddenin Anayasaya aykırı 
olup olmadığı noktasında Yüksek Heyetinizin 
dikkatinizi çekmektir. Eğer Anayasaya muha
lefet mevzuu bahis ise, eski kanunda bulunmuş 
olması burada da şimdi üzerinde durulmamayı 
önlemez; ama Anayasaya aykırı değilse o başka 
mesele. 

Burada, müfettiş hâkime, herhangi bir hâ
kim hakkında şikâyete gidildiği zaman, icap 
ederse arama yapma yetkisi verilmesini haklı 
göstermek için bazı fiilî sebepler ileri sürülebilir. 
Tasavvur buyurun, bir kazada, suç delilinin 
evinde olduğu söylenen bir hâkimi teftişe git
miş olan müfettiş hâkim; arama kararı almak 
için başka hâkim de yoktur, binaenaleyh, ka
rar almaya mecbur olmadan gitsin, derhal ara
sın ve delili tespit etsin denebilir. Ama, bu 
zaruret ne kadar mühim olursa olsun, Anaya
sanın konut dokunulmazlığı hakkında koyduğu 
hükmü görmemezlikten gelemeyiz. Filhakika, 
Anayasamızın 16 ncı maddesinde; «Konuta do
kunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği haller

de, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadık
ça...» ibaresi mevcuttur. Binaenaleyh, göste
rilmiş hallerde arama yapmak için hâkimce ara
ma kararı verilmedikçe arama yapılamaz. An
cak bunun bir istisnası olarak; «Millî güvenlik 
veya kamu düzeni bakımından gecikmede sa
kınca bulunan hallerde, kanunla yetkili kılman 
merciin emri olmadıkça arama yapılamaz» de
niliyor. 

Şimdi denilecek ki; «Anayasaya göre ve 
filhakika arama yapmak için her halde hâkim
den karar almak lâzımdır; ama bazı hallerde 
yine de kanunda gösterilen mercie yetki vermek 
suretiyle de arama yapılabilir; işte bu yetkiyi 
kanun verdiği için, menşeini kanundan aldığı 
için Anayasaya aykırı olamaz.» Ama, bu şekil 
tarzı da kâfi değildir. Kanun, bu hallerde yani 
arama kararı olmadan arama yapılabilmesi için 
muayyen mercie yetkinin kanunca verilmesini de 
kayıt ve şartlara bağlıyor. Burada açıkça di
yor ki: «Millî güvenlik veya kamu düzeni ba
kımından...» Bunlar çok önemli şartlardır. Çün
kü konut dokunulmazlığı o kadar mühimdir ki, 
hâkim kararı olmadan, ancak millî güvenlik ve
ya kamu düzeninin ihlâli mevzuu bahis ise, o 
takdirde yetki verebiliriz, aksi takdirde vere
meyiz. Bu şekilde kabul etmediğiniz takdirde, 
müfettiş hâkim de bir hâkimdir; ama burada 
bir meseleye vaziyet ediyor. Nedir? Bu bir 
suiistimal iddiası da olabilir, basit bir ihmâl de 
olabilir, zimmet de olabilir. Bu zimmetin baş
ka şeylerden daha fazla önemi mevzuu bahis de
ğildir. Milyonlarca liralık suiistimal yapmış 
bulunan bir memurun evinde arama yapmak 
için hâkimden karar almadan evine giremezsi
niz; ama burada müfettiş hâkime en küçük, en 
basit bir dava için arama hakkı veriyoruz. Hâ
kim o gün tesadüfen misafir olarak başkasının 
evinde de bulunsa, kanun, oraya da girip mut
lak arama hakkı veriyor. 

Bence bir mecburiyet yokken, hâkime bu şe
kilde mutlak bir yetkinin, bu kadar geniş şekil
de arama hakkının verilmesi Anayasamızın 
16 ncı maddesine aykırıdır. Bu hususu nazarı 
dikkatinize arz ediyorum. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, sorunuzu Hükü
mete mi yoksa Komisyona mı soracaksınız? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Komisyona soracağım. 
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BAŞKAN — Buyurun. l 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Sayın Başkan benim sormak istediğim soruyu 
Sayın Salih Türkmen dile getirdiler. Yalnız ben 
bir noktaya temas etmek istiyorum. «Müfettiş 
hâkim» tabirinin, sırf hâkimi teftiş edecek ki
şinin hâkim mesleğinden olan bir kişi olduğunu 
belirtmek için konulduğunu Komisyon Sözcüsü 
beyan buyurdular. Binaenaleyh, burada yapı
lan iş hâkimlik işi değil, müfettişlik işidir. 

Arama, Anayasada bir tahdide tabi tutul- j 
muştur. Binaenaleyh Sayın Salih Türkmen'in j 
söylemiş olduğu vasıfları ihtiva etmediği için | 
Anayasaya aykırı olduğu gibi, diğer müfettişlik- i 
lerden hiçbir farkı olmayan bu işlemden dolayı 
böyle bir hüküm koymak, müfettişlik müesse
sesinde eşitsizlik doğuracağı cihetle, bu yönden 
de Anayasaya bir aykırılık teşkil etmemekte mi
dir? Bunu soruyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar; 
Adliyemiz en kötü imkânlar altında çalış

maktadır. Değerli arkadaşımın memleketi olan 
Artvin'in Yusufeli kazasında 1948'de vazifeye 
başladığım zaman oturacak sandalye dahi bula- i 
madiğimi söylersem bana gücenmemenizi rica j 
ederim. Bugün dahi adliyemiz en kötü şartlar [ 
içinde çalışmaktadır. Yalnız, bu kadar kötü \ 
şartlar altında, pislik içinde, her türlü temizlik- \ 
ten yoksun bir durumda çalışıldığı halde, Al
lah'ıma şükrediyorum, yüce huzurunuzda ifade 
ediyorum ki, milyonları verdiğiniz, milyonları 
eliniz ile teslim ettiğiniz hâkimler, savcılar ve 
kâtipler ve onların yanında çalışan mübaşirler, 
odacılar hakkında, diğer müesseselerde olduğu 
gibi milyonları çalanların olduğunu duymadı
nız ve işitmediniz arkadaşlar. Adliyemiz hak- t 
kında, ben bu hususta iftihar ediyorum. 

Arkadaşlar, yalnız burada çok mühim bir 
mesele var : Mademki zaruret gördünüz, böyle 
bir kanunu çıkarıyorsunuz, onun için müsaade 
edin de, bu arama hakkını onu teftiş edecek ar- i 
kadaşlarımızdan almayalım. «Müfettiş hâkimler 
lüzum gördükleri kimseleri (lüzumunda istinabe 
yolu ile de) yeminle dinler, gerekirse arama ) 
yapar.» deniyor. Arkadaşlar bunun mânası ne I 
kadar büyüktür... Hâkim diyorsunuz, hâkimlik | 

müessesesinden bahsediyorsunuz, adaletten bah
sediyorsunuz, bu arada o şerefli adliyenin men
supları, hâkimleri hakkında bir yolsuzluk oldu
ğundan bahsediyorsunuz; fakat onun hakkında 
arama kararı vermiyorsunuz. Bu mümkün de
ğil. Oradaki müfettiş hâkim de zaten o aramayı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 nci 
maddesine göre yapmayı isteyecek ve o pren
sipten ayrılmayacak. Çünkü, biz prensiplerin 
aleyhinde değiliz arkadaşlar. Tekrar ediyorum, 
biz sistemin aleyhinde değiliz, Anayasamız bunu 
getirmiş, prensibini koymuş, sistemini kale gibi 
çıkarmış; ama ne yapıyoraz? «Efendim şöyle 
oldu da böyle oldu da...» Her yerde olaMlir 
bunlar. Prensip konmuş, sistem konmuş, arka
daşlarımız bunu getirmişler, kendilerine teşek
kür ediyoruz. 

Müsaade edin, bu müfettiş hâkim böyle hain
ce bir şeye muttali olmuşsa, 97 nci madde gere
ğince, eğer orada sulh hâkimi varsa arama ka
rarını alsın ve gitsin o endişeli durumu izale et
sin. Bu, onun en asil vazifesidir; müfettiş hâ
kimin en kıymetli, en kutsi, en asil vazifesidir; 
Bunu esirgemeyiniz arkadaşlar. Bu madde ve 
bu ibare için ben arkadaşlarıma çok çok teşek
kür ediyorum ve tekrar ediyorum sayın arka
daşlarım, tekrar ediyorum, içinde bulunan bir 
arkadaşınız olarak; Adliye 1938'in, 1947'nin, 
1948'in kadrosu ile idare ediliyor; halbuki 
1972'deyiz. Bu, böyle arkadaşlar. Bunu ben açık 
acık sövlüyorum. Gidiniz bakınız, hepinizin yet
kisi var, adliyede bir dosyaya elinizi1 süremezsi
niz, pislik içindedir, kir içindedir, toz içindedir. 
Odacı vermezsiniz, kâtip vermezsiniz, kadro 
vermezsiniz, inim inim inliyor adliye. 

inşallah adliyeyi bu durumdan kurtarırsınız, 
benim ümidim bu. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Türkmen 

ciıdden çok önemli bir konuya değinmiş bulun
maktadırlar. Sanırım ki, Anayasanın 16 nci 
maddesini bir yasa İle değiştirmeye Cumhuriyet 
Senatosu meydan vermeyecektir. 

Arama kimin hakkında olursa olsun, Ana
yasanın 16 nci maddesinin teminatı altındadır. 
Anayasanın 16 nci maddesi kesindir: «Konuta 
dokunulamaz.» 

Konuta ancak şu hallerde dokunulabilir; 
«Kanunun açıkça gösterdiği hallerde» Demek 
ki, takdiren konuta girilemez. Evvelâ, hangi 
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hallerde konuta girileceği bir yasa ile tespit 
edilir. Yoksa, takdirle, müfettiş hâkim de olsa, 
bir aramayı takdiri ile yapamaz. Halbuki getiri
len yasanın metninde «gerekirse» diyor. Gere
kirse demek, takdiridir. Anayasanın 16 ncı 
maddesinin ikinci bendinin başı sarihtir: «Ka
nunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı...» Demek ki, prensip ko
nuta dokumılamayacağıdır. Ancak, yasanın 
açıkça gösterdiği hallerde bir hâkim kararı ile 
konuta girilebilecektir. Yani Anayasanın temi
natı altında olan konuta girilebilecektir. 

Bir de, «Millî günvenlik veya kamu düzeni 
bakımından gecikmede sakınca bulunan haller
de de, kanunla yetkili kılman merciin emri bu
lunmadıkça, konuta girilemez, arama yapılamaz 
ve buradaki eşyaya elkonulamaz.» diyor. 

Anayasa, istisnasını da tespit etmiştir, «Ka
nunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüme göre 
verilmiş hâkim karan olmadıkça...» yani hâkim 
müfettiş de olsa, esas konuta girilemeyeceği
dir. 

Şu halde konuta iki halde girilebilecektir. 
1. Hâkim karan olacaktır. 
2. Millî güvenlik ve diğer şartlar. Meselâ 

sıkıyönetimde ayrıca hükümler mevcuttur. 
Böyle olunca, bütün insanlara, yani ülkede 

yaşayan herkese tanınan bu teminatı, özelliMe 
hâkimlerden esirgemeye hakkımız yoktur. İki 
şeyi birbirinden ayırmak gereklidir. Müfettiş 
hâkim bir kararla bu aramayı yapmıyor; yasa 
metnine göre, «gerekirse» yapacaktır. Halbuki 
öbüründe karar lâzımdır. Karar bir sorumlulu
ğu gerektirmektedir, bir tetkiki gerektirmekte
dir. Halbuki, buradaki «gerekirse arama ya
par» hükmünde ve geniş bir ystki vardır. Ana
yasanın 16 ncı maddesindeki aramada ise hâ
kim bir karar verecektir. Bu kararı verdiği za
man, aramayı gerektiren hususlan tetkik edip 
karar verecektir, bir tetkikat yapacaktır ve 
gerekçeli olarak bir karar ittihaz edecektir. Bu
nun dışında mümkün değil. 

Şimdi biz tutuyoruz, bütün herkese tanınan 
Anayasa teminatını hâkimlerden esirgiyoruz. 
Biraz önce kıymetli bir arkadaşım hâkimlerin 
durumundan ve saireden bahsetti. Böyle haina-
ne hareketler, bizim Devlet nizamında buna 
benzer şeyler, diğer hususlar da olabilir, yani 
hâkimlere mahsus değildir. Ama özelikle bu 
kararı verme yetkisine sahibolan hâkimlerden 

Anayasanın bu teminatını esirgemek.. Asıl büyük 
tezat buradadır. Yani, Anayasanın verdiği ko
nut dokunulmazlığı teminatını, yetkisini tanıdı
ğımız müesseseye, kimseye bu hakkı tanımıyor
sunuz. Cidden gariptir. Dikkatini buna çeke
rim. 

Bu sebeple, «Gerekirse arama yapar» kaydı-
| na ihtiyaç yoktur. Yalnız aramayı yapmak için 
i burada gerçekten şu güçlük vardır: Bunu bir 
j hâkimden isteyecektir. Bir müfettiş hâkim bir 
i ilçeye gidecek, bir vilâyete gidecek, orada ara-
i ma gerektiren haller varsa, bu aramayı nasıl 

yapacaktır? Bunu bir mahkeme kararına götür
mesi gereklidir. 

Bizde artık münferit hâkimlik aşağı yukan 
kalmamıştır. Yani, bir diğer hâkim mevcuttur 
ve karan oradan alacaktır. 

Hâkimlerimize itimatsızlık etmemize lüzum 
ve ihtiyaç yoktur. Hattâ bu karan daha fazla 
teminat altına almak istiyor issk, bunu bir baş
ka şekilde temin etmek mümkündür, ama behe
mehal ve muhakkak hâkimler hakkındaki ara
mayı da genel prensipler içinde yapmalıyız. 

Maliyede de teftiş yapılır. Maliye müfettiş
lerinin arama yetkileri, hattâ Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, soruşturma ile ilgili olan hü
kümlerinde arama yapma hakkı vardır; ama 
bunu yetkili mahkemeden isteyebilmektedir. 
Yasama organına dahi tanınmayan, hiçbir mü
fettişlik müessesesine tanınmayan bu hakkı bir 
taraftan müfettiş hâkimlere tanıyacağız ve bu
nun muhatabı da hâkimler olacaktır. Bu bir te
zattır, Anayasaya açıkça aykındır. Anayasanın 
16 ncı maddesi ile bu tevil edilemez, mugayir
dir. 

Bu sebeple. 45 nci madde metninden, «Ge
rekirse arama yapar» kelimelerinin çıkanlması-
nı saygıyla rica ederim, diye bir önerge takdim 
ediyorum. 

\ Oylannızı rica edeceğim. Anayasaya aykın 
bir işlem yapmayalım. 

j BAŞKAN — Sayın özden, soru mu sora-
: caksınız? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kürsüden 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlanm; 
Bu 45 nci maddede, arkadaşlarımın üzerin

de durduğu, «Gerekirse arama yapar» tabiri, 
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bu üç kelime, insana hakikaten bir korku ve
riyor. Vehleiulâda insan, müfettiş hâkim he
men oraya gidince derhal hâkimin evine gi
dip, arama yapma yetkisini haiz olduğu için, 
hodbehod hanesine girecek, arama yapabilecek 
manzarasını gösteriyor bize. Böyle midir? Yok
sa «gereltirse arama yapar» tabirinin içinde, 
«gerekirse kanuna uygun olarak arama ya
par anlamı mı vardır? Yani kanunun icapları
na uymak suretiyle... O nedir? Bir hâkimin 
arama kararı almaktır. Böyle midir murat? Bu
nu sarahatle Hükümet buradan ifade buyur
sun. 

Arkadaşlar, «gerekirse» tabiri çok geniş 
elastikiyet gösteren bir kelimedir. Bu «gere
kirse» herkese göre başka başkadır; bana 
göre başka, size göre başka, başkalarına göre 
başka. Bana göre gerekmez; size göre gere
kir. Binaenaleyh, işin içinde salâbet yok. Ay
rıca, demin de arz ettiğim gibi, insana korku 
veriyor. 

Bir ağır ceza mahksmesi reisi düşününüz, 
Kastamonu'da Ağır Ceza Mahkemesi Reisi; 
hakkında bir şikâyet yapılmış, altıncı derece
den bir müfettiş geliyor, ağır ceza reisinin evi
ni arıyor ve bir şey bulamıyor. O ağır ceza 
reisi orada ne hale dü^er arkadaşlar? Arama 
kolay değildir arkadaşlar. Bir evin aranması 
kolay değil; başımdan geçmiştir, insan hayatı 
boyunca bunu unutmuyor. Tıpkı hapisansye 
girmiş gibi oluyor. Eve polisler jandarmalar, 
dedektifler geliyor, evi didik didik ediyorlar. 
Ne anyor, ne ediyor ne yapıyor belli değil. 
«Arama yapıyorum efendi» diyor, «arama 
yapıyorum.» Sen ne arıyorsun? Evrak arıyor
san şu evraklarıma bak, kitap arıyorsan ki
taplara bak; yatağın içinde ne arıyorsun? Ya
tağı da çıkartıyor, arıyor. Yünleri, pamuk
lan da arıyor. E, böyle bir hâkimi, bir ağır 
ceza reisini, böyle bir müfettişin elinde zebun 
etmek istiyor musunuz arkadaşlar? Bu, hâki
mi vikaye değil, hâkimi müfettişin elinde re
zil etmektir, hiç başka yolu yok. Onun için, 
eğer tensübederseniz, arkadaşlardan da istir
ham edeyim; «gerekirse kanuna göre arama 
yapar» diyelim de müfettişe hiç olmazsa dü
şünme payı verelim. Adam, bir ağır ceza 
reisinin, bir ağır ceza mahkemesi azasnu,?ı 
yahut bir müddeiumuminin evi aranırken, dü

şünsün; öyle selle mehüsselâm, hodbehod girip 
arama yetkisini kullanmasın. 

Sim Beyin dediği gibi, kazalarda tek hâ
kimlik yapardık; hem asliye hukuk hâkimi 
idik, hem asliye ceza hâkimi idi, hem icra 
hâkimliği yapardık; şimdi öyle değil. Şimdi 
ceza hâkimi ayn, hukuk hâkimi ayrı. Hatta 
sorgu hâkimlerinin vazifesini de sulh hâkim
leri yapıyordu. Şimdi kadrolar geniştir. Bir 
hâkimden arama karan almak lâzımdır ve bu 
zaruridir. Bu itibarla ben, «gerekirse arama 
yapar» tabirinin, «gerekirse kanuna göre ara
ma yapar» şeklinde değiştirilmesini rica ede
rek bir önerge takdim ediyorum. Takdir Yük
sek Heyetinizin. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 
Benden evvel konuşan ve bu «arama ya

par» ibaresinden bahsederken büyük mahzur
larını ileri süren arkadaşlanmın fikrine ben iş
tirak edemiyorum. 

Bir kerte, Anayasada arama ile ilgili iki mad
de var: Birisi ferdin üstünün aranması, diğe
ri konut dokunulmazlığı baslığı altında, konu
ta girip aramadır. 

Burada, dikkat bııyurulacak olursa, fer
din üzeorimıi arama mevzuunun kanunun açık
ça gösterildiği hallerde hâkimlere değil, bir
çok mercilere verilebileceğine dair bir hü
küm ihdas edilmiştir, şartlan da konmuştur. 
Bugün milletvekillerinin bile üzeri, tayyareye 
binerken, «tabanca var mı yok mu» diye aran
maktadır. Bu arama hâkim kararı ile değil, yet
kili kılınan mercilerin verdiği emirle, güven
lik mülâhazası ile yapılmaktadır. 

Demek ki, zaruretler icabettirdiği takdir
de, âcil vakalar dolayısı ile arama bazı merci
ler tarafından emredıilmekte ve bunu bir polis 
memuru bile yerine getirmektedir. 

Şimdi, arkadaşlanmıza soruyorum, gelen 
müfettiş, böyle bir prosedürden geçerek bir 
hâkim hakkında kanunun aradığı şartlan tak
dir edip arama istediği zanuan, ayyuka çıkıp 
etrafa mı yaysın, bir polis marifeti ile mi arat
sın ; yoksa kendisi bizzat bunu kendi tahkika
tı altında ve şahsiyeti altında hiçkimseye sez
dirmeden mi yapsın? Hangisini daha doğru 
bulurlar? 
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Kaldı ki; «(Müfettiş hâkim» diyoruz. Aslın
da bunların vasfı hâkimliktir; müfettişlik 
idarî bir vazifedir, daimî olarak hâkimlik sıfa
tı uzerlerindedir. 

Şimdi arkadaşlarım; «eskisi gibi değil, şim
di tek hâkimle hiçbir yerde çalışılmıyor» di
yarlar. Farzedelim ki çift hâkim var; arkadaş
tırlar, birisine müfettiş gitti, arama kararı is
tedi, öbürü vermedi. Âcil vaka var. Hem etrafa 
duyulacak, hem bir ihtilâf olacak, hem de ne
ticeye vasıl olamayacak. Böyle bir durum da 
var. 

Bir de ayrıca, biri izinli gider, hastalanır, 
bilmem şu olur bu olur. Tek hâkim olursa kim
den arama müsaadesi isteyecek? Yanındaki 
başka bir kazadan mı gidip isteyecek? Esasen 
konut dokunulmazlığı hususunda, hâkim bunun 
için mekânla bağlı kılınmamıştır, O mıntıka
daki vazifeli hâkim» demiyor, «Usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı» diyor,. Binaenaleyh, 
«hâkim kararı» deyince herhangi bir hâkim
den karar alabilirsiniz. Müfettiş de bir hâkim 
olduğuna göre, resen karar verir ve bunun tat
bikatına girer. Hâkimin izzeti nefsini, haysiye
tini, hâkimlik mesleğini düşündüğü için ken
disi tatbikata girer, başkasını sokmaz. Sokma
dığı içinde, hâkim burada korunmuştur. Hâ
kim olmakla beraber, her şeyden evvel hâ
kim diğer vatandaşların tabi olduğu Anaya
sa hükümlerine tabidir. Hiçbir hâkim, diğer 
bir vatandaştan, kanunlar çerçevesinde, ka
nunların kendisine tatbikinde farklı değil
dir. Suç işlemişse, diğer memurlar suç işlediği 
takdirde hangi prosedür takibediliyorsa bu
na da aynı prosedürün takibedilmesi gerekir. 
Burada bir istisna yapılmış, başka merciler
den karar almak değil, başka şahısların ara
ya sokulması değil, bizzat hâkim vasfını haiz 
bir şahıs kendisi icraata girip raporunu gizli 
vereceği için, etraftan duyulmaması istendiği 
için, bunu, bu şekle sokulmuş bir madde ola
rak ve hâkim için de hayırlı bir madde olarak 
kabul etmek daha doğru olur kanaatinde
yim. Bu bakımdan bu maddenin bu ibaresi ye
rindedir, lüzumludur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon her zaman tercih 
hakkını haizdir; ama sonunda hepsine birden 
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cevap vermesini daha münasip bulduğum için 
sayın üyelere söz veriyorum. 

Bayın Kürümoğlu, buyurunuz, 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
45 nci maddede zikrii geçen arama kevfi-

yetini bendeniz Anayasanın 14,15 ve 16 ncı mad
deleri çerçevesinde anlıyorum. Yalnız, arama 
kararı verecek merci kim olacak? Burada mü
him olan nokta budur. Arama kararı verecek 
merci, Anayasanın hükmü icabı yetkili kılı
nan hâkim olmaktadır. 

Ancak, müfettiş, bir hâkim hakkında tah
kikat yapan kişi ve bizzat kendisi de tahkikata 
memur, yani hâkim yetkisini haiz bir kişi sı
fatını taşıdığı cihetle, arama kararını, şayet 
hakkında tahkikat yaptığı kişi dışında baş
ka bir hâkim var ise, ondan alacak. Şayet 
yok ise, o takdirde resen hareket etme mecbu
riyetinde kalacaktır ve tehirinde mazarrat bu
lunan hallerden sayılması ic ab edecektir. Mü
fettişin bir ilçeye gittiğini, düşününüz. Sayın 
Atalay'ın da buyurduğu gibi, ilçe bu gün es
inden olduğu gibi tek hakimli değildir; fa
kat hâkim raporludur; müfettiş gitmiştir, ora
da vazifesi başında bulunan hâkim hakkında 
tahkikat yapacaktır. Aramayı gerektiren bir 
vaziyet olmuştur, kaza çerçevesi içerisindeki 
hâkimden karar alması icabedecektir. Halbu
ki kaza çerçevesi içerisinde başka hâkim 
mevcut değildir. O halde ne yapacak? Tehirin
de mazarrat bulunan hal kabul ederek arama 
kararını kendisi verecek ve yapacaktır. 

Ancak, maddede'ki arama kelimesini, ben
deniz, demin arz ettiğim Anayasanın 14, 15 ve 
16 ncı maddeleri çerçevesinde kabul ediyorum. 
Müsaade ederseniz, her üç maddeyi de okuya
yım: 

«Madde 14. — Herkes, yaşama, maddî ve 
manevî varlığını geliştirmek haklarına ve ki
şi hürriyetine sahiptik. Kişi dokunulmazlığı ve 
hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadık
ça kayıtlanamaz. Kimseye işkence ve eziyet ya
pılamaz. İnsan haysiyeti ile bağdaşmayan ce
za konulamaz.» 

Bu 14 ncü madde, kişi dokunulmazlığı ile il
gili olan madde. 

15 nci madde, özel hayatın korummasiyle il
gili madde: «özel hayatın gizliliğine dokunu-
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lamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istis
nalar sakMır. Kanunum açıkça gösterdiği hal
lerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı ol
madıkça ; millî güvenlik veya kamu düzeni ba
kımından gecikmede sakınca 'bulunan haller
de de kanunla yetkili kılınan merciin emri bu
lunmadıkça, kimsenin üstü, özel kâğıtları ve 
eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz». 

Keza 16 ncı madde: «Konuta dokunu
lamaz». Doğrudan doğruya konutla ilgili 
madde. Müteakip fıkrasında da: «Kanunun 
açıkça gösterdiği halleıfde, usulüne göre 
verilmiş hâkim karan olmadıkça; millî gü
venlik veya kamu düzeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan hallerde de, kanun
la yetkili kılınan merciin emri bulunmadık
ça, konuta girilemez, arama yapılamaz ve bu
radaki eşyaya el konulamaz». 

Yetkili bir merci esası getirilmektedir Ana
yasanın bu maddelerinde. Yetkili merci de ka
nunla teftiş veya tahkik vazifesiyle vazife
lendirilmiş olan müfettiştir. Bu sebeple, ken
disinin arama yetkisi, esasında» Anayasaya ay
kırı olmamak feaydıyle mevcuttur. Karan ken
disi verir ve aramasını da yapar efendim. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atalay.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sanırım İM hu

susu birbirine ka.nştınyoruz. Birisi, bizim es
ki mevzuatımızdaki tshiırinde mazarrat olan 
hallerdeki tedbirlerdir. Tehirinde mazarrat 
olan hallerde Anayasanın 14, 15, 16 ncı madde
leri yetkili mercilere yetkiyi vermiş bulun
maktadır. Ama, burada, tehirinde mazarrat 
halinde olsun veya olmasın, bu aynım yapıl
maksızın genel bir yetkinin verilmesi hali var. 
Önemli olan odur. Yani, acele hal, tehirinde ma
zarrat bulunan hal ne olursa olsun. Yani, mü
fettiş hâkim dilediği takdirde, gerekirse, hiç
bir şey olmasa dahi bir hâkimin konutunu 
arayabilecektir, hatta üstünü arayabilecektir. 
«Gerekirse» tabiri geniş anlam taşımaktadır. 
Bunun değişt'irilmesi gerekir. Gerekirse tabi
ri değil önemli olan odur. 

Üst ve bas araması... Een bugün Kars'tan 
geldim. Uçakta milletvekilleri, senatörler ha
riç herkesin üst ve başı polis tarafından ara
nıyordu, Bir yetkiye dayanılarak aranıyordu. 
Bu bir suçluluktan dolayı değil, ezel bir ted-
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bir miaihiyetindedi^ ve yine menşeini bâr yasa
dan almaktadır. Herkesin uçakta üzeri aran
dı, bir önleyici tedbirdir. Fakat burada, ka
nunun bir önleyici tedbirle ide ilgisi yoktur. 
«Gerekirse» tabiri geniştir. B;ir tahkikat sı
rasında hâkimin evi de aranabilir, gerekirse 
üstü de aranaibiiiir, ama ne zaman? Tehirinde 
mazarrat olan hal veyahut diğer haller var ise. 
Yani, şartlar olmalı. Fakat, bu tabir onu kap
samıyor; herkese tanınan, mevzuatımızda mev
cut olan hususun duşına çıkıyoruz, önemli olan 
o. Aslında, temel olan şey, aramanın ancak bir 
hâkim karariyle olabilmesidir. Prensip, bu ku
ral bu. İstisnai haller sayılıyor. Herkese t-a-
nıdığıiınız bıir hak, yani temel hak, bir karar
la olacaktır. İstisnalar... Ben istisnai yok di
yorum, arkadaşımın dediklerine iştirak ediyo
rum., aranabilecektir, ama burada o kayıt yok; 
gerekirse arayacaktır. Tehirinde mazarrat ol
sun olmasın acele olsun olmasın takdirine kal
mıştır. önemli konu bu. Herkesin gizli haya
tiyle, yani özel hayatı, konutu ve üstü ba-
şıyle ilgili Anayasa garantisini hâkimlerden 
esirgiyoruz, önemli olan o. Müfettiş hâkim, 
arama yapmasın demiyorum, ama hiçolmazsa 
bir hüküm 'koysun; Tehirinde mazarrat olan 
hal; şu şu veya bu kayıtla... Yani, keyfiliğe 
bırakmayalım, takdire bırakmayalım, önemli 
olan bu. Takdire bıraktınız mı, Anayasaya ay
kırı olur. Anayasa istisnaları tanımıştır, tes
pit etmiştir ve bunu bir hâkim kararına bağ
lamıştır. Bu esasta hepimiz aynı düşüncede
yiz. Bu bakımdan, «gerekirse» kelimesi burada 
bir genellik ve takdir hususunu ifade etmek
tedir, Anayasanın 16 ncı maddesine aylan
dır. 

BAŞKAN — Komisyon adına Komisyon Söz
cüsü Sayın Ueuzal... 

ANAYASA VE ADALET KOlVdJSYONTJ 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

45 nci maddede bulunan arama kelimesi üze
rinde değerli arkadaşlarım; Anayasanın da 
hükmünü ele alarak fikirlerini beyan buyur
dular. Peşinen şunu arz edeyim ki sevgili ar-
kadaşlanm, Komisyonumuz bu tasan üzerinde 
dört gün müddetle devamlı çalışmıştır; haki
katen sizin durduğunuz kelimeler üzerinde de 
Komisyon olarak uzun uzun müzakereler ya
pılmıştır. 
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Şimdi, arama, Anayasanın hükmüne göre 
açıkça belli hallerde bir merciin vereceği ka 
rara tabidir. Biraz evvel kabul buyurduğunu' 
42 nci maddede gayet sarih bir hüküm var 
dır. Oradaki, «6 ncı dereceye yükselmiş hâkiır 
ve savcılardan müfettiş hâkimler tayin edi
lir» hükmünü kafimi ettiniz, Şimdi 6 ncı dere 
ceye kadar yükselmiş olan ve neticede Yük
sek Hâkimler Kurulunca müfettiş hâkimliğe 
tayin edilen bir kişiyi kanunsuz bir hareke
tin içerisinde görmek mümkün değil. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O kadar ke
sin söyleme. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kesir 
söylüyorum Sayın özden. 6 ncı dereceye yük 
selip bu meslekte 10 seneden fazla hizmeti bu
lunan kişiler, elbette vazifeyi yaparken kanun
la vicdanı da bir araya getirir. 

Bu ender bir hâdise; gitmiş bir müfettiş hâ
kim, hakikaten bir sıkıntılı durumla karşı kar
şıya gelmiş. Oerek Anayasanın 14 ve 15, gerleksr 
16 ncı maddelerindeki dokunulmazlıkları tak
dir ederek hareket edecek. 

Şimdi, arkadaşlarım metni okurken bar. 
kelimelerin üzerinde duruyorlar, bazılanndr 
durmuyorlar. Durdukları kelimelerde de hak 
lılar, ama, kamu düzeni diyorsunuz, o da var 
maddenin metninde, Anayasanın metninde o de. 
var. Şimdi kimseyi itham etmek için konuş
muyoruz, ama Allah korusun, meselâ bir rüş
vet suçuyle itham edilmiş bir kişi hakkında 
başka bir tahkikatı yaparken bir ihbar aldı bu 
müfettiş hâkim; arkadaşlarımın anladığı ma
nada Anayasaya gere hareket edeceğiz, üze
rindeki para o müddet içerisinde duracak mı
dır, durmayacak mıdır? Hakikaten ihbar doğ
ruysa, bu suç tespit edilirse, bu, kamu düzeni 
yönünden önemli değil midir? Değerli arka
daşlarım düşünün, adalet cihazında böyle bir 
halin efkarı umumiyede yaratacağı durumunu. 

Komisyonunuz bu maddeyi getirirken uzun 
uzun tetkik etti kelimelerin; inceliğini, sert
liğini, Anayasa ile irtibatı olup olmadığı yö
nünden düşüne düşüne, geniş bir müzakere 
ile huzurunuza getirdi. Komisyon olarak, 45 
nci maddedeki bu kelimenin Anayasaya ay
kırı tarafını bulamadık. Aslında bu, müessese
nin çok nadir kullanacağı bir görev anıdır^ 
görev yapacağı bir andır. Bu gibi halleri de dü

şünmek mecburiyetindeyiz vazıı kanun olarak. 
Komisyonunuz bu kelimenin Anayasaya ay

ım tarafını bulamamıştır, zaruretine inanmış
tır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

">aşka sayın üye?.. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Bir suale muhataboldum, söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı 
Telimi Alpaslan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Hakikaten titizlikle korumaya mecbur oldu
ğumuz kişi ve konut dokunulmazlığı müessese
siyle alâkalı bir metinle karşı karşıya bulunu
yoruz. O bakımdan kıymetli arkadaşlarımın 
gösterdiği hassasiyeti saygı ile karşılıyorum. 
Ama, bir hususu hep beraber lütfen kabul 
edelim, anayasalar milletlerin devlet ve millet 
hayatını tanzim eden çerçeve kanunlardır ve 
bunlar bir milletin hayatını, bir devletin varlı
ğını daima ileriye götürmek için muhafaza ve 
ileri götürmek için âdeta birer düstur olarak 
elde bulundurulur. 

Elimizdeki mesele, bizatihi Anayasanın ru
hunda saklı olan bir konuyu dile getirmek mak-
sadıyle ortaya konmuştur. 

Her müessesede doğruluk esastır, her mü
essesede suiistimalin önlenmesi esastır, ama 
yargı organımda, hâkimde, özellikle hâkimin 
şahsında suiistimal iddiası ve o hâkimin suiisti
mal iddiasının altında kalması hâdisesi kamu 
düzenini çok yakından alâkadar edem bir hu
lustur. Eğer, bir memlekette, «Hâkimler de 
çalıyor, hâkimler de suiistimal ediyor» iddia
ları genişlerse ve müesseseyi böyle bir ithamın 
altından kurtarmak gibi ciddî bir çaba sarf 
edilmezse, «Adalet Mülkün temelidir» sözü o 
zaman kendisini ortaya koyar ve temelde bir 
sarsıntı, bir çökme meydana gelir. 

Şimdi, hâdisemizde «gerekirse hâkim mü
fettiş arama yapar» hususu var. Anayasanın 
16 ncı maddesinde, karşılık olarak, «Millî gü
venlik veya kamu düzeni bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de kanunla yet
kili kılman merciin eniri bulunmadıkça konuta 
girilemez» denmektedir. 
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Meseleyi olumlu haliyle ele almaya mecbu- | 
ruz. Kamu düzenini ilgilendiren bir durum var- I 
dır. Bir hâkimin, suiistimal iddiasına, şikâye
tine mâruz kalmış olması ve bu hâdisenin üze- 1 
fine bir müfettiş hâkimin vazifelendirilmesi, I 
görevlendirilmesi, bizatihi kamu düzeninin ta-
mamiyle ortaya dökülmesi halidir. Hakikatsa, j 
hâkimin hakkından gelmek lâzımdır; değilse, 
hâkimi temize çıkarmak lâzımdır. Aksi tak- I 
dirde, ikisi ortasında kalınamaz, kamunun 
düzeni temelinden bozulur; burada başlamış
tır.... 

«Gecikmede sakınca bulunan hallerde de ka
nunla yetkili kılman merciin emri bulunma
dıkça» hususuna gelince: 

Gecikmede sakınca bulunduğunu, başka 
ahvalde bir merci tayin ve tespit eder, Cumhu
riyet Savcısı hazırlık soruşturmasını yapar, 
Cumhuriyet Savcısına izafeten zabıta da hazır
lık soruşturmasını yapar. Hazırlık soruştur
masını yapmakta olan zabıta, gecikmesinde sa
kınca olduğu hallerde, belki Cumhuriyet 
Savcısına, «Şöyle bir durum var, acele bir etmir 
yapmaya ihtiyacım var, ne buyuruyorsunuz» 
der, ya da - çoğu zaman tatbikatta görüyoruz -
Cumhuriyet Savcısına kadar da gitmez. Eğer 
bir polis memuruna bir görev verilmişse, bir 
soruşturma yapıyorsa, bir meselenin üzerine 
varmışsa, o ancak kendi amiri olan komiser 
muavinine vaziyeti duyurmak suretiyle yürü
tür. Çünkü hâdiseler o kadar acele cereyan 
öder ki, hemen, tehirinde mazarrat vardır, ge
cikmesinde sakınca vardır diye bu aramayı ya
par, merciinden emir almış olarak. Çoğu za
man da emir sonradan gelir. Tatbikat böyle 
işler. 

Şimdi «müfettiş hâkim» unvanı üzerinde du
ralım. 

Burada, Yüksek Hâkimler Kurulu kendi
sini özellikle vazifelendiriyor aldığı bir şikâ
yeti değerlendirmek için gidiyor yerine, bir 
hadiseyle karşılaşıyor. Hâkimin muntazaman 
rüşvet aldığını; kendisine numarası, hattâ cin
si tespit edilmiş eşya veya paranın verildiğini 
sarahatla, bir iddia sahibi söylüyor. Dinlediği 
şahitler de buna yakın bir beyanda bulunuyor 
ve diyorlar ki; «Bu zat parayı alır, götürür, 
kilerindeki bilmem nerede de saklar. Bu pa
ralar orada bu şekilde birikmiştir» Simidi, böyle 
bir halde kimden arama kararı alacak bir mü- | 
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fettiş? Hep beraber düşüneceğiz. Evvelâ va
kıaları düşüneceğiz. Hâkim hakkında şikâyet 
vardır, muavin olarak da bir tane daha hâkim 
çalışır veya refik hâkim çalışır, hukuk haki
mi, ceza hâkimi... Diğerine müracaat edersi
niz, hâkim takdirini kullanır, «Bir kaza içeri
sinde bir mücerret iddiaya istinadeden hâdise 
için arama kararı vermiyorum» derse, eğer bu 
meseleyi itiraz yoluna falan götürürseniz, al
tından çıkılır gibi olmaktan çıkar bu iş. E.. 
Aranmadı, hâkimin evi hiç bir surette aran
maz, ya da bir yerden mutlak surette karar 
alıncaya kadar beklenir de ondan sonra aranır 
derseniz, işte o zaman müşteki; «Haa. Ben 
şikâyet ettim, müfettiş hâkim geldi, bunlar 
birbirini tutan insanlar, bu arada da muhte
rem hâkimin evi aranmadığı için, adam bütün 
delilleri yok etti ve kendi kendilerini temize çı
kardılar. Hattızatında bu hâkim suiüstimalci-
nin ta kendisiydi. Bunların yalnız burada ça
lışanı değil, başındakiler de böyle» derse, bu 
tür iddiaları ortaya koydurursak, bu yolu 
açarsak, o zaman memlekete büyük zarar ge
tirmiş oluruz. Realiteler bu... 

Ve zannediyorum ki, bizim bu Anayasa
mızın -yapılışında da içinde olmama rağmen 
itiraf en arz ediyorum - Anayasamızın, temel 
gerçekleri ele alma mevzuunda yanlış tefsir
lere tabi tutulmasıdır ki, Türkiye halen içinde 
bulunduğu ağır şartları yaşamaktadır. Tedbir 
alacağız, meselelere her şeyden önce akim, 
izanın istikametinde bir yön vereceğiz. Anaya
sa; aklın dışına çıkan bir kitap, bir kanun de
ğildir ; akim icaplarını kullanmak, hem de uzun 
vadede akim icaplarını kullanmak için tedvin 
edilmiş olan bir kanundur. Anayasanın met
nini, ruhunu bu anlamda almak suretiyle yü
rürsek «gerekirse» kelimesinden çıkacak mana 
şu olacaktır: Müfettiş hâkim, hem hâkimin evi
nin aranması lâzım mı değil mi meselesini tak
dir edecek, hem de gecikmesinde sakınca olup 
olmadığını bir defa düşünecek. Çünkü, onun 
artık emir alacağı başka bir merci yok. Yük
sek Hâkimler Kurulu, kendisini tam yetki ile, 
bir hâkimin meselesini tahkik etmeye, soruştur
maya vazifelendirmiş. E... böylesine bu vasıf
ta bir inisanın «gerekirse» sözü ile biraz daha 
teyakkuza davet edilmesinin ötesinde bir mâna
da düşünülmeksizin, aramayı icabettiren bir 



G. Senatosu B : 68 20 . 6 . 1972 O : 1 

hâl var mı, yok mu? Bunun için tehirinde ma
zarrat umulan bir hâl var mı yok mu hususla
rını takdir edeceğini ve işin gereğini yapaca
ğını kabul etmek gerekir. Elbetteki müfettiş 
hâkim eğer İstanbul'da, Ankara'da bir tahkikat 
yapıyorsa, bir soruşturma yapıyorsa, bir başka 
hâkimden arama emrini alır, bu mani hüküm 
değildir; ama taşrada, küçük bir yerde yapıyor
sa, o zaman bu müfettişi yetki ile teçhiz etmiş 
olmak lâzım gelir. Bendeniz bu maddenin do
kunulmazlık müessesesine dokunduğu kanaa
tinde değilim. Eğer hâkimin evinde aramayı 
yapmaksak, işte o zaman dokunuruz; o zaman 
hâkime dokunuruz, o zaman müesseseye doku
nuruz. Bizim Anayasamız hâkimi de, müessese
yi de teminat altında tutar, ama ancak onla
rın şereflerini, haysiyetlerini rencide etmemek 
şartı ile tutar ve ancak şerefli ve haysiyetli ol
dukları müddetçe tutar. Yani, bir taraftan 
şeref ve haysiyeti mevzuubahsolan bir kimseyi 
temize çıkarma yolu açıksa, bunu kullanmaya
caksınız veya gerçekten «beşer şaşar» kabilin
den suiistimalci bir adamı fırsatlardan istifade 
ettirmek için oraya gönderdiğiniz müfettiş hâ
kimin elini kolunu bağlayacaksınız; bizim Ana
yasamızın bu kadar akıl ve izan dışı bir bağla
yıcı kaydı kabul edeceğini ben şahsan benimsi-
yemiyorum. 

Arz ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sual sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — ifadeler ara

sında, bir vali veya kaymakamın rüşvet aldığı 
mevcuttur dendi. Fakat, mahkeme kararı al
madan arama hakkı veriyor muyuz? Bu da ni
zamla alâkalı değil midir? Bir hâkimi bu ka
dar himayeye lâyık görmemeli miyiz? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Arz edeyim. 

Efendim, müsaade uyurursanız, bir yan
lış anlamaya katiyen meydan vermek istemem. 
Bir hâkimi asıl daha çok kaygı ile tuttuğumuz 
içindir ki, bu gibi hallerde bir müfettiş hâki
min ithamı kesinlikle değerlendirebilmek, hâkim 
üzerindeki gölgeyi mutlak surette bertaraf et
mek için böyle bir yetki ile teçhiz edilmesi 
lüzumu üzerinde duruyorum. Bir defa bunu 
tashih ederim. Yani hâkimi bir kaymakamdan 
veya bir başka memurdan daha az himaye edi

lebilecek varlık olarak biz tanımıyoruz; zaten 
tanımamıza imkân yok. Bizim Anayasamız hâ
kimi aJslî vasfı ile tanımış. 

Lütfen kabul edin ki, bir kaymakamın evin
de bir mülkiye müfettişi eğer arama yapmaya 
ihtiyaç hissederse; evinde değil, üzerimde ara
ma yapmaya ihtiyaç hissederse, o zaman karar 
alma imkânı onun için daha çok vardır. Orada 
hâkim vardır, orada hâkim muavini vardır, 
onlardan birinden karar alabilir ve genellikle 
yürüyüş odur ki, aîır. Dürüst bir mahkemeyi 
düşününüz; hâkime, hâkim yardımcısına veya 
bu işe bakan sorgu hâkimine, umumiyetle yet
ki verilmiştir. Böyle suiistimali ayyuka çık
mış, hakkında tahkikat yapılan bir kaymakam 
hakkında bir müfettiş eğer arama emrini ister
se hemen verir. Evleviyetle verir, çünkü on
lar aynı zamanda sosyal kişiler olarak memle
kette namuslu dürüst bir devlet hayatının ya
lamasını isterler. Verir, ama bir hâkimin hâ
kim hakkında, bir hâkim muavinin kendisin
den üst bir hâkim hakkında karar vermesi her 
/aman için mümkün olmaz. Tatbikat bu; verir. 
Müfettişin de zannediyorum ki, tehirinde mazar
rat bulunan hal esasına istinadetmek suretiyle 
o kaymakamın üzerini, evini; farzımahal hâ
kime müracaat edecek kadar zamanı yoktur, 
araması da mümkündür ve bunu dikkatle ta-
kibetmek lâzımdır. Araması da lâzımdır. Bu
güne kadar Türkiye'de bir kimsenin evinin 
aranmasından ötürü bir mesele de çıkmış değil
dir. Belki milyonda bir olabilir. Onun için de
fliyorum, bütün ihtimaller böyle, ama aran
mıştır; adam, «Evimi aradılar hiç bir şey bula
madılar, oh çok şükür temize çıktım» demiştir. 
Aranmıştır bulunması lâzım gelen şey bulun
muştur, adam adalete teslim edilmiştir ve ne
tice hâsıl olmuştur. Bu akımdan hâkimleri bir 
oaşka gözle gördüğümüzü katyien düşünmek is
temiyorum ve böyle bir dili nkullanılmasma da 
gönlüm razı olmaz. Yani zaruretler getiriyor. 
Lütfedelim, Anayasayı da bu yolda yorumlu-
yalım. Bu yolda yorumlamazsak, Türkiye'nin 
meselelerinin altından çıkmamıza yardımcı bir 
vasıta olmanın ötesinde, engel teşkil eden bir 
unsur olur bu Anayasa. Benim de Kurucu 
Mecliste üye olarak bulunmuş olmam itibariyle 
ve bu gün de mesuliyet taşıyan bir kişi olarak 
Anayasamızın böyle yorumlanmasına gönlümün 
razı olmadığını ifade etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay son söz, buyu
run. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasadaki 
mahkeme veyahut hâkim kararı ile müfettiş hâ
kimin takdirini evvelâ birbirinden ayıracağız. 
Bunlar birbirinden çok farklı iki müessesedir. 
Mahkeme kararları, demin de ifade ettim, bir 
gerekçeyi gerektirir, bir tetkiki gerektirir ve 
bir sorumluluğu gerektirir, hattâ kayıtta bir 
numara alır. Karar budur; kararın ayrı bir 
özelliği vardır, bir statüsü vardır. Fakat, mü
fettiş hâkimin gerektiğinde yaptığı aramada 
ise böyle bir karara ihtiyaç yoktur. Bu tama
men bizim hukuk mevzuatımıza yeni giren bir 
müessese olacaktır. Müfettiş hâkim gerekirse 
aramayı yapacaktır. 

Sayın Adalet Bakanından bir hususta önem
li şekilde ayrı düşüncede olduğumu da ifade 
edeyim. Mevcut Anayasanın temel hak ve hür
riyetlerini, ben Türkiye için ne bir lüks, ne de 
Türkiye'nin gerçeklerine uymayan kısımlar ola
rak alıyorum, özellikle, gelişmekte olan Tür
kiye'de insan haysiyetine yaraşır, demokratik 
dünyanın birbirine benzeyen anayasaları içeri
rinden alınmış hak ve ödevlerin bir kısmını teş
kil etmektedir. Yani, bunları bir Türk siyasî 
hayatında şöyle böyle birer özenti olarak al
mış değilizdir. italya Anayasasında, Fransa 
Anayasasında, Batı Almanya Anayasasında, 
Belçika Anayasasında mevcut hükümlerde te
mel hak ve hürriyetler daha tahkim edicidir, 
daha çok garantiler getirmektedir. Bu sebep
le, eğer yanlış anlamadımsa, Sayın Adalet Ba
kanı bu temel hak ve hürriyetlerin çok geniş 
olduğu şeklinde bir yorum içerisinde vahut bir 
düşünce içerisinde bulunuyorlar. Şüphesiz ki, 
düşüncelerine saygı duyarım, izin versinler 
enim de düşüncem unun tam karşısındadır. Ben, 
mevcut Anavasayı ileri idealleri paylasan, yük 
sek düşünceleri Türk hayatına getiren bir Ana 
yasa olarak görmekteyim. 

Şimdi misallere gelelim. Bir yerde tek bir 
yargıç vardır ve onun hakkında çeşitli ihbar
lar vardır. Eğer gecikmesinde sakınca varsa, 
şüphesiz ki müfettiş hâkimi bu yetkimle teçhiz 
edelim. Hâkimlerin üzerinde veya konutlarında 
arama yapılmaz, diye bir şev sövTprnedr'ık. F-v-
velâ burada birikeceğiz. YP^İ hakir* !«*• b" hü
kümlerden münezzehtir yahut bu hükümler on

lar hakkında uygulanmaz, diye bir şey söyle-
ııiyoruz. Diyoruz ki, hâkimler hakkında, Ana
yasanın garantisi altında bulunan temel hakla
dın kullanılış tarzında bu garantileri kısmaya
lım. Tehirinde, yani gecikmesinde sakınca bu-
<unan hallerde müfettiş hâkimlere bu yetkiyi 
tanıyalım. Ama, metin öyle değildir. Metin şu : 

«Gerekirse aramayı yapabilecektir. Üstünde 
aramayı yapacaktır, konutunda yapacaktır. Bu, 
geniştir, suiistimallere yol açabilir. 

Komisyon Sözcüsü der ki, «Biz bunu iki yıl-
<ık bir hâkime veriyoruz da. 6 ncı derecede 
"üksek Hâkimler Kurulunca tâyin edilmiş bir 
müfettiş hâkime niçin vermiyoruz?» Bir şeyi an-
1 atamıyoruz : Müfettiş ve onun işlemleri ayrı
dır, mahkeme kararları ayrıdır. Evvelâ temel 
"orensip budur; bunu ayıracağız. DemekM, mü
fettişin konut veyahut üst - baş üzerindeki ara
ması bir istisnadır. Bu haklar mahkemelere ve
rilmiştir, bir mahkeme kararı ile olması lâzım
dır. Ama gecikmesinde sakınca var ise bir hü
küm koyalım, umumî hükümlere muvazi olsun. 
"•îir mülkiye müfettişine, bir maliye müfettişine, 
bir Tiearet Bakanlığı müfettişine, nasıl tehirin
de mazarrat umulan hallerde bu yetkiyi vermi
yoruz da, Cumhuriyet savcılarına veya hâkim
lere veriyoruz? Biraz daha ileriye gidelim, bu
nu müfettiş hâkime verelim... Tehirinde, yani 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bir ka
yıtlama yapalım, yani bir objektif kurala bağ
layalım. Bizim itirazımız bu. Takdire bırakma
malım. 

Şmıdi, hakimlerimiz için bunu söylerken; tef
tiş eden do bir insar-dtr. onun da kendisine ait 
;nsanî duygulan vardır. O da bir insandır; al
tıncı derecede bir hâkim de olsa, bir hâkimin 
üst ve başında en ufak bir şikâyetten dolayı 
arama yapma zevkini duyabilir. Misalleri o ta
raftan verirken, bu taraftan da verebiliriz. En 
ufak bir şikâyetten dolayı, en ufak bir ihbar
dan dolayı, haksız bir ihbardan dolayı arama 
yapmak isteyebilir. Buna gönlünüz razı mıdır? 

Bir kasabada ufak bir şikâyet olmuştur; 
gitmiştir bir müfettiş - hepsini tenzih ediyorum; 
ama insandır - eh, mademki ben bu vetkilere 
sahibem, üzerinde arama yapacağım, der. Bun
lar bizim adalet hayatımızda olmamış mıdır? 
Eski Hâkimler Kanunumuzdan daha geri hü-
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kümler getiriyoruz. Bunun tatbiki mümkün ol
mayacak. O halde orta yolu bulalım. 

Biz, hâkimler hakkında yapılan şikâyet vt, 
ihbarlardan dolayı müfettiş hâkim inceleme ve 
araştırma yaptığı sırada; ciddî sebepler varsa, 
sakıncalı durum varsa, arama yapmasın demi
yoruz. Yapsın; bunu yapsın ama, takdirî olma
sın. Hiç olmazsa barajlar kuralım, diyelim ki; 
sakıncalı haller var ise ve ciddî ise, arama yap
sın. Bunu yapacak olan müfettiş de olsa, insan
dır. Biz, yasa yapıyoruz; yasalar tahminler üze
rine inşa edilmez ki; geleceğin hukuk-kuralları 
üzerine inşa edilir. Komisyon lütuf buyursun, 
şunu koysunlar : «Gecikmesinde sakınca bulu
nan hallerde arama yapsın.» Buna bir diyece
ğimiz yok. Ama, burada «gerekirse» diyor, «ge
rekirse» yetkisini kime veriyorsunuz? Müfettişe. 
Bundan ne mahzur görüyoruz, ben bunu anla
yamıyorum. Objektif hukuk kurallarına ve hiç 
olmazsa bizim eski Hâkimler Kanunundaki te
minatlara götürelim, ileri gidelim, ileri bir hu
kuk sistemi getirelim derken, eski Hâkimler Ka
nunundan daha geri gidiyoruz. Kimse «hayır 
aranmayacaktır, bilmem ne yapılmayaacktır.» 
demiyor. 

Sayın Bakanın verdiği misalde olduğu gibi, 
suç isnadedilmişse arama yapılsın. Elbetteki 
aransın, elbetteki yapılsın; ama aksini de dü
şünün; iddia ediyorlar diyorlar ki, - biraz önce 
Sayın Türkmen söyledi - hâkim lüks bir hayat 
yaşıyor, bunu nereden temin etmiştir? Müfettiş 
hâkim de, «Eh, ben gideyim, bunun evini ara
yayım, tetkik edeyim» der ise, o hâkimin o il
çede itibarı ne hale gelir? Muvazeneyi kura
lım; gecikmesinde sakınca olan hallerin takdi
rini koyduğumuz zaman, ilerde bu keyfiliği eğer 
müfettiş hâkim yapmış ise sorumludur; ama bu 
hükmü koymadığınız takdirde keyfilikle hare
ket edebilir. Niçin meseleyi hukukiliğe getirip 
istinadettirmiyorsunuz ? 

Bilmem izah edebiliyor muyum? Keyfiliği 
önlemiş olacağız, insan hayatında mevcut bazı 
pisikolojik zevkleri dahi önlemek mümkündür. 
Bu önlenmeyecektir. Gecikmesinde sakınca olan 
hallerde arasın. Yahut başka hükümler koya
lım; ama «Gerektiğinde arayacak» dersek bu 
mümkün değildir. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, çok affedersiniz, 

Sayın Atalay'm, bilhassa Anayasanın temel hak
ları ile alâkalı bir konuda bendenize izafe ettiği 
bir görüş vardır; lütfedin onu tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Kısa olma
sını rica edeceğim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Yeniden söz alma mecburiyetinde kaldığım 
için özür dilerim. Yalnız, Sayın Atalay arka-
iaşımm, Anayasanın temel hakları ile alâkalı 
kısmına sahip çılana yolundaki hassasiyetine bir 
diyeceğim yok, saygı duyarım. Eğer oradan 
neşet etmişse, benim sözlerimi o yolda bir tefsi
re tabi tutmuşlarsa mesele yok. Halbuki, Ada
let Bakanı Anayasanın temel haklarını âdeta 
çok görüyor anlamında bir konuşma yaptı, gibi 
jir söz söylediler. Ben böyle söylemedim. Ben, 
Anayasanın temel haklarını haliyle gayet saygılı 
jir şekilde tutuyorum. Zaten bunun ötesinde 
Dir mütalâa vermeye hiç birimizin hakkı ve had
di yok. Eğer bu iş fazla görülürse, bunu fazla 
jörenler bir değişiklik meselesini getirirler, gö
rüşülür. Ama bugün için öyle bir şey yok. 
Bendeniz, ayrıca bu maddelerde oy kullanmış 
oir arkadaşınız olarak, böyle bir iddiada bulun
mam; bulunursam kendi kendimi inkâr ederim. 

Yalnız söylediğim şu: Anaysanın hükümle
rini olduğunun dışında; bu Anayasa maddele
rini koyarken Kurucu Meclis üyeleri olarak he
pimizin o zaman; seneler geçtikten sonraki dü
şüncelerimizle değil, düşündüklerimizin ötesinde 
ve bugünün Türkiye'sinin; medenî olan daha da 
medenî olmaya namzet bulunan ve medenî ol
mak da en tabiî hakkı olan Türkiye'mizin, ger
çeklerine aykırı tefsire tabi tuttuğumuz takdir
de bu bir yük olur dedim. Yoksa, bizatihi mev-
cudolan hükümlerin bu anlamda geleceğini hiç
bir zaman söylemedim, söylemem. Bu şekilde 
meseleyi kavramalarını istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde verilmiş 

üç takrir var; bunun iki tanesi «Gerekirse ara
ma yapar» ibaresinin çıkarılmasına, bir tanesi 
de değiştirilmesine dair. 

Önce çıkarılmaya dair olan iki önergeyi oku
tuyorum. ikisi de aynı mahiyette. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
çıkarılmayı önergemde, «Sakınca bulunan hal
lerde...» şeklinde tashih ediyorum. 
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BAŞKAN — Değişiklik yaplımasını istiyor
sunuz öyle ise.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, değişiklik 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

45 nci maddedeki (Gerekirse arama yaparl) 
cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Ağrı 
Salih Türkmen 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu iba
renin çıkarılmasına katılıyor mu?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ko
misyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılmıyorsu
nuz. 

Hükümet?.. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Tam çıkarmaya katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, peki efen

dim. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

kr... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir değişiklik önergesi var, takdim ediyo

rum. 
Başkanlığa 

Maddedeki tabirlerin (Gerekirse Kanuna 
göre arama yapar) şeklinde değiştirilmesini 
saygı ile teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Maddedeki «Gerekirse arama 
yapar» ibaresinin, «Gerekirse» ile «Arama ya
par» araşma «Kanuna göre» ibaresini ilâve et
mektedir. 

Buna Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Katılmıyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, bu mevzuda müsaade ederseniz 
bir şeyi arz edeyim. 

Şimdi, burada «Gerekirse» tabirini takdir 
edecek olan gene müfettiş hâkimdir. Gerekli gö

rürse, Anayasadaki tabirini de takdir edecek 
olan müfettiş hâkim olunca, meselede bir deği
şiklik olmuyor, yeni bir şey getirmiyor. Bu se
beplerle katılmıyoruz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müsaade 
ederseniz tavzih edeyim: «Kanuna göre» demek-

I teki maksadım, yani bu kanuna göre değil, Ana
yasaya göre ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununa göre arama yapabilsin istiyorum. «Ka
nun» dan maksadım budur. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Atalay'm değişiklik takririni takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 nci madde metninin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini rica ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

«Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
arama yapar.» 

BAŞKAN — «Gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde arama yapar.» şeklinde değişiklik ta
lep etmektedir. Komisyon?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, «Gecikmesinde sakınca bulu
nan hal» ile, «Gerekirse» kelimesinin taşıdığı 
mana arasında bir fark yoktur. Tabiî «Gerekir
se» de de, «Gecikmesinde sakınca bulunan hal..» 
gibi bir hal vardır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, şimdi biz eğer bu de
ğişikliği aynı ile kabul eder, «Gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde arama yapar.» dersek, 
gecikmesinde sakınca bulunmayan hallerde hiç 
arama yapmaz veya yapamaz gibi bir mana çı
kıyor. O bakımdan katılmıyoruz. Daha evvel de 
konuştum, «Gerekirse» sözüde aynı anlamı ta
şır. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde ka-

I bul edilmiştir. 
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Soruşturmanın sonucu : 
Madde 46. — Görevli müfettiş hâkimin yap

tığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak mü
fettiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüksek Hâ
kimler Kurulunun ikinci bölümünce incelenir. 

Bölüm sonuca varabilmek yönünden soruş
turma evrakını eksik bulur veya soruşturmanın 
gerektiği tespit ve incelemede noksan kalan ko
nular bulursa, soruşturmanın genişletilmesini 
veya tamamlanmasını ilgili müfettiş hâkimden 
ister. Zorunluluk halinde genişletilme veya ta
mamlama işlemi başka bir müfettiş hâkim ta
rafından da yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakını 
inceleyen bölüm delil durumu ve yükletilen 
eylemin niteliğine göre ceza ve disiplin yönün
den bir işlem yapılması gerektiği kanaatine va
rırsa dosyanın görevli üçüncü bölüme gönde
rilmesine, aksi halde dosyanın işlemden kaldı
rılmasına karar verir. 

Suç teşkil eden bir eylemden dolayı yapıla
cak ceza kovuşturması sonuç alınıncaya kadar, 
disiplin cezası uygulamasına engel teşkil etme
yeceği. gibi, ceza kovuşturmasının sonucunun 
beklenmesinin kararlaştırılmış olması halinde 
de, sonuç disiplin cezası uygulamasında bölü
mün takdir hakkını kullanmasına etki etmez. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz isteyen sa
yın üye ?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İtira? : 
Madde 50. — 1. Disiplin cezalarına karşı 

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

2. ikinci bölümce 46 ncı madde gereğince 
evrakın işlemden kaldırılmasına dair verilen ka
rarlara muttali olan Adalet Bakanı il'e Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanı, gerekli görürse, bu 
kararlara karşı bir ay içinde Genel Kurula iti
raz edebilirler. 

3. itirazın dilekçe ile ileri sürülmesi ve 
dilekçede itirazın dayandığı bütün maddî ve 
hukukî sebeplerin gayet açık ve eksiksiz ola
rak ayrı ayrı gösterilmesi ve itiraz edenin elin
de bulunan belgelerin asıl veya tastikli örnek
lerinin dilekçeye eklenmesi ve elinde bulunma
yanların nerede olduklarının açık ve kesin şe
kilde dilekçede belirtilmesi şarttır. 
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4. Genel Kurula vâki itirazın reddi sure
tiyle kesinleşen disiplin ve meslekten çıkarma 
cezasına ilişkin karaların bir defa daha incelen
mesi, tebliğinden itibaren bir ay içinde Adalet 
Bakanı veya ilgili hâkim tarafından Genel Ku
ruldan istenebilir. 

5. Kurul, açıklama istemek ve eksikleri 
tamamlatmak zorunda değildir. 

itiraz evrak üzerinde incelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?,.. Buyurun sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddedeki, 
«Kurul, açıklama istemek ve eksikleri tamam
latmak zorunda değildir.» cümlesini ben yer
siz bulmaktayım. Buradaki bu ifade, Anayasa
nın, herkesin mahkemeler ve merciler önünde 
meşru olmak suretiyle dilediği vasıta ve araç
lardan istifade etmesi şeklindeki temel hükmüne 
aykırıdır. «Kurul, açıklama istemek ve eksik
leri tamamlatmak zorunda değildir.» cümle
sine ne lüzum var? Belki var; belki kurul bu 
ihtiyacı hissedebiliyor. Hayır sen bunu istemeye
ceksin diyeceksin. «Kurul açıklama istemek ve 
eksikleri tamamlatmak zorunda değildir.» de
niliyor... Bu kadar emredici, bu kadar tahdit 
edici bir hükme ne lüzum vardır? Kurul ister 
ise, lüzum görür ise ve açıklamaya da ihtiyacı 
varsa bunu yapar. 

Eğer bu 5 nci bentdeki husus bir üst bent
le, yani 4 ncü bentle de ilgili olsa, 50 nci mad
de ile de ilgili olsa; hangisi ile ilgili olursa ol
sun, buna ihtiyaç yoktur. Yani hak arama ve
yahut bir kurulun gördüğü bir noksan için ; 
hayır, sen böyle bir açıklama ihtiyacmdasın ve
yahut eksik görmüşsün, bunu tamamlamak zo
runda değilsin demeye ne lüzum vardır ? Bu
nu genel kurallara bırakalım; Maddeden çıka
ralım. Bu bakımdan ben 5 nci bendin buradan 
çıkarılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen baş
ka üye ?... Yok. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Bir husus arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, kısaca şunu arz" edeyim ki, 3 
ncü ve 4 ncü fıkralarda gerekli unsurlar, itiraz 
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eden şahıs tarafından tamamlanmadığı tak
dirde, mecbur değildir. O manadadır bu 5 nci 
bent. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yolk Maddeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Duruşma : 
Madde 51. — Yüksek Eâkimler Kurulunun 

ilgili bölümünden verilen; bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz 
olmadığı hakkındaki kararın 33 ncü madde ge
reğince Genel Kurul tarafından incelenmesinden 
önce, bölüm karan, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olu
nur. 

Hâkim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de bölüm kararma karşı savunmasını bir dilek
çe ile yapar, yukarıki maddenin 3 ve 5 nci fıkra
ları hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde tale-
bettiği veya Genel Kurul tarafından lüzum gö
rüldüğü taktirde inceleme, duruşma icrası sure
tiyle yapılır. Duruşmada raportörlük görevi
ni disiplin işlemine karar veren bölümün başka
nı veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden biri 
yapar. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddenin son 
bendi savunma masuniyeti ile ilgili bulunmakta
dır. Duruşmalar son safhasına girdiği takdirde 
bir tebligat yapılacak. «Tebligata rağmen ilgili 
hâkim veya vakili her ne sebeple olursa olsun 
duruşmaya gelmezse, inceleme evrak üzerinde 
yapılabilir.» deniyor. 
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Şimdi, burada meşru sebepler olabilir. Gerçi 
«yapılabilir» kaydı mevcuttur. Ama, meşru se-
jepler olur; insan ciddî şekilde hasta olabilir, 
/ekili de herhangi bir ciddî sebeple bulunmaya
bilir. O halde duruşmaya gelmezse derhal savun
ma masuniyetinden mahrum kılmayı temin eden 
:ir hükümle karşı karşıyayız. Burada, «Her ne 
3ebeple olursa olsun» deniyor. «Ciddî bir sebep 
bulunmadığı takdirde, meşru bir sebep olmadığı 
takdirde» denilmeliydi. Burada «... Her ne se
beple olursa olsun» denilirse, adam ölmek üze
re, ağır hasta; ya parası yok, ya da avukat tut
mamıştır; avukatı da yok ve adam ciddî şekil
de hasta, ayrıca mutlaka son anında da bu du
ruşmaya çıkıp kendisini savunmak istiyorsa, 
tebligat yaptın, gelmedi iri, duruşma hakkın
dan mahrum edilebilecektir, buna karar verile
bilecektir. Bunu hiç olmasa ciddî sebepler var
sa, meşru ve mâkul mazereti yoksa seklinde bağ-
lasak daha iyi olur ve böylelikle Anayasanın sa
vunma masuniyeti ile ilgili temel kuralı da uy
gulanmış olur 

Ben bunun madde metninden çıkarılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen baş
ka sayın üye? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir takrir var, tak
dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
51 nci maddenin son fıkrasının çıkarılmasını 

laygıyle arz ederim. 
Kars 

Sim Atalay 

BAŞKAN - - Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkanım, bu kanun yolla
rına başvurma, bizim Ceza ve Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunumuzda da kesinlikle bir sü
reye bağlanmıştır. Bu, savunmayı takyideden 
bir anlamda değildir. Kaldı ki, ihracına karar 
verilmiş olan bir hâkimin işi uzatmasına da im
kân vermemek için böyle bir kayıt ile takyi-
dedilmesi gayet tabiîdir. 

O bakımdan katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İşten el çektirme : 
Madde 53. — Yüksek Hâkimler Kurulu tara

fından, hakkında soruşturma yapılmasına ka
rar verilen hâkim veya hâkim yardımcısının gö
revinde devamını soruşturmanın selâmetine ya
hut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vere
ceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir ola
rak işten el çektirilir, veya; soruşturmanın so
nuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka 
kaza çevresinde görevlendirilmesine karar ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın ye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uy
gulanacak hükümler : 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Genel Sekreter ve tetkik hâkimlerinin atan
ması ve bunlarla müfettiş hâkimler hakkında 
düzenlenecek yükselme raporları : 

Madde 58. — Genel Sekreter ve tetkik hâ
kimleri, Yüksek Hâkimler Genel Kurulu tara
fından hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulu
nanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanının teklifi üzerine müktesep hakları olan 
kadro ve maaşları ile atanırlar. 

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

Tetkik hâkimlerinin görev yerlerini Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanı belli eder. 

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

Bunların yükselmelerinde, kurulda en az 6 
ay çalışmış olmaları kaydı ile Yüksek Hâkimler 
Kumlu Başkanının veya bulunmadığı takdirde 
bu görevi fiilen ifa eden vekilinin yükselme dev
resinde düzenleneceği rapor gözönünde tutulur. 

Müfettiş hâkimlerin yükselme devresinde 
düzenlenecek raporlarını Müfettiş Hâkimler Ku
rulu Başkanı tanzim eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 
Madde 59. — Yüksek Hâkimler Kurulu me-

nur ve hizmetlilerinin özlük işlerini yürütmek 
üzere başkan yardımcısının başkanlığında ye
dek üyeler arasında ad çekme ile ayrılacak bir 
yedek üye ve genel sekreterin katılması ile bir 
yönetim kurulu kurulur. Bu kurulun vereceği 
disiplin cezalarına karşı tebliğ tarihinden itiba
ren 7 gün içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Baş-
lanının başkanlığında bölüm başkanları ile asıl 
iyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir üye
leri teşekkül edecek üst kurula itiraz edilebilir. 

Bu kurullar üye tamsayılarının saltçoğunlu-
^u ile karar verirler. 

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

Başkan yardımcısının engeli veya kurul baş
kanına vekâlet etmesi hallerinde, yönetim kuru
lu başkanlığı bölüm başkanlarından en yaşlısı 
yapar. Bu takdirde üst kurula o bölümün en 
yaşlı üyesi katılır. 

Yedek üyelerden seçilen ve yönetim kurulu-
ıa katılacak olan üye ile asıl üyelerden seçilen 
/e üst kurula katılacak olan üyenin engelleri 
Iıalinde yönetim kurulu için bir yedek üye, üst 
loırul için bir asıl üye kurul başkanı tarafın-
lan geçici olarak görevlendirilir. 

Genel sekreterin engeli halinde yönetim ku
mlunun noksanı kurul başkanı tarafından geçi
ci olarak görevlendirilecek bir tetkik hâkimi ile 
tamamlanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu madde, Yük
sek Hâkimler Kurulu memur ve hizmetlileri 
için bütün özlük işlerini düzenlemek üzere hü
kümler getirmektedir. 

Gerçekten adı geçen memur ve hizmetliler için 
bir teminat olacaktır. Bu, övünmeye değer. An
cak, bir temel hukuk kuralı bizim bütün Dev
let teşkilâtı içinde işlemeye başlamıştır. 0 da, 
halkın veyahut grupların kendi kaderlerinde or
taklık etmeleridir. Bir sendika yönetime işçi
nin iştiraki, İş Bankasında yönetime memur
ların iştiraki gibi, Devlet hayatımızın demokra
tik biı: dengeye kavuşabilmesi için o camiayı 
teşkil edenlerin kendi kaderlerinde de bir nis
pet dahilinde söz- sahibi olmaları gerekir. Za
ten demokrasi budur. Demokrasinin anlamı, hal
kın kendi kendisini idare edebilmesidir. 

Şimdi, memur ve hizmetlilerin özlük işlerini 
tanzimde, onlardan da bir temsilcinin bulunma
sı zorunluğu mevcut. Bir genel sekreter olacak, 
bir Yüksek Hâkimler Kurulu üyesi olacak. Ya
ni, kendilerinin dışında olan merci veya mevki
lerden seçilecek kişiler kendi özlük işleriyle 
alâkalı mevzularda ilgilenecekler. Ama, kişiler 
kendi aralarında olmayacaklar. 

Bu sebeple ben, «...yönetim kurulu, adı ge
çen memur ve hizmetlilerden birinin de işti
raki ile» diye bir teklif de bulunuyorum. 

Bu şekilde olmak üzere metni komisyon ge
ri alıp, tanzim edip, bu minval üzere düzeltir 
veya değiştirirse daha yerinde hareket edilmiş 
olur. Memur ve hizmetlilerden birisinin yöne
time katılması zorunluğunun madde metni 
içinde yer alması için de bir önerge takdim 
ediyorum. Şayet lütuf buyurursanız komisyon 
bunu bir değişiklikle düzeltebilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?... 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş olan önergeyi tak
dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
59 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini saygıyle arz ederim. 
«Yönetim Kuruluna adı geçen memur ve 

hizmetlilerden biri ile katılması, esası yer al
malıdır. 

Kars 
Sırrı Atalay 
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BAŞKAN —• Bu bir değişiklik önergesi ma
hiyetinde değil. Bunu komisyona iadesini iste
mek şeklinde mütalâa ediyorum. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum, önerge, maddenin ko
misyonda yeniden tedvin edilmesini istemekte
dir. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kurul mensuplarının •aylıkları : 
Madde 61. — Bu kanun gereğince Yüksek 

Hâkimler Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyele
rin kendi kadroları ile ilgileri kesilmez, eski 
aylıkları ile sair ödeneklerinin bu kadrolardan 
yapılmasına devam olunur. 

Kendi kadro ve maaşları ile atanmış bulu
nan müfettiş hâkimlerin, genel sekreterin ve tet
kik hâkimlerinin aylıkları ve sair ödemeleri ise 
merkeze alman bu kadrolarından yapılır. 

Bunlardan sırası gelenlere Hâkimler Kanu
nu hükümlerine göre kadro tahsis edilir ve ay
lık yükseltme işlemleri yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Genel Kurula başvurma : 
Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bö

lümlerinden verilen itirazı kabil kararlara karşı 
63 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinde yazılı 
ilgililerin, kararın, kendilerine tebliğinden iti
baren bir ay içinde Genel Kurula itiraz hakla
rı vardır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 numa
ralı bendinde yazılı konularda, ilgili bölümler
den teklif aleyhine verilecek kararlara karşı 
kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay 
içinde Genel Kurula itiraz edebilir. 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukardaki 

fıkralar gereğince yapılan başvurma üzerine 
itiraz edilen karara katılmış olmayan üyelerden 
birini raportör seçer ve itirazı Genel Kurul 
gündemine alır. 

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

783 — 



C. Senatosu B : 68 20 . G . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Bir önerge var takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
105 sıra sayılı tasarının bitimine kadar mü

zakereye devam olunmasını saygryle arz ve tek
lif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşe bakmaktan yasaklık, çekilme ve ret : 
Madde 65. — Yüksek Hâkimler Kurulu Baş

kan ve Başkan Yardımcısı ile bölüm başkanları 
asıl ve yedek üyeleri, tetkik hâkimleri, soruş
turma için görevlendirilen müfettiş hâkimler 
aşağıdaki hallerde karara katılmaktan inceleme 
ve soruşturma yapmakan ve herhangi bir şekil
de ise bakmaktan yasaklıdırlar. 

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

veya kocası, nesepten veya sebepten usul veya 
füruu veya onunla evlât edinme bağı veyahut 
ilgili ile aralarında üçüncü dereceye kadar (Bu 
derece dâhil) nesepten veya kendisi ile hısım
lık meydana getiren evlilik sona ermiş olsa da
hi ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) se
bepten civar hısımlığı olursa, 

3. İlgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kay
yımlığım yapmış veya aynı işte tanık olarak din
lenmiş, bilirkişilik, hâkimlik veya Cumhuriyet 
Savcılığı yapmış veyahut daha önce işin ince
lenmesi veya soruşturulması ile görevlendiril
miş ise, 

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

Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile ara
larındaki bir düşmanlık ve genel olarak taraf
sızlıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir se
bep bulunması halinde, işi görmekten kendilik
lerinden çekilebilecekleri gibi, ilgili tarafından 
reddolunabilirler. Reddin inceleme başlamadan 
veya ret sebebi daha sonra meydana gelmiş ise 
öğrenilmesinden başlayarak 15 gün içinde ve 
herhalde karar verilmeden önce yapılması lâ

zımdır. Ret, isteği, reddi istenilen kurul başka
nı, başkan yardımcısı için genel kurul; bölüm 
başkanları, üyeler ve tetkik hâkimleri için bağ
lı bulunduğu bölümlerce kendileri katılmaksı-
sm; müfettiş hâkimler için de ikinci bölümce 
karara bağlanır. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Giderler : 
Madde 67. — Yüksek Hâkimler Kurulu ve 

üyelerinin seçimleri ile ilgili her türlü gider
ler Adalet Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Yüksek Savcılar Kurulu : 
Madde 69. — Yüksek Savcılar Kurulu; Ada

let Bakanının başkanlığında Cumhuriyet Baş
savcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulun
ca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üye ile Adalet Ba
kanlığı Müsteşarı ve özlük isleri Genel Müdü
ründen kurulur. 

Adalet Bakanı bulunmadığı zaman kurula 
Cumhuriyet Başsavcısı başkanlık eder. Cumhu
riyet Başsavcısının da engeli halinde en yaşlı 
Yargıtay üyesi kurulun başkanlık görevini ifa 
eier. 
Yedek üyeler kurulun Yargıtaya mensup üye

lerinin yokluğundan toplantı yeter sayısının 
sağlanmasın] teminen bunların yerine kurula 
katılırlar. 

Bakanlık Müsteşarı ile özlük işleri Genel 
Müdürü bulunmadığı zaman kendilerine vekâ
let etmekte olanlar kurula katılır. 

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

Yüksek Savcılar Kurulu Adalet Bakanlığı 
binasında toplanır ve kurulun kalem isleri Ada
let Bakanlığınca yürütülür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yüksek Savcılar Kurulu meselesi yeni değil
dir. Bir - iki defa muhtelif Hükümetler tara
fından tedvin edilen kanunlar Anayasa Mahke
mesinden geri çevrilmiştir. Anayasa Mahke
mesinin mucip sebepleriyle mukayyet değiliz, 
diyen Adalet bakanları çıkmış; fakat bilâhara 
anlaşılmıştır ki, Anayasa Mahkemesinin ver
miş olduğu karar metni değil, aynı zamanda 
mucip sebepleri de metin mahiyetinde telâkki 
edilmiştir ve Yasama Meclislerinin az çok bu 
kararlardan mülhem olarak kanun tedvin et
meleri icabettiği esası ortaya konmuştur. 

Şimdi, kıymetli Adalet Bakanı arkadaşımın 
bu müesseseler üzerinde de etütleri vardır, bi
lirim. Bunun üzerinde de burada çok münaka
şalar oldu. Dava şudur; teminat müessesesi hâ
kimlere tanındığı gibi, Cumhuriyet Savcılarına 
da tanınmıştır. Tanınmamıştır, diyenler de var
dır, ayrı meseledir diyenler de vardır. Fakat 
benim kanaatimce Anayasa karşısında savcıla
rın da teminatı mevcuttur. Bu teminatı zedele
memek için, Yüksek Savcılar Kurulunu Adalet 
Bakanlığı içinde mütalaa etmemek gerektiği dü
şüncesindeyim. 

Şimdi, bu getirilen 69 ncu maddede bir kere 
kurul Adalet Bakanının başkanlığında toplanı
yor. Filhakika, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda Cumhuriyet Savcıları bazı davalan ika
me etmedikleri takdirde, Adalet Bakanının, bu 
davayı ikame et, diye emir vermeye selâhiyeti 
mevcuttur. Bununla beraber, Cumhuriyet Savcı
ları, kimseye danışmadan mahkemelerde müta
laa beyan ederler ve dava açarlar, davaları tem
yiz ederler. Tashihi karar müessesesi vardır, 
tashihi karar yaparlar, yapmazlar; o da ayrı 
meseledir. 

Bu itibarla az çok teminatı ihtiva eden bu 
müessesenin Adalet Bakanının başkanlığında 
kurulmuş olmasını ben doğrusu iyi bulmuyo
rum. 
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Ondan sonra, «Cumhuriyet Başsavcısı, Yar
gıtay Ceza Dairesi Genel Kurulundan seçilen 
üç üye ve iki yedek üye ile Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, özlük işleri Genel Müdüründen ku
rulur» deniyor. Şurada görüyorum ki, az çok 
idarî makamda bulunan kişiler daha ziyade bu 
kurulda oy sahibi oluyorlar, vazife başında bu
lunup da teminatlı olan kişiler ise bu kurulda 
ekalliyette bulunuyorlar. Bunun için kuruldan 
savcıların teminatını çıkarmak ve bu madde
nin de evvelce bozulan kanunlara göre Ana
yasa Mahkemesinin gösterdiği esaslar içinde 
tedvir edildiğini kabul etmek bence mümkün 
değildir. Bu hususta tatmin edici ve ilerdeki 
tatbikatı kolaylaştırıcı beyanların, bilhassa hü
kümet tarafından yapılması yerinde olur. 

Bu itibarla söz aldım, çünkü savcılar bu mad
de üzerinde titizdirler. Her önümüze gelen ar
kadaşımızla meseleleri münakaşa ediyoruz. Te
minat var mı yok mu, Anayasa muvacehesinde 
nedir, son tadile göre vaziyetimiz nedir, bu ka
nuna göre ne olacağız, diye herkes tereddüt için
dedir. Bunun Adalet Bakanı tarafından bir ay
dınlığa çıkartılması yerinde olur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Fehmi Al
paslan. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(Artvin) — Eayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, 

Pek değerli özden arkadaşımın Cumhuriyet 
Savcılarının teminatları hakkında, özellikle 
Yüksek Savcılar Kurulunun kurulmasını da ele 
alıp, tereddüt izhar etmeleri, doğrusu hepi
mizi mutlak surette bağlayan Anayasa hükmü 
karşısında mevzuubahsolmamak lâzım gelir idi. 
Zira 1488 sayılı Kanunla değişen Anayasanın 
137 nci maddesi sarahatle, «Yüksek Savcılar Ku
rulu, Adalet Bakanının başkanlığında Cumhuri
yet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel 
Kurulunca seçilen üç asıl ve iki yedek üye ile 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve özlük işleri Ge
nel Müdüründen kuruludur. Adalet Bakanı bu
lunmadığı zaman kurula Cumhuriyet Başsavcısı 
Başkanlık eder» diye hüküm va'zetmiştir. Bina
enaleyh, biz bu kurulu Anayasanın hükmüne 
göre kuruyoruz. 

İkinci hususu da hemen arz edeyim. Böyle 
bir kurul Cumhuriyet Savcıları için, ama Cum-
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hurîyetin savcıları için, kamu hukukunun takip
çisi olacak haysiyetteki Cumhuriyet Savcıları
mız için en büyük teminattır. Bugün böyledir, 
yarın da böyle olacaktır. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Üyelerin) seçilmesi : 
Madde 70. — Yüksek Savcılar Kuruluna ka

tılacak üç asıl ve iki yedek üye, Yargıtay Ceza 
Daireleri Genel Kurulunca kendi üyeleri ara
sından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla seçilir. 

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

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim gününü 
tespit eder ve Yargıtay Ceza Genel Kuruluna 
dahil balkan ve üyelere duyurur. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim işlemleri
ni dönemin sona ereceği tarihten 40 gün evvel 
bitirecek şekilde düzenler. 

'Seçimlerde, Yüksek bavcılar Kuruluna seçi
lecek asıl ve yedek üyeler aynı oy puslasında 
gösterilmek suretiyle oy kullanılır. 

Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, bu ka
nunda yazılı istisnalar dışında Yargıtay Genel 
Kurulunda, yapılan diğer seçim işlemlerinde uy
gulanan usul dairesinde yapılır. 

(Seçimlerin sonucu ilgililere duyurulmakla 
beraber, Resmî Gazetede ilân olunur. 

Yüksek Savcılar Kurulunun Yargıtay Ceza 
Genel Kurulundan seçilen asıl ve yedek üyele
rinin bu görevlerinden istifaları, Yüksek Savcı
lar Kurulunun kabulüne bağlıdır. Genel Kurul 
istifayı kabul etmez ve ilgili direnirse, istifanın 
kabulü zorunludur. 

İstifa eden kurul üyesinin ayrılması halinde, 
Genel Kurulun toplanmasının mümkün olmaya
cağı hallerde, istifa eden üyenin yerine gelecek 
üyenin göreve başlamasına kadar, eski üye ku
ruldaki görevine devam eder. 

Kurul üyeliğinden istifa Yargıtay üyeliğin
den istifayı tazammun etmez. 

I Yargıtay Birinci Başkanı, Yüksek Savcılar 
Kurulunda üyelik açıldığını haber alınca, ayrı
lan üyenin seçilmiş bulunduğu dönem için yapı
lan ssçimlerde asıl ve yedek üyelikler için seçil
miş olanlardan sonra en çok oy alanlara sırası 
ile tebligat yaparak kurulda göreve başlamala
rını sağlar. Şu kadar ki asıl ve yedek üye seçi
lenlerden sonra en çok oy alanlar, salt çoğunlu
ğu sağlamamışlarsa noksan üyelik için yeniden 
seçim yapılır. 

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

Seçim süresinin bitimine 6 ay veya daha az 
lüre kalması halinde boşalan üyelikler, ancak 
Yüksek Savcılar Kurulunun karar vermesi ha-
"mde doldurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka-
'ml edilmiştir. 

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

I seçilmesi işlemlerine karşı, işlemin yapıldığı 
^ünden ve seçim sonucuna karşı da seçilenlerin 
adlarının Resmî Gazetede yayınlandığı tarih
ten itibaren 15 gün içinde Yargıtay Başkanlar 
Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin, elinde bulunması mümkün 
olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, 
ancak itiraz edenin elinde bulunması mümkün 
olmayan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri 
gösterilmiş olanları toplar. Kurul itiraz eden
den açıklama veya delil istemek zorunluluğun
da değildir. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı 10 gün 
içinde kesin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte 
ise, kurul belli kimselerin seçimini veya bütün 
seçimi iptale yetkilidir. 

'Seçimine itiraz edilen Başkanlar Kuruluna 
dahil bir kimse ise, itirazın incelenmesinde ku
rula katılamaz. 

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

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

huriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcı yardım
cıları ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının bü
tün özlük işleri, disiplin cezaları ve meslekten 
çıkarılmaları ile ilgili olarak hizmetin veya ilgi
lilerin durumu icabı kurul tarafından verilmiş 
ilke kararları da gcsönünde tutularak Adalet 
Bakanlığınca getirilecek konularda gerekli ka-
ı arları verir. 

'Savcılık mesleğine kabul etmek, savcılık 
mesleğine atamak, nakil, geçici yetki vermek, 
hsr türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma iş
lemlerini yapmak, kadro dağıtmak, savcılık 
mesleğinde kalmanın caiz olmadığına karar ver
mek, savcı, Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuri
yet savcı yardımcıları hakkında disiplin ceza
sı vermek, gerektiğinde işten el çektirmek dı
şında kalan özlük haklarına ait işler ve işlem
ler Adalet Bakanlığınca yerine getirilir. An
cak ilgililerin bu tasarruflara ait itiraz ve ta
leplerinde kesin karar vermek yetkisi Yüksek 
Savcılar Kuruluna aittir. 

Adalet Bakanlığının yukardaki fıkra gere
ğince ifa edeceği hizmetler sebebiyle uygulan
mak üzere tespitini isteyeceği prensip kararları 
il savcılık mesleği ile ilgili konularda mütalaa 
vermek yetkisi de Yüksek Savcılar Kuruluna 
aittir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir^ 

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

tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplan
tıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. An
cak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
konuların incelenip karara bağlanmasında Yük
sek Savcılar Kurulu üye tam sayısının çoğunlu
ğu ile toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu 

ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın katıldığı tarafın oyu esas tutulur. 

ilgililer 73 ncü maddenin son bedinde gös
terilen kararların bir defa daha incelenmesini 
istedikleri takdirde, bu kararın kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı ta
leplerini Adalet Bakanlığı aracılığı ile gönderir
ler. 

Kurulun bütün kararları Adalet Bakanlığın
ca yermiş getirilir. 

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

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

huriyet Savcıları ve Cumhuriyet Savcı yardım
cıları hakkında bu kanunun hâkimlere dair 
oTan, mesleğe kabule, kararlara itiraza, duruş
ma icrasına, durumun takdirine, işe bakmaktan 
yasakhk, çekilme ve redde ilişkin hükümlerini 
uygular. 

Yüksek Savcılar Kurulu, bu kanunla verilen 
görevlerini yerine getirirken kurulun çalışma 
usullerini ve uygulayacağı ilkeleri, alacağı ka
rarlarla belli eder. Bu kararlardan kurulun ge
rekli gördükleri Resmî Gazetede yayınlanır. 

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

Cumhuriyet Savcılığı mesleğine atama ve 
nakil : 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsav
cı yardımcılarının Yargıtay üyeliğine seçilerek 
atanmaları dışında kalan atama ve nakil işlem
leri, Yüksek Savcılar Kurulunca alınacak karar 
gereğince Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhur
başkanının ortak kararnamesiyle yapılır. 

Yüksek Savcılar Kurulu atama ve nakiller
de uygulanacak objektif esasları kapsayan bir 
atama ve nakil yönetmeliği düzenler. Resmî Ga
zetede yayınlanacak bu yönetmelik, hizmetin 
gerektirdiği hallerde değiştirilebilir. Adalet Ba
kanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü ilgililerin 
taleplerini, sicilleri ve tespit edilmiş sair halle
rini hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte ince-
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leyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine 
uygun olarak hazırlayacağı kararname tasla
ğını Yüksek Savcılar Kuruluna tevdi eder. 

Yüksek Savcılar Kurulu en geç 15 g'ün için
de incelediği kararname taslağını aynen veya 
gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak kabul 
ettiği takdirde, bu hususu bir kararla belirtir 
ve kararname taslağı ile birlikte Adalet Bakan
lığına' gönderir. 

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

Yukardaki işlemler sonunda kesin hale ge
len kararname taslağını Adalet Bakanlığı or
tak kararname şeklinde tanzim ederek yüksek 
tasdike sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ibr nokta var. Bu noktada açıklama icap 
ediyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Adalet Ba

kanının gönderdiği bu kararname taslağını, 15 
gün içinde bir karar vermezse aynı zamanda 
kabul edilmiş addediyor. Ama, eğer bunun üze
rinde bir değişiklik yaparsa Adalet Bakanının 
vaziyeti ne olacaktır? 

BAŞKAN — Soru soruyorsunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) - - Evet. 
BAŞKAN — Sayın Bakan soruyu cevaplan

dıracak mısınız? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, tabiatıyle karar ver
me yetkisi kurula aittir. Kurulun çoğunlukla 
alacağı bir karar olunca, Adalet Bakanlığı onu 
ancak yerine getirmek gibi bir vaziyet içinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici yetki : 
Madde 89. — Yüksek Savcılar Kurulunun 

kararını alarak, Cumhuriyet Savcılarını, Cum
huriyet Savcı Yardımcılarını ve Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcılarını, hizmetin icabı olarak 
sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çev-

j resinde geçici olarak görevlendirmeye Adalet 
Bakanlığı yetkilidir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ku
rulun hemen toplanması mümkün olmadığı tak
dirde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakan
lığı kadro durumu müsait bulunan bir yargı çev
resindeki ilgiliyi, o kaza çevresinde görev ifa et
mek üzere geçici yetkili kılabilir. Bu takdirde 
en kısa süre içerisinde işlemin onanmasını Yük
sek Savcılar Kurulundan ister. Bu şekilde ge
çici yetkili olarak görev ifa eden ilgilinin Yük
sek Savcılar Kurulunca değiştirilmesi halinde 
Kurulun yetkili kılacağı ilgilinin gidip göreve 
başlamasına kadar önceki yetkilinin yapmış ol
duğu işlemler geçerli sayılır. 

Kendi yargı çevrelerinin dışına geçici yetki
li olarak gönderilenler, o yerde dört aydan faz
la çalıştırılmazlar. Ancak görevi başında bu
lunmayan Cumhuriyet Savcısı veya Savcı Yar
dımcısının uzun sürecek bir hastalığı söz konu
su ise bu süre uzatılabilir. 

Birinci fıkrada yazılı olanların gerektiğin
de Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görev
lendirilmesi doğrudan doğruya Adalet Bakanlı
ğınca Kurulun kararı olmaksızın yapılır. Ve 
bunlar hakkında üçüncü fıkrada yazılı süre hük
mü uygulanmaz. 

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

Adaylık : 
Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 

adaylığa kabul etmek hâkim ve savcılık meslek
lerinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına ka
dar geeçn süre içinde yetiştirilmek, haklarında 
disiplin cezası uygulamak, adaylığa son ver
mek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Ba
kanlığına aittir." 

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, 
adaylık devresinde görülen istidatları ve teşki
lâtın hâkim ve savcı ihtiyacı gözönünde tutula
rak hâkimlik ve savcılık mesleklerinden hangi
sine alınacakları Adalet Bakanlığınca tespit olu-ı 
nur. 

İkinci fıkra gereğince meslekleri tespit edi
lenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 
suretiyle tespit olunur. Bunlardan hâkimlik 

I mesleğine ayrılanların ad çekmeleri ve atanma-
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lan Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Savcı
lık mesleğine ayrılanlar ise Adalet Bakanlığın--
ca ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, Başba
kan ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile ata
nırlar. 

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

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

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

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

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

Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden Bakan
lık hizmetlerine almanlar Hâkimler Kanuni" 
hükümleri dairesinde iktisabettikleri kadro ve 
maaşları ile bu görevlere gelirler ve bu görev
lerde geçirdikleri süreler savcılık mesleğinde 
geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bakanlık hizmetlerinden Hâkimlik veya Sav
cılık mesleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve Savcılık meslek
lerinden Bakanlık hizmetlerine almanlar, Ada 
let Bakanımn veya kendilerinin istekleri üze
rine Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mes
leği içinde veya 77 nci madde gereğince savcı
lık mesleğinde bir göreve, Bakanlık hizmetlerin
de iktisabettikleri haklar nazara alınmak sure
tiyle atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

'Savcılık mesleğine ait cetvelin değiştiril
mesi : 

Madde 98. — 884 sayılı Kanunla değişik 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci mad

desine ilişkin (2) sayılı cetvelin birinci sınıf 
savcılık bölümünden (Yargıtay Cumhuriyet 
Savcılığı), (Cumhuriyet ikinci Başsavcılığı) un
vanları çıkarılmış yerine Adalet Bakanlığı Müs
teşar Yardımcılığı unvanı eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu eski üyelerinin 
görev süresi : 

Geçici Madde 2. — Bu kanun hükümleri dai-
"s^inde seçilerek teşekkül edecek olan Yüksek 
Hakimler Kurulunun göreve başlamasına kadar 
Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üyeleri 
görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

rulan Yüksek Savcılar Kurulunun göreve baş-
radığı tarihte Hâkimler Kanunu ile bu kanunun 
eski hükümleri dairesinde Yüksek Savcılar Ku
rulu bölümleri ile genel kurulunun görevlerine 
oiren ve henüz karara bağlanmamış veya bağ
lanmış olup da, kesinleşmemiş bulunan işler, bu 
kanun hükümleri dairesinde yetkili kurul tara
fından incelenerek karara bağlanır. 

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

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

Şimdiye kadar ikinci maddenin fıkralarını' 
teşkil eden değişik maddelerin müzakeresi ya-
Dildı ve ayrı ayrı oylarınıza iktiran etti. Bu 
oylanmış olan maddelerle birlikte ikinci madde
nin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeynler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa-
vılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu-
bman 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 savılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 7, 8. 9. 10. 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 57, 62, 72, 76, 
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78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 97, 99 ncu mad
deleri ile geçici 1, 3 ve 4 ncü maddeleri kaldırıl
mıştır. 

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

Madde 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 4. — Her yıl alınacak aday miktarı 
kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça 
tespit edilir. 

Taliplerden yazılı sınav ve mülakatta başa
rı gösterenler başarı derecelerine göre sıraya 
konulup boşalan adaylık kadrolarına bu sıra ge
reğince Adalet Bakanı tarafından atanırlar. 

Doktora yapanlar yazılı sınavdan ayrık tu
tularak sadece mülakata tabi olurlar. 

Adalet Bakanlığına karşı mecburî hizmetle 
yükümlü bulunanlar hakkında yukarıki fıkra
lar hükümleri uygulanmaz. 

Sınavların ve mülakatın ne şekilde yapıla
cağı ve sınav ve mülakat kurullarının teşekkü
lü bir yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın özden soru mu soracak
sınız? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mülakat 
hakkında biraz izahat verirler mi? 

BAŞKAN — Anladığım manasıyle arz ede
yim, buradaki «Mülakat» yazılı sınavdan son
ra bir sözlü olur ya, yani yazılıdan muaf tutu
yor, sadece sözlü sınava çağırıyor. Bu şekilde 
anlaşılıyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 79 ve 80 nci maddeleri aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 79. — Hâkimlik mesleğinin her sınıf 
ve derecesinde bulunanlarla bu meslekten sayı
lan görevlerde olanlar bu kanundaki hükümler 
dışında : 

1. — Azlolunamaz, 
2. — Yaş haddi veya maluliyet hali dışında 

kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz, 

3. — Kadronun daraltılması veya kaldırıl
ması sebeplerine müstenit olsa bile maaş ve 
ödeneklerinden yoksun kılınamazlar, 

4. —- Yüksek Hâkimler Kurulu, bütün kaza 
çevrelerinin, bölgelerini, derecelerini, sair nite
liklerini önceden tespit ederek ilgililerin her 
bölgede münavebe ile belli sürelerde hizmet et
melerinin esaslarını hazırlayacağı Atama ve Na
kil Planında gösterir ve bu esaslar dairesinde 
uygulama yapar. 

BAKAN — Beşinci maddenin birinci fıkra
sını teşkil eden 79 ncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

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

Madde 80. — Bir mahkemenin veya kadro
nun kaldırılması sebebiyle gtirevsiz kalan hâki
me açık bulunan yahut ilk açılacak olan aylık 
ve derecesine eşit en az bulunduğu yer derece
sinde bir mahal hâkimliği teklif olunur. 

Hâkim birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
Üçüncü teklifi kabul etmezse istifa etmiş sa
yılır. 

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

Beşinci maddeyi, müzakere edilen fıkrala
rıyla birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 24 . 5 . 1967 tarih ve 868 sayı
lı Kanınla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununa aşağıda yazılı 
geçici maddeler eklenmiştir : 

Yüksek Savcılar Kurulu ve bölümlerinin gö
rev süresi : 

Geçici Madde 9. — Bu kanun hükümleri 
dairesinde seçilerek teşekkül edecek olan Yük
sek Savcılar Kurulunun göreve başlamasına ka
dar Yüksek Savcılar G-enel Kurulu ve bölümle
ri ve bunlara mensubolanlar görevlerine devam 
ederler. 

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

Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuru
lu seçimleri : 
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Geçici Madde 10. — Bu kanunda tespit edi
len esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Kuru
lu ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkülünü 
sağlayacak ilk seçim işlemleri; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 15 nci madde gereğince Yargıtay üyesi ol
muş bulunan Yargıtay Cumhuriyet ikinci Baş
savcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarmıni 
çalışacakları daireler önceden belirtilmiş olmak 
şartıyle, en geç 30 gün içinde yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcı
lar Kurulu üye seçim işlemlerinin bu ilk kuru
luş döneminde birlikte yapılması caizdir. Ancak 
her iki kurulun oylama işlemleri tespit edile
rek ayrı ayrı günlerde yapılır. 

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

Raportörlerin unvanlarının değişmesi : 
Geçici Madde 11. — Halen Yüksek Hâkim

ler Kurulunda görevli bulunan raportörlerin 
unvanları, yeniden atanmalarına lüzum olmak
sızın tetkik hâkimi olarak değiştirilmiştir. 

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

Yargıtay üyesi olanların İademi : 
Geçici Madde 12. — Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasına 1488 sayılı Kanunun 2 nci madde
si ile eklenmiş bulunan Geçici 15 nci madde 
hükmü gereğince Yargıtay üyesi olan Cumhu
riyet İkinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhu
riyet savcılarının Yargıtay üyeldğindeki kıdem
lerinin başlangıç tarihi, kendilerinin Cumhuri
yet İkinci Başsavcılığında veya Yargıtay Cum
huriyet savcılığında ilk defa göreve başladıkla
rı tarihtir. 

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

Yönetmelik ve plan hazırlanması : 
Geçici Madde 13. — 2556 sayılı Hâkimler 

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

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

Adalet Bakanına yetki verilmesi : 
Geçici Madde 14. — 2558 sayılı Hâkimler 

Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesine bir geçici madde eklenmesine dair 
30 . 7 . 1970 tarihli ve 1320 sayılı Kanun hü
kümlerini, bu kanunun yürürlükten kalkacağı 
tarihten itibaren iki yıl süre ile uygulamaya 
Adalet Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

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

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 105 S. Sayılı kanun ta

sarısına aşağıdaki geçici 15 nci maddenin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale Senatörü 
Nahit Altan 

Geçici Madde 15. — Bu kanun yürürlüğe gi-
I rinceye kadar Yargıtayda hiç bir seçim yapıla

maz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, kısa bir izah için müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Bal

kan, muhterem senatörler; 
20 . 9 . 1971 tarih ve 1438 sayılı Kanunla 

Anayasamıza geçici bir 15 nci madde ilâve et
miş bulunuyoruz. Bu geçici 15 nci maddede şöy
le bir hüküm var: «Bu Anayasa değişikliğinin 
yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay ikinci Cum
huriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet 
Savcılığı görevlerinde bulunanlar Yargıtay 
üyesi olurlar.» 

Demek ki, bu sıfatı haiz 40 - 50 kişiyi doğ
rudan doğruya Yargıtay üyesi yapıyoruz 
20 . 9 . 1971 tarihinden itibaren, Ama, bunlara 
Yargıtayda yapılan seçimlerde ve seçme ve se
çilme hakları da olması lâzımgeldiğine göre, o 
tarihten itibaren doğması lâzımgelen bu hakla
rını şimdi3re kadar kullanma imkânını da ver-
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memişiz. Neden? Aşağıda yine bir fıkra eklen
miş, «45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nun da gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar 
Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleriyle Yüksek 
Savcılar Genel Kurulu ve bölümleri ve bunlara 
mensubolanlar görevlerine devam ederler.» de
mişiz. Demek İd, bu kanun çıkıncaya kadar on
ların bu haklarını kullanma ve seçme ve seçil
me haklarını kendilerine vermemişiz. Bunlar, 
40 - 50 tane birinci dereceye gelmiş kıymetli 
hukukçular. Seçme hakları da var, seçilme hak
ları da var. Birçok seçimler de oluyor. Reyleri
ni kullanma imkânını verme bakımından buraya 
geçici bir madde koymak suretiyle, bu arada 
yapılması bahis mevzuu bazı seçimlere iştiraki 
sağlanacak hâkim arkadaşlarımızın fikirlerin
den mahrum kalmamak ve bazılarının da seçil
me imkânları varsa, seçilmelerinden mahrum 
kalmamalarını temin etmek için bu önergeyi 
vermiş bulunuyorum. 

İltifat etmenizi diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye ka
tılıyor musunuz? 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, bu Anayasa deği
şikliği ile Yargıtay üyesi olan Yargıtay ikinci 
Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının 
Yargıtayda yapılacak seçimlere katılması gayet 
tabiîdir. Anayasa, geçici 15 nci maddesiyle bu
nu emrediyor. Bizim, 45 sayılı Kanundaki deği
şiklik yürürlüğe girdiği anda zaten Anayasa ile 
verilmiş olan Yargıtay üyeliği haklarını almış
lardır. Yani arkadaşımızın endişesi buradan do
ğuyor. Ancak ondan sonra seçim yapılabilecek. 
O halde o seçimlere zaten evleviyetle bu arka
daşların hepsi katılacaklar, hem seçmen hem de 
seçilen olabilecekler. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Altan'ın endişesi; 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce bir se
çim yapılırsa... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Anayasaya 
göre girebilirlerse, ve seçilebilirlerse, seçme 
hakları varsa o zaman ben önergemi geri alaca
ğım. Çünkü, lüzum kalmıyor. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Efendim, biz bir kanun görüşüyo
ruz. Bu kanun ile alâkalı konularda ancak ka
nunun yürürlüğünden itibaren seçim olursa, 
olacak seçimler için düşünürüz. Yoksa, Yargı

tayda başka konularda seçimler yapılabilir; 
Yargıtay Başkanı seçimi filân... Onlara bu ka
nunla mani olmak biraz kanun tekniği bakı
mından da uygun bir şey olmuyor gibi geliyor 
bana. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, mevzu hakikaten bir yönü ile mü
him. Arkadaşımızın endişesini biz de Komisyon 
olarak düşündük. Bu mevzu bizim Komisyonu
muza vaktiyle bir takrirle intikal etti. 

Şimdi, bu kanun meriyete gemledikten son
ra bu kanuna göre öteki üyelerin rey kullanma
ları mümkün değildir. Kanun meriyete girdiği 
anda bu arkadaşlar üye olacaklar, oy kullana
caklar. Halbuki, geçici madde ile seçimleri ge
ri bıraktığımız zaman, bu kanun da meriyete 
girecek zaten. Daha doğrusu bir netice hâsıl 
olmuş... 

BAŞKAN — Yani neticeye müessir birşey 
getirmiyor diyorsunuz önerge. Bu bakımdan 
katılmıyorsunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Bu 
sebeplerle kanunun biran önce süratli çıkması
nı sağlamaktan başka bir çare olmadığı kanaa
tiyle katılmıyoruz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altan önergelerini geri 
aldılar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Şu halde 6 ncı maddeyi kabul 
edilen geçici maddelerle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun hükümleri yayımlan
dığı tarihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

— 775 — 



C. Senatosu B : 68 20 . 6 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın özden. 
Buyurun. 

ANAYASA VS ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Ekrem Bey, aleyhinde bulundu, lehinde konu
şamaz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyondaki B aşkanım... 
BAŞKAN — Ben cevap vermedim, siz de 

cevap vermeyin. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır esvap 

vermiyorum. Lehte konuşamaz buyurdu da... 

BAŞKAN — Lâtife etti. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Anlıyorum 

efendim. O kadar latifeyi de anlıyorum, fakat 
lütfediniz... Yani, bizim burada bir mevzu üze
rinde aleyhte veya lehte konuşmamızdan dolayı 
kimsenin bir şey üzerine almaması lâzımgelir. Biz 
hakikatleri aramaya çalışıyoruz ve kanunun 
doğru çıkması için çalışıyoruz. Eğer bunun üze
rinde bir görüşme yapıyorsak sırf bu maksatla 
Sapıyoruz. -

Kıymetli arkadaşlarım, bu metin biraz son
ra Senatomuzdan çıkacak ve tadilât gördüğü 
için hiç şüphesiz Millet Meclisine tekrar gide
cektir. İnşallah Millet Meclisinde de bizim yap
tığımız tadilât kabul edilir ve Senatonun iste
ği yerine gelmiş olur. 

Bu değişikliğe göre, kanunda müfettiş hâ
kimler konusu yeni bir mevzu olarak ele alın
mıştır. Bunun büyük bir ihtiyacı tatmin edece
ğinden hiç şüphem yoktur. Bir şikâyet konusu 
idi ve iş sahipleri olsun, hâkimler olsun daima 
bunun üzerinde duruyorlardı. Şikâyetlerin bü
yük kısmının, dolayısiyle müfettiş hâkimler ko
nusundaki şikâyetlerin ortadan kalkacağına 
inanıyorum. Ancak ufak bir endişe; müfettiş 
hâkimlerin gerektiği zaman arama yapması ko
nusudur. Bunu da, Adalet Bakanının geniş iza
hatı ile Anayasa hudutları içinde mevzu ahkâ
ma göre müfettiş hâkimlerin gayet titiz bir şe
kilde ele alacaklarından şüphem kalmamıştır. 

Bu kanunun bilhassa 79 neu maddesinin 4 
ncü fıkrası (ki, madde münakaşasız geçti) be-

l nim kanaatimce bu kanunun en Önemli fıkrası, 
hatta bu kanunun ruhudur. Bu fıkra, Yüksek 
Hâkimler Kurulu bütün kaza çevrelerinin böl
gelerini, derecelerini, sair niteliklerini önceden 
tespit ederek ilgililerin her bölgede münavebe 
ile belli sürelerle hizmet etmelerinin esaslarını 
hazırlayacağı atama ve nakil planında göste
rir ve bu esaslar dairesinde uygulama yapaca
ğı hususu çok önemli bir konudur. 

Bu konunun da ciddi olarak ele alınacağı 
kanaatindeyim. Çünkü, öyle hâkimler gördük, 
mektepten çıktılar; biz Diyarbakır'a gittik, 
kendileri İstanbul'da kaldılar. Yirmi, yirmibeş 
sene istanbul'da kaldıktan sonra da Temyiz 
âzası olup, bir sene sonra tekaüt oldular. 

İnşallah böyle durumlar artık ortadan kal
kar. Ehil insanlar Türkiye'nin her tarafında mu
ayyen senelerde vazife görürler. Böylece coğra
fî teminat da bu madde ile zannedersem sağlan
mış olacaktır. Zaten esas teminat ayrı bir mev
zuudur, coğrafî teminat ayrı bir konudur. Bu
nun da her halde, ciddî olarak Yüksek Hâkim
ler Kurulu tarafından ele alınacağından hiç 
şüphem yoktur. 

Kanun, esas itibariyle hâkimlerin, savcıların 
ihtiyaçlarını gösterir, teminatlarını korur bir 
hale getirilmiş ve Senato Anayasa ve Adalet 
Komisyonu da, bizim üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz kadar ciddî olarak durmuş, Bakanlık 
da çok uğraşmıştır. Bütün ihtiyaçları temin 
edici bir tasarı bu şekilde huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. 

Kanunun millet için, hâkimler için, savcılar 
için hayırlı olmasını ve Adalet Bakanlığının 
da bu kanunu gayet iyi bir şekilde hak ve ada
let çerçevesi içinde, tatbik etmesini de temenni 
ederek hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosunca değiştirile
rek kabul edildiği cihetle, içtüzüğümüzün 80 
nci maddesi uyarınca işleme tabi tutulacaktır. 

Sayın Adalet Bakanı, teşekkür sadedinde 
buyurun efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-

I rım; 
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Bütün hassasiyetinizle ve süratli bir şekilde 
Türkiye Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar 
Kurulu Kanununu görüşmüş olmanızı, ben, 
hem Türk Milletine karşı olan büyük vazifemi
zin en tabiî icabı olarak telakki ediyorum (Çün
kü miillet gerçekten bazı konularda haklı şikâ
yetler içerisindedir) hem de aynı zamanda da 
hâkimlik ve savcılık mesleğine karşı lütufkâr 
alâkanızın bir eseri olarak telâkki ediyorum. 
Bu bakımdan da meslekdaşlarım adına Yüce 
Senatoya saygılarımı arz etmeyi vazife biliyo
rum. 

Bu arada hemen arz edeyim ki, hâkimlerin 
denetimine taallûk eden ve milletçe hassasiyet
le üzerinde durduğumuz konunun değerlendiril
mesi, hemen bugünlerde yüksek huzurlarınıza 
gelmesi lâzımgelen kadro kanunu ile alâkalıdır. 

A) YAZILI SORUL, 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'Kan'm, Urfa'da meydana gelen bir müessif 
olaya dair soru önergesi ve Adedet Bakanı Fehmi 
Alpaslan'ın yazdı cevabı (7/55) 

5.6. 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki olay ile ilgili sorularımın, Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı ile Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

9 Mayıs 1972 günü Urfa Devlet Hastanesinin 
ameliyathanesinde, Millî Eğitim Ordumuzun 
değerli genç öğretmeni Ayşe Bereket'i, istediği 
parayı o anda veremediği için, ölümle pençeleşir 
durumda bırakarak hastaneden uzaklaşan ve 
böylece de ölümüne sebebolan, doğum ve kadın 
hastalıkları mütehassısı serbest doktor Feridun 
Ay alp'm vicdanında lanetlenen bu tutumu ma
lûmlarıdır. 

1. — Urfa il merkezindeki Devlet Hastane
sinde bir tane dahi Doğum ve kadın hastalık-

Bu kadro mevzuunun da kanuniyet kesbetmesi 
hususunda yine yüksek alâkalarınıza mazhar 
alacağı inancı içerisinde bulunuyor ve bu ka
nunla memlekette özlemi çekilen birçok konu
larda ileri adım atılmış olacağına olan inancımı 
da bu vesile ile yüksek huzurunuzda belirtmek 
istiyorum. 

Tekrar, Bakanlığım ve tüm meslektaşlarım 
adına Yüce Heyetinize milletin gerçek temsilci
si ve Millî iradenin hakiki tecelligâhı olan bu 
müessesedeki yüce vasıflarınıza derin saygıları
mı arz ediyorum. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN" — 22 . 6 . 1972 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatlıyo-
rum. 

Kapanış saati : 19,45 

İR YE CEVAPLARI 

lan mütehassısının bulunmayışının sorumlulu
ğunu Sağlık Bakanı olarak nasıl izah ediyorsu
nuz? 

2. — Millî Eğitim Ordusunun genç öğretmeni 
olan Ayşe Bereket'in sosyal hukuk devleti ilke
leri ile yükümlü Devlet kuruluşlarının normal 
desteğinden dahi mahrum bırakılarak hazin 
akıbetine sebebolan kadın ve doğum hastalık
ları mütehassısı serbest doktor Feridun Ayalp'-
ın bu davranışı karşısında. 

a) Sağlık Bakanlığının tutumu nedir? 
b) Türk Tabipler Birliğinin görüş ve ta

sarrufları belirmiyecek midir? 
c) Urfa Hastanesi Baştabibinin cereyan 

eden müessif olay üzerinde acı akıbete yol açan 
tutumundaki sorumluluğundan ötürü hakkında 
her hangi bir işlem yapılmakta mıdır? 

3. — Adalet Bakanlığı olayı takibettirmek-
te midir ve durumu nasıl değerlendirmektedir? 

4. — Urfa ilinde ki, mevcut ve müstakbel 
Türk analarının hayatlarının endişe verici bu 
gibi müessif akıbetlerden kurtarılması için Sağ
lık Bakanlığının alacağı tedbirler yok mudur? 
Var ise nelerdir? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 6 . 1972 

Ceza iş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 27722 

Konu : Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'in soru öner
gesinin cevaplandırıl-
dığıHk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 7 . 6 . 1972 gün ve 14186 - 595/1 - 55 
sayılı yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Se
zai O'Kan'in, Ayşe Bereket'in ölümüyle sonuç
lanan olay hakkında, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına ve Bakanlığımıza yöneltmiş bu
lunduğu yazılı soru önergesinin, Bakanlığımıza 
taallûk eden 3 ncü maddesinin cevaplandırıla-
bilmesini teminen, keyfiyet Urfa Cumhuriyet 
Savcılığından sorulmuş, alman cevabi tezkere 
îıiünderecatınıdan; 

9 . 5 . 1972 tarihinde Ayşe Bereket'in ölü
müyle sonuçlanan olaya, aynı gün el konula-

* * — Mfc 

rak derhal tahkikata tevessül olunduğu, defne
dilen müteveffanın Hâkim karariyl© kabri açı
larak, üç mütehassıs bilirkişi marifetiyle ge
rekli tetkikatın yapıldığı ve diğer delillerin de 
tespitinden sonra, Sulh Hâkimi tarafından 
15 . 5 . 1972 tarihinde tevkif edilen sanık Dok
tor Feridun Ay alp'm vaki itiraz üzerine As
liye Ceza Hâkimliğince 16 . 5 . 1972 tarihinde 
tahliyesine karar verildiği ve aynı tarihli id
dianame ile T. C. K. nun 455/1. maddesi gere
ğince cezalandırılması için Asliye Ceza Mahke
mesine kamu davası açılarak, işin bağımsız yar
gı organına intikal ettiği; bilâhara ölenin eşi 
tarafından, tahliye kararı veren ve davaya 
bakacak olan hâkimin, davayı görmekten çekil
mesinin talep ve hâkimin de vaki istinkâfı üze
rine, üst mahkemece davayı rüiyetle başka bir 
hâkimin görevlendirildiği ve davaya ait duruş
maya da 29 . 6 . 1972 tarihinde başlanacağı, an
laşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

- » « * • 
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6 . 2 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 
Siğili yetki kanunu tasarısının reddine mütedair Bütçe ve Plan Komisyonu raporuna verilen 

oyların sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 

M. Kâzım Karaağaglıoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESÎR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 2s 

Oya katılınıyanlar : G6 
Açık üyelikler : 7 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ / 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

edenler] 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Oral Karaosananoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
11 ya s Karaöz 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mmmcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Eteni Karakapıcı 

Hasan Oral 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vahap Güvenç 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SIVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim 
Mehmet izmen 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Bahriye Üeok 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Selâhattin Babüroğlıı 
Hayri Dener 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 

[Çekinserler] 
ERZİNCAN KASTAMONU 

Fehmi Baysoy Mehmet Çamlıca 

[Oya kaülmıyanlar] 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tofeoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Faldh Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cem alettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Güm üş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İ.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivaa 1 
C. Bşk. S. Üyeler 5 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

d I.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda.kuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

68 NCtt BİRLEŞİM 

20 . 6 .1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - is
kân komisyonlarında açık bulunan birer bağım
sız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

•X 1. — 6 . 12 .1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbürlele ilgili Yetki kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kaJbul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 1/596; Cumhuriyet Senatosu : 1/74) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1972) 
(RET) 

II 
80RULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayii ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu 

(6/566) 
2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce^nin, Almanya'dan gelen 

Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarımdan 
sözlü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
M. Nuri Ademoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakmıevinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAT

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S im 
Atalay'm, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

(Devamı arkada) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligilin, Ankara imar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersanın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 .11. 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574 e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dileıkçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575 e 

iök) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

V 
İKİ DEFx\ GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri

nin değiştirilmesine , bazı maddelerinin kaldı
rılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 1/589: C. Senatosu : 1/80) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 .1972) 



Toplantı : 11 1 ftC 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I U D 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiş
tirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 saydı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, 
bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/589; C. Senatosu : 1/80) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 508'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 5 . 1972 

Kun unlar Müdürlüğü 
Sayı : 5017 

•CUMHUR! Y KT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . ,5 . 1972 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
ri oyla kabul ıcdilen, (24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 ,-. 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddele
rinin değiştirilmesine, 'bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair 
kamın tasarısı,) dosyası ile 'birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
•Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 1 . 1972 tarihinde Başkanhkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17, 20. 4; 5, 8, 12 . 5 . 1972 tarihli 73, 75, 84, 85 ve 88 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 508) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 9 . 6 . 1972 

Esas No. : 1/80 
Karar No. : 15 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 12 Mayıs 1972 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 24 . o . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş 
bulunan 22 . 4. 1962 tarihli ve 45 »sayılı Yüksek Hâkimler (Kurulu Kanununun adı ile bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 15 Mayıs 1972 tarihli ve 5047 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 1> 6, 7 ve 9 'Haziran 1972 tarih-
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li Birleşimlerimle Adalet Bakanı Felımi Alparslan ile Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu ile Yargıtay temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Tasarı. 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 Eylül 1971 
tarihli ve 1488 sayılı 'Kanunla değiştirilen 134. 137. 139, 143 ve 144 neü maddeleri ile bunlara ilişkin 
olarak Anayasaya eklenen Geçici 13, 15, 18 ve 19 ucu maddeleri esaslarında. 22 Nisan 1972 tarihli 
ve 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununun, 

a) Adının ve 1, 2. 4, 5, 6, 14, 22, 23, 26\ 27. 28. 29. 30, 31. 32, 33. 35. 38, 39. 40. 41. 42. 43, 45, 
46, 50, 51. 53. Ö-). ')&. 59, (il, G4, 65, 67. 69, 70, 71, 73. 74. 75, 77. 89. 90, 94. 95 ve 98 nci maddeleri 
ile Geçici 2 ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesini, 

bj 7. 8. 9, 10. l\. 12. 13. \ö, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 54. 57, 62. 72, 76, 78. 82. 83, 84, 85. 86, 88. 97 
ve 99 ııeu maddeleri ile Geçici 1, 3 ve 4 neü maddelerinin kaldırılmasını, 

e) 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4, 79 ve 80 nci maddelerinin değiştirilmesini, 
d) 22'Nisan 1962 tarihli ve 45 'sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununa 9. 10. 11. 12. 13 ve 

14 neü geçici maddeler olmak üzere Veni geçici maddeler eklenmesini, 
öngörmektedir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının on yıllık uygulama dö
neminin sonuçları gözetilerek, 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin 
yargı bölümünde gerçekleştirdiklerinin büyük çoğunluğu Yüksek Hâkimler Kurulu ile bu kurulun 
bünyesinde yer alan yüksek «Savcılar Kuruluna a i dolma sı sebebiyledir ki. 22 Nisan 1962 tarihli ve 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda bu Anayasa değişiklikleri esaslarında yeni bir dü
zenlemeye gidilmesi zorunlu ve ivedi bir mahiyet taşımaktadır. 

Anayasa değişikliklerinin gerekçelerinde de ifadesini bulduğu üzere, 22 Nisan 1962 tarihli ve 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun iki temel müessesesi olan Yüksek Hâkimler Ku
mdu ile Yüksek Savcılar Kurulu halen hizmet göremeyecek derece ıgüç çalışır durumdadırlar. 

Zira, Yrüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 6 nci maddesine göre, üyelerin görev süresi dört 
yıl olup yarısı her iki yılda bir yenilenir. Bu yenileme işlemi, - yasama meclislerine ve - Yar
gıtay - ile - birinci sınıl hâkimlere - nıensııbolmak - üzere üç grupta yapıl1 r. Bu gruplardan birinin 
seçtiği üyelerin göreve başlamaları halinde yine 6 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince yerine se
çim yapılamamış grupun üyelerinin de görevleri sona erer ve yerlerini yedekleri alır. 

Yıiksek Hâkimler Kurulu Kanununun 868 sayılı Kanunla değişik Geçici 2 nci maddesine göre. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun 10 Haziran 1967 tarihinde göreve başlayan üyelerinin yarısının trö-
rev süresi 10 Haziran 1969 tarihinde ve diğer yansırım görev süresi de 10 Haziran 1971 tarihinde 
sona ermiştir. 

10 Haziran 1971 tarihin id eın sonra, kurul üyelerinin tamamının yeni üyelerden teşekkül etmesi 
gerektiği halde, yasama meclislerinin 6 asıl 2 yedek üye kontenjanından 3 asıl ve 2 yedek olmak 
üzere 5 ve Yargıtay kontenjanından da 1 asıl üyenin seçilememiş bulunması nedeniyle Kuru
lun 6 üyesi noksandır. Asıl ve yedek üye sayısı 23 olduğuna, ve bunlardan 6 üyeliğin noksan bu
lunduğuna göre nıevcüd üye sayısı 17'dir ve Genel Kumdum nisap sayısı 18 olduğu için bugün ku
rulun fiilen çalışması mümkün değildir. 

Yapılan açıklamalardan, hizmetin aksatılmaması düşüncesi ile Yüksek Hâkimler Kurulu seçim 
kurulunun birinci sınıf hâkimlerle Yargıtayca seçilip 10 Haziran 1971 tarihinde görev süreleri bi
ten üyelerin yerine seçilen üyeleri göreve başlatmadığı ve bu suretle eski üyelerin göreve devam
larının sağlandığı anlaşılmıştır. Ancak, geçici tedbirlerle ve kanunların ve Anayasa hükümleri
nin zorlanması yolu ile yürütülen bu uygulan :' bu Anayasa kuruluşunun karar ve tasarruflarının 
değerlendirilmesinde olumsuz sonuçlar verebileceik niceliktedir. Kaldı ki. Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun 14 neü maddesi. «Kanunen göreve başlamalarının zomınılu olduğu tarihe kadar bir kı
smı üyelerin seçimleri ta'manılana-madığı takdirde, seçilmiş bulunanı Yüksek Hâkimler Kurulunda 
derhal göreve başlatırlar.» Hükmü yev aldığına göre yukarıda değinilen olumsuz sonuçların ne 
denli bir ağırlık taşıdığı a cılktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 105) 
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20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla Anayasaya eklenen 'Geçici 19 ncu oniaddenin ikinci 
fıkrasında yer alan «Yüksek HâMmler Kurulunun nıevcud üyelerinin görev süresi 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun değişik şekline göre yapılacak seçim sonuçlarının kesinleşmesi 
tarihine kadar devam eder.» Hükmü, zorunluluklar sonucu ortaya çıkian uygulamanın Anayasa 
sınırları içine alınmasını ve geçerli bir hukukî dayamağa kavuşturulmasını amaç, gütmektedir. 

Yukarıdan heri arz edil eğelen hususlar, Yüksek Savcılar Kurulu için de farklı yönlerine rağ
men aynı sonuçları ve gerçekleri yansıtmaktadır. Cumhuriyet Savcılarının sürekli veya geçici ola
rak abanmalarına imkân veren Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun ilgili hükümleri Anayasa 
Mahkemesince 15 Nisan 1971 tarihinde ipLd edilmiş ve hu iptal hüfemü de 15 Ekim 1971 tarihin
de yürürlüğe girmiştir. 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla Anayasaya eklenen Geçici 
18 nci madde, zorunluluklar sonucu ortaya çıkan uygulamanın Anayasa içine almmasını ve geçerli 
bir hukukî dayanağa kavuşturulması gerçekleştirilirken, hu 'kuralım sorunlarını düzen altına alma
yı amaç bilmiştir. 

Yüksek Haklimler Kurulu Kanununun iki tcuıel nıüels'seBesi ottan Yükisek Hâfkilmiller Kurulu 
ile Yüksek Savcılar Kurulunun günümüzdeki işleyiş düzenli erin i ve içinde bulundukları sorun
larım ortaya 'koyup 20 Eylül 197)1 tarihli vo 1488 sayûı Kanunla Anayasalda yapıilıaın'de
ğişlik lilkleırlle bu olağan'üstü işleyiş düzenlerim in geçerli hukukî dayanaklara kavuşlturuMuğu 
geıreeklerini böjyleıce tespit ettikten sonr'a. 20 'Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunlla Anaya
sanın konumuzla ilişkin1 nıacVMerinlde* yapıla n değişikliklere idle eğillmelkte yarar varidir. 

Anayasanın 'değişik 144 ncü m akidesi hâkimlerin. deneitiilmi 'yönünden yenittilk getirmiş bu
lunmaktadır. Yüksek1 HâkiraUlr Kurulunun fiilen göreve başflaidıığı 22 Arattık 1962 tarüMindıcn 
bu .yana. geçmiş buiLunan oni yıllık uygulama ısüt'e'^i göstermiştir ki, hâMlmlierin denetimi bek
leneni verenıelmiş ve ki en eltim in yetersizliği de adaJLet hizınetllerini esaslı surötte etkileımişttir. 

Hâkiinı tenıiniatınıin özelliği göz önünkle tutularak cjskji 144 nicü madd0delki «hâlkilaıüierin 
denetimi belli konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca göreyleıudirilecek üis)t dere
celi hâkimler elli illi e yapılır» şdkl indeki hüikımü u 'uygülaniması 'demetim %/letrinde bekleneni ver
me/iniştir. Denetimlin bdlli konulara inhisar ettijilimiiş olmais'i! sayılanı alz Idaı ol sun hür kısım hâ-
kimJleHn yeni1 sistemin gerektirdiği ' yüksek gö, r;n* anüayışmda ve bağmılsızilık telâkkisinde ha
taya ctyişereik göreve müessir olacak şekillide devamsızlıkta bıılundufkları, 'gereği derecede gö-
ı'cVve bağlı kaPımadıkları. kararlanan zaımanmlda yazmadıkları, özel ve resmî hayatlarında, sıfat 
ve meslekileri ille vazifelerinin 'icaplarına uyma yan hal ve hairetketilterde Inıttunldııklan ve bu 
gibi hallerin tevali edegelmesine rağmen bir ilgili veya is sahibi tarafından şikâyet konusu yapıl
mamış bulunduğu sürece incelenememiştir. 

DenetDmin üst dereceli! hâ'kimler eli il!:e yap tıırıHması kaydınun builuniması kla çok defa* üst* 
dereceli hâldim bulmakta güçlük doğurmuş veya çulk uzak: nıah<aflle>ıdetn hâkiim gönderilmoisi 
zorunttuığunu oıntaya çıkartmıştır. İhbar ve şikâyetlerin tahkikinin uzran süfrlmetei' halinde de 
göver alan ülstö dereceli hâkimin asıl 'görevsin in aksaması gilbî netleeÜter ortaya çıktmaştır. -

20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasalım 144 ncü maddesi ile mü
teakip maddelerinde arz edilen sakıncaları gidermek maksadıyle - Müfettiş hâkimlik - müessesesi 
ihdas edilmiş ve - Hâkimlik teminatı - müessesesi korunmakla beraber memleket gerçeklerine uy
gun bir denetim sistem ve düzeninin sağlanması öngörülmüştür. 

Tasarının, 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun girişte gös
terilen maddelerini, Anayasada yapılan değişiklikler ve öngörülen yeni sistem ve düzen esaslarında 
tadil etmiş olması nedeni ile 7 çerçeve madde ile getirilen metninin söz konusu kanunun sayılan 
maddelerine ait değişiklik gerekçelerini ayrı ayrı incelemek ve Komisyonumuzun görüşleri ile de
ğişikliğe tabi tuttuğu maddelerinin değişiklik gerekçelerini ayrı ayrı ele alarak incelemek zorunlu 
bir ifade şekli olacaktır. 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesinde. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun ismi Anayasa
nın 137 nci maddesinde 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarında 
değiştirilmektedir, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 105) 
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Millet Meclisi metni .Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 ııei maddesinde. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 1. 2. 4. 5. 6. 14, 

22. 2-5. 26, 27, 28. 29. 30, 81, 82. 33. 85, 38 39, 40. 41, 42. 48, 45, 46, 50. 51. ^. O'Ö 58. 59, 61. 
64. 65, 67. 69. 70, 71, 78. 74. 75. 77. 89. 90. 95. 98 ııei maddeleri ile geçici 2 ye 7 ııei maddelerinin 
değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Millet Meclisi metninin 1. 4. 5 G, 14. 22. 28. 27. 28. 29. 81. 82. :\:\, 85. 88. 89. 40. 4J, 42. 50. 
53. o\y. öS. 59. 61. 65. 67. 69. 70, 71. 78. 74. 77. 89, 90, 94. 95. 98 nei maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci 
maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde gerekçeleri ve Komisyonumuz görüşleri : 
1 nci madde : Yüksek Hâkimler Kurulunun asıl ve yedek üye sayısı. Anayasanın 148 ncü 

]uaddesi uyarınca 11 asıl ve 8, yedek üye olmak üzere tespit edilmiştir. 
Anayasa değişikliğinden önce bu sayı 18 asıl ve 5 yedek üye idi. 
2 nci madde : 1 numaralı bendin, «Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün özlük işleri hak

kında kesin karar vermek.» şeklinde değiştirilerek Anayasanın 144 ncü maddesine uygun hale geti
rilmesidir. 

- Adliye mahkemeleri hâkimleri - deviminin askeri ve idarî kaza dışındaki mahkemeleri kap
samı nedeni ile - Yargıtay hâkimleri - ni de içine aldığından şüphe edilmemek gerekil'. Nitekim. 
Anayasanın 189 ucu maddesi Yargıtay hâkimlerini seçme görevini Yüksek Hâkimler Kuruluna ver
miş bulunmaktadır. Ayrıca, sözü edilen 189 ucu maddede Yargılayın kuruluşu, işleyişi. Başkan 
ve üyelerinin nitelikleri ve Başkanlarının seçim usullerinin kanunla düzenleneceğine işaret edildi
ği halde Yargıtay hâkimlerinin özlük işleri konusunda bir açıklık bulunmaması bu görüsü teyide-
dici niteliktedir. 

Bu maddenin 8 numaralı bendi Komisyonumuzca geniş tartışmalara konu kılınarak. Anayasa 
gibi hiyerarşi itibarı ile en yüksek derecedeki bir kanun hükmünün, daha alt derecedeki bir kanun 
metninde tekrarlanması sakıncalı mütalâa edilerek metinden çıkartılmış ve madde metninde yer 
alan bentlerin numaraları da İm değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

4 ncü madde : Bu madde ikinci fıkrasının değiştirilmesi ve bir üçüncü fıkra eklenmesi sure
tiyle yeniden tanzim edilmiştir. Bilindiği üzere eski 4 ncü madde gereğince Adalet Bakanı Yük
sek Hâkimler Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak oylamaya katılamazdı. Anayasanın deği
şik 148 ncü maddesi son fıkrası ile Adalet Bakanının gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler 
Kuruluna toplantılarda başkanlık edebileceği imkânını tanımış ve eski 148 ncü maddede mevcut 
oylamaya katılamaz ibaresini çıkarmış bulunmaktadır. Bu itibarla maddenin ikinci fıkrasında 
Adalet Bakanının katıldığı toplantılarda başkanlık edeceğine ve oylamaya katılacağına dair bir 
hüküm tesis edilmiştir. Ayrıca bu hükmün icabı olarak 8 ncü fıkra eklenmiş ve kurul toplantıla
rının gündeminin zamanında Adalet Bakanının eline geçmesi sağlanmıştır. 

5 nci madde : Eski 5 nci madde Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde bulunan Yasama or
ganlarınca ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce seçilmiş üyelere dair hüküm taşıdığından madde 
metninden bunlara ait hükümler Anayasanın 148 ncü maddesine uygun olarak çıkarılmış ve ku
rulun bütün üyelerinin Yargıtay Genel Kurulunca ve kendi üyeleri arasından ne şekilde seçeceği
ne dair hüküm getirilmiştir. 

6 nci madde: Bu maddede 148 ncü maddenin getirmiş olduğu değişiklik nazara alınarak Yar-
gıtaydan seçilecek üyeler dışındaki kurul üyeYrine ait hükümler çıkarılmış ve üyelerin g<"»ı-ev sü
resi 4 yıl olarak tespit edilmiş, eskiden olduğu gibi 2 yılda bir üye sayısının yanr ' irn yen'Y-:Me
şine dair hüküm metinden çıkartılmış ve asıl ve yedek yeni üyelerin 14 ncü madde gereğince gö
reve başlamalarına kadar eski üyelerin görevlerine devam edecekleri belirtilmiştir. 

14 ncü madde: IUı madde kurul üyelerinin göreve başlıyacağı tarihi tespit etmektedir. Evvelce 
Yaıgıtay dvşuıda seçim yapan organlar mevcut olduğu cihetle ona göre tanzim edilmiş olan mad
de metni sadece Yargıtaydan seçilecek üyelerin göreve başlamaları bakımından yeniden tanzim 
edilmiştir. 
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Anayasanıız Yargıtay Başkan ve üyelerine Yüksek Hakimler Kurulunda tespit ettiği seçim 
usulleri içerisinde görev vermiş bulunmaktadır. Yargı erkini kullanan hakimlerin velevki Yargı
tay'da Başkan ve üye de olsa lkanunen verilmiş görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu 
itibarla Yargıtay Başkan ve üyeleri kanunen verilmiş bu görevi ifa etmekten kaçıııamazlar. Mad
dede yer alan (seçim gününden 20 gün öncesine kadar seçilmek M enlediğini İnidir enlerin dışın
da kalan Yargıtay Başkan ve üyelerinin arasmdnn Yüksek Hakimler Kurulunun asıl ve yedek üye
lerinin seçileceğine dair hükmü Anayasaya aykırıdır. Diğer taraftan bu usulün kabulü halinde 
hiç kimsenin görev kabul etmemesi veya sadece Yüksek Hakimler Kurulunun nıürettep sayısı ka
dar üyenin adaylığa talibolması halinde kurulun teşekkül etmemesi veya seçimsiz teşekkül etmesi 
gibi bir durumla karşılaşılması da muhakkaktır. 

Diğer taraftan istifanın kanuni bir hak olduğu ve bunun müeyyideye bağlanmasının mümkün 
olmadığı açık bulunduğundan sadece istifa halinde kurulun çalışmalarının aksayabiteeeği g-özö-
ııünde tutularak noksanların ikmaline kadar istifa eden üyenin kurulda görev yapabilmesi imkâ
nını sağlamıştır. 

23 neti madde : Yargı t ayda. yapılacak Yüksek Hakimler Kurulu üye seçimlerine ve seçim işlem
lerine karşı olabilecek itiraz ve şikâyetlerin incelenmesine imkân vermek üzere eski 22 nci mad
denin 'karşılığı olarak bu madde tanzim edilmiştir. 

26 nci madde: Eski 26 ııcı madde sadece kurul başkanı ile başkan yardımcısının Genel Kurul 
tarafından seçileceğine işaret etmiştir. Anayasanın. 143 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan de
ğişiklikle bölüm başkanlarının da Genel Kurul tarafından seçilmesi esası getirilmiş bulunduğun
dan. '26 nci madde buna uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

27 nci madde : Meri 27 nci madde hükümleri aynen muhafaza edilmiş olup, sadece son fıkra 
bu defa ilâve edilmiştir. Başkanın görev ve yetkilerinin kullanılmasında, kendisinin bulunmadığı 
zamanlarda hizmet aksamasını önlemek üzere bu görevin kimler tarafından ifa edileceği izah edil
miş ve Yüksek Hakimler Kurulunda yeniden ihdas edilen Müfettişler Kurulu Başkanlığının Anaya
samıza göre kurulun bir organı olmaması ve mensuplarının kurulun bölümlerine ve Genel Kurulu
na katılması hususunda sarahat bulunmaması ve daha doğrusu resmen kurul ve bölüm çalışmala
rına katılmaları tun mümkün olmaması karşısında uygulamada çıkabilecek güçlükleri gidermek ve 
koordinasyonu sağlamak amaeiyle ilâve edilen 6 nci fıkra ile Müfettişler Kurulu Başkanlığiyle bö
lümlerin ve Genel Kurulun çalışmalarını düzenlenmek üzere Yüksek Hakimler Kurulu Başkanına 
görev verilmiştir. 

28 nci madde: 28 nci madde bölümlerin teşekkülünü ve üye sayısını tanzim eden bir mad
dedir. Kurulun üye sayısı '23'ten 14'e indirilmiş bu arada asıl üye sayısı da 18'den 11.'e inmiş bu
lunduğundan bölümlerin üye sayısında da bir azalma, olması zorunluğu nedeniyle bu madde 
yeniden tanzim edilmiş ve bölümler bir başkan ile ikişer üyeden teşkil edilmiştir. Bu suretle mev
cut üç bölümde dokuz üye görev alacak iki üye de başkan ve başkan yardımcısı olarak çalışacak
lardır. 

29 nen madde : 29 ucu madde birinci bölümün görevlerini gösteren bir maddedir. Bu maddede 
Yüksek Hakimler Kurulunun tespiti üzerine 2 ve7 nci fıkralarda değişiklik yapılmıştır. Mer'i 29 
ncu maddenin 2 nci fıkrasından Yargıtay başkanları ile ilgili hüküm çıkartılmıştır. Zira, Yargı
tay başkanlarının atanma ile değil seçimle iş başına gelecekleri Anayasada son yapılan değişik
likle tespit edilmiştir. 7 nci fıkrada ise izine ait işlerle birlikte hakimlerin nöbet işlerinin de ku
rulun birinci bölümü tarafından tanzim edilmesine imkân veren bir hüküm ilâve edilmiş ve 45 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesinin 5 numaralı bendinin bu maddeye 11 nci bent olarak ilâve edil
mesi işlerin daha, verimli olarak yürütülmesi bakımından daha yararlı kabul edilmiştir. 

Zira, 45 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin 5 numaralı bendi bir mahkemenin bir kadronun kal
dırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi Adalet Bakanlığınca istendiği tak
dirde bu konuda karar vermek görevini kurulun 3 ncü bölümüne bırakmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 105) 



_ B — 

3 ncü bölüm disiplin eezalarıyle uğraşan ve teşkilâtla ilgisi olmayan tür bölümdür. Gerek kad
rolar ve gerekse teşkilât yönünden bu konuda bütün görevler birinci bölüme ait bulunduğundan 
bu görevinde birinci bölüm tarafından ifa edilmesini sağlamak ve işlerin daha verimli bir şekilde 
yürütülmesini temin etmek üzere bahsedilen değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 

30 ncu maıdkle : Bu maddede yapılan değişiklik üçüncü bende aitir. Anayasanın 114 ncü mad
desinin son fıkrası ile hâkimlerin denelfiimi üst dereceli hâkim! eVden alınarak müfettiş hâildim le-
re tevdi edilmiş bulunduğundan buna uygun ola ra'k üç numaralı bentteki (üst dereicederki hâkim
lerin görevlendirilmesi) ibaresi çıkarılmış bunun yerine müfettiş hâkimlerin görevlendirilmesini, 
müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığından islemek sekilinde bir değiiştirme yapflimış ayrıca iade
ce inceleme işlemleri içlin üst dereceli hâkim görevlendirmek görevi de bu bölüme verilmiştir. 
Filhakika Anayasamın 144 ncü maddesinin son fıkrasında hâkimlerim denetimi ve haklarındaki 
soruşturma görevi .müfettiş hâkimlere verilmiş bulunduğundan inceleme konusunun üst dereceli'1 hâ
kimlere yaptırılmasında Anayasaya aykırı düşe cek her hanigi bir cihet görü/l m emiştir. 

Madde, 27 nci madde hükmü ile bir paralellik halindedir. 
Millet Meclisi metninin üçüncü fıkrasının son cümlesinin hükmü. Anayasanın emrettiği sistem 

vo Işşb-u tadarı ile değişikliğe tabi tujtukan düzen ile lmğdaşamaıdığı ve öngörülen sistem ve düzeni 
zedeleyerek zaman içiride maksat ve iş! ey eşinden sapta rabiloeeği endişe-si ile Kumisvonumuzea me-
t i n d en çıkart dmışlt ir. 

31 nci madde : Hükümetçe getiirilen tasanda yer alan ay an bu madde. İstanbul MOllelt vekili 
r--;nail Hakkı Tekineb'in bu konudaki kanun tek lifinin tasarıya monte edilmiş hali olup. Yük
sek. Hâkimler Kurulunun üçüncü bölümünün görevlerini düzeni emektedir. 

32 nci nıadıde1 : Bu ma dede Genel Kurufun genel görevleri aynen mülahaza edüımiiştir. Deği
şildik maddenin birinci fıkraısındadır. Bu fıkra da evvelce Genel Kurulun 18 üyeden teşekkül 
edeceğine dair ofiam kayıt kurulun asıl üye sayısının 1 l'e indirilmiş bulunması gözönündo tutula
rak lama göre yeniden tanzim edilmiş ve Genel Kurulun 11 üyeden meydana geleceği belirt il-
mistir. 

33 ncü madde: Bu maddeye altıncı fıkra olarak yeni bir fıkra ilâve edilmiş r :ki fi nci fııkra 
7 ve eski 7 n*ci fıkra da 8 nci fıkra olarak ît okra r muhafaza edilmiştir. İlâve edilen fıkrada Ge
nel Kurula yeni bir özel görev verilmiştir. Bu özel iiörov disiplin cezalarına itiıaza yetkili 
olanların taleplerinin bir defa daha indirilmesi hususundan ibarettir. Bilindiği üzere Anayasa-
nmzMi son defa değişen 144 ncü madjdesirîin l;i rinei fıkrası ile Yüksek Hâkimler Kurulunca 
verilecek kararların kesin okluğu esası getiri: ıııvş ve bu kararlar aleyhine hiçbir mercie baş-
vurulamayacağına dair hüküm tesis edilmişti)'. Gene bu maddede disiplin ve :m esi ekten çı
karma cezalarına karşı yaıpıllaeak itiraz üzerin e kurulun bir defa daha incelemeye yetkisi bu
lunduğu gösterilmiştir. Meslekten çıkarılma konusunu incelemek görevi beşinci bent ile Ge
nc'i Kurula özel görev olarak eskiden de veril miş bulunduğundan, hu defa ilâve (.'dilen al
ımcı bent ile disiplin cezalarının bir kere lalı a incedennıesi görevi de ilâveten verilmiş bulun
maktadır. 

35 nci madde : Bu maddede yapılan dvğişik ük edd 3ö ne i madde nu-tulnde geçen rapor
tör unvanlarımın! tetkik hâkimi olarak değiştiril incisinden ibarettir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu raportöı leri hâkimlik ve savcılık meslekle rindin alman ve kurul
da geçirdikleri süreleri hâkimlik mesleğine geçmiş sayılan k•invsc.!eı, bulunduğu cihetle bunların 
unvanlarının da rapor-tör yerine «tetkik hâkimi» olarak gösterilmesi hizmete daha uygun 
dü,erektir. Nibekim bölümlerin bütün hazırbkb ç a!aşmalarını yapmak ve gerekli mütalaaları ha-
zıavaımalv görevdeki gözönünde tutulursa, ifa et klikleri hizmetin r aport ölükten daha ileri olduğu 
da ortaya çıkar. 

38 nci madde : Anayasanın 139 ncu maddesinde yapılan değişiklik bu maddede de değişiklik 
yapılmasını gerektirmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere meri 38 nci maddede Yargıtay üyeliği 
açıklığında yeni üyenin birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından seçilmesi gerekeceğine dair 
hüküm mevcut bulunmaktadır. Halbuki değişen Anayasanın 139 ncu maddesinin ikinci fıkrası 
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Yargıtay üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu mesleklerden 
sayılanlar arasından seçilmesini öngörmüş bulunduğundan 38 nci maddenin birinci fıkrası bu
na uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bugün hâkimlik mesleğinde bulunanlarla savcılık mesleğinde bulunan]arın sayısı göz önünde 
tutularak birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından seçim yapılırken bir nisbet 
dairesinde Yargıtaya üye seçilmesi, sadece hâkimlik veya sadece savcılık sınıfından devamlı 
olarak üye alınmaması ve Anayasanın bu değişiklikle arzuladığı neticenin uygulamada da 
sağlanabilmesi düşüncesiyle maddeye eklenen ikinci fıkrada Yargıtaya seçilecek üç hâkime kar
şılık bir de savcının seçilmesini mümkün kılacak hüküm tesbit edilmiştir. Zira bugün Yargıtay 
ve idari kadrolar dışında çalışan hâkim ve savcı sayısı 4 463 olup; bunun 3 022 si hâkim 
1 441 adedi de savcı bulunmaktadır. Bu itibarla takribi olarak üçte bir nisbeti esas tutulmuş
tur. 

39 ucu madde : Mer'i 39 ucu maddenin hükmüne göre Yargıtay üyeliği açıldığında yapıla
cak seçimin hazırlıkları geçici olarak teşkil eden bir komisyona gördürülmektedir. Uygula
mada geçici komisyon kurmanın muhtelif sakıncaları göz önünde tutularak Yüksek Hâkimler 
Kurulunun bir dönem mensuplarının görevi süresince çalışabilecek devamlı bir komisyonun 
Yargıtaya üye seçiminin hazırlık işlerini ifa etmesi maksadıyle 39 ncu maddede de gerekli de
ğişiklik yapılmış bulunmaktadır. 

40 ncı madde : 38 nci maddede yapılmış bulunan değişikliğe paralel olarak birinci sınıfa 
ayrılmış Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanların da listeye girebilmesini teminen 
40 ncı maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. Buna göre birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet sav
cıları ile bu sınıftan sayılanlarla ilgili bilgi Adalet Bakanlığından celbedildikten sonra birinci 
sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların müşterek listeleri tanzim edilebilecektir. 

41 nci madde : Meri maddede listede adları yazılı hâkimler arasından Yargıtay üyesi seçildi
ğine işaret edilmiştir : Yukarıda açıklanan 38 ve 40 ncı maddelerde gösterilen sebeplere binaen 
bu madde metnindeki hâkimler tâbiri çıkarılmış ve onun yerine (olanlar) kelimesi eklenerek 
Cumhuriyet savcılarının da oylamaya girmeleri sağlanmış bulunmaktadır. 

42 nci madde : 42 nci madde tamamen yeniden düzenlenmiştir. Başlığından da anlaşılacağı 
üzere Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâkimler hakkındaki hükümler bu maddede yer 
almış bulunmaktadır. Anayasanın değişmiş bulunan 144 ncü maddesinin son fıkrası «hâkim
lerin denetimi ve haklarındaki soruşturma Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı ve sürekli ola
rak görevli müfettiş hâkimler eli ile yapılır. Müfettiş hâkimler hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
ile bu mesleklerden sayılanlar arasında Yüksek Hâkimler Kurulunca atanır. Müfettiş hâkim
lerin nitelikleri ile atanma usulleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin ce
zası uygulaması, hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.» hükmünü taşımak
tadır. İşte 42 nci madde ile Anayasanın müfettiş hâkimlerle ilgili olarak işaret ettiği İm hu
suslara ait hükümler tanzim edilmiştir. 

Eskiden olduğu gibi bir hâkim soruşturma veya denetim için belli bir konuda ve bir de
faya mahsus olarak görevlendirilmeyerek kurulda bu işleri görmek üzere sürekli olarak 
çalışacak müfettiş hâkimlerin bulunması esası getirilmiş bulunduğundan bu hâkimlerle ilgili ola
rak kurul İninyesinde bir Müfettiş Hâkimler Kurulu kurulması zorunlu görülmüştür. Maddenin 
ilk fıkraları ile bu kurul kurulmakta ve kurulun yeteri kadar müfettiş hâkimle bir de ka
lem kadrosunun bulunacağına işaret edilmektedir. Anayasaya uygun olarak Müfettiş Hâkim
ler Kuruluna atanacakların hâkimlik ve savcılık mesleklerinden seçilmesini mümkün kılacak 
gerekli hüküm getirilmiştir. Bunların hakları, ödevleri, ödenek ve yollukları ve sair özlük 
işleri ile ilgili hususların ne şekilde görüleceği de Anayasaya uygun olarak konulmuş bulu
nan hükümlerle tesbit edilmiştir. Maddenin son fıkrasında 30 ncu madde ile ikinci bölüme 
müfettiş hâkimlerle ilgili olarak verilen görevin nasıl uygulanacağı da gösterilmiş buluıı-
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maktadır. Hâkimlik teminatının zedelenmemesi yönünden Müfettiş Hâkimler Kurulu Başka
nı denetim görevini vermede ve düzenlemede tek başına bırakılmamış, bu konuda da Genel Kuru
lun onayının alınması esası getirilmiştir. 

Madde, 27 nci madde hükmü ile bir paralellik halindedir. 
43 ncü madde : Meri 43 ncü madde tamamen değiştirilmektedir. Bu, 42 ne i maddede yapı

lan değişikliğin ifcabiî bir neticesi olmakla bı< Mkte denetim, inceleme ve soruşturmanın esasları 
da bu madde içerisinde tespit edilmiştir. Bu suretle hâkimlik teminatını zedelemeden müfettiş hâ
kimlerin çalışabilmesi ve bu çalışma esnasında Adalet Bakanlışı müfettişleri di e vazifelerin teda
hül etmemesi hususlarını sağlıyaeak hükümler 43 ncü madde içerisinde yer almıştır. 

Maddenin ilk fıkrasından anlaşılacağı üzere müfettiş hâkimler kanun, tüzük, yönetmelik, idarî. 
konulara ait tamim ve tavsiyelere uygun olarak görev ifa edip etmedikleri hususunda hâkimlerin 
ve hâkim yardımcılarının denetim ve soruşturmalarını yapacaklardır. 

Sayıları ne kadar artırılırsa artırılsın Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde toplanacak müfettiş 
hâkimin bütün denetim, soruşturma, ve inceleme işlemlerini yapabilmeleri, takibedebilmeleri im
kânsızdır. Bu maksatla Anayasanın inceleme işlerinde müfettiş hâkimlerin görev alması zorunlu
luğuna dair hüküm taşımadığından üst dereceli hâkimlere sadece inceleme işderande görev ve
rilmesi bu maddeye eklenen fıkra ile mümkün kılınmıştır. Elbette ki, üst dereceli hâkimlerden 
istifade edilnuesi esas olmayıp, istisna olacaktır. Kurulun ilgili bölümü olayın mahiyetine kadro 
imkânlarına ve tahkik edilecek konunun merkezden bir müfettiş hâkim gönderilmesini gerektirip 
gerektirmeyeceğini takdir ederek görevi bir üst dereceli hâkime verebilecektir. Bu arada o ma
haldeki iş ve kadro durumunun da hizmeti aksatmamak yönünden gözönünde tutulması tabiî
dir. 

Hâkimlerin genel olarak denetlenmesinin hâkimlik teminatı gözönünde tutularak bir plâna 
bağlanması ve bu planın. Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca tasvibedilmiş bir plan olması esası 
bu madde metnine dâhil edilmiştir. Keza denetim esnasında, veya inceleme ve soruşturma esnasın
da hâkim ve hâkim yardımcısı hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektiren yeni bir
le onunun ortaya çıkması halinde müfettiş hâkimi im konuyu ine eleyebilmek için Yüksek Hâkim
ler Kurulundan yeniden tahkik veya soruşturma izni alması gerektiğine dair hüküm ide tesis edil
miştir. Bu suretle müfettiş hâkimlerin hâkimlik teminatını zedeleyici, keyfî ve kendi takdirlerine 
kalmış görev ifa etmeleri önlenmiş bulunmakladır. 

Müfettiş Hâkimler denetim veya inceleme ve soruşturma sırasında hâkim ve hâkim yardımcı
larının dışında kalan ve Adalet dairelerinde görevli ilgililer hakkında herhangi bir konuya ras-
ladı'kları takdirde keyfiyeti Yüksek Hâkimler Kurulu araeılığiyle Adalet Bakanlığına bildirerek 
görevleri dışında kalan bu konunun Adale Bakanlığı ilgililerin e e t a kib edilmesine imkân verecek
lerdir. Bu sayede bakanlıkla kurul denetim görevlilerinin görev hudutları da tespit edilmiş olmak
tadır. 

Müfettiş hâkimlerin görevlerini ne şekilde ifa edecekleri genel denetim plannıın dışında hazır
lanacak bir yönetmelikte teferruatı ile gösterilecektir. Hizmetin gerektirdiği konuları ihtiva ede
cek olan bu yönetmelik Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunca tasvip gördüğü takdirde uy
gulanacaktır. Ancak hasırlanması müfettiş hâkimler kuruluna bırakılmak suretiyle tatbikatçıların 
uygulamadan doğan ihtiyaçlar.!?;: yönetmelikte gösterebilmeleri mümkün olacaktır. 

Son 10 senelik uygulamada hâkimlerin çalı-,malarını ve başarılarını tespit edebilmek yönün
den Yargıtaydan aldıkları notların dışında başka bir kıstas bulunamamıştır. Bu itibarla denetim 
neticesini gösterecek ve hâkimin çalışmasını, başarısını tespit edecek hal kâğıdının Yüksek Hâ
kimler Kumlunun kuruluşundan evvelki uygulamada olduğu gibi düzenlenmesi ve bunların hâ
kimlerin siciline komüması ela bu maddedeki hükümlerle sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde, 27 nci madde hükmü ile bir paralellik halindedir. 
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Madde metnine tasarının Millet Meclisi Genel 'Kurulundaki 'görüşmeleri sırasında eklenen ikin
ci fıkra, iKomisyonumuzea geniş tartışmalara konu kılınarak; 'Anayasanın emrettiği sistem ve iş
bu tasarı ile değişikliğe tabi tutulan düzen ile bağdaşmadığı görüşü üstün gelerek metinden çı
ka rtılmıştır. Komisyonumuz, Anayasanın emrettiği sistemin, bütün müesseseleri, ve ayrıntıları ile 
ve kuruluş gerekçe ve esprisine uygun biçimde zorunluluk görmüş ve bu yolda maddî ve manevî 
hiçbir fedakârlıktan kaçmılnıamasmm gerektiğine dair ananemi bu açıklık içinde ifade etmeyi uy
gun görmüştür. 

45 nei madde : Madde metnine sadece -'Müfettiş Hâkim -ibaresinin eklenmesini öngören bu mad
de Komisyonumuzca . 'tümü itibarı ile ele alınarak •tartışılmıştır. 

Maddenin uygulanmasını açıklığa kavuşturmak üzere yapılan bu tartışmalarda - istinabe -
talebinin, talepte -bulunulan hâkim tarafından yerine getirilmek zorunluluğunun - 'Usul 'Kanunu -
esaslarında mütalâa edileceği ve talebin hukukî dayanağının da işbu kanun olacağı tespit edil
miştir. 

Kanun tekniği yönünden de maddede değişiklik yapılmış ve birinci cümledeki «lüzumunda is
tinabe yolu ile de andla dinler» ifadesi parantez cine alınmıştır. 

Yine 'bu madde metninde yev alıp. gerektiğinde Müfettiş Hâkimlerin - arama - yapabilecekleri
ne ilişkin hüküm Anayasa 'yönünden geniş tartışmalara konu kılınmış ve Müfettiş Hâkimlerin de 
bir - Hâkim - olmaları ve tartışmaya konu »kılınan - arama - yetkisini de işbu kanundan almış olma
ları nedeni ile Anayasaya aykırı görülmeyerek muhafaza edilmeleri uygun mütalâa olunmuştur. 

Madde, önceki paragrafta değinilen değişiklik ile işbu uygulamaya açıklık getirici nitelikteki 
tartışmalar esas görüşlerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

46 nei Madde : Maddede yapılan değişiklikle - Müfettiş Hâkim - kelimeleri metne eklenmiş ve 
metin tasarı esaslarında yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz, Millet 'Meclisi metninin ikinci fıkrasındaki «zorunhık» kelimesini «zorunluluk» 
şeklinde değiştirmek suretiyle maddeyi kabul etmiştir. 

50 nei 'Madde : Madde aynen muhafaza edilmekte ancak, - ihtar - ve - aylık kesme - cezaların
da da itiraz imkânı sağlanarak ini yol genişletilmektedir. 

51 nei Maddi1 : Bu maddede yapılan değişiklik madde metninde yer alıp, 50 nei maddenin atıfta 
bulunan fıkra, numaralarının düzeltilmesinden ibarettir. 

Ancak. Millet (Meclisi metninde de bir zühul eseri - 3 ve 4 neü - fıkralara yapılan atıf Komis
yonumuzca - 3 ve 5 nei - fıkralar olmak üzere değiştirilerek doğrulanmıştır. 

Ayrıca, maddenin dördüncü fıkrasının sonunda yer alan «Son söz hâkimindir.» ifadesi uygula
maya açıklık getirmek maksadı ile «Son söz savunmanındır.» şeklinde tadil edilmiştir. 

53 neü Madde : 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu'Kanununun 53 neü maddesi hâkimler hak
kında işten el çektirme ile ilgili hükümleri tanzim etmektedir. Bir soruşturmanın devamı sırasında 
soruşturmanın selâmeti veya yargı erkinin nüfuz ve itibarının kırılması bahse konu ise hâkime iş
ten el çektirilebilmektedir. Ancak bazı ahvalde konu işten el çektirme gibi çok ağır bir uygula
maya tabi olması nedeniyle istenilen fayda temin edilememektedir. Hakkında soruşturma yapıla
nın icabında o mahalden soruşturma süresince uzaklaşmasında fayda vardır. (Komisyonumuz bu 
nedenle maddede yapılan değişikliği kabul etmiştir. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümü 
hükmüne göre işten, el çektirmeye lüzum olmamakla beraber /bir süre için sgeçici olarak ilgilinin 
görev yerinin değiştirilmesine karar verilebilecektir. Kararı uygulama g'örevi birinci 'bölüme ve
rilmiştir. 

55 nei madde : Yüksek Hâkimler Kurulunda görev almış bulunan ilgililere Özlük işleri yönün
den uygulanacak hükümlerin yer aldığı bu maddede yapılan değişiklik madde metnine müfettiş 
hâkimlerin dahil edilmesi ve o^y nei maddede yapılan değişikliğe paralel olarak raportör unvanının 
da tetkik hâkimi olarak değiştirilmesinden ibarettir. 

58 nei madde : Bu maddede raportör unvanları tetkik hâkimi olarak değiştirilmiştir. Bunun 
dışında da bu görevlere atanacakların müktesep hakları olan kadro ve maaşları ile atanmaları esa-
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sı getirilmiştir. Bu sayede kurulda mevcut kadroya göre eleman aranması değil, kurulda faydalı 
olacak elemanın atanabilmesi sağlanmış olacaktır. 

İhın un dışında maddeye son bir fıkra ilâve edilmiştir. Kurulda çalışan üyeler dışında kalan ilgi
lilerin terlilerinde haklarında tanzim edilecek raporların kim tarafından tanzim (Hİileceği ve ne 
şekilde nazara alınacağı hususunda kanunda kesin bir hüküm bulunmadığından uygulamada çıkan 
uyuşmazlıkları önlemek üzere gerekli hüküm bu fıkraya dercedilmiştir. 

Maddenin .matlabı da metne uygun hale getirilmiştir. 
59 ncu madde : Kurul bünyesinde mevcut ve kurulun memur ve hizmetlilerin özlük islerini 

yürütmekte olan yönetim kurulunun teşkili itiraz işlemlerinin incelenmesi yönünden uygulamada 
çıkan aksaklıkları gidermek maksadiyle yönetim kurulunun teşkili ve çalışması yeni baştan bu 
maddede gösterildiği üzere tanzim edilmiştir. 

(il. nci madde : Yüksek Hâkimler Kurulunun bünyesinde evvelce yasama organlarınca seçilen 
üyelerin de nıevcudolması sebebiyle bunların kadro ve aylıklarına ilişkin hükümler de 6.1 nci 
maddede yer almıştır. Anayasanın son değişikliği neticesi olarak kurul, üyesinden yasama organ
larınca seçilecek üyeler çıkafılmış bulunduğundan bunlarla ilgili hükümler madde metninden 
çıkarılmış sadece kurul bünyesinde kalanların kadro ve aylıklarına ilişkin daha açık bir metin 
tespit edilmiştir. İlâve edilen son fıkra ile de Kurulda çalışan genel sekreter, müfettiş hâkimler ve 
tetkik hâkimlerinin sabit kadroda bulunmamaları sebebiyle Hâkimler Kanununun 5S nci maddesi 
gereğince sıraları geldiğinde kadro alabilmelerine mani bulunmadığına işaret edilmiş bulunmak
tadır. 

64 ncü madde : İhı maddenin 2 nci fıkrası yeniden ilâve edilmişti)'. Şöyle ki, 6:î ncü madde 
gereğince Adalet Bakanının isteği üzerine verilen kararların kendisine tebliğ edilmesi neticesi 
olarak 50 nci madde gereğince !bıı kararları itiraz edebilme hakkına sahip bulunduğu halde, 50 nci 
maddenin dışında kalan ve Adalet 'Bakanının Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir mahkeme
nin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konu
sundaki talebinin ilgili bölümce kabul edilmemesi halinde bu bölüm kararının Genel Kurulda in
celenmesini sağlayacak hüküm mevcut bulunmadığından, 'bölüm, kararı ile Adalet (Bakanlığının 
talebi reddedilmiş bulunmakta idi. Bu konuda da kesin kararı Genel Kurulun vermesini sağlamak 
maksadiyle madde metnine 2 nci fıkra bu defa ilâve edilmiştir. Keza Anayasanın 144 ncü mad
desine uygun olarak kararların kesin bulunduğuna işaret edilmiş ve Danıştay yolunun açık oldu
ğuna dair hüküm son fıkradan çıkarılmıştır. 

Ancak, Genel Kurula başvurma imkânları da genişletilmiştir. 
Komisyonumuz. (Millet Meclisi metninin, üçüncü fıkrasındaki «Yukarıki» ibaresi «Yukardaki» 

şeklinde değiştirmek suretiyle maddeyi kabul etmiştir. 

65 nci madde : 'Bu maddede yapılan değişiklik madde metnine son fıkradan önce yeni bir 
fıkra ilâve edilmesinden ibaretti)'. Bu fıkra ile Genel Kurul veya bölümlerin toplanmasına en
gel olacak sayıda (Başkan ve üyenin reddedilemeyeceğine dair ıhükünı getirilmiştir. Aksinin kabu
lü halinde Yüksek Hâkimler Kurulunun tasarruflarım inceleyecek, bir organ bulunmadığından 
kötü niyetle yapılacak toplu ret talepleri karşısında kurul çalışamaz hah1 gelecektir. Ayrıca 1 nci 
fıkradaki raportör' unvanı da -15 nci maddedeki değişikliğe uygun olarak tetkik hâkimi şeklinde 
düzeltilmiştir ve kurul bünyesine giren müfettiş hâkimler hakkındaki ret işlemlerini kimin ince
leyeceği tespit edilmekle beraber kurulun başkan ve üyeleriyle tetkik hâkimleri hakkında bu ko
nuda 'bir farklılık tesis edilmek suretiyle değişiklik yapılmış ve uygulamada kolaylık ve çabukluk 
sa ğl an m a sı a m a cı gerç ekleştirilmiştir. 

67 nci madde : Bu kanunun 3 ncü maddesi ile kaldırılan 45 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
ile teşkil edilmiş ibulunaıı Yüksek Hâkimler (Kurulu seçim kurulu kaldırılmış bulunduğundan mer'i 
(ÎT nci madde metninden «Yüksek Hâkimler seçim kurulu» deyimi çıkarılmış onun yerine «seçim 
işlemlerinin giderleri» deyimi ilâve edilmek suretiyle 67 nci madde yeniden tanzim edilmiştir. 
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()9 nen madde : Anayasanın 1488 sayılı Kanımla değişik 137 nci maddesinin getirmiş bulunduğu 

büyük yenilik Anayasaca kabul edilmiş bir Yüksek 'Savcılar Kurulunun, savcıların bütün özlük 
haklarında söz sahibi olmasını sağlamıştır. Bu madde ile Anayasanın 137 nci maddesinin tes
pit ettiği esaslar dairesinde Yüksek Bavcılar Kumlunun teşekkülü üyeleri, başkanlık görevini ifa 
edecekler, üyelerin görev süreleri ve kurulun kalem teşkilâtı ile ilgili hükümler yeniden düzen
lenmiştir. 

70 nci madde : Madde. 22 nci maddede yapılan değişikliğe esas gerekçelere uygun Olarak ye
ni bir düzenlemeye t al) i tutulmaktadır. 

71 nci mailde : 70 nci maddede belirtilen seçim işlemine ve seçim sonuçlarına ilgililerin veya 
şikâyetçilerin yapacağı itirazların ne şekilde incelenerek sonuca bağlanacağı hususu 23 ncü mad
dede tespit edilmiş olan Yüksek Hâkimler Kurulu üye seçimine vâki olacak itirazlara uygulana
cak hükümlere paralel, olmak üzere, tespit edilen esaslar 71 nci maddede yeniden tanzim olunmuş
tur. 

73 ncü madde : 1488 sayılı Kanunla değişik Anayasanın 137 nci maddesi ile bu defa tesis 
olunmuş ibulunan ve 69 nen maddede .kuruluş hükümleri tespit edilen Yüksek Savcılar Kurulunun 
görevleri bu madde ile tespit edilmiştir. .137 nci maddede 'Cumhuriyet Savcılarının idari görev
leri yönünden Adalet Bakanlığına bağlılığı belirtildikten sonra onların bütün özlük işlerinin ve 
disiplin cezaları ile meslekten çıkarılmalarının gerektirdiği kararları verme yetkisi Yüksek Sav
cılar Kuruluna tevdi edilmiştir. 

•Bu itibarla Kurulun görevlerinin 137 nci maddenin tespit ettiği bu esaslar dairesinde düşü
nülmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Burada halledilecek problem Yüksek Savcılar Kurulunun ne şekilde çalışması gerektiğidir. Ya
ni Yüksek Savcılar Kurulu sadece bir .karar organı mı olacaktır? Yoksa karar ve icra organı ola
rak görev mi ifa edecektir? 137 nci maddeyi incelediğimiz zaman bu kurula tevdi edilecek -görev 
maddede belirtilen konularda karar vermek yetkisinden ibarettir. 'Bu kurulun ayrıca bir icra orga
nı olarak çalışacağına dair madde metninde her hangi bir kayıt olmadığı gibi aşağıda açıklanaca
ğı üzere 137 nci madenin tanzim şekline nazaran Anayasa koyucu icra görevi yönünden her hangi 
bir düşünceye vsahibolmamıştır. Bilhassa Yüksek Hâkimler Kuruluna ait 143 ncü madde ile 137 nci 
maddenin birlikte mütalâa edilmesi halinde başka türlü düşünmek mümkün olamamaktadır. 

Anayasanın 143 ncü maddesinde Yüksek Hâkimler Kurulu devamlı olarak çalışacak ve Hâ
kimlerin bütün özlük işlerinde karar verecek aynı zamanda icra isleıini de ifa edecek bir organ 
olarak kurulmuştur. Bu sebepledir ki, üyelerin devamlı olarak kurulda çalışması mecburiyeti, 
başka bir iş veya göi'ev almamaları hususu madde metnine dercedilmiştir. Ayrıca kurul bünyesin
de bölümlerin bulunması ve bu bölümlere görev tevdi edilmesi hususu da Anayasada yer almıştır. 

Halbuki «Anayasanın savcılarla ilgili 137 nci maddesinde Yüksek Savcılar Kurulunun bir ka
rar organı olduğuna işaret edilmiş, icrai faaliyette bulunacağına delâlet eden herhangi ıbir hü
küm tespit edilmemiştir. Kurul üyelerinin Yüksek Hâkimler Kurulunda olduğu gibi devamlı gö
rev ifa edeceğine işaret edilmediği gibi bu kurulda görev ifa ettikleri sürece başka bir görev 
alamayacaklarına dair hüküm de konulmamıştır, (''yelerin aslî görevlerine bu suretle devam edebil
meleri imkânının sağlanmış olması bunların muayyen zamanlarda toplanarak kendilerine tevdi edi
len konularda karar vermeleri gerektiğinin delilidir. 

Nitekim 137 nci maddenin dördüncü fıkrasında «Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde. Ada
let Bakanlığı Cumhuriyet savcılarını geçici yetki ile görevlendirerek bu kararın ilk toplantısında 
kurulun onanmasına sunar.» demek suretiyle Yüksek Savcılar Kurulunun Yüksek Hâkimler Ku
rulunda olduğu gibi devamlı çalışan ve toplantı halinde bulunan bir kurul olmadığını da kabul 
etmiştir. Keza bütün özlük işleri hakkında karar A ermek yetkisini kurula tanıdığı halde beşinci 
fıkrada denetim ve soruşturma işleminin Bakanlık müfettişleri eli ile yapılacağına da işaret et
miştir. Esasen Kurula katılan üyelerden Adalet Bakanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Bakanlık Müste
şarı ve üzlük İşleri Genel Müdürünün aslî görevlerinin devamlılık arz etmesi karşısında mesaileri-
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ni devamlı olarak Kurula hasredemeyeeekleri de düşünülürse. Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yük
sek bavcılar Kurulu arasındaki bünye farkı kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bu nedenlerle Yüksek Savcılar Kurulunun görevini düzenleyen 73 neü maddenin tanziminde bu 
Kurulun bir karar organı olarak çalışacağı kabul edilmiş ve madde metni bu esas dairesinde tan
zim edilmiştir. Buna göre maddemin birinci fıkrasında Kurulun görevlerine giren konularda hiz
metin veya ilgililerin durumunun icabettirdiği kararın alınması gerektiği zaman böyle l)ir karar 
alınması talebini Adalet Bakanlığı yapacaktır'. İdari görevleri itibariyle Adalet Bakanlığına bağ
lı bulunan Cumhuriyet Savcılarının Özlük İşleri ie: idari görev ifa etmelerinin birbiri ile bağlılığı 
düşünülürse, ayrıca özlük işlerinin tanzimi sırasında hizmetin zarar görmemesi de asıl olarak 
ele alınacağından, hizmetin tanzimi ise bir idari görev olarak Bakanlıkça yerine getirileceğinden, 
Yüksek Savcılar Kurulunun karar vereceği konularda talep sahibinin Adalet 'Bakanlığından baş
ka bir organ olarak düşünülmesi mümkün değildir. Her iki konunun başka bir hal sekli ile telif 
edilebilmesi mümkün değildir. 

.Maddenin 2 nci fıkrasında Adalet Bakanlığının hangi hallerde karar almadan icra işlemleri 
yapamayacağı tespit edilmiştir. Bunun dışındaki işler günlük ve hizmetin aksamadan ifası için 
d'T-hal yapılacak hizmetler olacaktır. Meselâ bir savcıya izin verilmesi; hastalığı sebebiyle mu
ayeneye sevk edilmesi, alacağı rapora müsteniden izinli sayılması, talebedeceği herhangi bir konu 
ile ilgili ödeneğinin gönderilmesi gibi pek çok ahval adiyeden olan işlerde önceden kurul kararı 
alınmasının hiçbir gereği 'bulunmadığı gibi kurulun toplantı günlerinin beklenmesi halinde bu 
işlerdeki gecikmenin ilgilileri mutazarrır edeceği düşüncesi ile bu işlerin Adalet Bakanlığınca 
doğrudan doğruya yerine getirilmesi esası madde metninde yer almış bulunmaktadır. Ancak ne-
fee itibariyle özlük işine taallûk eden bu konulardan birine karşı ilgilinin Bakanlığın icrai işleri 
yönünden bir itiraz veya şikâyeti olduğu takdirde bu konuyu kesin olarak halletmek yetkisi gene 
Yüksek Savcılar Kuruluna bırakılarak Anayasalını 137 nci maddesinin metnine ve ruhuna sadık 
kalınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında Adalet Bakanlığının uygulayacağı icrai işlerde gerekli prensip 
kararlanın ve mütalaaları Yüksek Savcılar Kurulundan alabileceğine işaret edilmiş böylece hiz
metin ifasında Yüksek Savcılar Kurulu daima söz sahibi kılınmış bulunmaktadır. 

.Maddenin son fıkrası ise Anayasanın Yüksek Savcılar Kurulu kararlarının kesin bulunduğu
na işaret etmiş olmasının bir neticesi olarak tanzim edilmiştir: 

74 neü madde : Anayasanın 137 nci maddesi Yüksek Savcılar Kurulunun kanunla düzenlene
cek konularını tespit etmiş bulunduğundan bu meyanda bulunan toplantı ve karar yeter sayısına 
ai! hükümler bu maddede yvr almış bulunmaktadır. 

75 nci madde : Yüksek Savcılar Kurulunun hâkimlik mesleği mensuplarına uygulanacak 
(•lan hükümlerden; savcılık mesleğinde olanlara da uygulanabilecekleri uygulanması bakımından 
bu madde tanzim edilmiş ve hâkimlerle ilgili olarak yazılan hükümlerin tekrarından kaçınılmıştır. 

77 nci madde : 77 nci madde île Cumhuriyet Savcılarının, yardımcılarının ve Cumhuriyet Baş
savcı yardımcılarının Yargıtay üyeliğine seçilerek atanmalar dışında kalan ve bir özlük işi olan 
atama ve nakil işlemlerine uygulanacak hükümler tespit edilmiştir. 

Savcılık mesleğinde bulunanların veya Hâkimler Kanunu özel hükümlerine göre bu mesleğe 
atanacak olanların atanma ve nakilleri Adalet Bakanı. 'Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak ka
rarnamesi ile yapılacaktır. 

Yüksek Savcılar Kurulu atanma ve nakillerdi' uygulanacak objektif esasları tespit eden bir 
yönetmeliği önceden 'hazırlayacak ve bu yönetmelik gerek ilgilileri gerekse organları bağlayacak
tır. 

73 neü madde ile ilgili gerekçede açıklanan sebepler tahtında atanma ve nakil işleminin ha
zırlık çalışmaları Adalet Bakanlığınca ve dolayı/siyle Özlük İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak
tır. Bu konu ilgililer bakımından bir özlük işi olmakla beraber nıünhallerin doldurulması, ifa edi
lecek hizmete yeterli elemanın seçilmesi bunun için de özlük İşleri Genel Müdürlüğünde luplan-
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makta olan gerek teşkilâta ait ve gerekse ilgililere ait bilgilerin değerlendirilmesi bunun sonucuna 
göre ve atama ve nakil yönetmeliği esasları daire-sinde bir kararname taslağının ortaya çıkarılma
sı elbette ki, bir icrai hizmet olacak ve bunun uzun bir süre içerisinde devamlı çalışma sonunda 
meydana getirilmesi bakımından sırf bu işle görevli bir organın bulunmasını zaruri kılacaktır. Bu ne
denle görev Özlük İşleri Genel "Müdürlüğünce yerine getirilecek ve son kararı Yüksek •Savcılar Ku
rulu verecektir. Yüksek Savcılar Kurulu kararname taslağını incelerken taslakta yer alan ilgili
lerin özlük haklaıı bakımından gerekli gördüğü .değişiklikleri yaparak kararname taslağına mü
dahale etmesi imkânı da maddenin 4 ncü fıkrası ile getirilen hüküm muvacehesinde mümkün bu
lunmaktadır. Bu itibarla kurulun huzuruna gelen kararı tasdik etmek gibi bir formalitenin yerine 
getirilmesi, 'bir şeklî işlemin tamamlanması bahse konu değildir. Bu arada kurul kendi kabul et
tiği yönetmeliğe uygun görmediği tasarrufları da elbette ki, kaimi etmeyebilecektir. 

8!) ncu madde : 'Bu madde ile, savcılık mesleğinde bulunanların görev yerlerinin geçici ola
rak değiştirilmesine dair işlemlerde uygulanacak hükümler tespit edilmiştir. 'Bu konuda da karar 
vermek yetkisi Yüksek Savcılar Kurul una ait bulunmaktadır. Ancak hizmetin gerektirmesi ha
linde. Yüksek Savcılar Kurulunun toplanmasına kadar Bakanlığın da yetki verebilmesi ve bunun 
bilâhara kurulun onayına götürmesi hususu Anayasanın 1-I7 nci maddesi ile Bakanlığa verilmiş 
bir yetkidir. Yefat. hastalık, görevi ve görev yerini terk, gibi bir sebeple, bir kaza çevresinin sav-
cısız kalması veya yapılmakta olan bir tahkikatın selâmeti yönünden ilgilinin geçici olarak o yer
den uzaklaştırılmasının âcil olarak gerekmesi hallerinde, kurul toplanın caya kadar tedbir alınma
sı mümkün olacaktır. 

90 nci madde : Bu maddede yapılan değişiklik maddenin 2 nci fıkrasına inhisar etmektedir. 
808 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 90 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre staj süresini ik
mal etmiş bulunan hâkim adaylarının atanmalarından önce hâkimlik ve savcılık mesleklerine ay
rılma işlemlerinin yapılması Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar kurullarının ilgili bölümleri 
arasında birlikte kararlaştırılmakta idi. 

Hâkim adaylarına ait bütün görevlilerin Adalet Bakanlığına aitktlması stajiyerlerin kanunda 
yazılı şartlar dairesinde hâkimlik veya savcılığa ayrılmasında kurulların uygulamada yaptığı sa
dece münhal sayısına ^örv bir nispet (tespitinden ibaret kaldığı cihetle ve bunun hâkim teminatı 
ile de bir ilgisi olmayıp idari bir işlem bulunması göt/önünde tutularak yeni metinde bu görev de 
Adalet Bakanlığına bırakılmıştır. 

Uygulamada her iki bölümü bir araya toplamak çok defa mümkün olmamakta, bölümlerin 
çalışma günleri birbiri ile tedahül etmekte ayrıca Yüksek iSavcılar Kurulunun eskiden olduğu 
gibi bölümleri mevcudolmayıp Anayasa son değişikliği ile Yüksek Savcılar Kurulunun müsta
kil bir kurul olarak teşkil ettiği cihetle ve bu kurulun da devamlı çalışan bir kurul olmaması na
zara alınarak 2 nci fıkradaki bölümlerin bir araya gelmesine dair kaydın uygulanmasın a igerek 
hizmet icabı gerekse fiilî dunun neticesi lüzum kalmamıştır. Esasen Adalet Bakanlığı ilgililerinin 
taleplerini ve sitaj sırasındaki fişlerini toplayıp 'tanzim etmekte olduğundan bunlarım münhalle-
rin nisbetine göre sınıflara ayrılmasını tesbit etmekte her hangi bir güçlük eekmiyeeektir. 

94 ıncü madde : Bu maddenin sadece son fıkrası değiştirilmiştir, Hâkimlerin kadrolarının ve 
savcıların kadrolarının şahsi olm ası ve bu kadrola rın ilgililerle birilikte nakli mümkün bulunması 
sebebiyle uygulamada ortaya çıkan ve kadro zor unluğu sebebiyle istifade edilmesi gerekli bir il
gilinin hizmetinden vazgegilmemesinli temin etmek maksadiyle gerekli değişiklik yapılmış ve Ba
kanlık hizmetlerine aılmacaklarım kadro ve maaşları ile bu görevlere geleceklerine dair hüküm te
sis edilmiştir. 

95 nci madde : Bu madde Anayasa Mahkemesince 77 nci maaddeyc atıf yapması nedeni ile iptal 
edilmiştir. 77 nci madde yeniden tanzim edildiği cihetle, bu madde de yeniden ihya edilmiştir. 

98 nci. madde : Bu madde ile Hâkimler Kanununa bağlı cetvelde değişiklik yapılmaktadır. 
884 sayılı Kanunla değişmiş bulunam 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci maddesine bağlı bu-
Ounan 2 -sayvb s-aıvcılık meslekine ait cetvelin birinci sınıf savcılar bölümünde Yargıtay Cumhuriyet 
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Savcıları ile Cumhuriyet İkinci Bassa ve darı unvanları mevcut bıılımıuakitadır. Anayasaya 1488 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 15 ııci madde Yargıtay İkinci Cumhuriyet Başsavcıları ile Yargıtay 
Cumhuriyet Savcılarını Yargıtay lüyesi ya,pmı:ştır. Yargıtay üyeleri ise Hâkimler Kanununun 18 
ııci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde dâhil bu Ilınmaktadırlar. Bu itibarla ve bu unvanda bir 
görevin ortadan kaldırılmış olmasının neticesi olaralk ilıgili cetvelden bu unvanlar çıkarılmıştır. Ay
rıca birinci sınıf savcılık olarak gösterilen görevler meyanında bulunan Adalet Bakanlığı hizmet
lerinden bugüne kadar mcvcudolmıyan Müsteşar yardımcılığı görevinin ve unvanınım ihdas edil
miş bulunması ve bu görev için de 1971 yılı Büt çe Kanııınunun 9 nen maddesi ile verilen kadrolar 
meyanında birinci dereceden ve hâkimlik ve savcılık mesleklerine aidolmak üzere kadro verilmiş 
bulundıuğundam bunun neticesi olarak Müsteşar yardımcılığı unvanı (2) sayılı cetvele dâhil edil
miştir. İdari hiyerarşik yeri itibariyle Müsteşarla Genel Müdürler arasında bulunan Müsteşar 
Yardımcısının bu haktan faydalanması daha doğrusu meslekin birinci sınıfına dâhil .olması bir za
ruretin ifadesi bulunmaktadır. 

Geçici 2 ııci madde : 1488 sayılı Kanunla Anayasaya eklenmiş bulunan geçici 19 nem madde
nin 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunun un değişmesine kadar eski Yüksek Hâkimler Ku
rulunun görevine detvam etmesini öngörmüş bulunması sebebiyle geçici 2 nci madde bu şekilde ye
niden tanzim edilmiştir. 

Geçici madde 7 : Anayasanın değişen 137 nci maddesi gereğince yeni kurulacak olan Yüksek 
Savcılar Kurulunun göreve başladığı tarihte eski Yüksek Savcılar Kurulu ile bölümlerinin görev
lerine giren ve heniüz karara, bağlanamamış olan veya karara bağlanmış da kesinleşmemiş bulu
nan işlerin hangi kural tarafından sonuçlandırılacağı hususunu tanzim eden hükümler geçici 7 nci 
maddede yapılan değişiklikle sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 3. —• Tasarının 3 ncü maddesinde Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun. Anayasada 
yapılan değişiklikler sonucu uygulama kabiliyeti kalmayan 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21. 54. 57. 62, 72. 70. 78, 82, 83. 84, 85. 86, 87. 88, 97 ve 99 nen maddeleri ile geçici 1. 3 ve 4 ncü 
maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. . 
Madde 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesinde 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4 ncü 

maddesi günümüzde karşılaşılan ihtiyaçlar gözetilerek değişiklik yapılmaktadır. 
Millet Meclisi metni ile 'önerilen değişiklik ihtiyaçlar yönünden değerlendirilmiş ve Millet 

Meclisi metninin 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kaJbul edilmiştir. 
Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesinde 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 ııci maddeleri 

aşağıda arz edilen gerekçeler ile tadil edilmektedir. 

Anayasanın Hâkimlik teminatı başlığım taşıyan 133 ncü maddesi hükmü ile hâkimlerin, mes
lekten çıkartmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmadıkça veya meslekte kalmaları
nın caiz olmadığına karar verilmedikçe azlolunamayacakları. mahkemenin veya kadronun kaldı
rılması halinde dahi maaşlarından yoksun kılınamayacakları gibi esaslar tespit edilmek suretiyle 
hâkimlik teminatının anahatlan belirtilmiş bulunmaktadır. Bu maddede coğrafî teminatla diğer 
bir deyimle yer teminatı ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir. Mer'i Hâkimler Kanunu
nun 79 ncu maddesinin (B) bendi ile 3 ncü sınıf hâkimlik 7 nci derecesine geenuş olan hâkimlerin 
muvafakatları olmaksızın terfi suretiyle dahi olsa mevki ve memuriyetleri değiştirilemeyeceği 
esası kabul edilmiş olmasına rağmen. Anayasa koyucunun ne sebeple bu konuda bir hüküm sevk 
etmemiş olduğu. Anayasanın yapısı ve getirdiği yeni hükümler muvacehesinde açıkça ortaya çık
maktadır. 

Gerçekten, genel şekilde memur statüsüne dâhil olan hâkimlerin diğer memurlardan farklı ola
rak coğrafi teminata sahip bulunmaları, yürütme organının hâkimlere baskı ve nüfuz imkânını 
elinde bulundurması gerekçesine dayanmaktadır. 1961 Anayasasından önce Hâkimlerin atama yet
kisi yürütme organında olduğundan, hâkimler lehine coğrafi teminat sağlayan bir hükmün mev
cudiyeti tabiî bir zaruret olarak kendisini göstermekte idi. Yeni Anayasamız muvacehesinde du-
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rum farklıdır. Anayasa. Hâkimlik teminatını, kuvvetler ayrılığı prensibine göre kesin v tafsilât
lı lıükümlere bağlamış ve teminatın temel dayanağı olarak. (Yüksek Hâkimler 'Kurulu) mm teşki
lini öngörmüştür. 13il ncü maddenin gerekçesin le belirtildiği üzere «.... hâkimlik mesleğinin ve 
hâkimlerin özlük işlerini düzenleyecek olan kanındaki bütün konularda ^karar vermek yetkisi 
yalnız ve yalnız Yüksek Hâkimler iKuruluna verilmiştir. Bu suretle, yürütme organının, 'hâkimle
rin atanması, meslekte yükseltilmeleri, görev yerlerinin değiştirilmesi veya görevlenme kanunda 
belli edilen hallerde son verilmesi konularında veya hâkimin meslek hayatı ile ilgili sair konular
da herhangi bir tasarrufta bulunabilme yolu kap itilmiştir.» 'Bu teminat hükmünün sonucu olarak 
Anayasa, koyucu, hâkimlere ayrıca hir coğrafî teminat tanınmasına mahal bulunmadığı sonucuna 
varmış ve bu konuda 'bir hüküm şevkine lüzum görmemiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun 'bünyesinde 1901 Anayasasının getirdiği esaslara uygun olarak 
yasama, organlarından seçilen, üyelerin de görev* almasının, son 10 yıllık uygulama sırasında mâ
ruz kaldığı tenkitler. Anayasanın son defa 1488 sayılı Kanunla, yapılmış bulunan değişikliği ile 
bertaraf edilmiştir. Bugün artık Yüksek. Hâkimler Kurulu üyeleri sadece Yargıtay mensupların
dan seçileceğinden. hâkimlerin atanması yünün len. teminatları da kurul olacaktır. Artık bir yer 
teminatına, lüzum kalmamıştır. 

Nitekim Anayasanın Kurucu Mecliste müzake 'eleri sırasında 133 neni madde ile ilgili olarak 
söz alanlara cevap veren komisyon sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu; «Komisyonumuzca yer bakımın
da n teminat meselesinin nasıl bir sisteme talü tu'ulacağı konusu tartışılmış ve nihayet Anayasa
ya konmaması üzerinde görüş birliğine varılmış lir. Yer bakımından teminat sisteminin Anayasa
ya konması hususu çok münakaşalı ve uzun sü 'ecek bir konudur. Yapılacak Hâkimler Kanunun
da, hâkimlerin yer bakımından teminatlarının ne suretle tanzim edileceği orada daha geniş ola
rak ele alınmış olacaktır. Binnetice hâkimlerin yer bakımından mazhar olacakları teminatın ye
rine getirilmesini Yüksek Hâkimler Kurulu sağlayacaktır. Bu suretle yer bakımından teminatın 
Anayasada, tanzim edilmesini isteyen fikirlere de ilerdeki mevzuat cevap vermiş olacaktır.» de
ne; k su; etiyle Anayasanın bu konunun ilerde tan/imini, tasarlamış olduğunu açıkça ifade et
miştir. 

Keza Anayasa Mahkemesinin 13 . 4 . 19(İ7 ta ihli Resmî (iazetede yayınlanan 4 . 1 1 . I'9(Mî ta
tildi ve 19(53/81 esas 19(5(5/40 karar sayılı kararın,la: 2."M(5 sayılı Hâkimler Kanununun 79 nen 
maddesindeki, yvv teminatının. 7 nci dereceden yukarı hâkimlere tatbik edildiği, bütün hâkimlere 
şamil, olmadığı cihetle Anayasanın 133 ncii madde ;lne aykırı bulunduğundan iptali için açılan 
dâvaya. : «Hâkimlerin görevlerinin ve görev yerlerinin değiştirilmemesi Anayasanın, öngördüğü 
bir teminat değildir. Nitekim Anayasanın hâkim'.-re doğrudan doğruya tanıdığı teminatı bir ara
da toplayan. 13,3) ncü maddesinde 'böyle bir hükme yer verilmemiştir. Tanı tersine Anayasa. 
13,4 ncii maddesi ile, hâkimlerin görevlerinin ve 'a. görev yerlerinin geçici ve sürekli olarak değiş
tirilmesini caiz görmekte; ancak İni konunun l>ir kanunla düzenlenmesini ve düzenlemedi' mah
kemelerin. bağımsızlığı esasının göz önünde bulun lurulmasmı zorunlu kılmaktadır. Türkiye Cum
huriyeti Anayasası, çeşitli yollarla mahkemelerin bağımsızlığını koruma tedbirlerini almıştır. Bu 
tedbirlerin başında kişisel hâkimlik teminatı yer alır. Hâkimimin azledilmezliği; kendileri iste
medikçe Anayasada (gösterilen yaştan önce emekliye çıkarılmamaları 've bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması nedeni ile de olsa aylıklarından yoksun 'hırakılamamaları gibi ilkelere elbet
te ki dolayısıyle mahkemelerin bağımsızlığını korumaktadır. Öte yandan yine Anayasa (Madde 
132) yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 'hâkimlere emir ve talimat verilmesini, 
genelge gönderilmesini tavsiye ve telkinde Inılunu! masını; 'görülmekte olan bir dâva hakkında ya
sama. meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulmasını, görüşme yapılması
nı, beyanda 'bulunulmasını yasaklamış ve hâkimleri yalnızca Anayasaya, kanuna, hukuka ve kendi 
vicdani kanaatlerine bağlı kılmıştır. Bunlara ek olarak Anayasa, hâkimlerin özlük işlerinde yet
kili t/k merci olmak üzere yeni bir müessese getirmiştir ki hu da Yüksek Hâkimler Kuruludur. 
Böylece yürütme organının ve idarenin mahkemelere müdahale için yararlanabileceği son yol da 
sımsıkı kapatılmış olmaktadır. İste, bu Anayasal tedbirleri, hele 'hâkimlerin özlük üslerinin idare-
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den alınarak Yüksek Hâkimler Kuruluna verilişi karşısında görevleri değişmezliği teminatının 
eski önemi ve mahkemelerin bağımsızlığına etkisi artık kalmamıştır.» gerekçesiyle reddetmiştir. 

Diğer taraftan mer'i yasada 79/B maddesi ile sadece 3 ncü sınıfın 7 nci derecesine veya daha 
yukarı sınıf ve derecede bulunan hâkimlere tanınmış olan yer teminatı, 7 nci derecenin altında
ki hâkimlere uygulanamadığından hâkimler arasındaki eşitlik ilkesine de aykırı düşmekte ve 
Anayasanın 133 ncü maddesinde hâkim teminatı hâkimler arasından da -lykırılık teşkil etmekte
dir. Yapılan değişiklik bu aykırılığı da bertaraf etmektedir. Bugün mevzuatımızda hâkimler k in 
ayrık hükümlere rastlamak mümkün değildir. Hâkim yardımcısından, her sınıf ve derecedeki 
hâlvimine kadar bütün hâkimlerin her yerde, her türlü malık eme d e çalışması ve dâvalara bakması 
mümkün ^bulunduğu halde, bunları atanmaları sı asında mıunyen bir derecedeki hâkimlere yer 
teminatı tanınması, hizmetin ifası ile bağdaşmayan ve teminata sahip hâkimlere tanınmış bir im
tiyazdan başka bir şey olamamaktadır. Buna sahibolanlarııı yurdumuzun coğrafi, sosyal ve ekono
mik şartları iyi olan bölgelerinde devamlı hizmet görmelerine karşılık, diğerlerinin bu imkânlar
dan faydalanmalarına mâni olması da, eşitliği bozan ve arzusu yerine getirilemeyen hâkimi üzen 
ve d ol ay isiyle onun hizmete faydalı olmasına engel olan en büyük âmil ve eşitsizliktir. 

79 ucu maddenin yeni 4 numaralı bendii ile Yüksek Hâkimler Kurulunun tanzim edip uygu
layacağı atama ve nakil yönetmeliğinde kaldırılan coğrafî teminat 'başlığında (bulunması gereken 
ilkeler gösterilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6. —• Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi ile Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununa ge

çici 9. 10, 11, 12, 13, ve 14 ncü maddeler olmak ve kanunun uygulanabilmesini gerçekleştirebil
mek üzere altı yeri geçici madde eklenmesi öngörülmektedir. 

Kanunun uygulanabilmesini gerçekleştirebilmek üzere eklenen bu geçici maddeler Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

Ancak, madde metninde yer alan geçici 10 ucu maddenin üçüncü fıkrası Komisyonumuzca, Ana
yasanın geçidi 19 ve işbu tasarının 14, 22 ve 23 ncü maddeleri ile çelişki halinde olduğu görüşü ile 
bu 'geeici maddenin metninden çıkartılmıştır. 

Geçici 9, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir 
Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi kanunun yürürlük talihini tespit etmektedir. 
Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesi kanunun yürütme merciini tespit etmektedir. 
Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Yukarıda madde madde incelenerek gerekçeleri ve Komisyonumuzun görüşleri ve değiştirge

leri açıklanan tasarı bir Anayasa gereği olarak Komisyonumuzca da benimsenmiş ve arz edilen 
görüşler ve yapılan değişikliklerle Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

I - Tasarının Anayasa gereğince getirilmiş olduğunu ve altı ay içinde çıkartılması gereken ka
nunlardan biri bulunması nedeniyle Komisyonumuz Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Ankara 

R. Rendeci Ö. Ccuzal 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasına 
38 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
45 nci maddenin - Müfettiş hâkim 
arama yapar - hükümlerine mu
halifim. 

(Söz hakkım saklıdır.) 
T. Cebe 
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Ağrı Ankara 
2 ııci maddenin 3 ncü fıkrası- 5 nci maddeye muhalifim., şerhim 
nııı çıkartılmasına 45 nci mad- eklidir. Söz hakim saklıdır. 
denin - Müfettiş hâkim arama T. Kapanlı 
yapar - hükmüne ve 90 nci mad

deye muhalifim. 
(Söz hakkım saklıdır.) 

S. Türkmen 

Bursa 
5 nci maddeye muhalifim 

Şerhim eklidir. 
(Söz hakkım saklıdır.) 

§. Kayalar 

Mardin 
30 ncu maddenin 3 ncü ve 42 nci 
maddenin 2 nci fıkralarının me

tinden çıkartılmasına muhalifim. 
A. Bay ar 

Tokat. 
Z. Betii 

Toplantıda bulunamadı, 

Hatay 
M. Deüveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Bize 
5 nci maddeye muhalifim. 

Söz hakkım saklıdır. 
O. M. Açjun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Münhal 

Konya 
2 nci maddenin 2 nci fıkrasına 

30 incu maddenin 3 ncü fıkrasına 
42 nci maddedeki değişikliğe ve 
45 nci maddedeki - arama - hük

müne muhalifim. 
(Söz hakkım saklıdır.) 

AS'. Çumralı 

istanbul 
E. Özden 

Toplantıda bulunamadı. 

Sakarya 
M. Tığlı 

Tabiî Üye 
2 nci maddenin 3 ncü fıkrası
nın çıkarılmasına ve 5 nci mad

deye muhalifim. 
(Söz hakkım saklıdır.) 

M. Atal-h 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasamızın 143 ncü maddesi esaslarında teşekkül eden Yüksek Ha kimler Kurulu, sözü edilen 
maddenin üçüncü fıkrasında ifadesini bu Idıığu üzere. - sürekli - niteliğe sahiptir. 

Üyelerinin görev süresi dört yıl olup. üyelik sıfatları devam ettiği süre içinde - başka bir iş ve 
görev alamazlar. Bir diğer ifade ile Yüksek Hakimler Kurulu üyesi bulundukları sürece. Yar
gıtay üyeliği sıfatını muhafaza ettikleri halde, Yargıtay üyelerinin görev ve yetkilerini kullana
mazlar. 

Bu Anayasa hükmü nedeni iledir ki. Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimler Kurulu üyeliklerine, 
seçildikleri tarihten, üyelik süreleri sona erinceye kadar, Yaıgıtayın hiçbir çalışmasına katılamaz
lar ve hattâ bir Yargıtay üyesi olmaları nedeniyle seçilme hakkına sahip bulundukları halde. Ana
yasa Mahkemesi gibi Anayasa kuruluşlarına Yargıtaydan seçilecek üyelikler için (aday) olabilir
ler, fakat, (secici) olup oy kullanamazlar. 

Tasarının 5 nci maddesi, Komisyonumuzun 7 Haziran 1972 tarihli Birleşiminde geniş tartışma
lara konu kılınarak yukarıda arz edilen görüş esaslarında ve Anayasanın .1.43 ncü maddesinin 
hükmüne uygun olarak değiştirilmiş idi. Komisyonumuzun 9 Haziran 1972 tarihli Birleşiminde 
verilen - tekriri müzakere - önergesi üzerine madde metni Komisyon üyelerinin mevcudunun ço
ğunluk oyu ile eski haline getirilhıiştir. 

Bu - tekriri müzakere - de Komisyon üyelerinin çoğunluğunca hareket noktası olarak, 143 ncü 
maddenin birinci fıkrasında yer alan «Yargıtay Oenel Kurulunca, kendi üyeleri arasından ve 
- üye tamsayısının - saltçoğunluğu ile» ibaresi ele alınmış ve Yüksek Hakimler Kurulu üyelerinin, 
Yargıtay tarafından Yüksek Hakimler Kurulu üyelikleri için yapılacak seçimlere katılmalarının 
gerektiği sonucu çıkartılmıştır. 
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Ancak, ileri sürülen bu Anayasa, hükmünün, Anayasa Mahkemesi üyelikleri için yapılacak se
çimlere ilişkin 145 ııci maddenin birinci fıkrasında da aynen tekraıiandığı halde, tasarının gerek
çesinde yer aldığı ve g'erek Yüksek Hakimler Kurulu temsilcilerinin ve gerek Yargıtay temsilcileri
nin bizzat açıkladıkları üzere, - Yargıtay üyesi - sıfatını muhafaza edip - aday olabildikleri - hal
ele - seçici 'olamadıkları - ve - seçim işlemlerine katılamadıkları - gerçeği karşısında - hukukî bir 
dayanak - olarak kabul edilemeyeceği açıktır. 

Kaldı ki. Anayasa, kurduğu sistem icabı Yüksek Hakimier Kurulu üyelerinin, Yargıtayela 
Yüksek Hakimler Kurulu üyelikleri için yapılacak seçimlerde oy vermelerine imkân tanımamıştır. 

Söz konusu hükmün bir tartışma konusu haline gelişi, Kurulun içinde bulunduğu olağanüstü 
koşulların sonucu olup. Anayasa hükmü icabı seçimlerin 6 ay önce yapılması zorunluluğu nedeni 
iledir. 

Bir defaya inhisar edecek bir seçim işlemi ile Anayasaya uygun olmayan bir uygulamanın ka
nunî düzenlemeye tabi tutulması hukuka da aykırıdır. 

Bütün 'bunların yanı sıra, Yargıtay üyelerinin. Yüksek Hakimler Kurulu üyeliklerine seçim yap
malarının ve bu Kurulun üyeliklerinde bulunmalarının, bir haktan ziyade bir görev olduğu haki
katine de değinmek zorunludur. 

Anayasanın 143 ncü maddesinin dördüncü fıkrasının emredici hükmü muvacehesinde ve yine 
Anayasanın 145 ııci maddesinin birinci fık^asunu gerek Anayasa Mahkemesince ve gerek Yüksek 
Hakimler Kurulu üyelerinin, üyelik sıfatları devam ettiği sürede Yargıtay tarafından yapılacak 
Yüksek Hakimler Kurulu üyelikleri seçimlerinde - aday olabilecekleri - ancak - seçici olamayacak
ları - görüşündeyiz. 

Arz edilen nedenlerle, 5 ııci madde hakkında tekriri müzakere sonucu kabul edilen metnin 
Anayasaya uygun olmadığı inancı ile karara muhalif kaldık. 9 Haziran 1972 

Ankara Bursa 
Turhan Kapanh Şeref Kayalar 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . i . 1962 tarihli 
ve 45 sayıh Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun, adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 

maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . -5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayıh Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı «Yüksek Hâkimler ve 
Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşa
ğıda-yazılı olduğu üzene değilş^irilmiştir: 

Yüksek Hâkimler Kurulunun üye sayısı : 

Madde 1. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bu kanun hükümleri gereğince seçilen 11 asıl ve 3 ye
dek üyeden teşekkül eder. 

Kurulun görev ve yetkileri : 

Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
1. Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 
2. Adalet Bakanının bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin 

yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki teklilerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 
3. Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda kanunların veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi içtüzüklerinin veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile 
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açmak. 

4. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Adalet Bakanlığı ile münasebetleri : 

Madde 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunun Adalet Bakanlığı ile münasebetleri bu kanun hü
kümlerine tabidir. 

Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına Başkanlık 
eder ve katıldığı toplantılarda oylamaya katılır. 

Bu maksatla Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun toplantı günü, saati ve yeri ile gün
demi toplantı gününden en az kırksekiz saat önce Adalet Bakanına duyurulur. 

Seçme hakkı : 

Madde 5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeleri
nin de katıldığı, Yargıtay Grenel Kurulunca kendi üyeleri arasından ve üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile, gizli oyla seçilir. 

Üyelerin görev süresi: 

Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler 
yeniden seçilebilir. Üyeler bu görevleri suresince başka bir iş ve görev alamazlar. 

Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının 14 ncü madde gereğince göreve başlamalarına kadar 
eski üyeler görevlerine devam eder. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİ S TONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 saydı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 tarihli 
ve 45 sayıh Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 

maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler ekle ninesine dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
24 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 94, 95, 98 nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşağı
da yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

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

Kurulun görev ve yetkileri : 

Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
1. Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bütün özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 
2. Adalet Bakanının bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin 

yargı çevresinin değiştirilmesi konularındaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 
3. Bu kanunda yazılı diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Madde 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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('Millet Meclisinin kabul ettiği metini 

Üyelerin göreve başlaması : 

Madde 14. — Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerin tamamı belli ol
duktan sonra keyfiyet kendilerine tebliğ olunur. 

Bu üyeler yerlerine seçildikleri üyelerin sürelerinin bittiği tarihte, bu tarih resmî tatil gününe 
rastladığı takdirde tatili takibeden ilk iş günü; görevlerine başlarlar. 

V y elini erin açılması ve seçim işlemleri : 

Madde 22. — Görev süresi bitecek asıl ve yedek üyelikler 5 ay önce, bunun dışında her hangi 
bir sebeple açılan üyelikler en geç bir hafta içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı tarafından 
Yargıtay Birinci Başkanbğına bildirilir. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim gününü tesbit eder ve Yargıtay Başkanları ile üyelerine du
yurur. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim işlemlerini dönemin sona ereceği tarihten 40 gün evvel biti
rilecek şekilde düzenler. 

Seçimlerde, Kurulun asıl ve yedek üyeleri ay m oy pusulasında gösterilerek oy kullanılır. 
Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, bu kanunda yazılı istisnalar dışında Yargıtay Genel Ku

rulunda yapılan diğer seçim işlemlerinde uygulanan usul dairesinde yapılır. 
Seçimlerin sonucu ilgililere duyurulmakla bsraber, Resmî Gazetede ilân olunur. 
Kurul üyelerinin bu görevden istifaları Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun kabulüne 

bağlıdır. Genel Kurul istifayı kabul etmez ve ilgili direnirse Genel Kurulca istifanın kabulü zo
runludur. 

İstifa eden kurul üyesinin ayrılması halinde, Genel Kurulun ve bölümlerim toplanmasının 
mümkün olmıyacağı hallerde, istifa eden üyenin yerine gelecek üyenin göreve başlamasına kadar 
eski üye kuruldaki görevine devam eder, 

Kurul üyeliğinden istifa, Yargıtay üyeliğinden istifayı tasammun etmez. 
Yargıtay Birinci Başkanı Yüksek Hakirler Kurulunda üyelik açıldığını haber alınca ayrılan 

üyenin seçilmiş bulunduğu dönem için yapılan seçimlerde asü ve yedek üyelikler için seçilmiş 
olanlardan sonra en cok oy alanlara sırası ile tebligat 3'aparak kurulda göreve başlamalarını sağ
lar. Şu kadar M, asıl ve yedek üye seçilenlerden sonra en cok oy alanlar, salt çoğunluğu sağlama
mışlarda noksan üyelik için yeniden seçim yapılır, 

Seçildiği dört yıllık dönemi bitirmeden ayrılan kurul üyelerinin yerine gelenler veya seçilen
ler, ayrılan üyenin süresini tamamlar, 

Seçim güreşinin bitimine altı ay veya daha as süre kalması halinde boşalan üyelikler, ancak 
Yüksek Hâkimler Kurulunun karar vermesi halinde doldurulabilir. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz : 

Madde 23. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçilmesi işlemlerine karşı, işlemin yapıldığı gün
den ve seçimin sonucuna karşı da seçilenlerin adlarının Resmî Gazetede yayımlanması tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Yargıtay Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin elinde bulunması mümkün olan delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, an
cak itiraz edenin elinde bulunması mümkün olmıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri göste
rilmiş olanları toplar. Kurul itiraz edenden açıklama veya delil istemek zebunluğunda değildir. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı 10 gün içinde inceliyerek kesin karara bağlar. 
itiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise, kurul belli kimselerin seçimini veya bütün 

seçimi iptale yetkilidir. 
Seçimine itiraz edilen. Başkanlar Kuruluna dâhil bir kimse ise, itirazın incelenmesinde kurula 

katılamaz. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(UT)]*; .Meclisinin kabul ettiği metin) 

Başkanların seçilmesi: 
Madde 26. — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı ve bölüm başkanları üye 

'tamsayısının salt çoğunluğu ile kendi üyeleri arasından, Yüksek Hâkimler Kurulunca seçilir 

Başlımı m görev ve yetkileri : 

Madde 27. — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Genel Kurula Başkanlık etmek, 
2. Genel Kurul ve bölümlerin kararlarını yerine getirmek, 
3. Genel Kurulun kural niteliğini taşıyan kararları, plânları ve bu kanun gereğince yapıla

cak yönetmelikleri ile bölümlerin kararlan arasında uyuşmazlık görür veya bölümlerden birinin 
kararını Anayasanın ve diğer kanunlann hükümlerine aykırı bulursa işi genel kurula götürmek, 

4. Kurulun bütün yönetim işlerini yürütmek, 
5. ihtiyacın yedeklerle giderilemiyeceği hallerde bölümlerin üye eksiğini geçici olarak asıl 

üyelerle tamamlamak, 
6. Müfettişler Kurulu Başkanlığının Genel Kurul ve bölümlerle ilişkilerini düzenlemek, 
7. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Başkan yardımcısı, bu görevlerin yapılmasında Başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona 

vekillik eder. Başkan yardımcısının da engeli halinde, bölüm başkanlarından en yaşlısı başkan
lık görevlerini yerine getirir. 

Bölümler : 

Madde 28. — Yüksek Hâkimler Kurulu üç bölüme ayrılır; bölümler bir başkan ile Yüksek Hâ
kimler Kurulunca üye tatmsayısınım saE çoğunluğu ile seçilen ikişer üyeden meyıdana gteüir. 

Bölüm başkanının engeli halimde kendisine o bölümün en yaşlı asıl üyesi vekillik etler. 

Birinci bölümün görevleri : 

Madde 29. — Birinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Hâkimlik mesleğine kabul etmek, 
2. Hâkimlik mesleğine atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa ayırma işlerini yapmak, 
5. Kadro dağıtmak, 
G. Geçici yetki vermek, 
7. izin ve nöbete ait işleri düzenlemek, 
8. Emeklilik işlerini yapmak, 
9. Meslekten ayrılma işleri hakkında karar ve başka mesleğe geçme isteği üzerine muvafa

kat vermek, 
10. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
11. Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin 

değiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadığına karar vermek, 
12. Genel Kurul tarafından verilecek işleri görmek. 

İkinci holümün görevleri : 

Madde 30. — İkinci bölümün görevleri şuralardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbarları incelemek, 
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Madde 26. — Millet IVIeclisi metninin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Madde 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci bölümün- görevleri : 

Madde 30. — îkinci bölümün görevleri şunlardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikayet ve ihbarları incelemek, 
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2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve gö
revleri icaplarına uymıyan hal ve eylemleri hakkında soruşturma yapılmasına karar vermek, 

3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlendiril
mesini istemek, müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görülmiyen hallerde ihbar ve şikâyetle
rin incelenmesini sağlamak maksadiyle üst dereceli bir hâkim görevlendirmek, 

4. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararlan vermek, 
5. G-enel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek. 

Üçüncü bölümün görevleri : 

Maıdıde 31. — Üçiinıcü bölümiüaı görevleri şunlardır: 
1. İşten el çektirmek, 
2. Hâkimler hakkında kovuşturma izni vermek, 
3. Disiplin cezası vermek, 
4. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar ver

mek, 
5. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
6. G-enel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek. 

Genel Kurul ve genel görevleri : 

Maıdıde 32. — Cteanel Kurul; Başkan, Başkan yardımcısı, bölüm başkanian ve bölümlerin asıl 
üyelerinin katılması ile 11 üyeden meydana gelir. 

Kurulun genel görevleri şunlardır : 
1. Bölümlerin kararlarına karşı kanuna dayanılarak yapılan itirazları inceleyip karara bağ

lamak, 
2. Başkanlıkla bölümler arasında veya bölümlerin kendi aralarında çıkacak uyuşmazlıkları 

çözmek, 
3. Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yönetmelikleri yapmak ve gerektiğinde bunlan değiş

tirmek, 
4. Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve izin verilmesi gibi konuları mesleğin icaplarına 

uygun ve ilgililerin haklarını koruyacak şekilde plânlara bağlamak, 
5. Mesleğe kabul etmek, birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, yükseltmek ve bununla ilgili dü

şünce bildirmek, hâkimleri denetlemek gibi Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren işler
de veya bu işler dolayısiyle hâkimlerin şahıslarım ilgilendiren konulardaki kanunların uygulan
masına yardımcı, kural niteliğinde kararlar vermek, 

6. Yüksek Kâkimlsr Kurulunun görevine giren ve fakat bölümlerin görevleri arasında g-öste-
rilmiyen bir is hakkında hangi bolünüm karar vereceğini veya G-enel Kurul tarafından karar ve
rilmek üzere hazırlık islerini tamamlıyacağmı t^yin etmek, 

7. Bölümlerden birine gelen isler mutat çalınmalar ile karşılanamıyacak kadar olursa, bu işler
den bir kısmını diğer bir bölüme vermek, 

8. Bu kanunda verilen diğer görevleri yapmak. 

Genci Kurulun özel görevleri : 

Madde 33. — Gknel Kurulun özel görevleri, aşağıda yazılı konularda bölümlerin verdikleri 
kararlan, dayanakları ve gerekçeleri ile birlikte inceliyerek onamak yahut 'küsmen veya tamamen 
değiştirerek yeni bir karar vermek veya belli yönlerden işlemin tamamlanması veya incelemenin 
genişletilmesi için ilgili bölüme geri çevirmek : 

1. Hâkimlik mesleğine kabul etmek, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 105) 



— 27 — 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği meitin) 

2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve gö
revleri icaplarına uymayan hal ve eylemleri hakkında soruşturma yapılmasına karar vermek, 

3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlendiril
mesini istemek, 

4. Yukardaki bentlerde yapılı işlemlere ilişkin diğer kararları vermek, 
5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer işleri görmek, 

Madde 3İ. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tvîadds 32, - - Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Hâkimlik mesleğine atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, 
5. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına veya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar ver

mek, 
6. Adalet Bakanının veya ilgili hâkimin bir defa daha incelenmesini talebettiği disiplin ceza

larını inceleyip karar vermek, 
7. Bir mahkeme veya bir kadroyu kaldırmak veya bir mahkemenin yargı çevresini değiştirmek, 
8. Hâkimler hakkında kovuşturma izni vermek. 

işlerin yönetimi ve gizliliği : 

Madde 35. — Genel Kurulun işlerini Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, bölümlerin işlerini 
kendi başkanları yönetir. Bölümlerin vereceği kararlara karşı hazırlık olmak üzere üyeler ara
sında iş bölümü yapılır. 

Gerek Başkanlıkta, gerek bölümlerde hazırlık çalışmalarına yardımcı olarak yeter sayıda tet
kik hâkimi ve başkanlık emrinde bir genel sekreter ile bir kalem, bölümlerin her biri emrinde de 
birer kalem bulunur. Kalemlerde yeteri kadar memur ve hizmetli çalışır. 

Genel Kurulda ve bölümlerde yapılan işlemler ve bunlarla ilgili görüşmeler ve yazılar gizlidir. 
Kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı ile onun uygun gö

receği bölüm başkanlarından birine veya genel sekretere aittir. 
Evrak örneklerinin verilmesi, ilgisine göre Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının veya bölüm 

başkanlarının iznine bağlıdır. 

Yargıtay üyeliğine seçme usulü : 

Madde 38. — Yargıtay üyeliği açıldığımda yeni üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuri
yet Savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar arasımda Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca aşağiBda-
ki maddeler hükümlerime göre seçilir. 

Bir veya birbirini izliyen seçimlerde hâkimlik mesleğimden seçilecek her üç üyeye karşı bir 
üyenin de savcılarla bu meslekilerden sayılanlar arasımdan seçilmesi zorunludur. 

Komisyon kurulması : 

Madde 39. — Yargıtay üyeliği seçiminin hazırlık işlemlerimi yürütmek üzere 5 kişilik (bir komis
yon kurulur. 

Komisyona bölüm başkanlarımdan biri başkanlık eder. Ayrıca her bölümden birer asıl üye ile 
kurulun bir yedek üyesi de komisyona katılır. Gerektiğinde kurulun üye noksanını tamamlamak 
üzere her bölümjden birer de yedek üye tesbit edilir. 

Başkan ve asıl üyelerle yedek üyeler Genel Kurulda ad çekilerek belli edilir. 
Başkanın engeli halimde asıl üyelerden en yaşlısı komisyona başkanlık öder. Asıl üyelerin enge

li halimde noksan, yedek üyelerden tamamlanır. 
Adı çekilen başkan asıl ve yedek üyeler görev sürelerimce komisyona katılırlar. 

Liste düzenlenmesi : 

Madde 40. — Yukardaki madde gereğince kurulan komisyon, Yüksek Hâkimler Kurulu ilgili 
bölümünden ve Adalet Bakanlığından birinci sınıfa ayrılmış olan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve 
bu sınıflardan sayılanlann, adını, soyadını, doğum tarihini, görevini ve görev yerini gösteren 
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Madde 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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listeleri talebeder. Bunları soyadı alfabe sırasına göre düzenliyerek seçim gününden en az bir haf
ta önce kurul asıl ve yedek üyelerine dağıtır. 

Bu listelerde yazılı bulunanların sicil ve gizli sicilileri de, kurul asıl ve yedek üyelerinin ince
lemek üzere talebetmelerinde kendilerine verilecek şekilde komisyon nezdinde hazır bulundurulur. 

Oylama usulü : 

Madde 41. — Yargıtay üyesi; 40 ncı maddeye göre düzenlenen listede adları yazdı olanlar ara
sından Genel Kurulca üye tam sayışımın salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir. 
Birden ziyade üye seçilmesi gereken, hallerde her üye seçimi için ayrı oylama yapılır. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâkimler : 

MadJde 42. — Hâkinılerin denetimi, hakların la inceleme ve soruşturma yapılması Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler eliyle yapılır. 

Bu maksatla Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde Müfettiş Hâkimler Kurulu bulunur. Müfettiş 
Hâkimler Kurulu sürekli olarak atanmış ve Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı ile yeteri kadar 
müfettiş hâkim ve yeteri kadar memur ve hizmetlisi bulunan bir kalemden meydana gelir. 

Müfettiş hâkimliğ^e atanacakların hâkimlik ve savcılık mesleğinin 6 ncı derecesini iktisabetmiş 
olmaları şarttır. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı ile müfettiş hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
ile bu meslekten sayılanlar arasından birinci bölümün teklifi üzerine Yüksek Hâkimler Kurulunca 
atanır. 

Savcıların veya bu mesleklerden sayılanların müfettiş hâkimliğe atanmasında kendilerinin is
tekleri, Adalet Bakanının muvafakatinin alınması; Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanının birinci 
dereceden kadro ve maaşa müstehak bulunan hâkim ve savcılarla bu meslekten sayılanlardan 
atanması zorunludur. 

Müfettiş hâkimliğe atananların bu bizme ilerde geçirecekleri süreler hâkimlik mesleğinde 
geçmiş sayılır; ve her türlü özlük işleri dâhil olmak üzere haklarında Hâkimler Kanununun 
uygulanmasına devam olunur. 

Müfettiş hâkimliğe atananlar hâkimlik, savcılık veya bu meslekten sayılan görevlerde iktisa-
bettikleri kadro ve maaşları ile kurul nezdinde göreve başlarlar ve Hâkimler Kanunu hükümle
ri dairesinde kadro iktisabına ve yükselmeye devam ederler. Bunların hâkimlik veya savcılık 
mesleğine atanmalarında iktisabettikleri hakları saklıdır. 

Müfettiş hâkimler bu görevleri süresince Harcırah Kanununun müfettişlere uygulanan hüküm
leri dair-ösinde yolluk ve gündelik alırlar. 

Müfettiş hâkimlerin 43 ncü madde gereğince inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirilme
leri, ikinci bölümün teklifi üzerine Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanınca, Müfettiş Hâkimler 
Kurulu Başkanından istenir. Denetim görevini vermek ve düzenlemek yetkisi Yüksek Hâkimler 
Genel Kurulunun onayı alınmak şartiyle, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanına aittir. 

Denetim, inceleme ve soruşturma : 

Madde 43. — Hâkimlerin, hâkim yardımcılarının görevleri ile ilgili konuları kanun, tüzük, 
yönetmelik, idari konulara ait tamim ve tavsiyalere uygun olarak ifa edip etmediklerini kontrol, 
bunların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görevleri icap
larına uymıyan hal veya eylemlerini tesbit ve garektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak görevi 
müfettiş hâkimlere aittir. 
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Madde 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci m?,dde3i aynen kabul edilmiştir. 

. D e m t i m , inceleme ve soruşturma • ; • . . . . . . . . 

Madde 43. — Hâkimlerin, hâkim yardımcılarının g-örevleri ile ilg'ili konuları kanun, tüzük, 
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ikinci bölümce müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve şikâ
yetlerin incelenmesini sağlamak maksadiyle en yakın kaza çevresindeki üst dereceli bir hâkimin 
görevlendirilmesi de caizdir. 

Genel denetimin muayyen süreli plânlar dairesinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu plânda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Genel denetini sırasında veya inceleme ve soruşturma esnasında hâMm ve hâkim yardımcıları 
hakkında inceleme veya soruşturma yapılmasını gerektiren yeni Ibir konunun ortaya çıkması ha
linde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet daireleri ile ilgilileri hakkında inceleme ve soruştur
ma yapılmasını gerektiren konulara rastlanması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu ara
cılığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa edeceklerini, denetimin, inceleme ve soruşturmanın 
esasları, nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler Genel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâkimler 
Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri raporlar Mü
fettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca ikinci bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek hal kâ
ğıtları ise, gizli sicillerine konulmak üzere birinci bölüme gönderilir. 

îkinci 'bölüm müfettiş hâkimler tarafından tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu gös
teren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına lüzum 
olup olmadığını takdir eder. 

Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında yapılacak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerektiren 
belli bir sebebi ihtiva etmez, veya gerçek kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa soruştur
maya yer olmadığına karar verilir. 

Ağır cezayı g-erektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. Bu halde durum yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Müffttü halimlerin yetkileri ; 

Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gördükleri kimseleri (lüzumunda) istinabe yolu ile de 
(andla dinler), gerekirse arama yapar, sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve müessese
lerden doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarıda yazılı yetkilerine dayanılarak yapılacak 
bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler yöneltilen soru
lara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

tforuşturmanm sonucu : 

Madde 46. — Görevli müfettiş hâkimin yaptığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak müfet
tiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüksek Hâkimler Kurulunun ikinci bölümünce incelenir. 

Bölüm sonuca varabilmek yönünden soruşturma evrakını eksik bulur veya soruşturmanın ge
rektirdiği tesbit ve incelemede noksan kalan konular bulursa, soruşturmanın genişletilmesini veya 
tamamlanmasını ilgili müfettiş hâkimden ister. Zorunluk halinde genişletilme veya tamamlama iş
lemi başka bir müfettiş hâkim tarafından da yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakını inceleyen bölüm delil durumu ve yükletilen eyle
min niteliğine göre ceza veya disiplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanaatine varırsa 
dosyanın görevli üçüncü bölüme gönderilmesine, aksi halde dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verir, 

€. Senatosu (S. Sayısı : 105) 



— 33 — 

(Anayasa ve Adalet Konıisyoımıum kabul ettiği nıotiıı) 

yönetmelik, idarî konulara ait tamim ve tavsiyelere uygun olarak ifa edip etmediklerini kontrol, 
bunların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçları, sıfat ve görevleri icap
larına uymayan hal veya eylemlerini tespit ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak görevi 
müfettiş hâkimlere aittir. 

Genel denetimin muayyen süreli plânlar dairesinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu plânda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Genel denetim sırasında veya inceleme ve soruşturma esnasında hâkim ve hâkim yardımcıları 
hakkında inceleme veya soruşturma yapılmasını gerektiren yeni bir konunun ortaya çıkması ha
linde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet daireleri ile ilgilileri hakkında inceleme ve soruşturma 
yapılmasını gerektiren konulara rastlanması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Kurulu aracılığı 
ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa edeceklerini, denetimin, inceleme ve soruşturmanın 
esasları, nasıl yapılacağı Yüksek Hâkimler Genel Kurulunun uygun göreceği Müfettiş Hâkimler 
Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda müfettiş hâkimlerin tanzim edecekleri raporlar Mü
fettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığınca ikinci bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek hal kâ
ğıtları ise, gizli sicillerine konulmak üzere birinci bölüme gönderilir. 

ikinci bölüm müfettiş hâkimler tarafından tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu 
gösteren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâkim yardımcısı hakkında soruşturma yapılmasına lü
zum olup olmadığını takdir eder. 

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

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. Bu halde durum yetkili merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

Müfettiş hâkimlerin yetkileri : 

Madde 45. — Müfettiş hâkimler lüzum gördükleri kimseleri (lüzumunda istinabe yolu ile de) 
andla dinler, gerekirse arama yapar, sübut delillerini, gereken bilgileri bütün daire ve müessese
lerden doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce yukarda yazılı yetkilerine dayanılarak yapılacak 
bütün işlemlerde, Devlet organları ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler yöneltilen soru
lara hemen karşılık vermek ve istekleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. 

Soruşturmanın sonucu : 

Madde 46. — Görevli müfettiş hâkimin yaptığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak müfet
tiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüksek Hâkimler Kurlunun ikinci bölümünce incelenir. 

Bölüm sonuca varabilmek yönünden soruşturma evrakını eksik bulur veya soruşturmanın 
gerektirdiği tespit ve incelemede noksan kalan konular bulursa, soruşturmanın genişletilmesini veya 
tamamlanmasını ilgili müfettiş hâkimden ister. Zorunluluk halinde genişletilme veya tamamlama 
işlemi başka bir müfettiş hâkim tarafından da yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakını inceleyen bölüm delil durumu ve yükletilen ey
lemin niteliğine göre ceza veya disiplin yönünden bir işlem yapılması gerektiği kanaatine varırsa 
dosyanın görevli üçüncü bölüme gönderilmesine, aksi halde dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verir. 
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(Millet Meclislimi kabul ettiği metin) 

Suç teşkil eden bir eylemden dolayı yapılacak ceza kovuşturması, sonuç alınıncaya kadar, 
disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, ceza kovuşturmasının sonucunun bek
lenmesinin kararlaştırılmış olması halinde de, sonuç, disiplin cezası uygulanmasında bölümün tak
dir hakkını kullanmasına etki etmez, 

İtiraz : 

Madde 50. — 1. Disiplin cezalarına karşı Genel Kurula itiraz edilebilir, süresi içinde itiraz 
edilmiyen bölüm kararları kesindir. 

2. îkinci bölümce 46 ncı madde gereğince evrakın işlemden kaldırılmasına dair verilen karar
lara muttali olan Adalet Bakanı ile Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı, gerekli görürse, bu karar
lara karşı bir ay içinde G-eııel Kurula itiraz e deb lirler. 

3. İtirazın dilekçe ile ileri sürülmesi ve dilekçede itirazın dayandığı bütün maddi ve hukukî 
sebeplerin gayet açık ve eksiksiz olarak ayrı ayrı gösterilmesi ve itiraz edenin elinde bulunan 
belgelerin asıl veya tasdikli örneklerinin dilekçeye eklenmesi ve elinde bulunmryanlarm nere
de olduklarının açık ve kesin şekilde dilekçede belirtilmesi şarttır. 

4. Genel Kurula vâki itirazın reddi suretiyle kesinleşen disiplin ve meslekten çıkarma ceza
sına ilişkin kararların bir defa daha incelenmesi tebliğinden itibaren bir ay içinde Adalet Baka
nı veya ilgili hâkim tarafından Genel Kuruldan istenebilir. 

5. Kurul, açıklama istemek ve eksikleri tamamlatmak zorunda değildir. 
İtiraz evrak üzerinde incelenir. 

Duruşma : 

Madde 51. — Yüksek Hâkimler Kurulunun i'gilı bölümünden verilen; bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz olmadığı haMand.aki kararın 33 ncü madde gere
ğince Genel Kurul tarafından incelenmesinden önce, bölüm kararı, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur 

Hâkim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölüm -kararına karşı savunmasını bir dilek
çe ile yapar, yukarıki maddenin 3 ve 5 nci fıkraları hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde talebeliği veya Genel Kurul tarafından lüzum gö
rüldüğü takdirde inceleme, duruşma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada raportörlük görevini, 
disiplin işlemine karar veren bölümün başkanı veya uygun göreceği o bölüm üyeleriniden biri 
yapar. 

Savunma vekâletnameyi haiz bir avukat marifeti ile de yaptırılabilir. İlgili hâkim veya vekili 
duruşmadan önce soruşturma dosyasını tetkik edebilirler. 

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

Tebligata rağmen ilgili hâkim veya vekili her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmezse, 
inceleme evrak üzerinde yapılabilir. 

İşten el çektirme : 

Madde 53. — Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından, hakkında soruşturma yapılmasına karar ve
rilen hâkim veya halcim yardımcısının görevinde devamını soruşturmanın selâmetine yahut yargı 
erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, geçici bir tedbir olarak işten el çek
tirilir, veya; soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka kaza çevresinde 
görevlendirilmesine karar verilebilir. 
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Suç teşkil eden bir eylemden dolayı yapılacak ceza kovuşturması sonuç alınıncaya kadar, di
siplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, ceza kovuşturmasının sonucunun bek
lenmesinin kararlaştırılmış olması halinde de, sonuç, disiplin cezası uygulanmasında bölümün 
takdir hakkını kullanmasına etki etmez. 

Madde 50. — Millet Meclisi Metninin 50 nci maddesi avr. :n kabul edilmiştir. 

Duruşma : 

Madde 51. — Yüksek Hâkimler Kurulunun ilgili bölümünden verilen; bir hâkimin meslek
ten çıkarılması veya meslekte kalmasının caiz olmadığı hakkındaki kararın 33 ncü madde gere
ğince Genel Kurul tarafından incelenmesinden önce, bölüm kararı, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanlığı tarafından ilgili hâkime tebliğ olunur. 

Hâkim tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bölüm kararma karşı savunmasını bir dilek
çe ile yapar, yulkarıki maddenin 3 ve 5 nci fıkraları hükümleri bu halde de uygulanır. 

Hâkim savunmasına ilişkin dilekçesinde talebettiği veya Genel Kurul tarafından lüzum gö
rüldüğü taktirde inceleme, duruşma icrası suretiyle yapılır. Duruşmada Raportörlük görevim, 
disiplin işlemine karar veren bölümün başkanı veya uygun göreceği o bölüm üyelerinden biri 
yapar. 

Savunma vekâletnameyi haiz bir avukat ile de yaptırılabilir. İlgili hâkim veya vekili duruş
madan önce soruşturma dosyasını tetkik edebilirler. 

Duruşmaya raportörün izahatı ile başlanır. Raportörün duruşmadan önce raporunu tanzim 
ve imza ederek dosyaya koymuş olması şarttır. Bundan sonra ilgili veya vekili savunmalarını ya
parlar. Son söz savunmanındır. 

Tebligata rağmen ilgili hâkim veya vekili her ne sebeple olursa olsun duruşmaya gelmezse, 
inceleme evrakı üzerinde yapılabilir. 

Madde 53. —- Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yüksek Hâkimler Kurulu görevlilerine uııgıdanacedc Jıilkdmler : 

Madde 55. — Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkan, üye ve yedek üyeleri Yargıtay hâkimle
rine ilişkin hükümlere, genel sekreter ve tetkik hâkimleri ile müfettiş hâkimleri ise diğer hâkim
ler hakkındaki hükümlere tabidirler. 

Genel Sekreter re tetkik hâkinderinin atanması n bunlarla müfettiş lıâkimkr hakkında düzen
lenecek yükselme raporlun : 

Madde 58. — Genel sekreter ve tetkik hâkimleri, Yüksek Hâkimler Genel Kurulu tarafından 
hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar arasından Yüksek Hâkimler Kurulu Başkaınının 
teklifi üzerine müktesep hakları olan kadro ve naaşları ile atanırlar. 

Şu kadarki, genel sekreterliğe atanabilmek için en az (3), tetkik hâkimliğine atanabilmek için 
en az (3) ncı derecelerin iktisabedilmiş olması şarttır. 

Tetlrik hâkimlerinin görev yerlerini Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı belli eder. 
Genel Sekreter ve tetkik hâkimlerinin hakimlik veya savcılık mesleklerinde bir göreve atanma

ları halinde, Yüksek Hâkimler Kurulundaki görevlerinde kaşanmış oldukları haklar göz önün
de tutulur. 

Bunların yükselmelerinde, kurulda en as 6 ay çalışmış olmaları kaydı ile Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanının veya bulunmadığı takdirde bu görevi fiilen ifa eden vekilinin yükselme devre
sinde düzenliyeceği rapor göz önünde tutulur. 

Müfettiş hâkimlerin yükselme devresinde düzenlenecek raporlarını Müfettiş Hâkimler Kurulu 
Başkanı tanzim eder. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 59. — Yüksek Hâkimler Kurulu memur v; hizmetlilerinin önlük işlerini yürütmek üzere 
başkan yardımcısının başkanlığında yedek üyeler arasından ad çekme ile ayrılacak bir yedek üye 
ve genel sekreterin .katılması ile bir yönetim kurulu kurulur, Bu kurulun vereceği disiplin cezala
rına karsı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının başkanlı
ğında bölüm başkanları iîe asıl üyeler arasından ad çekme île ayrılacak bir üyeden teşekkül ede
cek üst kurula itiraz edilebilir. 

Bu kurullar üye tamsayılarının salt çoğunluğu.ile karar verirler. 
Ad çekmeler genel kurul önünde yapılır ve bir tutanakla tes-bit edilir. Adı çekilen üye görev 

süresince kurula katılır. 
Başkan yardımcısının engeli veya kurul başkanına vekâlet etmesi hallerinde, yönetim kurulu 

başkanlığını bölüm başkanlarından en yaşlısı yapar. Bu takdirde üst kurula o bölümün en yaşlı 
üyesi katılır. 

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

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

Kurul mensuplarının aylıkları : 

Madde 61. — Bu kanun gereğince Yüksek Hâkimler Kuruluna 'seçilen asıl ve yedek üyelerin 
kemdi kadroları ile ilgileri kesilmez, eski aylıklan ile sair ödeneklerinin bu kadrolardan yapılma
sına devam olunur. 
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(Anayasa ve Adalet Korniş yontımın kabul ettiği metini) 

Madde 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Mili' ; Meclisinin kaimi ettiği metin) 

Kendi kadro ve maaşları ile atanmış bulunan müfettiş hâkimlerin, genel sekreterin ve tetkik 
hâkimlerindin -aylıkları ve isair ödemeleri ise merkeze alınan1 bu kadrolarından yapılır. 

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

Genel Kurula başvurma : 

Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen itirazı kabil kararlara karşı 
63 noü maddenin 1 ve 3 noü bentlerimde yazılı ilgililerim, kararın kendilerinle tebliğinden itiba
ren bir ay içinde genel kurula itiraz hakları vardır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı konularda, ilgili (bölümlerden 
teklif aleyhine verilecek kararlara 'karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde ge
nel kurula itiraz edebilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı yukardaki fıkralar gereğince yapılan başvurma üzerine iti
raz edilen karara katılmış olmıyan üyelerden birini raportör seçer ve itirazı genel kurul günde
mine alır. 

Genel kurulun itiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdiği kararlar kesindir. Hiçbir se
bep ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi genel kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilek
çeler genel kurula bildirilmeden başkan tarafından reddolunur. 

İşe bakmaktan yasaldık, çekilme ve ret: 

Madde 65. — Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı ile bölüm başkanları asıl 
ve yedek üyeleri, tetkik hâkimleri, soruşturma için görevlendirilen müfettiş hâkimler aşağıdaki 
hallerde karara katılmaktan inceleme ve soruşturma yapmaktan ve her hangi bir sekilide işe bak
maktan yasaklıdırlar. 

1. iş kendisi ile ilgili ise, 
2. ilgilimin, evlilik bağı kalmasa bile kan veya kocası, nesepten veya sebepten usul veya 

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

3. ilgilinin vekilliğini, vasiliğini veya kayyımlığını yapmış veya aynı işte tanık olarak din
lenmiş, bilirkişilik, hâkimlik veya Cumhuriyet Savcılığı yapmış veyahut daha önce işin incelen
mesi veya soruşturulması ile görevlendirilmiş ise, 

4. ilgili ile aralarında bakılanı işe esas olan olaydan önce açılmış bir dâva varsa, 
Birinci fıkrada yazılı kimseler, ilgili ile aralarındaki bir düşmanlık ve genel olarak tarafsız

lıklarından şüpheyi gerektiren önemli bir sebep bulunması halinde, işi görmekten kendalüderiİDi-
den çekilebilecekleri gibi, ilgili tarafından reddolunabilirler. Reddin inceleme başlamadan veya 
ret sebebi daha socıra meydana gelmiş ise öğrenilmesinden başlıyarak 15 gün içinde ve her halde 
karar verilmeden önce yapılması lâzımdır. Ret isteği, reddi istenilen kurul başkanı, başkan yar
dımcısı için genel kurul; bölüm başkanları, üyeler ve tetkik hâkimleri için bağlı bulunduğu bö
lümlerce kendileri katılmaksızın; müfettiş hâkimler için de ikinci bölümce karara bağlanır. 

•Genel kurul veya bölümlerin toplanmasına engel olacak sayıda başkan ve üyenin reddine ül'iş-
kin istekler dinlenmez. 

Ret isteği üzerine bölümlerin verdiği kararlara esasla birlikte 64 ncü madde gereğince itiraz 
olunabilir. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metan) 

Genel Kurula başvurma : 
Madde 64. — Yüksek Hâkimler Kurulu bölümlerinden verilen itirazı kabil kararlara karşı 

63 ncü maddenin 1 ve 3 ncü bentlerinde yazılı ilgililerin, kararın, kendilerine tebliğinden itiba
ren bir ay içinde genel kurula itiraz hakları vardır. 

Adalet Bakanı ayrıca 2 nci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı konularda, ilgili bölümlerden 
teklif aleyhine verilecek kararlara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde 
genel kurula itiraz edebilir. 

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

Genel Kurulun itiraz üzerine veya doğrudan doğruya verdiği kararlar kesindir. Hiçbir se
bep ve şekilde bu kararların yeniden incelenmesi genel kuruldan istenemez. Bu yoldaki dilek
çeler genel kurula bildirilmeden başkan tarafın lan reddolunur. 

Madde 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Giderler : 

Madde 67. — Yüksek 'Hâkimler Kurulu ve üyelerinin seçimleri ile ilgili her türlü giderler 
Adalet 'Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. 

Yüksek Savcılar Kurulu : 

Madde 69. — Yüksek Savcılar Kurulu; Adalet Bakamının başkanlığında Cumhuriyet Başsav
cısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yödek üye üe Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı ve özlük işleri Genel Müdüründen kurulur. 

Adalet Bakanı bulunmadığı zaman kurula Cumhuriyet Başsavcısı (başkanhk eder. Cumhuriyet 
Başsavcısuniin da engeli halimde en yaşlı Yargıtay üyesi kurulun başkanlık görevini af a eder. 

Yedek üyeler kurulun Yargıtaya mensup üyelerinin yokluğunda toplantı yeter sayısının, sağ
lanmasını teaninen bunların yerine kurula katılırlar. 

Bakanlık Müsteşarı ile özlük İşleri Genel Müdürü bulunmadığı zaman kendilerine vekatet et
mekte olanlar kurula katılır. 

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

Yüksek Savcılar Kurulu Adalet Bakanlığı binasında toplanır ve Kurulun kalem işleri Adalet Ba
kanlığınca yürütülür. 

Üyelerin seçilmesi : 

Madde 70. — Yüksek Savcılar Kuruluna katılacak üç asıl ve ika yedek üye, Yargıtay Geza 
Daireleri Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli 
oyla seçilir. 

Birinci fıkra gereğince seçilen asıl ve yedek üyelerden görev süresi bitecek olanlar 5 ay önıce; 
bunun dışında her hangii Ibir sebeple açılan üyelikler açıldığı tarihten en geç bir haffoa içinde 
Adalet Bakanı tarafından Yargıtay Birinci Başkanlığına bildirilir. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim grününü te^bit eder ve Yargıtay Ceza Genel Kuruluna dahil 
başkan ve üyelere duyurur. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim işlemlerinidönemin sona ereceği tarihten 40 gün evvel biti
recek şekilde düzenler. 

Seçimlerde, Yüksek Savcılar Kuruluna seçilecek asıfl ve yedek üyeler aynı oy puslasımjda gös
terilmek suretiyle oy kullanılır. 

Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, bu kanunda yazılı istisnalar dışında Yargıtay Genel 
Kurulunda yapılan diğer seçim işlemlerinde uygulanan usul dairesinde yapılır. 

Seçimlerin sonucu ilgililere duyurulmakla beraber, Resmî Gazetede ilân olunur. 

Yüksek Savcılar Kurulunun Yargıtay Ceza Genel Kurulundan seçilen asıl ve yedek üyelerinin 
bu görevlerinden istifaları, Yüksek Savcılar Kurulunun kabulüne bağlıdır. Genel Kurul istifayı 
kabul etmez ve ilgili direnirse, istifanın kabulü zorunludur. 

istifa &den kurul üyesinin ayrılması halinde, Genel Kurulun toplanmasının mümkün okuya
cağı hallerde, istifa eden üyenin yerine gelecek üyenin göreve başlamasına kadar, eski üye kurul
daki görevine devam eder. 

Kurul üyeliğinden istifa Yargıtay üyeliğinden istifayı tazammun etmez. 
Yargıtay Birinci Başkanı, Yüksek Savcılar Kurulunda üyelik açıldığını haber alınca, ayrılan 

üyenin seçilmiş bulunduğu dönem için yapılan seçimlerde asıl ve yedek üyelikler için seçilmiş 
olanlardan sonra en çok oy alanlara sırası ile tebligat yaparak kurulda g'öreve başlamalarını sağ-
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(Anayasa r e Adalet Korniş roıııınım kabul ettiği metlin) 

Madde 67. — Millet Meclisinin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 69 .— Millet Meclisi metininin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet, Meclisinin kabul etliği metin"! 

lar. Şu kadar ki asıl ve yedek üye seçilenlerden sonra en çok oy alanlar, salt çoğunluğu sağlama-
mışlarsa noksan üyelik için yeniden seçim yapılır. 

Seçildiği 4 yıllık dönemi bitirmeden ayrılan kurul üyelerinin yerine gelenler veya seçilenler; 
ayrılan üyenin süresini tamamlar. 

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

Seçim işlemlerine ve seçim sonucuna itiniz : 

Madde 71. — Yüksek !SavcıL,i- Kuruluna üye seçilmesi işlemlerine karşı, işlemin yapıldığı 
g'ünden (ve seçim isonuouna karşı da seçileııilerm adlarının. 'Resmî Gazetede yayınlandığı tarühten 
itibaren 15 gün içinde Yargıtay Başkanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin, elinde 'bulunması imümkün olan delilleri îdilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, 
ancak itiraz edenin elinde bulunması imümkün olmıyan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gös
terilmiş olanları toplar. Kurul itiraz edenden açıklama veya delil İstemek zoranluluğunda de
ğildir. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı 10 gün içinde kesin (karara bağlar. 
itiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise, kurul belli kimselerini ıseçiımni veya bütün 

seçimi iptale yetkilidir. 
Seçimine itiraz edilen Başkanlar Kuruluna dâhil ibir kiimse ise, itirazın incelenmesinde kurala 

katılamaz. 

Yui;stl; Stti'ı/iar Kurulunun r/örev'eri : 

Madde 73. — Yüksek Savcılar Kurulu, Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcı yardımcı
ları ve Cumhuriyet savcı yardımcılarının bütün. Özlük isleri, disiplin cezaları ve meslekten çıka
rılmaları ile ilgili olarak hizmetin veya ilgililerin durumu icabı kurul tarafından verilmiş İlke ka
rarları da göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca getirilecek konularda gerekli kararları ve
rir. 

Savcılık mesleğine kabul etmek, savcılık mesleğine atamak, nakil, geçici yetki vermek, her tür
lü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak, kadro dağıtmak, savcılık mesleğinde kal
manın caiz olmadığına karar vermek, savcı, Cumhuriyet başsavcı yardımcısı ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları hakkında disiplin cezası vermek, gerektiğinde işten el çektirmek dışında kalan özlük 
haklarına ait işler ve işlemler Adalet Bakanlığınca yerine getirilir. Ancak ilgililerin bu tasarruflara 
ait itiraz ve taleplerinde kesin karar vermek yetkisi Yüksek Savcılar Kuruluna aittir. 

Adalet Bakanlığının yukardaki fıkra gereğince ifa edeceği hizmetler sebebiyle uygulanmak 
üzere tesbitini istiyeceği prensip kararları ile savcılık mesleği ile ilgili konularda mütalâa vermek 
yetkisi de Yüksek Savcılar Kuruluna aittir. 

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

Ancak, disiplin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili kararların bir defa daha incelenmesini 
Adalet Bakanı kendisine bildirildiği ve hakkında karar verilen ilgili de kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içinde istiyebilir. 

Tophntiı re liUi't.ir t/tit r .stn/ılurt : 

Madde 74. — Yüksek Savcılar Kurulu üye tara sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya 
katılanların çoğunluğu ile karar verir, Ancak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konuların 
incelenip karara bağlanmasında Yüksek Savcılar Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile topla-
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(Anayasa ve Adalet •Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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nır ve üye tam saysımm çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı 
tarafın oyu esas tutulur. 

ilgililer 73 ncü maddenin son bendinde gösterilen kararların bir defa daha incelenmesini iste
dikleri takdirde, bu kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı taleplerini 
Adalet Bakanlığı aracılığı ile gönderirler. 

Kurulun bütün kararları Adalet Bakanlığınca yerine getirilir. 

I 'ıj(julanacak- İt ilk ü mlcr : 

Madde 75. — Yüksek Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcıları ive Cumhuriyet Savcı yardım
cıları Ihakkmda bu kanunun hâkimlere dair olan, mesleğe kabule, kararlara itiraza, duruşma icra
sına, durumun takdirine, işe bakmaktan yasaldık, çekilme ve radde ilişimi hükümlerkıi uygular. 

Yüksek Savcılar Kurulu, bu kanunla verilen görevlerini yerine getirirken kurulun çalışma 
usullerini ve uygulayacağı ilkeleri, alacağı kararlarla belli 'eder. Bu kararlardan kurulun gerek
li gördükleri Resmî Gazetede yayınlanır. 

Cumhuriyet Sai'cıhğı mesleğine alama re nakil : 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları. Cumhuriyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcılarının Yargıtay üyeliğine seçilerek atanmaları dışında kalan atama ve nakil işlemleri, 
Yüksek Savcılar Kurulunca alınacak karar gereğince Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşka
nının ortak kararnamesiyle yapılır. 

Yüksek Savcılar Kurulu atama ve nakillerde uygulanacak objektif esasları kapsıyan bir ata
ma ve nakil yönetmeliği düzenler. Resmî Gazetede yayınlanacak bu yönetmelik, hizmetin gerek
tirdiği hallerde değiştirilebilir. Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü ilgililerin taleple
rini, sicilleri ve tesbit edilmiş sair hallerini hizmetin icap ve ihtiyacı ile birlikte inceliyerek kanu
na, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlıyacağı kararname taslağını Yüksek Savcı
lar Kuruluna tevdi eder. 

Yüksek Savcılar Kurulu en geç 15 A*ün içinde incelediği kararname taslağını aynen veya ge
rekli gördüğü değişiklikleri yaparak kabul ettiği takdirde, bu hususu bir kararla belirtir ve ka
rarname taslağı ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderir. 

Ancak 15 günlük süre içinde hiçbir işlem yapılmaz ve bir karar verilmez ise, kararname tas
lağı kabul edilmiş sayılır. 

Yukardaki işlemler sonunda kesin hale gelen kararname taslağını Adalet Bakanlığı ortak ka
rarname şeklinde tanzim ederek yüksek tasdike sunar. 

Geçici yetki : 

Madde 89. — Yüksek Savcılar Kurulunun karanın alarak, Cumhuriyet Savcılarını, Cumhuriyet 
Savcı Yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarını, hizmetin icabı olarak sürekli görev 
yerlerinin dışındaki bir yargı çevresinde geçici olarak görevlendirmeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kurulun hemen toplanması mümkün olmadığı takdirde, 
hizmetin aksamaması için Adalet Bakanlığı kadro durumu müsait bulunan bir yargı çevresindeki 
ilgiliyi, o kaza çevresinde görev ifa etmeli üzere geçici yetkili kılabilir. Bu takdirde en kısa süre 
içerisinde işlemin onanmasını Yüksek Savcılar Kurulundan ister. Bu şekilde geçici yetkili olarak 
görev ifa eden ilgilinin Yüksek Savcılar Kurulunca değiştirilmesi halinde Kurulun yetkili kılacağı 
ilgilinin gidip göreve başlamasına kadar önceki yetkilinin yapmış olduğu işlemler geçerli sayılır. 

Kendi yargı çevrelerinin dışına geçici yetkili olarak gönderilenler, o yerde dört aydan fazla 
çalıştırılamazlar. Ancak görevi başında bulunmıyan Cumhuriyet Savcısı veya Savcı Yardımcısının 
uzun sürecek bir hastalığı söz konusu ise bu süre uzatılabilir. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

Madde 77, — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(•Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Birinci fıkrada yazılı olanların gerektiğinde Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendiril
mesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca Kurulun kararı olmaksızın yapılır. Ve bunlar hak
kında üçüncü fıkrada yazılı süre hükmü uygulanmaz. 

Adaylık : 

Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde adaylığa kabul etmek hâkim ve savcılık meslekle
rinin yardımcılık sınıflarına atanmalarına kadar geçen süre içinde yetiştirilmek, haklarında di
siplin cezası uygulamak, adaylığa son vermek ve sair özlük işlerini yürütmek Adalet Bakanlığına 
aittir. 

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, adaylık devresinde görülen istidatları ve teşkilâtın 
hâkim ve savcı ihtiyacı göz önünde tutularak hâkimlik ve savcılık mesleklerinden hangisine alına
cakları Adalet Bakanlığınca tesbit olunur. 

ikinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edilenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek suretiy
le tesbit olunur. Bunlardan hâkimlik mesleğine ayrılanların ad çekmeleri ve atanmaları Yüksek 
Hâkimler Kurulunca yapılır. Savcılık mesleğine ayrılanlar ise Adalet Bakanlığınca ad çektirme
den sonra Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak kararı ile atanırlar. 

Bakanlık hizmetlerine edama : 

Madde 94. — Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar, hizmet icaplarına göre Adalet 
Bakanı tarafından Bakanlık hizmetlerine atanabilirler. 

Şu kadar ki, Bakanlık hizmetine atanmada ilgilinin muvafakati ve hâkimlik meslekinde olan
lar hakkında ayrıca Yüksek Hâkimler Kurulunun kabulü şarttır. 

92 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 
Hâkimlik ve savcılık mesleklerinden Bakanlık hizmetlerine alınanlar Hâkimler Kanunu hüküm

leri dairesinde iktisabettikleri kadro ve maaşları ile bu görevlere gelirler ve bu görevlerde geçir
dikleri süreler savcılık mesleğinde geçmiş sayılır. 

Bakanl'k hizmetlerindin JI âlimlik veya Savcıhk meleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinden Bakanlık hizmetlerine almanlar, Adalet Ba
kanının veya kendilerinin istekleri üzerine Yüksek Hâkimler Kurulunca hâkimlik mesleği içinde 
veya 77 nci madde gereğince savcılık mesleğinde bir göreve, Bakanlık hizmetlerinde iktisabettik
leri haklar nazara alınmak suretiyle atanabilirler. 

Savcılık mesleğine ait cetvelin değiştirilmesi : 

Madde 98. — 884 sayılı Kanunla değişik 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci maddesine 
ilişkin (2) sayılı cetvelin birinci sınıf savcılık bölümünden (Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı), 
(Cumhuriyet İkinci Başsavcılığı) unvanları çıkarılmış yerine Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardım
cılığı unvanı eklenmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu eski üyelerinin görev süresi : 

Geçici Madde 2. — Bu kanun hükümleri dairesinde seçilerek teşekkül edecek olan Yüksek 
Hâkimler Kurulunun göreve başlamasına kadar Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üyeleri gö
revlerine devam ederler. 
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(Anayasa ve Adalet K'ouı is y onunun kabul ettiği metin) 

Madde 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Millet Meclisi metninin ö-eçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kesinleşmiş işlere ait evrakın devri : 

Geçici Madde 7. — Bu kanunla yeniden kurulan Yüksek Savcılar Kurulunun göreve başladığı 
tarihte Hâkimler Kanunu ile bu kanunun eski hükümleri dairesinde Yüksek Savcılar Kurulu bö
lümleri ile genel kurulun görevlerine giren ve henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup 
da, kesinleşmemiş bulunan işler, bu kanun hükümleri dairesinde yetkili kurul tarafından incele
nerek karara bağlanır. 

Müfettiş hâkimlerin göreve başladığı bildirilinceye kadar, üst dereceli hâkimler tarafından 
yürütülmekte olan soruşturmaya dair işlemlere devam olunur. 

MADDE 3. — 24.5.1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22.4.1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 54, 57, 62, 72, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86,87,88,97, 99 ncu maddeleri ile geçici 1, 3 ve 
4 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 4. — Her yıl alınacak aday miktarı kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça 
tespit edilir 

Taliplerden yazılı sınav ve mülakatta başarı gösterenler başarı derecelerine göre sıraya ko
nulup boşalan adaylık kadrolarına bu sıra gereğince Adalet Bakanı tarafından atanırlar. 

Doktora yapanlar yazılı sınavdan ayrık tutularak sadece mülakata tâbi olurlar. 
Adalet Bakanlığına karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar hakkındayukarıki fıkralar 

hükümleri uygulanmaz. 
Sınavların ve mülakatın ne şekilde yapılacağı ve sınav ve mülakat kurullarının teşekkülü 

bir yönetmelikle tesbit edilir. 

MADDE 5. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 nci maddeleri aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 79. — Hâkimlik mesleğinin her sınıf ve derecesinde bulunanlarla bu meslekten sayı
lan görevlerde olanlar bu kanundaki hükümler dışında : 

1. — Azlolunamaz, 
2. — Yaş haddi veya maluliyet hali dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamaz, 
3. — Kadronun daraltılması veya kaldırılmasısebeplerine müstenit olsa bile maaş ve ödenekle

rinden yoksun kılınamazlar, 
4. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bütün kaza çevrelerinin, bölgelerini, derecelerini, sair nitelik

lerini önceden tesbit ederek ilgililerin her bölgede münavebe ile belli sürelerle hizmet etmeleri
nin esaslarını hazırlayacağı Atama ve Nakil Planında gösterir ve bu esaslar dairesinde uygula
ma yapar. 

Madde 80. — Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalan hâkime 
açık bulunan yahut ilk açılacak olan aylık ve derecesine eşit en az bulunduğu yer derecesinde bir 
mahal hâkimliği teklif olunur. 

Hâkim birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. Üçüncü teklifi kabul etmezse istifa etmiş sayılır. 

MADDE 6. — 24 . 5 . 1967 tarih ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununa aşağıda yazılı geçici mad
deler eklenmiştir : 
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(Anayasa ve Adalet Kondsyoııunun kabul ettiği metin) 

Geçici Madde 7. — Millet Meclisi metninin Geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununa aşağıda yazılı geçici mad
deler eklenmiştir : 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yüksek Savcılar Kurulu ve bölümlerinin görev süresi : 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanun hükümleri dairesinde seçilerek teşekkül edecek olan Yük
sek Savcılar Kurulunun göreve başlamasına kadar Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve bölümleri 
ve bunlara mensubolanlar görevlerine devam ederler. 

Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu seçimleri : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunda tesbit edilen esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkülünü sağlıyacak ilk seçim işlemleri; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 nci madde gereğince Yargıtay üyesi ol
muş bulunan Yargıtay Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının çalı
şacakları daireler önceden belirtilmiş olmak şartıyle, engeç 30 gün içinde yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu üye seçim işlemlerinin bu ilk kuruluş 
döneminde birlikte yapılması caizdir. Ancak her iki kurulun oylama işlemleri tesbit edilerek 
ayrı ayn günlerde yapılır. 

Kuruluşla ilgili ilk seçimler sebebiyle, seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz vâki olduğu tak
dirde itirazların sonucu beklenmeksizin üyeler görevlerine başlatılırlar. İtirazların sonucu de
ğişiklik gerektirdiği takdirde, deği'şecek üyelerin kurulda yapmış oldukları işlemler ve katıldık
ları kararlar geçerli sayılır. 

Raportörlerin unvanlarının değinmesi : 

GEÇİCİ MADDE 11. — Halen Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli bulunan raportörlerin un
vanları, yeniden atanmalarına lüzum olmaksızın tetkik hâkimi olarak değiştirilmiştir. 

Yargıtay üyesi olanların kıdemi : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ile eklenmiş bulunan Geçici 15 nci madde hükmü gereğince Yargıtay üyesi olan Cumhuriyet İkin
ci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının Yargıtay üyeliğindeki kıdemlerinin başlangıç 
tarihi, kendilerinin Cumhuriyet İkinci Başsavcılığında veya Yargıtay Cumhuriyet savcılığında ilk 
defa göreve başladıkları tarihtir. 

Yönetmelik ve plan hazırlanması : 

GEÇİCİ MADDE 13. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 4 ncü maddesinde bahsedilen yönet
melik ile 79 ncu maddesinde yazılı atama ve nakil planının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, en geç 6 ay içinde çıkarılmasına kadar, bu konularda eski hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur. 

Adalet Bakanına yetki verilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 14. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesine bir geçici madde eklenmesine dair 30 . 7 . 1970 tarihli ve 1320 sayılı Kanun hüküm
lerini, bu kanunun yürürlükten kalkacağı tarihten itibaren ila yıl süre ile uygulamaya Adalet 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Anayasa ve Adalet Komis yoıvmıım kabul ettiği metlin) 

Geçici Madde 9. — Millet Meclisi metninin Geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu secinden : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunda tespit edilen esaslar dairesinde Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun teşekkülünü sağlayacak ilk seçim işlemleri; Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasına 1488 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 nci madde gereğince Yargıtay üyesi ol
muş bulunan Yargıtay Cumhuriyet ikinci Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarının çalı
şacakları daireler önceden belirtilmiş olmak şartıyle, en geç 30 gün içinde yapılır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu üye seçim işlemlerinin bu ilk kuruluş 
döneminde birlikte yapılması caizdir. Ancak her iki kurulun oylama işlemleri tesbit edilerek 
ayrı ayrı günlerde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin Geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi metninin Geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi metninin Geçici 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi metninin Geçici 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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