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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanı İsmail Arar, Tabiî Üye Meh
met Özgüneş'in geçen Birleşimde, Amerika Bir
leşik Devletlerinde bir mecmuada neşredileni 
yanlış Türkiye haritası ve, 

Ticaret Bakanı Naim Talû'dia, Manisa Üye
si Oral Karaosmanoğlu'nun, geçen Birleşimde 
Ege Bölgesi, tütün, pamuk ve üzüm üreticileri-
nıiın bâzı âcil sorunları ve alınması gereken ted
birler konularında yapmış oldukları konuşma
lara, cevap veren birer demeçte buluındular. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ueuzalîn (6/10) nu-
marailı sözlü sorusuna altı ay içinde cevap ve- j 
iri'lnıedi^ine dair °'ündem dışı demecine Millî t 
Eğitim Bakanı •Sabahattin Özbek cevap verdi. | 

Erzurum Üyesi O. Edip Somunoğlu, hacı 
'adaylarının sağlık raporu almalarına dair veri
len ikaıraır ve, 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'da TRT'nin 
Ibâzı yıkıcı, ahlâk bozucu propagandalara pro»g-
ı-amında yer vermesi konul arında, gündem dışı 
•birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 
Ali Rıza Uzuner'e, Sağlık ve Sosyal Yardım 
©akanı Kemal D emir'in; 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'ya, Gümrük 
ve Tekel Balkanı Haydar Özalp'in ve, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, Ulaştırma 

Bakanı Rıfıkı Danışman'ın vekillik etmelerinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine, sunuldu. 

Zonguldak Üyesi A'hmıet Demir Yüce'ye 20 
gün izin verilmesine dair ye, 

Şili Senatosu ve Millî Kongresi Başkanları
nım, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden kurulu bir heyetin Şili'ye davetlerine 
icabet okunmasının uygun görüldüğüne dair 
Müşterek Başkanlık Divanı kararı hakkındaki 
Başkanlık ıtezkereleri kabul olundu. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığımın, ko
misyonlarının Başkanlık Divanı s'eçimine ve, 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının, Trabzon 
Üyesi Ali Şafcir Ağanioğlu'num partilerine katıl
dığına dair tezkereleri ile, 

Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, Sosyal İşler 
Komisyonu; 

Konya Üyesi Sedat Çumralı'nm, Anayasa ve 
Adalet Konıisyonu ve, 

Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in de, Gençlik 
ve Spor Komisyonu üyeliklerinden çekildikle
rinle dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Anayasa ve. Adalet Komisyonunda açık 
kınan üyeliğe, gösterilen aday seçildi, 

bu-
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
anasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, 
'bu anlaşmanın kapsamına giren' maddelerin 
'gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan esas 
ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanun tasarısının görü
şülmesi tamamlanarak, maddeleri ika bul olun
du ve tümünün gelecek birleşimde açık oya su
nulacağı bildirildi. 

30 . 11 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'tc 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,58'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm, gecekondu önlenmesi için alınan -ted
bir ve her türlü harcamalara dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/85) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, 1968 yılından 1972 yılıma kadar Kars 
İli ve ilçelerinde yapılan veteriner işleri ve yine 
Kars'a ait bâzı sorulara dair, yazılı soıru öraer-
g".:-i. Tır-rm Bakanlığına gönde rilimıişıt ir. (7/86) 

II—IGELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 

Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki 6594 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Mil

let Meclisince .kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 2/712; C. Senatosu 2/33) (Millî Eğitimi ve 
Bütçe ve Plân komisyonlaırma) (Müddet 10'ar 
gün) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma iSaati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili 'Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Üyesi Hcnndi Özer'in, emekli 

dul, yetim ve Devlet memurlarının anlıklarının 

birikmiş farklarının ödenmesine dair gündem 

dışı demeci. 

— 219 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi Özer; emekli, dul ve ye
tim aylıklarının birikmiş farklarının ödenmesi 
yolunda Hükümetin dikkatini çekmek üzere, 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 
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Kısa olması ricasıyle, buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Emekli, dul ve yetimlerle Devlet memurla

rının birikmiş olan maaş farklarının ödenmesi 
hususunda, Hükümetin dikaktiııi çekmek üzere, 
huzurunuzda çok kısa bir maruzatta bulunaca
ğım. 

Kabul edilmiş bulunan 1101 ve 1425 sayılı 
kanunlar muvacehesinde, 657 sayılı Personel 
Kanununa intibakı sağlamak üzere, eski ve 
yemi emekliler v e memurlar arasındaki dengeyi 
sağlamak esas alınmıştır. Bunun için hazır
lıklarının yapılması hususunda Hükümete me
hil verilmiştir. Bunun biran evvel yapılması 
için de, 1101 sayılı Kanunun geçici 5 ııci 
maddesine göre, çalışma dışı saatlerde de per
sonel görevlendirilmek suretiyle, fazla çalı
şanların bu ücretlerinin de yine emekli, dul 
ve yetimlerin aylık ve ödenekleri bölümünden 
ödenmesi emredilmiştir. Bu da yapılmıştır. Bu
gün Emekli Sandığı bütün intibakları tespit 
etmiş, dosyaların üzerine mavi kartonlar üze
rinde emekli, dul ve yetimlerin ne alacağını 
tam mânasıyle hazırlamış, Bakanlar Kurulunun 
emrini beklemektedir. 

Memurların aylığı konusunda «Bütçede 
tahsisat yoktur» gerekçesi ileri sürülmüştür. 
Bu gerekçe, belki bu bakımdan muteber sayı
labilir; ama emekli, dul ve yetim demek; ken
di paralarını kendilerine ait bir kasada sak
layan kimseler demektir. Bu kasanın anahtarı, 
yediemin olarak kabul edilen Emekli Sandı-
ğmdaki sosyal güvenlik kurumudur. Bir Kim
senin kendi kasasından alacağı parayı başka 
bir kuruldan veya makamdan sormasına ve bu 
kadar uzun süre beklemesine her halde lüzum 
olmasa gerektir. 

Eğer sosyal Devlet, kendi bütçesine Emekli 
Sandığını kaynak alarak fakir fukara derece
sine gelmiş birçok emekli, dul ve yetimlerin 
parasını bu kasada hapsedecekse, sosyal Dev
let olmak görevini, niteliğini kaybetmiş demek
tir. 

Şu halde Hükümet, Bakanlar, Kurulu, der
hal kararını vei'sin ve birçok müteaddit işlem
lere de Emekli Sandığını mecbur bırakmadan, 
bit* çırpıda bunların ödenip, tasfiyesi ciheti
ne gidilmesini sağlasın,. 

30 . 11 . 1972 O : 1 

Muhterem arkadaşlar, ikinci husus da; Per
sonel Kanununda yapılan intibaksızlıkların 
düzeltilmesini ümitle beklemekteyiz. Halen 
sızlanan birçok küçük memurun şikâyetlerini 
hepimiz duymuş bulunmaktayız. Halihazırda 
müktesep hak haline getirdikleri derece ve ka
deme aylıkları üzerinde de emekli keseneği 
ödedikleri halde, bu memurlar emekliye ay
rıldıkları zaman, bir derece aşağısından emekli 
edilmek suretiyle mağdur ve perişan duruma 
sokulmak istenilmektedir. Maliye Bakanlığı
nın genelgesi bu yoldadır. Bu, sosyal hukuk 
kaidelerine de, sosyal Devlet olmak ilkesine 
de aykırıdır. Mademki, müktesep hakkının üze
rinde emekli keseneği ödüyor, o halde emekli 
aylığı da buna göre ödenmek mecburiyetinde
dir. Mademki bunun üzerinden emekli aylığı 
bağlamayacaksın; neden bu fazla maaş üzerin
den emekli keseneği alıyor da, emekliye ay
rıldığı zaman onu bir derece aşağıdan emekli 
ediyorsunuz?.. Bu olamaz. Bunun düzeltil
mesi hususunda Hükümetin bilhassa titiz dav
ranmasını istirham ediyorum. 

Bugün yine gazetelerde okuyoruz : Deniyor 
ki, «Bâzı teknik personelin almış olduğu ikra
miyeler tekrar geri alınacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, şu halde bundan son
ra memur olsun, emekli olsun parayı ve ik
ramiyeyi alırken, «Acaba bu bizim midir?» diye 
bir endişenin içine girecektir. Nitekim, o 
küçük memurlara da bir sefer böyle ödeme ya
pılmış, buna göre kendileri biraz kanatlanarak 
ihtiyaçlarını temin etmek için sağa sola borç 
etmek zorunda kalmışlar; günün birinde «Sen 
bunu fazladan aldın» diye tekrar elinden geri 
çekip almışlardır ki, bu, tamamen huzur
suzluk ve Devlete karşı güvensizlik yaratır. 
Şu halde Devlet, huzursuzluğun en başında 
kendi tutumunu görmek mecburiyetindedir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

2. — Kars Üyesi Sim Aialaıfın, İstanbul'da 
yapılacak Yayın Kongresinden vazgeçilmesi ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Oumhurivet Senatosu Kars 
Üyesi Sayın Sırrı Ata!ay İstanbul'da yapıla
cak Yayın Kongresinden vazgeçilmesi hakkın
da gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurunuz Sayın At alay. 

220 — 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başk.ın, 
sayın üyeler; 

Tazını yıllar önce, sanırım çoğumuz daha 
lise öğrencisi iken Türkiye'de ilk Yayın Kong
resi toplanmış idi. Bu Kongrenin sonuçların
dan ülkemiz; sanat, kültür, bilim ve sosyal 
hayat yönünden büyük yararlar sağlamış idi. 

Birbuçuk yıl önce Kongrenin Türkiye'de 
toplanması teşebbüsü yapıldı, hazırlıkları ileri 
safhaya geldi ve fakat Hükümet işin son ânın
da Kongrenin İstanbul'da toplanmasından 
vazgeçti. 

Büyük, başarılar temin etmesiyle övünen 
ve ona tanıklık eden Hükümet, Yayın Kong
resinin İstanbul'da yapılmasını göze alamadı. 

Konuşmam çok uzun oldu saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına (fiden Dışişleri 
Bahanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Me
len'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/208) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim edivorum : 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, . Başbakan Ferid \Fe-
len'in vekillik etmesinin, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su-
.nulur. 

4. — M araş Üyesi Hilmi Soydan'ın, Cumhu
riyet Halk Partisinden çekildiğine dair öner
gesi. (i/73) 

BAŞKAN — Biı* önerge var, takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Bari isinden istifa etti
ğimi. saygılarımla arz ederim. 

Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, 
bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer edan esas 
ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Büt-
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/571; C Senatosu: 1/109) (S. Sayısı: 148) 
(1) 

BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesi geçen 
Birleşim bitmişti. Şimdi kanun tasarısının açık 
oylamasına geçiyorum. Küre dolaştırılsın. 

2. — Fçokların kanun dışı yollarla ele geçi
rilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarih
li La Hay e Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı 16 . 11 . 1972 
tarihli 4 ncü Birleşim tutanağının sonuna ekli-
dir* 

bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarından 5'er üye edin
medi suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/657; C. Senatosu 1/111) (S. Sayı
sı : 152) (1) 

BAŞKAN 
ram : 

Bir takrir var, takdim edivo-

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin Birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 152 sıra sayılı kanun tasarı
sı, Sivil Hava servislerinin emniyet içinde faa
liyette bulunmalarını tehdit ve dünya milletleri
nin sivil havacılığa olan güvenini sarsan bir ma
hiyet kazanması üzerine; bu tür eylemlerin te
kerrürüne mâni olmak gayesiyle getirilmiştir. 

(1) 152 S. 
sonuna eklidir. 

Sandı basmayazı tutanağın 

— 221 
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Bundan böyle mezkûr tasarının önemi dikka
te alınarak gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederini. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Mustafa Tığlı 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 152 sı
ra sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 

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

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerlerini al
sınlar. 

Raporunun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kaıbul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Uçakların kanundışı yollarla tele geçirilmesinin 
önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La Ha-
ye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Uçakların Kanundışı yollarla 
ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 
1970 tarihli La Ha ye Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinincle 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Cebe, buyurunuz. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başka
nım, kanun tasarısının bağlısında hata var. 

BAŞKAN — Müsaade edin bitireyim, kesin 
oylama yapılmadan evvel zatıâlinizi dinleye
yim efendim. 

' Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Sayın Cebe, buyurunuz. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başka

nım, bu tâbir öteden beri birçok kanun metin
lerinin başlığında kullanılıyor. «Kanun dışı» de
niliyor. Kanun içi ele geçirme sanki bahis konu
su imiş gibi bir mânaya geliyor bu. Bu tâbiri 
değiştirme zarureti vardır. Yani kanun içi de ele 
geçirilebilir mi bu uçak? 

BAŞKAN — Tabiî, geçirilir efendim. 
Bu. hukukî bir mevzudur. Üzerinde uzun 

boylu münakaşa edilmesi gerekir. Burada kısa 
bir zaman içerisinde halli mümkün değildir bu 
söylediğiniz hususun. Evet, kanuniçi yollarla 
da ele geçirilebilir; yani satın alma ile, devirle... 

TURGUT CEBE (Ankara) — Hayır Sayın 
Başkanım. Buradaki kasıt, «Ele geçirme» tabi
ri. gayrimeşru olarak sahip kılmak veyahut ka
çırma mânasına geliyor. Ele geçirmenin mânası 
bu. «Sahip olma» tâbiri başka, «Ele geçirme» tâ
biri başka. Birisinde meşruluk, birisinde gayri-
meşruluk var. 

BAŞKAN — Evet bu sözleriniz zapta gir
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edil
miştir. 

Açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

3. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Közleşmesinin uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosycd 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon-
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lan raporları (M. Meclisi 1/632; C. Senatosu 
1/110) (S. Sayısı : 153) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ilişik 153 sıra sayılı kanun 
tasarısının, Cumhuriyet Senatosundaki görüş
me süresinin bitimine az bir zaman kalmış bu
lunmaktadır. Bu nedenle mezkûr tasarının gün
demde mevcut bütün işlere takdimen ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Başkan V. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 153 sı
ra sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesini hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenle;-... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı 
hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 

Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı 51 nci Genel Konferansı tarafından 28 Ha
ziran 1967 tarihinde kabul edilen «Tek işçinin 
taşıyabileceği yükün en. çok ağırlığı» na dair 

(1) 153 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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127 sayılı Sözleşmenin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

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

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

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

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın. 

4. — 1112 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; 
('. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun ilgili maddelerinin Anaya
sanın ilgili hükümlerine uyar hale getirilmesi
ni öngören hüviyetini ve işbu Kanunun günü
müzün şartlarına uygun bir düzenlenmeye bi
ran evvel kavuşturulmasını temin için tasarının 
gündemde mevcut bütün işlere takdimen ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

(1) 154 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemde bulunan 154 sıra 
sayılı kanun tasarısının her işe takdimen görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar... Komisyon burada, Hükümet burada ; ka
nun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Özden ve Sa
yın Atalay söz istemişlerdir. Başka söz isteyen 
sayın üye .. 

DOĞAN BARUTÇTOÖLU (Manisa) —Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup idarecileriniz burada mı 
efendimi. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kendileri Yöne
tim Kurulu Üyesi zaten. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ki, ben bunu usu] 
ittihaz etmişimdir. 

DOĞAN BARüTOrOĞLK (Manisa) — Ben 
de üyeyim efendim. 

BAŞKAN — Hayır, Grup Başkanvekili var 
mı burada efendim:.. 

ADİL ALTAY (Sivas) — Sekreteri olarak 
ben varım. 

BAŞKAN — Yönetim Kurulu kae kişidir? Üç 
kişi var burada, ekseriyet değilsiniz. 

Mevcut Grup İdare Heyeti üyelerinin ittifa
kı var demektir. 

Sayın Baruteuoğlu, benim bu hususta tatbi
katım var. Ekseriyet olmadıkça veya grubun 
yetkili bir üyesi, yani grup başkanvekili olma
dıkça söz vermedim bundan evvelki tatbikatım
da. Onun için beni müşkül vaziyette bırakma
yın. 

DOĞAN BARUTOUOĞLU (Manisa) — Sizi 
müşkül vaziyette bırakmamak için kişisel ola
rak da konuşmam mümkün. Zannederim ki ko
nuşmacı arayacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Baruteuoğlu, daha evvel 
sayın Millî Birlik Grubundan bir üye grup adı
na söz istemişti, yetkili kimse olmadığı için ve
remedim. İki kişi vardı; ekseriyet değillerdi, yi

ne veremedim. Bu tatbikat varken, şimdi size ay
rı bir tatbikat yapmam mümkün değil, kusura 
bakmayın. Kişisel olarak konuşmanız mümkün. 
Grup başkanvekillerinden bir arkadaşınız varsa 
mesele yok. 

DOĞAN BARUTOUOĞLU (Manisa) — Yet
kili Grup Başkanvekilimiz yukarıda görevli 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfedin, bir kâğıt getirsinler, 
size söz vereyim. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Sayın Baruteuoğlu, sizi sıraya aldım efen
dim. 

Sayın Özden, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 

Adliyenin değil, bütün Türkiye'nin ilgisini 
çeken Ceza Muhakemeleri Ksulü Kanununun 
tadili, hiç şüpbesiz ki çok önemli konulardan 
birisidir. Adalet Bakanlığı, benim kanaatimce 
alelacele bir değiştin yapmak istemiş ve kendi
since âcil bulduğu bâzı tadil hususlarını Millet 
Meclisinden geçirerek Yüksek Senatoya intikal 
ettirmiştir. 

Komisyon raporunda bu değişikliklerin, 
memleketimizin değişen şart ve ihtiyaçlarına ce
vap verilmesi maksadıyle yapıldığı yazılıdır. 
2R Şubat 1328 tarihli maddei müzeyyele hükmü 
bakî kalmak üzere 5 Recep 1296 tarihli LTsulü 
Muhakematı Cezaiye Kanunu muvakkati ve ze
yilleri 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu ile kaldırılmış idi. 

İşte, 35 seneden beri uygulamadan doğan bu 
aksaklıkları gidermek maksadıyle bu tasarı üze
rinde şimdi mütalâalarımızı söyleyeceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım. Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunda, adalet ve teminat mües
seseleri ihlâl edilmeksizin, davaların süratli ola
rak görülmesi ve sonuçlandırılması için gere
ken değişikliklerin yapıldığı kanaatine varıldığı 
tebellür ettirilmiştir. 

Ancak, naçiz fikrimce bu tasarı ne adaleti, 
ne de teminatı tahakkuk ettirir mahiyette gö
zükmektedir. 35 seneden beri uygulamadan do
ğan aksaklıklar sadece ve sadece bu tadilin için
de değildir; daha bir çok aksaklıklar vardır. 
Yalnız, bu kürsüde gönül ferahlığıyle ifade ede-
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yim ki, çok sevdiğim arkadaşımız Alpaslan: 
«Bu tasarıyı şimdilik getiriyoruz, daha önemli 
tadiller üzerinde duracağız ve onları da pek ya
kında getireceğiz» buyurdular. Bundan dolayı 
biraz ferahlık duyuyorum. Bununla beraber, 
şimdiden mütalâamı ifade etmeden geçemeyece
ğimi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda en önemli 
bulduğum noktaları söylemeden evvel bir neb
ze lisan hususuna değinmek isterim. Meselâ 29 
ucu maddede, «Gecikmesi caiz olmayan» denil
miş. Pekâlâ, «Gecikmesinde sakınca bulunan» 
denebilirdi. Galiba bu tasarıyı yazanlar da bi
zim gibi eskilerden olacak ki, sayın Yıldız gibi 
yeni kelimelerle ünsiyctleri yok; fakat çok eski
lere gidilmesinde de fayda olacağını asla tah
min etmiyorum. 

70 nci maddede de, «Eey vermekle mükel
lef» denilmiş. «Oy vermekle yükümlü» denile
bilirdi. 

Sonra 238 nci maddede «Sübut vasıtalarının 
iradedilmesi» denmiş. Şu «irad» kelimesi beni 
de aşıyor kıymetli arkadaşlarım. Benden çok 
eskidir bu. Şimdi hiç kullanmıyoruz. 

Yine aynı maddede «Sübut vasıtalarının ira
dı» deniliyor. Bu da çok eskidendi. Yani ben 
1928'de İstanbul Adliyesine girdim, o tarihlerde 
bile pek kullanılmıyordu. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Biz kulla
nıyorduk. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Siz galiba 
benden eskisiniz, onun için kullanıyorsunuz. 

Esasen hukukta «Sübut vasıtası» diye bir 
şey yoktur. Hiç olmazsa «Delillerin ikâmesi» 
denilmeli idi. 

253 ncü maddede de «Muhakeme şartının 
gerçekleşmeyeceği» ibaresi; 258 nci maddeye ek
lenen fıkrada da «Müdafiye» kelimesi kullanıl
mıştır. Galiba «Müdafi olana yapılır» diye bir 
ifade icabederdi. Burada çok tenafür var. 

Kıymetli arkadaşlarım, pek önemli olma
makla beraber, bu bir kaç noktaya değindikten 
sonra esaslı bir kaç noktayı yüksek huzurunuza 
getirmek isterim. 

Arkadaşlar, bugünkü Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda üç soruşturma kısmı vardır; 
Biri jandarmanın, polisin, Cumhuriyet Savcı
sının yaptığı hazırlık tahkikatı, hazırlık soruş
turması ; 

İkincisi, sorgu hâkimlerinin yaptığı ilk so
ruşturma safhası; 

Üçüncüsü de, sulh ceza mahkemelerinde, as
liye ceza mahkemelerinde, ağır ceza ve diğer ce
za mahkemelerinde yapılan son tahkikat soruş
turması. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bu 
soruşturmalar ayrı kısımlarda mütalâa edilmek
tedir. İkinci kısımdaki sorgu hâkimlerinin yap
tığı ilk tahkikat soruşturmasına bugünkü dev
rin ihtiyaçlarına göre akıl erdirmek biraz güç
tür. 

Adalet Bakanlığı, hiç şüphesiz eski düşünce
lere hürmet etmekle beraber, (Ben de bunlara 
hürmet ediyorum.) bu müessesenin muhafaza
sında öteden beri ısrarlıdır. Müesseseye uzun 
boylu darbeler vurulmuştur. Meselâ ilk defa 
1930 mu, yoksa 1931 mi hatırlayamıyorum,) Al
man Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan alı
nan bu adapte Kanun içinde iki tane sorgu hâ
kimliği vardır. Bunlardan biri tahkikat hâkimi, 
biri karar hâkimidir. Arkadaşlar, hiç bir zaman 
«Karar hâkimi» diye bir hâkim Adalet Bakan
lığınca tayin edilmemiştir. Sorgu hâkimi; hem 
tahkikat hâkimi, hem karar hâkimi idi. Baktı
lar ki çok saçma bir şey; bir adam evvelâ tah
kikat hâkimi sıfatıyle tahkikatın açılmasına ka
rar veriyor, sonra da karar hâkimi sıfatıyle ka
lıp değiştirerek, o tahkikatı bir karara bağlıyor. 
Böyle bir şey olmaz dediler; karar hâkimliği 
müessesesini kaldırdılar; ama sorgu hâkimliği 
müessesesi kalkmadı. 

Sorgu nasıl olacak?.. Hazırlık tahkikatı ya
pılır; iddianame ile mahkemeye verileceğine, 
talepname ile sorgu hâkimliğine verilir. Hangi
si verilir?.. Evvelce bir kıstas yoktu; ister ağır 
cezayı müstelzim suç olsun, isterse bunun ha
ricinde asliye mahkemesine taallûk eden bir 
suç olsun, hepsi verilebilirdi. Sonradan dendi 
ki; «Asliye mahkemesine taallûk eden suçlar
da, sorguya uğramadan iddianame ile Cumhuri
yet Savcısı dava açabilir.» Bir kere müessese 
buradan yarı yarıya bölündü; ama iş bitmedi, 
bu Kanunla da birtakım darbeler vuruluyor 
müesseseye. 

Öteden beri ilk tahkikatın zarureti kabul 
edilmiştir ve bunun hukukçular tarafından ce
za hukukunun bir tekâmülü olarak dikkat naza
ra alındığı da ileri sürülmüştür. Teori şudur: 
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Suçsuz kimselerin sanık sıfatı ile açık olan du
ruşmalara çıkarılmaması, delillerin toplanılma
sı, muhakemelerin işlerin azaltılması gibi mü
him sebeplerden dolayı sorgu hâkimliği müesse
sesinin kabulü zarurî bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şahsın açık du
ruşmaya çıkarılmaması ve bir şahıs hakkında 
gizli tahkikat yapılmış olması bugünkü devrin 
düşünceleri arasında değildir. Cİarp medeniyeti
ni, demokratik usulleri kabul eden devletler, 
her türlü tahkikatın alenî olmasını behemahal 
istemektedirler ve suçlunun tahkikatına vekili
nin de müdahalesini öngörmektedirler. 

Bu teori çok evvel ikame edilmiş olmakla 
beraber, maalesef bugün de kuvvetini muhafa
za ettiği, görülmektedir. Bizim Adalet Bakanlı
ğı da bu teoriye hürmetkar kalmıştır. 

Arkadaşlarım, bu tasarıda Ek 1 nci madde 
var. Maddenin 1 ve 2 nci bendlerinde beyan 
edilen çok Önemli suçlardan dolayı «Mahal» ve 
«Zaman» kayıtlarına bakılmaksızın 305 sayılı 
Kanuna göre soruşturma ve kovuşturma yapı
lacağı ve ilk soruşturmanın yapılmayacağı ke
sin olarak yazılıdır. 

Şimdi ne oluyor?.. Bunlar çok önemli suç; 
ama çok önemli suç nedir; bunu da eczacıların 
ortaya koymaları lâzımdır. Devletin bütünlüğü
nü kaldırmak, rejimi ortadan kaldırmak, komü
nizmi getirmek vesaire gibi suçlar çok önemli te
lâkki edilmekte; fakat büyük dalavereler çevi
renlerin, büyük hırsızlıklar yapanların ve Dev
let malını yağma edenlerin suçları önemli suç 
telâkki edilmemektedir. Bence, asıl önemli olan 
suç onlardır. Cemiyeti kemiren, içinden yıkan 
mahveden suçlar bunlardır. Onlar da bir iddia
nameyle, suç ağır cezayı müstelzim ahvalden ol
duğu takdirde, ağır ceza mahkemesine yahut 
da asliye mahkemesine verilebilir. 

İşte, şimdi sayın Bakanlık hem sorgu hâkim
liği müessesesini kabul ediyor, onun bütünlüğü
nü muhafaza etmeye çalışıyor; hem de çok 
önemli suçlarda meseleyi sorguya uğratmıyor. 
Ne yapıyor? Hemen ağır ceza mahkemesine tak
dim ediyor. Arkadaşlar, bunu da intakı hak ka
bilinden, bu müessesenin artık yaşayamayacağı
nı kabul ettiğinin bir ifadesi olarak kabul et
mek' gerekiyor. 

Yine 171 nci maddede «Hazırlık soruştur
ması 158 neti maddeye göre yapılmış ise ilk so

ruşturma, hazırlık soruşturmasının noksanı
nı tamamlama suretiyle yapılır» denildiğine 
göre, artık sorgu hâkimliği müessesesinin hik
meti vücudu kalmıyor. Yani hazırlık soruştur
ması savcı tarafından bütün delilleriyle zapte-
dilmiş, tespit edilmiş, bilirkişilerin tetkikatı-
na arz edilmiş, hiç bir şey kalmamış; bir iki 
şahit kalmışsa sorgu hâkimi ancak o bir iki 
şahidi dinleyip hemen evrakı mahkemeye ver
mekle mükelleftir diyor. Böyle kabul ediyor. 
Peki, böyle kabul ediyorsanız niçin mahkeme
ye vermiyorsunuz da, iki şahit için sorguya ve
riyorsunuz? Bunu anlamak pek kabil değildir. 
Eğer ceza işlerinde süratin getirilmesi arzula
nıyorsa, bu ancak sorgu hâkimliği müessesesi
nin kaldırılma siyi e mümkün olabilir kanaatini 
taşıyorum. 

Sorgu hâkimlerimin yaptığı tekmil muamele
ler, son tahkikatta tekrarlanmaktadır arkadaş
lar. Şahitler dinlenmişse tekrar dinlenir, eh
livukuf dinleniyorsa tekrar ehlivukuf çağırılır, 
mahallinde keşif yapılmışsa tekrar . mahalline 
gidilir; yani son tahkikat fuzuli bir tahkikat. 
Buna ne lüzum var? Savcı tahkikatını yap
mış, evrakı mahkemeye göndermiş; niye bir 
daha. sorgu hâkimliğinden geçiriyorsunuz?... 
Bizim zamanımızda; bundan 30 - 35 sene evvel 
bunlar icabediyordu. Bilgi azdı, sorgu hâ
kimlerinin durumu iyi değildi; bunlar icap 
ederdi. Fakat şimdi öy}a değil, Şimdi Adalet 
Bakanlığında kürsüde oturan Müstantik Mek
tebinden mezun kimse kalmamıştır. O zaman 
öyle idi; ama şimdi yok. Kalmadı artık bun
lar. Binaenaleyh, zaman mademki tagayyür 
etti, bu ahkâmın da değişmesi lâzımdır. De
lillerin derhal muhafazası düşünülüyorsa; ki 
teorinin içinde bu var, o takdirde Cumhuriyet 
savcılarına daha fazla yetki verilirdi. Kaldı 
ki tasarının diğer bir maddesine göre, Cumhu
riyet savcılarına hazırlık soruşturmasında de
lillerin toplanması bakımından geniş yetkiler 
verilmiştir. Bu 158 neti maddede tevkiften 
gayri savcılara büyük salâhiyet verildiği ya
zılmaktadır. 

503 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun tatbi
katı, esasen sorgu hâkimliği müessesesini fii
len kaldırmış bulunmaktadır. Bir meşhut suç. 
meselesi ortaya geldi mi, bir zabıt varakası 
tutmaya, hattâ ifade almaya bile hacet yok. 
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«Suç şudur, suçlular şudur, müştekisi şudur, 
şahitleri de şunlardır» diye zabıt varakası yap
tı om, müddeiumumi gider orada hemen hazır
lık tahkikatı yapar; doğrudan doğruya mah
kemeye verirler. 

Allah rahmet eylesin, Saraçoğlu'nun bizim 
memleketimize getirdiği en mükemmel kanun
lardan birisinin bu olduğuna 'kaniim. İlik tat
bikatçısı olarak ifade edeyim ki, bu kanun 
cidden bâzı mühim konulan halletmiştir, bu
gün de halletmektedir; ama maalesef yine tek
rar ifade edeyim ki, bu kanundan sıyrılabil-
mek için birtakım gayrimeşru yollara gidildiği 
de görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, mühim bir mesele 
sorgu hâkimlerinin delilleri takdiri meselesi
dir. 

Bir çok sorgu hâkiminin kararını size geti
rebilir ve bu kürsüden okuyabilirim. «Filhaki
ka şöyledir, şu şahitler şöyle diyor, böyle di
yor; ama delillerin takdiri mahkemeye ait ol
makla son tahkikatın açılmasına karar verdim» 
der. Nedir bu; hâkim bu mu şimdi? Buyurun 
haydi söyleyin bana, hâkim midir? Delilleri 
takdir etmez, hazırlık tahkikatnndaki işleri 
tekrar eder, «Takdiri mahkemeye aittir» der, 
evrakı mahkemeye verir. Arkadaşlar, biraz 
mantık olmalı. Ya bu adamlara bir takdir hak
kı veriniz, yahut bu müesseseyi kaldırınız. 
Şimdiki kanunda vakıa bunu yaşatmak için 
var; ama yine böyle olmayacak, yine «Takdir 
hakkı mahkemeye aittir», diye verecek... Ben 
o kanaatteyim. 

Şimdi, tasarıda işlenmiş olan cürmün öne
mi ve şümulü, delillerin korunması ve top
lanmasının; nihayet hâkimin işe el koyarak 
gizli bir tahkikat yapılmasının gerektiği haller
de vereceği kararlara bağlı kaldığı ileri sürülü
yor. Neden gizli tahkikat?.. Gidersiniz sorgu 
hâkimine, dersiniz ki ; «Bu arkadaşın tahkikatı 
ne oldu?»» «Efendim, ilk tahkikat gizlidir, 
bir şey söyleyemeyiz.» derler. MİT midir bu 
yani? MİT Dairesi midir? Niçin gizli olsun? 
Hattâ raporları müdafilere verme hakkı bile 
vardır; onu dahi almak mümkün olmaz. Bu 
devir geçmiştir arkadaşlar, bu müessese öl
müştür ve bunu tekrar diriltmekte hiç bir fay
da yoktur. Zannederim bunun üzerinde çok 
fazla durdum, özür dilerim. 
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Muhterem arkadaşlar, mahkemeler tahliye 
kararı verirler. Sorgu için giden maznunu 
serbest bırakırlar. Savcı, «İtiraz edeceğim» 
der, maznunun eline derhal kelepçe vurulur, 
tekrar jandarmaya veya polise teslim edilir. 
Böyle çok vakalar olmuştur. Hattâ 'mahkeme, 
«Mevkufun tahliyesine karar verdim» der, çı
kar adam dışarı, tekrar kelepçelenir, tekrar 
Sağmalcı!ar'a gider veya taşradaki hapishane
sine gider; üç - dört saat sonra arkasından tah
liye müzekkeresi gelir, adamı tahliye ederler. 
Bu, çirkindir arkadaşlar. Bir adama mahke
me huzurunda, «Sen beraet ettin, tahliye edi
yorum» dendi mi; hiç bir kuvvet onun bileğine 
artık kelepçe vuramaz, vurmamalı. Efendim, 
işte o adam mı idi, değil mi idi; tahkikat ya
pacağız, sonra evrakına kayıt düşüreceğiz; iş
te bir kere gitsin, girişi çıksın da, çıkışı son
ra olur... Hayır efendim; infaz savcısı vardır 
aşağıda; infaz savcısına gider, elinde tahliye 
tezkeresi vardır,; savcı da serbest bırakır, bit
ti. Ne diye tekrar adam elinde kelepçe ile gi
decek?.. «Nereye gidiyorsun?» diye sorulun
ca ; «Beraet ettim» diyor; ama kelepçeli bu 
adam. 

Demek, hâkimin hükmünün bir saniye dahi 
icrasından geri bırakılmayacağı meydanda iken, 
tutulur o icra saatlerce infaz olunmaz... Adalet 
Bakanlığının bu mesele üzerinde titizce duraca
ğına inanıyorum. Bu hususta maddelere bir ber
raklık getirilirse her halde faydalı olur. 

Muhterem arkadaşlar, bir başka konu; 29 
neu maddenin tadili konusudur. 

Evvelce bir hâkim bir davaya bakmaktan 
istinkâf ederse, hiç bir şekil ve surette istin-
kâf eden o hâkime, bu 'dâvaya bak diye kimse 
emir veremezdi. Şimdi durum değişmiş. Öyle 
anlıyorum yanlış anlamadımsa, Belki de yan
lış anladım, bilmiyorum. 

Benim anladığıma göre, davaya bakacak, 
reddi tetkik edecek hâkim, istinkâfı da tetkik 
edip, yerinde olup olmadığına karar verecek... 
Yani üst hâkim yahut mücavirdeki hâkim tet
kik edecek; «Bu istinkâfınız doğru değildir, so
nuna kadar bu davaya bakacaksınız» diyecek... 
Olur mu bu? Olmaz. Niçin olmaz? İllâki zor
la kürsüde oturan hâkime «Hak tevzi et, seni 
icbar ediyorum» denmemek lâzımgelir. Bu 
nereden çıktı 1. Bu bir yerden çıktı arkadaş-
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lar. Bu, İstanbul'dan çıktı. İstanbul'da bir 
hadise oldu. 

Ben hâkimler hakkında bu kürsüden bir şey 
söylemek istemiyorum. Yanlış bir hâdise, yan
lış bir tatbikat bütün bir istiııkâf müessesesi
nin yüzgeri dönmesini mi ic ab ettirecektir? Ol
maz. Hâikim, «Ben bu davaya şu sebepten ve
ya şu nedenle bakamıyacağım» dedi mi, bitti 
artık; akan sular durmalı. O dava alınıp, baş
ka bir hâkime verilmeli. Ama efendim, İs
tanbul'da öyle bir dava işi oldu ki, hiç. bir hâ
kini bu davaya bakmadı.. E, ne yapalım; öy
le hâkim bulunuz. Kabahat kimdedir? Kaba
hat kanunda, kaidede değil; kabahat "Dizlerde
dir arkadaşlar. Kendi kabahatleri/mazi kanun
lara ve kaidelere teşmil etmeyelim. 

Tanıkların hiç tebligat yapılmadan ihzaren 
getirilmesini öngören yeni tadil teklifi (ki, 45 
nci madde) katiyen kabul edilemez arkadaşlar. 
Tanık, ihzar müzekkeresi yazılacak, getirtile
cek. Ama deniyor ki; bu, artık hâkimin takdi
rine bağlanmıştır. E, kızdı hâkim, hepsinin 
ihzarına karar verdi; ne olacak?.. Müessese yeni
dir; yani şahitlerin daha tebligat yapılmadan 
ihzaren celbleriniıı kabil olması müessesesi ka
bul edilemez. Şahit, nihayet bir amme mües
sesesidir, amme işi yapacaktır. Tebligat ya
pılır, mazereti olur adamın; gelemez. 

Maddesi geldiği zaman itirazımı ve tadil 
teklifimi TT?,T)3ea^ını. 

«46 ncı maddede de, sonradan mazeretini 
tespit ederse» diyor. Hangi sonradan mazere
tiniz?.. Olmaz. Binaenaleyh, bu maddenin 
de yerinde olmadığına kani bulunuyorum. 
Bu madde, esas itibariyle Türk geleneklerine 
ve şimdiye kadar adliyede süregelen âdetlere, 
örfe ve hakkaniyet prensiplerine uygun değil
dir. 

Bir de diyoruz ski, sürati temin edelim... 
Muhterem arkadaşlar, burada bir ufak nokta 
var. O da, şikâyeti şahsiye bağlı olan suçlar
dır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 
ne ümaddesi, hangi davaların şikâyeti şahsiye 
bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Halen asliyeye taalluk eden şahsî şikâyete 
bağlı davaların açılması, ancak sorgu hâkimi
nin kararma bağlıdır. Meselâ, «sen hırsızsın» 
denirse kabahat olur, Ceza Kanununun 482 
nci maddesine uygundur. «Sen filân adamın 

radyosunu filân yerden çaldın» derseniz, o za
man cürümdür; madde-i mahsusa isnadıyle bir 
hakaret tekevvün etmiştir; o takdirde 480 nci 
maddeye göre asliye mahkemesine gider. Bi
rincisi sulh mahkemesine gider, ikincisi asliye 
mahkemesine gider. Sulh mahkemesine giden 
kabahat nevindeki şikâyeti şahsîyelerde üç 
tane istida yazarsınız, sulh hâkimine verirsi
niz. «Bu adam bana eşek dedi» diye dava açar
sınız. Ama asliye mahkemesine açılacak da
vayı asliye hâkimine açamazsınız. Nerede gi
decek:? Sorgu hâkimine gidecek. Sorgu hâki
mi tetkik edecek; davayı kabul edecek veya 
reddedecek. Hiç davanın reddedildiğine tesa
düf ettiniz mi? Ben hiç etmedim, bilmem. Bi
rinin delilleri var; zaten sorgu hâkimi delilleri 
dinleyecek değil, davayı açacak. Vazifesi İni. 
Ama «Neme lâzım mahkeme halletsin» diyor. 
Kendi açtığı davalarda da mahkeme halletsin, 
diyor. Kaldı ki burada da bir yanlışlık var. 
Niçin sulh mahkemesine istida] şahsî ile gidi
yoruz da, asliye mahkemesine gitmiyoruz? 
Bunu maıkûl bir şekilde ifade ve ispat etmek 
çok güçtür. Bunun da değiştirilmesi gerekir 
idi; sürati temin bakımından. 

Şimdi asıl mühim mesele arkadaşlar, talik 
meselesidir, Talik, bizim canımızı yakan, hal
kı dil gir eden, ıstırap veren bir meseledir. Ya
ni mahkemelerde duruşmanın bir günden diğer 
bir güne aktarılması. Eğer bizler bu ıstırabın 
önüne geçmek istiyorsak, şu talik meselesini 
bir yola sokmalıyız. Mevsimden mevsime ta
likler yapılıyor beyler, mevsimden mevsime.. 
Avukatların defterlerinde, maznunların, müş
tekilerin defterlerinde mahkeme günleri yazılı-
dır. Meselâ bir dava Kasımdan Haziran ayma 
talik edilmiştir. Niçin? Arada yıl başı var
dır, bilmem bayram vardır, bilmem ne var
dır.. «Hâkim, defteri açıp gösteriyor; «Defter
de müsait yer yok, 30 tane dâva var, hangi bi
risine bakacağım..» diyor. Evet doğru 30 ta
ne dava var; ama sen de dâvalara bakarken, 
bir davayı tetkike bıraktın; dört celse tetkikte 
kaldı; ona ne diyelim?.. Bizim tarafımızdan 
da mütalâa ederseniz; avukatlar da bâzı işleri 
sürüne em ede bırakıcı taleplerde bulunabilirler; 
bulunmuşsuzdur. Ama iş, bu talikleri bir yola 
.sokmaktır. Bunda kimsenin kabahati yoktur. 
Ne hâkimin, ne avukatın, ne müştekinin, ne 
maznunun, ne müdahilin; hiç. birisinin kabaha-
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ti yoktur. «Aınıa kanunlarımız müsait değil» 
denebilir. Kanunlar da müsait arkadaşlar. 
Biraz daha ileriye gideyim; bizim kanunlar bir 
haftadan fazla tehir yapılmasına müsait de
ğildir. Bunu iddia ettik çok zamanlar; ama 
kimse kabul etmez. Yine üç ay, dört ay son
raya talik edilir. 

Çok kıymetli kardeşim; (Çok sevdiğim için 
fazla da söylemek istemiyorum) şu talik mese
lesinin halli için bir ufacıeılk ışık, bir ufacıcık 
madde getirmiş olsa idi'; ben çok ferahlık du
yacaktım. İnşallah Bakanlıkta hazırlamalkta 
bulundukları tasarıda bunu ortadan kaldırıcı 
tedbirleri ihtiva eden maddeler her halde var
dır. 

Uzun aylar ve senelerce devam eden dava
larda hâkimlere, taraflara usanç gelir ve ce
zanın ibreti müessire olma vasfı kaybolur. Su
çun sosyal yaşantımızdaki etkisi ortadan kal
kar. Her türlü soruşturmanın bir celsede ya
pılıp tamamlanması idealdir ve bunun tahak
kuku için adımların atılması lâzımdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, tasarıda hiç mi sü
rati temin edici meseleler yoktur?.. Var; onla
rı da kabul ederim. Meselâ, sürat ve sadelik 
amaç tutulduğu için, ehlivukuflara gelmeyen 
şahitlere müeyyideler fazîalaşltırılmıştır. Bun
lar doğru ve az çok sürati temin eder; ama 
kanımca kâfi değildir. 

Şimdi arkadaşlarım, bence çok önemli bir 
nokta daha var. Bu da ek ikinci maddedir. 
Ek ikinci maddede yeni bir suç getiriliyor. 
Bunu okumadan anlaşılmaz; hülâsada edeme
yeceğim, özür dilerim, okuyorum: 

«Ek madde 2. — Kanun dışı vücuda getiri
len veya kanuna aykırı faaliyetleri sebebiyle 
yargı mercilerince kapatılan dernek veya siya
si parti gibi kuruluşlara üye olunması suç sa
yılan hallerde bu nitelikteki bir kuruluşun; 

1. Bir görevlisi gibi hareiket eden; «şu eden, 
bu eden filân diye bir yeni suç niteliğini ifade 
eden bir madde getirilmiştir. 

Arkadaşlar, Ceza Kanununu tedvin etmi
yoruz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 
tadil ediyoruz. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununu tadil ederken, yeni bir suçu oraya 
getirip koyamazsınız. Bu kanun tekniğine uy
gun değildir. 
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Muhterem arkadaşlarını, mütalâalarımı daha 
fazla uzatmadan burada kesmek istiyorum. Zira 
maddeler geldikçe, orada da düşiincelerJmiz ve 
takrirlerimiz olacaktır. Hulasaten ar/- edeyim ki, 
gelen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ta
diline dair olan tasarı, hiçbir zaman Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına uygun değildir. Bu ihtiyaç, adalet
te sürati temindir. Adalette sür.iti temin edici 
kaideler burada % 5 nispetinde getirilmiştir, 
c/c 95 nispetinde geride kalan tedbirler vardır. 
Bu tedbirlerin de ibiraıı evvel getirilmesini diler
ken, 'hiç. olmazsa, bir tadili önümüze getiren Ada
let Bakanına sevgi ve-saygılarımı sunarım. 

Hepinize saygılar efendim. 

BAŞKAN — 148, 152, 153 S. Sayılı kanun ta
sarılarına acık oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Barutçuoğlu, Cumhuriyet Halk Parti
si (îi'ivbu adına, buyurun. 

C. H. P. CRUBU ADINA DOCAN BARUT-
ÇUOfîLU (Manisa) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 5ü 'maddesinin değiştirilmesi ve 0 madde 
ilâvesine dair kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi (irübu adına görüşlerimizi sunmak 
üzere huzurunuzdayım. Bu vesile ile Yüce Sena
toya saygılarımı sunarım. 

Bir iki gün önce İzmir Barosu Başkanı Sayın 
Özturanlıinn basında mahkemelerin işlemesi ile 
ilgili bir demeci çıktı. Çok beğendiğim bu deme
cin bir cümlesi ile sözlerime başlıyorum. 

Baro Başkanı İzmir'deki iş mahkemesinde bu
lunan dava 'miktarını ve aksayan taraflarını be
lirttikten sonra; «Yavaş isleyen adalet, adaletsiz-
liktL'.» 'demektedir. 

Türkiye'nin önde gelen sorunlarından birisi 
olan bu mesele için, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak çözüm yolu getiren her çaba ve girişime açık 
yüreklilik ve iyi niyetle hakmaya hazır olduğu
muzu ifade etmek isterini. Müzakeresine başladığı
mız bu tasarı için de böyle 'düşünmekteyiz. 

Bahusus, 1961 Anayasamızın fertlere yağladığı 
hak ve imkânlara paralel olarak yapılan madde 
değişiklikleri ve 35 senedir uygulamadan esinle
nerek zaman israfını önleyen, duruşmaları sürat
lendiren ve kısa zamanda davaların sonuçlanması
nı sağlayan tedbirleri umumiyetle olumlu kar
şıladığımızı belirtmek isterim. Bu arada tasarı 
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mündereca t-ı ile doğrudan ilişkisi bulunmayan, 
usui hükümleri ile birbirine girmiş önemli hir ko
nuya değinmek isliyorum. 

Usui hükümlerini tekâmül ettirmek isteyişimi
zi adaleti süratlendirmeye matuf olduğu malûmu
nuzdur. Bu neticeyi sağlarken, usul kanunları 
kadar önemli bir faktör de, hâkimin davayı 'so
nuçlandırma meselesidir. Adaletten ayrılmadan 
bir hâkimin iş çıkarması, süratle dadayı intacı dai
ma tartışma konusu olagelmiştir. Uzun yıllar uy
gulamasından anlaşılmıştır ki, iş çıkarma, süratli 
adalet, dağıtımı azmi ve inancı olmayan bir hâki
min elinde en medenî usul kanunları muattal ve 
işlemez hale gelir. Bir hâkim mahkemesine istedi
ği saatte gelir, gider, tatilini islediği kadar uza
tır, muhtelif bahaneler ve vesile ile yıllık mesai
sinin yarısını görevinden uzak geçirirse ve nihayet 
her talik sebebi yaralan tarafların isteklerine 
cankurtaran simidi gibi yapışarak, talik kararı ve
rirse, hugün burada yaptığımız çalışmalardan so
nuç almamıza imkân 'olmadığını açıkça belirtmek 
isterim. 

Umumî anlamda söylediğim bu görüşlerden, 
tüm hâkimler camiasını tenzih ederim. Bu büyük 
camia içinde adalet kürsüsünde canlarını veren, 
günde 150 - 200 dâvaya 'bakarak insanüstü bir 
mesai yapan nice hâkimlerimiz vardır. Buna mu
kabil, üç beş ayda ıbitiriliverecek olan davaların 
ymarca suruııdugıı ve vatandaşlarımızı tum ada
let hissinde ümitsizliğe sevk eden olaylar da mev
cuttur. Bu vesile ile gerçeği belirtmeyi vicdanî 
bir borç addederiz. Hâkimin iş çıkarma inancı ile, 
modern usûl kanunları arasındaki illiyet rabıta
sına bu suretle kısaca değinerek geçiyorum. 

Müzakeresine başladığımız tasarı ile Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 50 maddesi değiş
tirilmek ve î) madde eklenmek istenmektedir. 1929 
yılından beri birkaç defa değişmiş olan kanunun, 
bu defa anaprensiplerinden 'birkaçı da değiştiril
mek istenmektedir. Her kanun gibi, ihtiyaç dola-
yısıyle '.bu kanun da değişebilir ve değişmelidir. 
35 - 40 senenin ortaya koyduğu zaruret ve ihti
yaçlar uygulamada emek vermiş hukukçuların 
malûmudur. Anayasa ile intibak sağlama mec
buriyetine hepimiz inanıyor ve kabul ediyoruz. 
Ancak, bütün kanunları değiştirme çabalarında ol
duğu gibi, bu tasarıda da bir sistem ve anlayış 
içinde, uzun yıllara hitabeden bir değişiklik geti
rilmemektedir. Bunu ifade etmek ihtivaemı du

yuyoruz. Hepimiz, kanunlarımızın sık sık değiş
tirilmek suretiyle onbinleri bulduğunu, uygulayı
cıların çıkmaz içinde olduğunu ve artık binlerce 
kanunu .süratle ayıklama gereğine her vesile ile 
işaret eder dururuz. Bu tasarıdaki belirtmek is
tediğim sistemsizliği kısaca arz ediyorum. 

Ceza, Muhakemeleri Usulü Kanunu anakanun-
bırımızdan. birisidir. Hem umumî ceza, hem de 
özel ceza hukukumuzun usulünü ihtiva eder. 

Ceza Kanunumuzun 40 - 45 senelik uygulama
sından tespit edilen aksaklıkları ve Anayasamızla 
ilişkileri ele alınarak yeniden esaslı bir şekilde 
tedvininde zaruret okluğu bir gerçektir. Vakıa 
umumî usulü hükümlerinin değişmeyen kuralları 
vardır; fakat anakanuni ardaki özelliklere göre 
usul nüansları olduğu da, bir gerçektir. 

Şunu demek istiyoruz: Asıl kanun iâyıkı veç
hile tedvin edilmeden, ona uygulanacak usul ön
ceden tedvin edilmemelidir. Halen Meclis ko
misyonlarında 'bulunan Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununda 'okluğu gibi, 'bu kanunda da ay
nı hatayı işlemekleyiz. Henüz Medenî Kanun ye
ni baştan ele alınmadan. Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununu tedvin etmek istiyoruz. Kanun
lardaki değişiklikler bir sistem dâhilinde yapıl
madığından, birbirini kovalayan değişikliklere ih
tiyaç hâsıl olmakta, bizi bugünkü çıkmaza •sürük
lemektedir. 

Çok aktüel ve yeni tür örneğe de temas etmek 
isterim. Anayasanın değişikliği ile ilgili olarak gö
revli olan Partilerarası Komisyonda tartışılan 
Devlet, Güvenlik Mahkemeleri vesilesiyle bu kanu
na belki bir iki ay sonra tekrar döneceğiz. Eğer 
Yüce Meclislerce kabul edilirse, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Anayasamıza göre olağanüstü sayıl
mayacak ve bugün müzakeresini yaparak değiştir
mek istediğimiz hu kanuna göre işleyecektir. Kuv
vetle muhtemel ki, mahkemenin görev alanında 
sürati sağlama yönünde yeni usul hükümlerine 
zaruret hâsıl olacaktır. 

Bu tasarıda, prensip değişikliğinin en belirgin 
örneği soruşturmalar kısmında olmuştur. Birçok 
suçlarda, hetahsis ağır cezalık işlerde bugün bili
nir ki, üç tahkikat vardır: Hazırlık, ilk ve son 
tahkikat. Yıllardan beri, «Hazırlık» tan sonra sor
gu hakimlerince yapılan ilk tahkikatın lüzumsuz 
olduğu, zaman kaybına sebebiyet verdiği iddia edi
lirdi. Bu iddianın çok büyük ağırlığı bulunduğu
nun aksine, ilk tahkikatın lüzumlu ve yararlı 
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yanları olduğu da birçok uygulayıcı tarafından 
sa vunul m aktadır. 

Bir dönem hukuk mezunu olmayan müstantik-
loi'iîi ve hatta başkâtiplerin elinde kalan ilk tahki
kat müessesesi bugüne kadar dalımı tartışma ko
nusu olmuştur. Bu 'tartışmaların sonunda ümit 
ederdik ki, kanunda yapılan değişiklik vesilesiy
le ilk tahkikat ya tamamen 'kalksın veya geliştiri
lerek bırakılsın. Tasarıda görüyoruz ki, kesin 
hal yoluna gidilmeden, ikisi ortası bir hal tarzına 
bağlanmak: istenilmiştir. Bittabi!, yıllarca yapı
lan tartışmalar halledilmeden sonuca ulaşılama
mıştır. İlk tahkikat lüzumsuz ise neden 'kaldırıl
mamıştır.'' Lüzumlu ise. islemesi hu tasarıda sav
cıların takdirine neden terk edilmiştir? Bu tarz 
hareketin doğacak sakıncaları üzerinde kısaca dur
mak isterim. 

Tasarıda istenen değişikliğe göre savcı; dir
imin önemi, şümulü ve delillerin korunması, ayrı
ca gizli tahkikat gerektirdiği hallerde isterse ilk 
tahkikata lüzum görecektir. Bu zarureti görmez
se ilk tahkikatı atlayarak son tahkikat talebinde 
bulunacaktı;1. 

Konan hu kıstasların, hir davanın her sal'lıa-
sında ağırlığı ve önemi vardır. Örneğin, hazırlık 
tahkikatı yine gizli kalmaktadır. Neden gizlilik 
unsuru için ilk tahkikat istenmektedir? Delillerin 
'kaybolmaması için savcının elinde müessir tedbir 
ve nıüeyyideler vardır. Nihayet, cürümleri önem
li veya önemsiz diye hir ayrıma tabi tutarsak bü
yük sakıncalar getirecektir. Cürüm, birbirinden 
farksız olarak önem taşır. Ayrıca, son tahkikat
ta 'da 'bu kıstaslar için çare ve tedbirler hol şekil
de vardır. Tasarıya konan bu kıstaslar bizce yap
macık ve ancak bir savcının işi başından atması 
vesilesi olacaktır. Yine, takdir hakkının şu veya 
'bu şekilde kullanılması, mahkeme bölgeleri olarak 
birbirinden farklı uygulama halleri yaratacaktır. 

Diyelim ki, hemhudut iki ilden birisinin sav
cısı, önüne gelen bir eürmü 'önemli görecek, de
lillerin korunması bahsinde fazla vehimli olacak; 
aynı mahiyetteki davada diğer ilin savcısı takdi
rini aksine kullanacak; birisi ilk tahkikat yaptı
racak, diğeri ise buna lüzum görmeyecektir Bu 
hal tevali ettiğinde, iki ilden birinde davalar hep 
ilk tahkikattan geçecek, diğer ildeki sorgu hâkimi 
•do 'boş oturacak... Bu iki ilden birisinde ilk tahki
kat yapılacağı için dava, o zaman nispetinde uza
yacak, diğerinde daha çabuk sona erecektir. Şa

yet illerdeki iki dava sonunda tutuklu olan sanık
lardan ikisi de beraet edecekse, bunlardan birisi 
haksız ola:'ak daha fazla tutuklu kalacak, diğeri de 
daha, çabuk olarak hürriyetine kavuşacaktır. 

Vargı organımızda savcılık teminatı, henüz lâ-
yıkı veçhile oturmuş bir müessese değildir. Ada
let Bakanının, mutlak olmamakla beraber, savcı
lar üzerindeki etkisi devam etmektedir. Bu etki 
dolayısıyle binnetice, bakanların, yargı görevle
rine müdahalesi gibi fevkalâde sakıncalı sonuçlar 
doğabilecektir. 

İlk tahkikatın lüzumu veya ademi lüzumu 
•mevzuunda, mütereddit davranıldığı için, 'bugün
kü problemlerden çok daha kesif müşkülâtla kar
şılanabileceğini samimî olarak ifade etmek iste
rim. 

Bizce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yapılması gerekli en büyük değişiklikler ve tak
viyeler hazırlık soruşturmasında olmalıydı. Oysa, 
bu önemli konuya, hiç dokunulmamış, bugünkü 
şekliyle bırakılmıştır. Ciddî bir hazırlık soruş
turmasından sonra son tahkikata, geçme, en ideal 
bir tahkikat biçimi olabilirdi. Malûmdur ki, mev
zuatımıza göre hazırlık soruşturmaları savcılar 
tarafından yönetilir. Uygulamada ise, iş tama
men değişik şekilde tecelli etmektedir. Bir ilçe 
içinde her köy ve mahalle yet işen: oy en Cumhuri
yet Savcısı yerine, soruşturmalar polis veya jan
darma, tarafından yönetilmektedir. Doğu ille
rimizde birçok ilçede savcı bulunmaması dolayı
sıyle baştan Sona kadar polis ve jandarmanın yö
nettiği hazırlık soruşturmalarına kanunsuz dahi 
diyebiliriz. Suçun işlendiği zamana en yakın so
ruşturma olan hazırlık soruşturması için gösteri
len ilgisizliği belirtmeyi görev addediyoruz. He
nüz adlî zabıta teşkilâtının kurulmaması sebebiy
le bir ihtisas işi olan soruşturmaların bilgisiz ve 
yeteneksiz kişiler tarafından icra edilmesi, telâfi
si imkânsız sonuçlar doğurmakta; ya adaletsizlik
ler yaratmakta, ya da faili meçhul dosyaların 
nıihtarım kabartmaktadır. 

Bizzat içinde yaşadığımız bir davayı örnek 
olarak sunmak istiyorum : 

1970 yılında bir gece, Sarulıanlı ilçesi C. H. 
P. İlçe Başkanı merhum Sefer özlü, evine giren 
bir şahıs tarafından öldürüldü. Olaya ait dava 
Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde rüyet edilmiş ve 
iki sene sonunda bütün sanıklar beraet etmiş, 
dosya da, faili meçhul dosyalar arasında ortadan 
kaldırılmıştır. 
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Olay, seliriıı ortasında bulunan maktulün evin
de cereyan etti. Sa ruh anlı Savcısı ogün; her gün 
ve gece olduğu gibi, şehre yirmi kilometre uzak
lıkta il merkezi Manisada bulunuyordu. Olaya, 
baslarında savcı olmadan zabıta tarafından el kon
du ve yapılan büyük hatalar sonunda adalet tecel
li edemedi; ceride birçok gözü yaşlı ilgili bıraktı. 

Hazırlık soruşturması bir evin temeline ben
zer. Temel çürük olursa yapılacak binanın hayrı 
olmayacağını söylemeye lüzum yoktur. Böyle bir 
soruşturmadan sonra yapılacak ilk tahkikatın da 
zerre kadar yararlı olamayacağını belirtmek iste
rim. 

Tasarının yeni getirdiği kurallardan birisi de; 
reddi hâkim ve hâkimin istinkâfı müesseselerin
de görülmektedir. Halen yürürlükteki kanunda 
hem reddi hâkim, hem de daraya, bakmaktan is
tinkâf ta mahkemenin hâkimine geniş takdir hak
kı verilmektedir. Biz, bugünkü şeklin adliye hu
kuku prensiplerine daha uygun olduğu kanısın
dayız. Zira, hem ret hem 'de istinkâf hallerinde
ki nedenler derunî, herkes tarafından duyulması 
zararlı re açığa çıkarılması zor olan nedenlerden
dir. İstinkâf etmek isteyen hâkimle, taraflardan 
birisi arasında tahlil ve tetkikine imkân olmayan 
bir olay geçmiş olabilir. Tasarıda bunların tah
kik ve tetkikinin üst mahkeme merciinde yapıl
ması öngörülmektedir. Açıklama yapmayı doğ
ru bulmayan hâkim, derdini anlatamayacak, mes
lektaşı hâkim de aynı haleti ruhi ve içinde mese
leye eğileni eyecektir. 

Ayrıca, bugünkü hukuk sistemimize tamamen 
aykırı bir uygulama içerisine girmiş olacağız. 
O da, iki hâkim arasında âmir ve memur duru
mu hâsıl olmuş olacaktır. Bunun da hukuk sis
temimizle ne derece bağdaşmış olduğunu takdir
lerinize sunarım. 

Son yıllarda istinkâf olaylarının arttığı söy
lenmektedir. Bugün getirilen tedbir ile bunun 
önleneceğini tahmin etmiyoruz. Bu olaylar ço-
ğalmışsa, mutlaka başka sebepler vardır. Bu 
sebeplerin esaslarına inilerek çare getirilmesi 
gerekmektedir. Biz her halükârda reddî hâkim 
ve istinkâf müessesesinde dava hâkiminin geniş 
takdir hakkı ve yetkisine dokunulmamasını, hâ
kimlik şeref ve haysiyeti ve otoritesi bakımın
dan lüzumlu görüyoruz ve değişikliklerin pra
tikte fayda getirmeyeceği varsa hâkimlerin gö-
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revden kaçması sorununu çözemeyeceğine ina
nıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; adaletin sürat lendiril-
mesi için sanıkların davaları uzatması ve hayalî 
delillerle mahkemeleri işgal etmesine, sanık mü
essesesine ciddilik kazandırmasına, sulh mahke
melerine ait kararnamelerin genişletilmesine ve 
temyiz haklarına taallûk eden değişiklikler yıl
ların tecrübesine dayanılarak tasarıda yer almış 
bulunmaktadır. Bunun uygulamada yararlı ola
cağına inanıyoruz. 

Konuşmamın basında da kısaca değindiği
miz insan hak ve hürriyetlerine taallûk eden 
ve Anayasamız gereği sanıklar için ihdas edilen 
yeni imkânlar memnuniyet vericidir. Bunu be
lirtmeyi de bir görev sayıyorum. Zira, her sa
nık mutlaka suçlu değildir. Adlî hatalar, bir 
insan için kaçınılması mümkün olmayan felâket 
ve facialar getirir. 

Bugün adalet için, «Adaletin bir ayağı to
paldır, kaplumbağa yürüyüşü ile yürür» gibi 
deyimler çok gerilerde kalmış bulunmaktadır. 
Ama, şu hususu da belirtmek isterim ki, mem
leketimizin bu sorununu tamamen çözdüğümüzü 
kabul etmeye de imkân yoktur. Bir sanığın 
haksız yere mahkûmiyeti veya bir mağdurun za
rara uğratılması, adaletin gerçekleşememesi hu
susu bu devrin sorunları olmamalıdır. Milleti
mizin adaletin süratle gerçekleşmesi bahsinde 
diğer milletlerden farkı bulunmamalıdır. Bu 
kutsal görevimizi yerine getirirken palyatif ve 
kısa süreli, sistemsiz tedbirlerden uzak; fakat 
sağlam esaslara dayalı çok daha uzun vadeli 
çalışmalara yönelmeliyiz. 

Kanunların sık sık değişmesi sakıncalarına 
mukabil, eski ve oturmuş kanunların topluma 
huzur sağladığını da ifade ederek sözlerimi biti
riyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 
Uzun yıllardan sonra Ceza Yargılama Usul 

Yasasında en geniş bir değişiklik ile karşı kar-
şıyayız. 

Herşeyden evvel bir şekil noktasına değin
mek isterim. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eldenmesine 
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dair kanun tasarısı metni ifade etmemektedir. 
Çünkü, biraz sonra da ifade edeceğim gibi, hu
kuk usulüne ilişkin bükümler olduğu gibi, ceza 
yasasına da ilişkin hükümler vardır bu yasada. 
Binaenaleyh başlık metni teyidetmemcktcdir. 

Ceza yasaları çabuk ihtiyarlar; usul yasala
rı ise geç ihtiyarlar. Şunu ifade etmek istiyo
rum : Dünya süratle değişmektedir; özellikle 
geri kalmış ülkelerde gelişmeyle beraber sosyal 
ve ekonomik hayat çok süratli bir değişme için
de olunca, onu bu yönüyle düzenleyen ceza yasa
ları da modern bir hale gelmeye mecburdur
lar. 

Halbuki bizim çok ihtiyar ve çok yamalı Ce
za Yasamız henüz değişmemiştir. O, eski şekliyle 
İtalya'dan aktarılmış kisvesiyle devam ederken biz 
biraz önce Barutçuoğlu'nun da ifade ettiği gibi, 
şimdi usul hükümlerini değiştirmek istiyoruz. 
Şunu ifade etmek istiyorum sanılmasın; Ceza 
Yargılama Usulü Kanununda gerçekten süratle 
değiştirilmesi gereken hususlar vardır. Fakat 
Ceza Yargılama Usulünü tüm olarak değiştir
mek gerekirdi ve bu arada da Ceza Yasası de
ğiştikten sonra bugün medenî dünyanın ortak 
malı olmuş bulunan ceza prensiplerinde müşte
rek ve münasip mutabakatlar üzerinde kurulmuş 
bir ceza yasasını uygulayacak bir yargılama usu
lüyle karşı karşıya olsaydık, o zaman elbette da
ha çok sevinçli ve daha çok grururlu bir gün 
yaşamış olurduk. Ama görüyoruz ki, yine bir kı
sım değişiklikler gelmektedir. 

Gerekçeye ve metinlere göre bu değişiklikler 
üç katagoride toplanacaktır. Anayasa hükümle
riyle çelişen maddeler arsında uyarlık sağlan
dığı iddia edilmektedir. Bunu bir tek yerde gör
mek mümkündür. Anayasa gereği tutuklunun 
süratle sorguya, çekilmesi ve tutuklanan kimse
nin akrabalarına (kendisi arzu ediyorsa, kimle
re haber verilmesi gerekiyorsa) haber verilmesi
ni metin haline getiren hükümler dışında, Ana
yasanın getirdiği sistem içerisinde kişi hak ve 
hürriyetleriyle ilgili başka teminatlar bu deği
şiklikler içerisinde mevcut değildir. 

îkinci değişiklik grubu, hazırlık ve ilk so
ruşturma ile ilgili olan kısımdır. Hazırlık soruş
turmasının büyük hacmi biraz daha genişletil
mektedir. Diğer bir ifade ile ilk soruşturma, 
şimdiye değin bir yasa ile yani Caze Yargılama 
Yasasiyle belli idi; ağır cezalı suçlarda zorunlu 

idi. Şimdi bu, Cumhuriyet savcılarının takdiri
ne bırakılacaktır. Oysa gerekçede deniyor ki; 
ilk soruşturma, suçun gerektirdiği ceza ile değil, 
soruşturma ile sağlanacak amaca göre değerlendi
rilecektir. Amacın ne olduğunu, hep beraber de
ğiştirilen Ceza Yargı Usulünde arayalım; bunu 
görememekteyiz. Amaç hangi maddede saklı, ben 
bir türlü bulamadım. Sanırım ilgililer bu ama
cın saklı olduğu maddeleri göstereceklerdir. Bu 
Cumhuriyet savcılarının takdirinde bırakılmak
tadır. Bunun sakıncaları biraz önce grup adına 
ifade edilmiş bulunulmaktadır. Bu sebeple tek
rar etmeyeceğim. Ancak, burada ilk soruştur
mayla ilgili yararlı bir husus üzerinde dikkatle 
durulacak ve dikkatleri çekecek bir husus ge
tirilmiştir. O da, ilk soruşturma sırasında sor
gu hâkiminin tasdikine bağlı hususların bu kez 
farklı olarak bu sistemden kurtulmasıdır ve doğ
rudur. Sorgu yargıcının kararları; asliye, bâzı 
yerlerde ağır ceza hâkimlerfnin yahut heyetinin 
tasdikine bağlı idi. İşleri uzatıyordu ve hâkim
lik teminatı, hâkimlik görevi üzerinde de bir 
nevi ağırlık teşkil ediyordu. Bunu kaldırılması 
şüphesiz ki, doğru ve yerinde olmuştur. 

Mazeretsiz gelmeyen tanık, hâkimin reddi, 
bu reddiıı kötüye kullanılması, temyiz kabili
yeti olmayan hükümler, delil ikamesini önleyen 
hükümler (Ki, bira.z sonra üzerinde duraca
ğım) Anayasaya gerçek ve tem aaılamıyle ay
kırı olan hükümlerdir. Ceza kararnamesinin ala
nının genişletilmesi bu değişikliklerin esasını 
teşlkil etmeiktedir. 

izin verirseniz, tümü üzerindeki konuşmam
da maddeleri taikibetmek suretiyle sakıncalı, 
Anayasaya aykırı, tolmik yönden yasa yapmay
la bağdaşmayan hususları arz etmeye çalışayım. 

29 ncu maddede «Bâzı haller, bir hâkimin 
hâkimlik görevini yapmaktan memnu olduğu-
zannını uyandırırsa, aynı merci bu hususu ken
diliğinden inceleyerek gereıken kararı verir.» 
deniyor. Bu hükmü Adalet Bakanlığı ve Türk 
adalet tarihi hâkimlik teminatıyle nasıl bağdaş
tıracaktır? Bâzı haller, hâkimin davaya bak
ın aiktan ; yani hâkimlik görevini yapmaktan 
memnu olduğu zannmı uyandırırsa, üst derece
deki hâkim kendiliğinden bunu tetkik edecek
tir. Küçük vilâyetlerde, özellikle kazalarda ge
çimleri çok güç olan adlî merciler arasında bu 
madde, hâkimlik müessesesi üzerinde murakabe 
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ve müdahale yollarını açacaktır. Asliye hâkimi, ı 
sulh hukuk hâkiminin görevini yapmaktan 
memnu olduğunu zannettiren hususlar vardır 
gibi, bu kadar alâstikî ve bu kadar objektiflik
ten uzak bir zannı uyandıracak hal sezince, 
dosyayı elinden alabilecek ve gerekirse o hâki
mi o davaya bakmaktan meııedecc'ktir. Bir as
liye hâkimi bir zan üzerine, isterse bir sulh ce
za hakiminin veyahut bir ağır ceza mahkemesi 
üyesi hâkimini yani o adlî çevre içerisindeki 
bir hâkimin görmekte olduğu davayı elinden 
çekip alabilecektir. Bunun hâkimlik teminatıy-
le bağdaşır tarafı olacak mı ve Anayasanın hâ
kimlik teminatıyle bunu bağdaştırmak müm
kün müdür? 

vBu sebeple, ret ve çekilme ile ilgili bugünkü 
sistemi dil yönünden sadeleştirmek ve bâzı hal-
lerde hâkimin davayı başından savmasını önle
yecek ciddî tedbirler alınması gerekirken ve za- ı 
rui'Ot bu iken; hazır bu gelmiştir diye bir de | 
ayrıca hâkimlerin birbiri üzerinde murakabesi
ni ; yani Sayın Barutçuoğlu'nun grup adına ifa
de ettiği, memur - âmir statüsünü getirir şekil
de metinler ilâvesini Anayasaya aykırı bulmak
tayım. 

Yine, tanığın çağrılması sırasında; tanığın j 
yemine icbar için altı aya kadar tutuklanması 
hükmü bu yasada yer almaktadır. Tanığı, doğ
ruyu söylemesi için tazyik altına almak, ada
letin yerine getirilmesi için başvurulan bir ça
re olabilir. Tanıkları yüzleştirmek için bâzı ted
birler almak düşünülebilir, ama bir insanı ye
mine icbar için zor kullanmak doğru değildir. 
Tâbir yasada aynen bulunmaktadır. «Yemin
den ve rey ve mütalâa beyanından çekinen bi- j 
lirkişi» deniyor. Tanığı ve bilirkişiyi mütalâası j 
için tazyik etmek mümkün; hattâ belirli bir ta
lih içerisinde, hapsen tazyiki mümkün; ama 
ciddî ola.rak keyfî olarak; reyinden dolayı «Şu j 
reyi vereceksin veya bu reyi vereceksin» diye 
değil. Reyinden dolayı veyahut yemine icbar 
için tutuklama, medenî ve demokratik dünya- | 
nın ceza yargılama usullerinde yer alamaz. j 

Hemen şu ilki hoş görülmeyen ve Anayasa
ya aykırılığını ifade ettiğim hususun yanında, 
derhal daha iyi bir hususu; yani mükemmeli j 
de ilâve etımeJk lâzım. Meselâ 107 nci maddede; j 
«Tutuklamanın gayesini ihlâl etmemek şartı ile 
tutuklanan sanığın yakınlarına ve esaslı bir i 
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alâkası olan diğer kimselere, tutulmasını bil
dirmesine müsaade olunur» deniyor. «Müsaade 
olunur» yerine «Müsaade edilir» demek daha 
doğru olur. «Müsaade olunur» biraz daha tah-
ditli. Hem «Tutuklamanın gayesini ihlâl etme
mek» şartını koyuyoruz, hem de «olunur» di
yoruz... Bu şart konduğuna göre, «Edilir» de
mek; yani artık bunu ikinci bir kelimeyle 
biraz daha sınırlandırmamak doğru idi. Mü
kemmel ve insan haklarına uygun bir müesse
seyi getiriyoruz. Bu, yeni bir şeyde değildir; 
zaten bizde tatbik edilir. Fakat şimdi yargı
lama usulünde bu daha iyi bir şekilde tedvin 
edilmiştir ve yasada yer almıştır. Ankara, İs
tanbul ve çoğu yerde savcılar, hâkimler bunu 
kendiliklerinden yerine getirmektedirler. Yani 
tutuklanan kimsenin yakınlarına ve arzu et
tiklerine haber verirler ve suçunun ne olduğu 
ela kendilerine söylenir. 

Ben çok iyi hatırlıyorum, bundan iki yıl 
önceydi; Amerika Birleşik Devletlerinde dün
yanın en şeni suçlarından ikisini, üçünü üst 
üste işlemiş sabıkalı bir kişi; sorgu hâkimi 
kendisine savunma hakkına sahibolduğunu ya
zılı olarak bildirmediğinden dolayı, üst mah
keme tarafından derhal salıverilmiştir. Çeşitli 
şeni suçları işlemişti, ağır suçlar işlemişti ve 
sabıkalıydı, kaçmasında da büyük sakınca var
dı; ama kendisine tebliğ edilen kâğıtta sa
vunma hakkı olduğu yazılmadığı için ve suçu 
işleyip işlemediğini bildirmesi; yani kabul edip 
etmemesinde serbest olduğu kendisine hatırla
tılıp bildirilmediği için; sade bunun için bıra
kılmıştı. Dünya, insan haklarına bu derece 
riayet ediyor. 

Şimdi güzel bir hüküm gelmiş; ama bu 
hükmü biraz kısıtlayıcı bir madde de yanında 
jve.]inektedir. İhzar müzekkeresi ile çağrılan 
tanığın, yol hariç 48 saat sonra hâkimin hu
zuruna çıkarılmasını sağlayan hükümler geti
rilmektedir. Bir kimsenin hakkında ihzar mü
zekkeresi ; yani zor'la getirme yazısı çıkınca 
onu, yolda geçen müdetten sonra 48 saat içeri
sinde hâkimin huzuruna çağırmak ; çağırıldığı 
gün ile yol hariç, araya 48 saatlik bir tampon 
müddet koymak demek, onun hürriyeti üze
rine 48 saatlik bir tahdit koymak demektir. 
Bu da, demokratik bir anlayışla ve insan hak 
ve hürriyetlerine saygıyle pek telifi mümkün 
olmayan bir husus olsa gerek. 
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Biraz önce Cumhuriyet savcılarının hazır
lık tahkikatını yaptıktan sonra, ilk soruş
turmada geniş bir takdire sahibolmasmın sa
kıncalarını ifade etmiştim. Gerekçede Komis
yonumuz ne diyor?.. «Amaca göre ilk tahkikat 
yapılacaktır.» diyor. Artık, suçun nevine de
ğil, elde edilecek ve gözetilen amaca göre tah
kikat yapılacak. Ama madde öyle değil 171 nci 
maddede, «Cürümlerde Cumhuriyet Savcısı lü
zum görürse, talebi üzerine ilk soruşturma 
yapılır. 

Suçun önemi, dağınıklığı ve delillerin ko
runup toplanması hâkim tarafından soruştur
ma yapılmasını gerekli kılıyorsa Cumhuriyet 
Savcısı ilk soruşturmanın yapılmasını ister.» 
diyor. 

Anlaşılıyor ki, amaç bu son okuduğum hu
suslar olacaktır. Bunlardan birisi de suçun 
önemidir. Suçun önemi nedir ?.. Halbuki daha 
önceki objektif kıstas suça verilecek ceza 
idi; şimdi ise suçun önemi. Hangi suç önem
lidir, hangi suç önemli değildir?.. Kız kaçır
ma bir savcıya göre önemli olacaktır, bir di
ğerine göre hırsızlık önemli olacaktır; bir di
ğerine göre emniyeti suiistimal önemli ola
caktır, bir diğerine göre de evrak üzerindeki 
sahtekârlık önemli suç olmayacaktır. 

«Dağınıklığı» da pek anlaşılmayan bir ke
lime. «Dağınıklığı ve delillerin korunup top
lanması hâkim tarafından soruşturma yapılma
sını gerekli kılıyorsa.» deniyor. Şimdi delil
leri savcı da toplayıp koruyabilir. Demek ki, 
savcılar bâzı hallerde delilleri toplayıp koru
yamayacaktır. Savcı 'kendisi bakımından koru
ma ihtiyacını duyduğu delilleri koruyama
yacaktır. Görülüyor ki, objektif kıstaslardan 
uzaklaştığımız takdirde, başımızı ağrıtacak ve 
ileride davaları daha çok uzatma imkânlarını 
sağlayacak yollar bulunur. 

Daha önceki objektif usul şu idi : Suç, ağır 
cezalı mevattan ise ilk tahkikata tabidir. Ka
nun koymuştur, ona göre yapılıyordu. Şimdi 
bu objektif kural kalkıyor, bunun yerine yeni 
kıstaslar getiriliyor. Bir taraftan savcılık tak
dirine bırakılıyor, bir taraftan bâzı kaideler 
konulmak isteniyor. O kaideler de gene takdi
re bağlı oluyor. İşte bütün bunlar, objektif ol
mayan kıstaslar yerine başka ölçüler koydu
ğumuz zaman kendiliğinden meydana gelir. 

«Bilirkişinin yaptığı muamelelere sanığın iş
tirak edilmesi, sanığın bizzat bulunamayacağı 
çeşitli işlemlerde miidahili bulundurma halkla
rı» gibi daha belirgin olarak yapılan ifadeler 
şüphesiz ki yerindedir. 

Anayasamızın 31 nci maddesinde benim de 
payım vardır. Kurucu Mecliste bıir değişiklik 
önergesi ile bugünkü metnin meydana gelmesini 
sağlayan arkadaşlarınız içindeyim. Önerge ver
miş ve bu 31 nci maddenin bu şekilde çıkması 
için çalışmıştım. 31 nci madde, «Herkes, meş
in bütün vasıta ve yollardan faydalanmak su
retiyle yarlgı mercileri önünde davacı veya da
valı olarak, iddia ve savunma hakkına sahip
tir.» der. Herkes, davacı ve davalı olarak yargı 
önünde bütün delilleri ikame etmek hakkma 
sahiptir. Anayasanın 31 nci maddesi bunu ver
miş bulunmaktadır. 

Şimdi gelelim 238 nci maddeye, «Delillerin 
ikamesi, davet edilen bütün tanıkların ve bilir-
'kişiniıı dinlenmesi vesair sübut vasıtalarının 
iradedilmesi demektir.» deniyor. Demek delil
ler bu kadar geniş bir kapsam içerisindedir. 

Sonra, «İkamesi istenilen her hangi bir de
lil aşağıda yazılı hallerde reddolunabilir.» de
niyor. Anayasanın 31 nci maddesine göre; ister 
savunmada, ister iddiada olsun, herkes meşru 
olmak üzere bütün araçlardan istifade etmek 
imkânına sahiptir. Bu imkânın tek kaydı, meş
ruiyettir. Bu meşruiyeti, Ceza Yargılama Usu
lüne getirilen hususlarla kayıtlamağa imkân 
yoktur ve bu madde Anayasaya aykırıdır. Ba
lkınız ; «Delil ikamesi kanun hükümleri muci
bince caiz değilse» denmektedir. «Hangi kanun
da delil ikamesi caiz değildir?» Sorusu derhal 
akla geliyor. 

İki; «Delilin belli açık bir hususa taallûku 
itibariyle ikamesi lüzumsuz ise,» diyerek peşi
nen hükmü veriyor. Belki lüzumludur, belki o 
delil savunmasında esas olacaktır. Peşinen ga
yet müphem ifadelerle «Delilin belli açık bir 
hususa taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuz 
ise,» denmiş. 

Sonra; «Delil ile ispat edilmek istenilen va
kıanın karara tesiri yoksa»; yani peşinen ka
rara tesiri yok ise. Karara tesiri olup olmaya
cağına sonunda mahkeme karar verecek, hâ
kim karar verecek. Daha önceden ikame edilen 
delillerin sonradan verilecek karara tesiri ol-
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mıyaeağına göre, hâkim bunu o zaman ifade 
etmekle peşinen reyini ihsas etmiş olacaktır. 
«İkame edilen delil tesir etmiyecektir» şeklin
de bir beyanı olursa, hâkim önceden reyini ih
sas etmiş olacaktır. «Delille ispat edilmek is
tenen vakıanın karara tesiri yok ise veya sanık 
lehine evvelce sabit olmuş bir duruma ilişkin 
olursa,»; O da sanık lehinde bir husus ise; 
«Mademki o husus senin lehine olmuştur; bu 
davada bu sebeple sen bu delili ikame etmiye-
ceksin...» diyecek. 

Delil hiçbir surette maksada elverişli de
ğilse»; hududun genişliğine bakın... Anayasa 
ne diyor? Meşru olanak kaydı ile her vasıta ve 
yola savunma için başvurabilecektir. Bütün ça
relere başvuracaktır. Bu, Türk Anayasasının 
getirdiği bir sistem değildir. Bu İtalya'dan 
Birleşik Amerika'ya kadar, Holanda'dan İngil
tere'ye kadar demokratik bütün ülkelerin ada
letlerinde birinci kaide olarak gözönünde tu
tulur. 

«Delilin elde edilmesi imkânı yok ise,»; bu 
belki imkânsız, mücbir bir hal diye söylenebi
lir. «Ama buna lüzum yok.» denebilir. Yok ise. 
zaten o takdirde bunu yazmağa lüzum yok. 

«Delil ikamesi talebi işi uzatmak maksadı 
ile yapılmış ise,»; bugün üzerinde zaten duru
luyor. Tevsii tahkikat istenince, delil ikame edi
lirse lıâıkim bunu zaten düşünebiliyor. Fakat 
bugün artık bunu hâkimin takdirinden çıkarıp 
kanun hükmü haline getireceğiz. Bundan sonra 
o hale gelecektir ki; kanunda vardır, bu se
beple şu işi uzatıyor; binaenaleyh, usul kanu
nunun şu hükmüne göre ret, şu hükmüne göre 
ret denip, böylelikle savunma dört tarafından 
sıkı surette tahdit edilmek istenecek. 

«Sanığın beraetini ispat edecek önemli bir 
iddia ileri sürülüp de, bu iddiada belirtilen va
kıa, gerçek olarak kabul edilebilecek mahiyette 
ise,»; bilinen bir şeyse; zaten hâkim bunu bi
liyor, «Beraetle neticelenecek bir durumdur» 
diyebilecek mi? Diyemez, çünkü ihsası reydir. 

Bütün bunları getirmeğe ihtiyaç ve lüzum 
yok. Sanılır ki, bunlar getirilir ise, davaların 
uzaması kısaltılacaktır. Yani dava uzamayaeak-
tır. Davalar bu yolla uzamamaktadır; davala
rın uzamasının sebepleri çok çeşitlidir. Bun
lardan birisine Sayın Barutcuoğhı da işaret et
ti. Eğer yargıç gerçekten işine sahip ise, ger

çekten hizmet anlayışı içerisinde ise, siz istedi
ğiniz kadar kötü usul kanunlarını dahi getir
seniz dava uzamaz. Fakat bir ülkede ekonomik 
ve sosyal hayat eğer güçlü değilse, rahatsız ise; 
eğer toprak nizaları devam ediyor ise, eğer bi
rinin diğerinin malında gözü çok ise; yani sos
yal bünye rahatsız ise, düzen bozuk ise, siz di
lediğiniz kadar iyi hükümler getirin; eğer hâ
kim tembel ise, işini göremiyor ise, talikten ta
like götürüyor ise, burular daha iyi silâhlar ola
caktır ve bugünkü ortam içerisinde hak ve hür
riyetler, özellikle savunma hakkı, geniş bir şe
kilde kısıtlanmış olacaktır. 

Hele şu cümleye bir bakalım : «Cumhuriyet 
Savcısı ile sanık ve. varsa müdahil müştereken 
talebederlerse mahkeme şu veya bu delilden 
vazgeçebilir.» «Şu veya bu delil» tâbiri yargı
lama usulünde yer alacak tâbir midir?.. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Bâzı bâzı. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — «Şu veya 

bu delil» yerine «Bâzı deliller» denebilirdi. Ka
nun tekniği yönünden «Şu veya bu delilden 
vazgeçebilir.» ibaresi kullanılır mı? «Bâzı de
lillerden vazgeçebilir» denmesi gerekirdi. «Şu 
veya bu 'delillerden» tâbiri işin ne kadar ace
leye getirildiğini ve üstünde ne kadar az du
rukluğunu gösteren bir husustur. 

Yine hak ve hürriyetlerle ilişkin önemli bir 
konu; Temyize, yani Yargıtay'a başvurma yo
lu önetmli bir şekilde kısıtlanmaktadır. Balan 
42 nci madde ile değiştirilmek istenen 315 nci 
maddenin birinci fıkrası şu şekildedir : 

«Temyiz isteği kanunî sürenin geçmesinden 
sonra yapılmış veya süresi içinde temyiz şart
larından olan para depo edilmemiş ise veya 
temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş 
ise veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hük
mü temyiz olunan mahkeme bir karar ile ka
bule şayan olmamasından dolayı temyiz dilek
çesini reddeder.» 

Demek ki, Temyiz Mahkemesine başvurma 
bundan sonra artık kararı veren mahkemenin 
icazetine bağlı kalacaktır. Bir karar ile ilgili 
olarak dilekçenizi götüreceksiniz ve «Ben bu 
davayı temyiz ediyorum» diyeceksiniz. Mahke
mede; «temyiz edilemeyecek bir hüküm temyiz 
edilmiş ise veya temyiz edenin buna hakkı yok
sa, hükmü temyiz olunan mahkeme bir karar 
ile kabule şayan olmamasından dolayı temyiz 
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dilekçesini reddeder.» hükmüne göre temyiz di
lekçesini reddedecektir ve buna itiraz edilenıi-
yecektir. Bitti... Bir hâkim, isterse temyize baş
vurmadan vatandaşları mahram kılabilecektir. 

Ama hemen arkasından gelen maddeyle 
317 nci madde değiştirilmektedir. 317 nci mad
deyi aynen okuyorum: «Yargıtay, temyiz di
lekçesinin veya depo parasının süresinde veril
mediğini, hükmen temyiz edilmez olduğunu, 
temyiz edenin buna hakkı olmadığını görürse, 
temyiz isteğini reddeder, görmezse tetkikatı-
m yapar.» İşte, bu buranın yeridir. Çünkü gö
rev buranın, hak buranın. Temyiz Mahkemesi 
bunu yapacaktır. Bu hakkı veriyorsunuz, ama 
daha önce de mahkemeye veriyorsunuz. Hem 
ona veriyorsunuz, hem ona veriyorsunuz. Hük
mü veren hâkim; «Ben hâkimlik yapmışım, 
hükmü vermişim, kararımın kolay kolay tem
yize gitmesini de istemem. Giderse bozulur. Bir 
de karar vereceğim; hakim olarak, mahkeme 
olarak benim takdirimde olacaik» deyip, bu se
beplere de istinadederek; (İstinadetmek ga
yet kolaydır, bahane bulmaktır.) (Temyize gi
demez..) diyecek ve bu karar kesin olacaktır. 
Ondan sonra, hak ve hürriyetlerin genişletildi-
ği ve (gerekçesinde ifade ediliyor) ileri bir 
Anayasa ile uygun bir hale getirildiği ifade edi
lecektir... 

377 nci madde, gizli yapılan duruşmalar üze
rindeki yayın yasağını koymaktadır. Yaym 
yasağı, bugünkü şartlar içerisinde, özellikle ki
şilerin şeref ve haysiyetlerinin korunması yö
nünden zorunlu görülebilir. Görülmekte olan 
bir dava sırasında özellikle kişilerin şeref ve 
haysiyetleri yönünden (küçük çocuklar için za
ten ayrıca Ceza Kanununda hüküm vardır) 
mümkün ve doğrudur. 

Fakat, bakınız, madem ki elimiz değmiştir, 
elimize gelmiştir, bunu hukuk mahkemelerine 
kadar da götürelim. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda bu hükümler üzerinde yasak ko
nur, diye sıralıyoruz ve hemen ilâve ediyoruz; 
«İşbu hükümler Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununda da uygulanır.» Buna ne hakkımız 
var?... Ceza Yargılama Usulü Kanunu yetmi
yor, haydi elimize gelmişken bir de bunu Hu
kuk Yangılama Usulü Kanununa da götürelim... 
Oraya kadar da götürelim. Madem ki elimiz 
deytmiş, şu işleri çıkarıyoruz; «Bu madde hük

mü hukuk muhakeme usullerinde dahi caridir.» 
diyor, ve oraya da götürüyoruz. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu ile Hukuk Yargılama Usu
lü Kanununu da değiştiriyoruz. 

Daha daha neler yapıyoruz!.. Ek 2 nci mad
deyi okuyorum: 

«Ek madde 2. — Kanun dışı vücuda getiri
len veya kanuna aykırı faaliyetleri sebebiyle 
yargı mercilerince kapatılan dernek veya siyasî 
parti gibi kuruluşlara üye olunması suç sayı
lan hallerde bu nitelikte bir kuruluşun; 

1. Görevlisi gibi hareket eden, 
2. Adına bir emir veren veya, tavsiyede 

bulunan veya bildiri çıkaran veya demeç veren 
yahut haber taşıyan, 

3. Yararına herhangi bir kimseye aidat ve
ya diğer bir nam altında yardım eden veya yar
dım taahhüdünde bulunan, 

4. Yardım veya yardım taahhüdü topla
yan, 

5. Bir komitesi, kolu veya hücresinin bir
kaç toplantısına katılan veya orada hazır 
olan, 

Kimse, aksini ispat edemedikçe, o kurulun 
üyesi sayılır.» 

Bu, Ceza Yargılama Usulü Kanununun dili 
midir, Ceza usulünün yeri ve onun dili midir?... 
Ceza Yargılama Usulü Kanununda ceza, yani 
.suç tespit ediyoruz. «Şu haller suç olur.» diyo
ruz. 

Hazır elimiz değmişken, bir taraftan Ana
yasa ile ilgili olmayan hükümler, bir taraftan 
hukuk usulüne ilişkin hükümler, bir taraftan 
da Ceza Kanunu ile ilgili hükümleri getiriyoruz. 
Bunun yeri Ceza Kanunudur. Bunun yeri Yar
gılama Usulü Kanunu değildir. İlişkisini ben 
bir türlü anlayamadım. 

Esasına girmiyorum. Yani, bu yerindedir, 
değildir, olur, olmaz diye bunun esasına girmi
yorum. Ama bu bir suçluluk halidir. Şu, şu, şu 
fiiller, aksi sabit oluncaya kadar suç sayıla
caktır. Ne diyor? «Kimse, aksini ispat edeme
dikçe, o kurulun üyesi sayılır.» Üyesi olunca 
ne olur? Ceza Kanunu hükmüne girer; onda suç
lar vardır. Suçlu haline gelecektir. Yani bir 
suç tesis ediyor. Suç tesisi Ceza kanunlarının 
görevi midir, ceza yargılama usulü kanunları
nın görevi midir?... Sanırım ki, ceza yasallarının 
bir görevidir. 
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iSonra, ek madde 5 de şu hükmü getirmek
te : 

«Ek madde 5. — Yalnız para cezasını gerek
tiren bir suçu işleyen kimse, hareketine uyan 
maddede yazılı para cezası maktu ise bu mik
tarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise 
aşağı haddini 10 gün içinde merciine ödediği 
takdirde hakkında kamu davası açılmaz.» 

İlk görüşite çok cazip, ilk okuyuşta çok pra
tik bir hüküm gibi gözükmektedir. Gerçekten 
itiraf edeyim ki, ben bunu okuduğum zaman iyi 
hükümler arasında gördüm. Amıa, biraz düşü
nünce ve ikinci kez okuyunca biraz yaidırgadım 
ve biraz da bunu kötüye kullanılmaya müsaido-
lan bir hüküm olaralk görmeye başladım. 

«Yalnız para cezası...» diyor. Bizde yalnız pa
ra cezası olan hükümler hem, ceza yasamızda, 
hem çok çeşitli özel yasalarda vardır. Yani 
sayılmayacak kadar çoktur. Bundan dolayı, 
açılmış bulunan bir soruşturma sırasında Cum
huriyet Savcısına gidip diyeceğim ki, «Benim şu, 
şu suçlarla hakkımda tahkikat yapılıyor. Ceza 
Kanununa bakar mısınız?» Savcı bakacak. Ama 
suçun nevi ve onun şekli ileri de ancak bir mah
keme kararı ile tespit edilecektir. Sorgu hâki
minin şu şu maddeye göre tezyiden talebi dahi 
suçun karşılığı değildir. Suçun asıl karşılığı 
hüküm yerindeki yeridir. Ya beraettir, yahut 
şu, şu, şu suçlardır. Savcı bunu para cezası ola
rak görüyor... Para cezasına girmeyebilir de. 
Vasfı da değişebilir, bu da olmayabilir. Hapis 
cezasını gerektiren hususlar da olabilir. 

Hani hikâye meşhurdur; adam mahkemeye 
gidiyor, hâkim huzuruna çıkıyor, hakaretten 
dolayı uzun uzun yargılamadan sonra kadı, «Ce
zası 2 altın» diyor. «Öyle mi» diyor, şırak bir 
daha vuruyor; «Zevkli bir daha vurayım iki 
tane altını vereyim, gideyim» diyor. Bundan 
sonra suç işlenecektir, savcıya gidecektir... 

Ceza Kanununu beraber tetkik edelim. Bu 
para cezasıdır; 5 bin, 3 bin, 200 - 300 lira para 
ödendi, dava düştü. Ben bu yönü ile yadırgı
yorum. Aksi takdirde para cezalarının hafif 
kısımlarında, hududu çizilmek, belirli olmak 
üzere şu şu para cezalarının ileri de vasfının de
ğişip değişmeyeceği yolunda da objektif kıstas
lar bulunmak kayıt ve şartiyle mümkündür; 
ama hâkimin çok geniş takdirinin üstünde (hâ
kim, deli] dinleyecek bilmem ne yapacak onun 

üstünde) çok geniş bir yetki, para cezasını öde
yecek, kurtulacak. Bu, bir nevi askerlikteki 
bedel usulüdür. Parasını veren atını alır, gi
der, parası olmayan gider askerliğini yapardı. 
Bundan sonra da cezada bir bedel usulü gele
cektir; suçu işleyecektir, Cumhuriyet Savcılı
ğına ödeyecektir. Çünkü suçluluk, ileri de te
kerrür, ileri de tecil hükümleri gibi çeşitli yön
leri olan bir husustur. Demekki malî gücü olan 
para cezasını verecek, bundan kurtulacaktır; 
ama diğerinin bu imkânı olmayacaktır. Onun 
için tecil yolları kapanacaktır, onun için teker
rürü esas olacaktır; ama ekonomik güç yüksek 
olduğu zaman para ödenecektir, bunların hiçbiri 
işlemeyecektir. Bunda eşitlik var mıdır? Hal
buki cezada prensip, adalet önünde herkesin 
eşitliği prensibidir. O da zedeleniyor. 

Şahsım adına ifade ediyorum; tasarının iyi 
yönleri var; ama bu saydığım kısımlar düzeltil
medikçe, banim şahıs olarak bu yasanın tümüne 
müspet oy vermem mümkün değildir. Ümit edi
yorum ki, Cumhuriyet Senatosu «Canım şu 
aceledir, yargılama usulüdür, Millet Meclisin
den geldiği şekliyle geçsin» der de, bundan önce 
çok kere yaptığımız gibi «Eh gelmiş, bu sefer 
de gitsin, işler uzuyor», demez de, üzerinde eğil
me zahmetini gösterirsek, sanırım faydalı olur 
Çıksın; ama değiştirelim, noksan, zararlı taraf
larını hep beraber düzeltelim, iyi bir şekilde 
çıkmasına hep beraber yardımcı olalım, 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri 
uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren mad
delerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer 
alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indi
rimlerin onaylanması hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına 124 sayın üye iştirak etmiş, 
117 kabul, 7 ret oyla tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilme
sinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli 
La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına 127 sayın üye iştirak etmiş, 127 kabul 
oyla tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağır
lığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmenin uygun bulunduğuna dair kanun ta-
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sarısının açık oylamasına 115 sayın üye iştirak 
etmiş, 115 kabul oyla tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

Sayın Akça, buyurun. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun pek muhte
rem üyeleri; 

Usul kanunlarını, adaletin tevziindeki esas 
prensipler açısından mütalâa ederek değerlen
dirmek iktiza eder. Adaletin tevziindeki esas 
prensipler nelerdir? Adaletin tevziindeki esas 
prensipler şunlardır : 

1. Adalet basit olacak. 
2. Adalet ucuz olacak. 
H. Adalet seri olacak. 
Bu üç prensibi önümüze getirilen tadil tasa

rısına tatbik ettiğimiz zaman, bu tadil tasarısını 
değerlendirmek imkânına sahiboluruz. 

Adalet ucuz olacaktır: Çünkü bir insan bin 
liralık bir hakkını almak için 500 lira gibi bir 
meblâğ sarf etmek mecburiyetinde kalmasın. 

Adalet basit olacaktır: Herkesin anlayacağı 
şekilde muğlak olmadan, işi semplifiye ederek 
daha iyi netice alma sanatı olarak ceza ile mah
subunu tarif ediyor. 

Adalet seri olacak: Suçun işlendiği tarihle, 
infaz arasında geçen müddet zarfında âmme vic
danında daima suçlu lehine şefkat ve merhamet 
hisleri tecelli eder ve cezadan beklenilen mak
sat elde edilemez. Bu itibarla suçluya ceza 
vermek adalette mahdut içtimaî fayda nazari
yesine istinadettiğine göre, işlendiği tarihten 
çok uzun bir müddet sonra cezaya çarptırmak
ta içtimaî fayda mülâhaza etmiyorum. Bu iti
barla, adaletin seri olarak cereyanı, muhakkak
la adaletin tevzii prensiplerinin başında geli
yor. 

Şimdiye kadar konuşmuş olan bütün sayın 
arkadaşlarım, tadil tasarısının sadece adalete 
sürat kazandırmak bakımından tedvin olunaca
ğı hususunda fikir birliğine varmış gibi beyan
da bulundular. Ben, bu fikirlere kısmen iştirak 
edeceğim. Zira cezada esas olan hakkı müdafa
adır, müdafaanın kutsiyetidir. Seri adalet te
celli edecek diye âdil bir karardan uzaklaşma
nın endişesi içerisine girebilirim. 

Meselâ 2 nci maddede, «Reddi hâkim mües
sesesi, son tahkikatta reddi hâkim talebinin ka
bule şayan olmayacağı hususunda ittihaz edile

cek olan karar, ancak esas hükümle . birlikte 
temyiz edilebilir» diyor. Suçlu için eski tâbiri 
çok beğeniyorum; maznun derdik. Şimdi, suçlu 
kelimesi beğenilecek bir kelime değil. 

NAÎIİT ALT AN (Çanakkale) — Sanık. 
A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Bu itibar

la «Sanık» kelimesi çıkıncaya kadar çok uzun 
seneler suçlu kelimesini kullandık. Maznun ke
limesi çok güzel bir kelimeydi. Maznun, son 
tahkikatta hâkimi reddettiği takdirde, reddi 
hâkimi yerinde olmadığına mütedair ittihaz 
edilmiş olacak olan karar aleyhine, suçlu ancak 
esas hükümle birlikte Yargıtaya başvurabili
yor. Bu sürat nâmına hafklkı müdafaanın zede
lenmesine yol açacak çok tehlikeli bir yoldur. 
Çünkü, reddi hâkimi talebinin reddine mütedair 
ittihaz edilecek olan karardan sonra müddei
umumi, esas hakkındaki mütalâasını derni'eyan 
ederken suçun vasfı değişebilir. Ek müdafaa 
hakkı tanınabilir. İşte örfi İdare mahkemelere-
rinde her gün görüyoruz; «'Suçlulara ek müda
faa hakkı tanımdı, suçun vasfı değişti» bu iti
barla, esas hakkındaki mütalâadan sonra su
çun vasfı heran için değişebileceğine göre, red
di hâkim talebinin reddine mütedair kararın 
esas hükmünden evvel temyiz edilmesi hakkı 
ımüdafaaya taalluku bakımından üzerinde has
sasiyetle durulacak bir mezvudur. Bu itibarla 
sürat nâmına müdafaanın kutsiyetinin haleldar 
olmamasına dikkat sarf etmek mecburiyetinde
yiz. 

Sayın Atalay arkadaşım çok güzel bir şey 
söyledi; «İtalya'dan üktibas edilen ve miadını 
doldurmuş ve Türkiye'nin bugün sosyal ihtiyaç
larına cevap vermeyen Ceza Kanununun yü
rürlükte bulunduğu müddet zarfında, bu ka
nunun süratle tatbikine vesile teşkil edecek 
olan Usul Kanununda tadilât yapmak, sureti 
kafiyede palyatif ve geçici niteliği ihtiva eden 
tedbirlerden ileri gidemez, imkânsız bu.. 

Bugün dünya değişmiştir. Kınanarak bahse
dilen ek 2 nci madde ile yeni bir suç ihdas edil
diği, halbuki bu suçun yerinin Ceza Kanunu 
olduğu, Usul kanunlarında böyle bir suç ihda
sına imkân olmadığı söylendi. Bu husus doğru
dur. Doğru, ama bundan bir gerçek daha mey
dana çıkıyor. Bugün, yeni birtakım izinlerin 
teşekkül etmek üzere olduğu bir dünyada ya
şıyoruz. Köhnemiş ve sureti kafiyede, eskimiş 
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sistemlere itibardan ziyade, Devletin ve mille
tin bekâsını yeni istikametlere sevkedecek ce
reyanlara uymak mecburiyetindeyiz. İşte bu ce
reyanlara uyarken de Ceza kanunlarının miadı
nı doldurmuş olması muvacehesinde, bunlara 
paralel yeni ceza kanunları tedvin etmek ve bu 
kanunların süratle tatbikin intaçetmek için de 
yeni usul kanunları tedvin etmek, kodifiye et
mek bizim esas vazifemiz olması lâzımdır. 

Bütün arkadaşlarım gerek hazırlık tahkika
tının ('Savcılar tarafından değil, polisler tara
fından ifasını ) gerek ilk tahkikatın lehinde ve 
aleyhinde birtakım fikirler serdettiler. Bütün, 
bunlar, memlekette adlî bir reforma ihtiyaç 
gösterdiğinin sarih bir delilidir. Reformların ne 
kadar büyük bir ihtiyaca cevap vereceği ve ge
rek adlî, gerek ekonomik olsun getireceğimiz 
her türlü reform, müstakbel ve müreffeh Tür
kiye'nin istikbalinin yegâne teminatıdır. 

Bu itibarla, bugün palyatif olarak getirdiği
miz, miadını doldurmuş Ceza Kanununun sü
ratle intacını temin edecek olan tadâlitm, Tür
kiye'ye büyük fayda sağlayacağına kani deği
lim; fakat muvakkat bir zaman için adalete 
sürat vermek (Meselâ Sayın Ekrem özden ar
kadaşımın fikrine iştirak etmiyorum. Tatbi
katta bu ihzar müessesesinden çok zarar 
görmüşüzdür; davetiye çıkar gelmez, ihzar çı
kar polis zavallı bizardır getirmez), adaletin 
süratle neticelenebilimesini ve gayenin tahakku
kunu sağlamak için yapılan değişikliklerde 
fayda mülâhaza ediyorum. Fakat anafikir, yani 
İngilizlerin «Main idea» dedikleri anafikir şu; 
'miadını doldurmuş olan Ceza Kanunu tama
men bugünün sosyal ihtiyaçlarına cevap ver
medikçe, bu kanunun tatbikatın kolaylaştıra
cak herhangi bir ek tedbir, yamama ve palya
tif tedbirler olmaktan ileri gidemez. 

Bu itibarla, bunu biran evvel adlî bir re
formun ilk basamakları olarak görmeyi ümide-
der, hangi siyasî kanaate sahibolursa olsun, 
Senatodaki bütün arkadaşlarımı en derin hür
metlerimle selâmlayarak huzurunuzdan ayrılı
yorum efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, buyurun. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Balkan, muhterem arkadaşlarını; 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
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bâzı maddeler eklenmesine mütedair kanun ta
sarısı hakkında tatbikattan gelen ve bunun 
acılarını çöken bir arkadaşınız olarak, madde
lere geçmeden önce tümü üzerindeki görüşleri
mi arz ve izah için huzurunuza gelmiş buhm-
maktayıııı. 

Muhterem arkadaşlarım; bir defa şunu ka
bul etmek lâzım ki, değiştirilmesi istenen esas 
kanunun 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olduğu düşünülürse, bugüne değin 43 
sene 3 ay 10 gün geçtiği nazarı itibara alınırsa, 
kanunun değişmesinde bir zaruret olduğu mey
dandadır. Bu sebeple bu kanunu hazırlayan ar
kadaşlara, emeği geçen Parlâmento üyelerine 
ve Komisyonda çalışan arkadaşlara teşekkür et
meyi bir vazife bilirim. Bundan sonra Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Medenî Ka
nunun da biran evvel hazırlanarak, görüşünü 
biran evvel alarak, muhterem meslektaşım Ba
kan tarafından getirilmesini, bunun Bakan bu
lunduğu bir sırada kendisine nasibolmasını gö
nülden temenni eder, bu çaba içerisinde olması
nı da huzurunuzda rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu kabul etmek 
lâzımdır ki, kanun tasarısı hazırlanışı itibariy
le tatbikattan alman bâzı mahzurları gidermiş 
bulunmaktadır; ama bunun en iyisini en iyi 
şekilde yapabilmek de bizim vazifemizdir. Ka
nunun gelişi itibariyle ben, bâzı hükümlerin de 
tatbikatta aldığımız acılar ve çektiğimiz ıstı
rapları giderdiği kanısı içerisinde bulunmakta
yım. Bununla beraber bâzı mahzurlar da vardır, 
onları da maddeler geldiği zaman görüşlerimizi 
bu kürsüden izah etmeyi vazife addediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu ile bundan sonra tahki
katın ve mahkemelerin biran evvel biteceğine 
gönül veriyor ve ümit bağlıyorsak, bunda ya
nıldığımızı tahmin ederim. Mutlaka bu Ceza 
Muhaikemeleri Usulü Kanunu, bâzı tahkikatla
rın gecikmesinde öncelik getirmiştir ve isten
diği takdirde bâzı davaların sürüncemede kal
madan bitmesinde hâkime kolaylık göstermiş
tir. Ama aslolan tahkikatı yapan Cumhuriyet 
Savcısının ve davaya bakan muhterem hâkim 
kardeşimizin mevzuata hâkim, dosyasına sahi-
bolmasıdır sevgili arkadaşlarım. Eğer Cumhu
riyet Savcısı tahkikatın biran evvel bitmesini 
arzu etmez ve bunu kendisi takihetmez.se, tah-
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kiıkatı .süratlendiremez. Bir. misal olarak söyle
yeceğim, üzüntümü ifade ediyorum; Ankara'
da İkinci Şubeye yazılan dördüncü aydaki bir 
yazıya altı ay sonra, onuncu ayda cevap gelir
se ve bu da bir iş kazası, ölüm olursa, eh artık 
buna «Usul Kanunu mânidir» diye burada 
dostlarımızı müdafaa etmekte zorluk çektiği
mizi ifade etmek isterim. 

•Sevgili arkadaşlarım; mutlaka ve mutlaka 
vazifeyi verdiğimiz arkadaşlardan da vazife 
istomek bizim en tabiî hakkımızdır. Şunu da ka
bul etmek lâzımdır ki, gerek savcı olsun, gerek 
hâkim arkadaşımız ve meslektaşlarımız olsun, 
kendilerine hürmet hissi ile doluyuz, sonsuz 
saygılarımız var, vermiş bulundukları kararla
rı avukat olarak huzurlarına gittiğimiz zaman 
kalbimize basıyoruz. İnandığımız bir hâkim hu
zurunda bulunarak verilen hüküm leh veya 
aleyhte ne olursa olsun, inana inana gitmek 
başka şeydir. Hâkim mevzuata hâkim, dosyası
na hâkimse verdiği karar adaletlidir; ama bu
nun yabancısı ise bir usul sebebiyle daha öne 
alıyoruz diye, gelen yeni değişiklikle davaları 
çabuk bitireceğiz dersek, biraz gönül öyle is
temiyor, nevmidsizliğe de düşmenizi istemiyo
rum, ama beyhude gönül vermiş oluruz. 

••Muhterem arkadaşlarım; bizde tahkikat ha
zırlık tahkikatı, ilk tahkikat ve son tahkikat 
olarak üç kısımdan müteşekkildir. Biz Devlet 
olarak, Hükümet olarak eğer adaletin, tam mâ-
nasryle bilhassa ecza muhakemelerinde, ceza 
davalarında tecelli etmesini istiyorsak, (Par
lâmento olarak mutlaka ve mutlaka istiyoruz, 
gönlün istediği de bu, mutlaka öyle olması da 
lâzım, başka türlü de bunun neticesini almak 
mümkün değil) yapılacak tahkikatın, köylerde 
bulunan bir onbaşı ve asker tarafından değil, 
tasarısı hazır bulunan ve günlerdir dedikodu
sunu yaptığımız adlî zabıta teşkilâtı tarafından 
yapılmalı. Bu teşkilât kurulmadığı müddet
çe neticeyi almanın mümkün olmadığına ben 
kaniim. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, tatbikattan 
geliyorum. Köylerde yalnız onbaşı vardır ve 
asker vardır. Hazırlık tahkikatını da yalnız 
ve yalnız asker yapar, onbaşı yapar. Onun 
aldığı ifade davanın esasıdır, davanın teme
lidir. Benim köylümün ilk ifadeyi verdikten 
sonra, o ifadesinden cayması mümkün değil

dir, onunla daima bağlıdır. Ama doğruyu söy
lemiştir, ama başka şey söylemiştir. O halde 
eğer biz neticeye vasıl olmak istiyorsak, adlî 
zabıta teşkilâtını kurmakta zaruret olduğuna 
inanıyorum. 

Acısını biı- nadisede çektim. Bir hemşeh
rimin vefatı sebebiyle bizzat takibettiğimiz bir 
hadisede, Ankara'da yapılan bir tahkikat do-

layısıyle İkinci Şubeye yazılan bir ya
zının cevabı altı ay sonra geldi bu tahkika
tın neticesinden bir şey beklemek bu usul ka
nunu ile biraz güç olur. Gönül istiyor ki ; 
inşallah bundan sonra bu usul kanunu ile bu
nun neticeleri de biran evvel alınmış olsun. 

Sevgili arkadaşlarım, ben maddeler üze
rinde durmuyorum; durmakta bir fayda da 
görmüyorum. Yalnız bir mevzua temas etme
den, işaret etmeden geçemeyeceğim. Bu mev
zuu, hâkim hususunda ve bir de davaya bak
makta hâkimin istinkâfmdan dolayı getirilen 
hükümdür. Bu hükümler, kanun tasarısını ha
zırlayan arkadaşlarırımın ve tatbikatçıların 
çekmiş bulunduğu acıların, üzüntülerin bir ifa
desidir. 

Evet, hâkim bir davada istinkâf ettikten 
sonra, bunu vicdanında duyduktan sonra, bu
nun artık aksini ifade etmek mümkün değil; 
ama tatbikatta, bilhassa ve bilhassa hukuk da
valarında reddi hâkim davası başlıbaşına bir 
mevzudur. Bütün davaları en aşağı başladığı 
andan itibaren iki sene sonraya talik eden bir 
mevzudur. Bu sebeple getirilmiş olan şu hü
kümde ben kendi görüşüme göre fayda bulu
yorum. Her ne kadar bunun aksinin müdafaa
sı mümkün ise de, hâkim fikir beyan ettikten 
sonra artık bunun esbabı mucibesini sormaya 
hacet yoktur. O, onun ferdî vicdanın mâkesi-
dir, orada doğmuştur şeklindeki bir görüşe 
de pek iştirak edemiyorum. 

Bunu bitirirken bir mevzua temas etmekte 
zaruret hissettim. Benim için bir fırsattır. Bir 
gündem mevzuu yapacaktımm, muhterem Ba
kanımız da ilgililer de burada bulunuyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım; Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununu değiştiriyoruz; ama bugün iş 
kazalarında, iş mahkemelerinde bir hâkim de 
15 bin, 20 bin dosya var. Bir iş hâkimi bir 
gün 100 dosyaya baksa ay 26 gündür, 2 600 
davaya bakar. Taksim ettiğimiz andan itiba-
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ren talik altı ay sonraya gelir. Bugün Ankara 
iş mahkemeleri, İstanbul iş mahkemeleri ta
liki altı ay sonraya yapmaktadır. Senede iki 
defa davayı ta'lik ettiği takdirde bir senede 
davanın bitmesi mümkün değildir. Ama iş 
mahkemelerinin özelliği vardır. Baba yavru
sunu kaybetmiştir, işçidir, kolunu kaybetmiş
tir. Onun neticesinde manevî bir teessürü var
dır. Bunun neticesini almak ister. Bu bakım
dan da muhterem Bakanımdan iş mahkeme
leri mevzuunda da bâzı şeyler beklemek hak
kımızdır. Bunu yapacağı inancı ile, bu Kanu
nun tatbikatçılara ve memleketimize hayırlı ol
masını gönülden temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞH (Elâzığ) — Sayın 
.Başkan, muhterem senatörler; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı 
maddeılerini değiştirmek için bir tasarıyı görüşü
yoruz. 

Beındem ömee konuşan arkadaşlar bu tasarı 
münasebeti ile Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu üzerinde bâzı sözler söylememiş olsalardı, 
belki de söz almayacaktım. 

Muhterem arkadaşlar; bu Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununa «İtalya'dan ithal edilmiş 
kanundur» dediler. Ben bu tabiri hoş görme
dim. 

'Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyetin ilk 
yıllarında bu kanunlar inkılâp kanunu olarak 
kabul edilmişti. Hukukun, adaletin vatanı yok
tur ; İtalya'da ne ise, Türkiye'de de odur. Mede
nî Kanun üzerinde, birçok ikaınunla.r üzerinde 
Türkiye'de Parlâmentolarda zaman zaman 
«Efendim bizim bünyemize uygun değildir» gi
bi sözler söylenmesi bir Cumhuriyet mensubu 
olarak beni incitmektedir. Neresi bize uymamış? 
Uymayan maddeleri her zaman değiştirilebilir. 
Cemiyetin gidişine uymayan bâzı maddeler 'de
ğiş tiriliy orsa, o kanunun ithal malı olduğu sek
ilinde tavsif edilmiş olması doğru bir şey değil
dir. 

Tekrar 'ediyorum: Adaletin, hukukun vata
nı yoktur. Biz Cumhuriyeti kurduğumuz zaman 
Allah rahmet eylesin Mahmut Esat Beyefendi
den dinlemiştik, Türkiye'de birtakım kanunılar 
yapılmak istenmiş de Siyaım'ın kanunu Türkiye' 

de geçer mi diye Osmanlı Devleti zamanında tet
kikler yapılmış. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün medenî bir 
camiada tatbik edilen bir kanunun Türkiye'de 
uygulanmış olması, ithal imalı kanun gibi gö&te-
riilımiş olmasına gerektirmez. Bu doğru değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarını; bu tasarı ile öeıza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddele
rini değiştiriyoruz. Niçin değiştiriyoruz ? Arka
daşlarımız bunu izah ettiler. Cemiyetin gidişi 
yönünden eskimiş bir kanun olduğunu söylediler. 
Eskimiş diye bir şey kabul etmiyorum arkadaş
larım. Eskimiş diye bir şey kabul 'etmek ınıiimı-
küm değil. Prensipler esıkimez, adalet eskimez, 
hak hukuk eskimez. Ancak onun cildi, sayfaları 
belki eskir; ama bugün bize uymayan, cemiyete 
uymayan bâzı maddeleri değiştirilebilir. 

Şimdi neyi değiştirilmiş1? Bir (maddesini ele 
alacağım, maddelerim sırası geldiği zaman da 
uzun uzadıya konuşacağım. Hâkimin davaya 
bakmaktan istinıkâfı hakkında eski 29 ncu mad
de değiştiriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında, esasımda 
bu madde eskiden daha iyi idi. İyi idi, izah ede
ceğim efendim. Hâkim her türlü davaya bak
maktan istinkâf ediyordu. Diyordu k i ; «Ben 
bu davaya bakmak itemiyorum1» Zaman oldu 
Yüksek Hâkimler Kurulunu kurduk, hâkimlere 
muhtariyeti verdik, hâkimler bu yetkilerini sui
istimal ettiler. Bunun için maddeyi değiştiri
yoruz. Tasarının gerekçesinde bu açıkça söylen
miyor. «Hâkim kendi kendimi eskiden reddedi
yordu» diyor. Açıkça söylemek lazımsa bunlun 
altında yattan şudur: Hâkimin bu maddedeki 
kendi yetkisini suiistimal ettiğini görünce, mad
deyi değiştirmek mecburiyetinde kaldık. Doğ
rusu budur. Doğrudur, değiştirilmesi lâzımıdır. 
İçim. yanarak tatbikatta gördüğümüz acıları 
söylüyorum. Taraftarıyım, karşısında değilim. 
Hâkim bu maddeyi suiistimal etti. Esasında 
«O madde eskimiştir» diyenlere karşı bunu söy
lüyorum. Eskiden hâkim davaya bakıp bakma-
mıa!k yetkisıiıni kendi vicdanında duyuyordu. Bu 
doğru birşeydi. Hâkim bir davada hissem bita
raflığımı kaybettiğini anlayınca davaya balkanı-
yordu; ama şimdi yukardaki hâkim, «Hayır ba
kacaksın, relt sebebi varit değildir» diyecek 
hâkime. İstemediği halde davaya baktırmak 
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mecburiyetinde kalacağız. Aslında 'bu hüküm 
iyi idi ; ama g»el gör ki ıhâkim görevini suiisti
mal etti. 

Muhterem, arkadaşlarını; hâkimler davaya 
bakmıamaık için âdeta nem kapıyorlar. Başın
dan atmak için nem kapıyorlar. Davaya beş sene 
bakıyor, üç sene bakıyor, ondan 'sonra da «Ha
yır efendim benim evime 'geldiler» yahut da ha
fif tabiri ile «caddede bana selâm verdiler» di
yecek kadar hafif sebeplerle «Ben davaya bak
mıyorum» diyor. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evime halı 
getirdiler diyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Zıavalllı 
suçlu hapisamede sürüne sürüne, yahut şahitler, 
taraflar gele gide davalar uzayıp gidiyor. Hâ
kimler suiistimal etmeseydi bu maddeyi değiş
tirmeye lüzum yoktu. Açıkça söylemek lâzım, 
bu maddenin tatbikatı kötüye kullanılmıştır; 
onun için zaruretler bu maddenin değişti rilıme-
sini gerektirmiştir. Mümkün olsaydı da değiş-
tirımeseydik. 

Arkadaşlaırı:m, 'bundan 3 - 4 yıl önce de bunu 
dile getirdlım. Gerçi davaya bakmaktan istinkâf 
eden İstanbul'daki hukuk mahkemesiydi. Da
vaya bakmaktan is'tinkâf da aynı şey. İstanbul'da 
Deniz - İş'in grevi münasebetiyle o 'hâkim «Ben 
davaya bakmam», bu hâkim «Ben davaya bak
mam» dedi, o ona attı, o ötekine attı, İstanbul' 
dalki Deniz - İş'in grevi nedeniyle Avrupa ile 
Asya'nın arası açıldı, Devlete yüz milyonlara 
mıaloldu, hâkim «Ben davaya 'bakmam» dediği 
için. Hâkim davaya bakmıyor, hâkim politikayı 
tskibediyor, hâkim kamuoyunu takibeder hale 
geldi neredeyse. Bu yürekler acısı bir durum
dur. Hâkimlerin hepsi elemiyorum, ibunu yapan
lar için söylüyorum tabiatıyle. Türk hâkimleri
nin hepsine birden bunu atfetmek mümkün de
ğil; ama bu madde suiistimal edildiği için de
ğiştiriliyor. Doğrudur, belki adaleti zedeleye
cektir, mutlaka biraz zedeleyecektir. 

Hâkime, bakmak istemediği, vicdanen bita
raf olması mümkün olmayan davaya zorla bak
tırmak doğru değil; ama diğer tarafta a>rz eıt-
tiğim gibi, tekrar tekrar arz ettiğim gibi «Evi
me geldiler, benimle konuşmak ist'edile.r, onun 
için 'ben bu davaya bakmıyorum» 'demesi doğru 
değil. Böyle gerekçeler va;r muhterem arkadaş
larım. Gider dosyaları aıçaır, 'gerekçelere bakaır-

30 . 11 , 1972 O : 1 

sanız, «Taraflardan falan evime geldiği için da
vaya bakmaktan istinkâf ediyorumı» dediğini 
görürsünüz. Evine geldiyse sen hâkimsin, bita
raflığını muhafaza edersin, kovarsın, yahut 
evine kabul etmezsin. Caddeden geçerken neıre-
deyse bana .selâm verdiler, yahut banıa bir hediye 
göndermek istediler gibi gerekçelerle davaya 
bakmaktan istinikâf ediyor. Halbuki hâkimin 
davaya bakmamak sebepleri ayrı. O sebeplere 
binaen davaya bakmaktan istinkâf etmıesi lâzım. 
Kanunda yazılmış, şu şu sebeplerle hâkim dava
ya 'bakmaktan istinkâf eder denmiş; ama bunu 
'suiistimal ediyor, suiistimal ettiği için de biz 
Kanunu değiştirmek mecburiyetinde kalıyoruz; 
doğrudur. 

Muhterem arkadaşlarımı; tasarının tümü üze
rinde arz edeceğim diğer 'bir husus da şudur. 
İlk tahkikatın savcının takdir edeceği hallerde 
soıiigu hâkimine verileceği yazılı. 

Arkadaşlarımı, bu hüküm de doğru bir hü
küm; ama yine zaruretlerden. Türkiye'de sor
gu hâkimlikleri çalışmıyor. Bir zaımanlaır müs-
tantiıkler elindeydi, başkâtiplerin elindeydi, 
onun için de hâkimlerin .tasdikine bağlıydı. 
Bunlar, yokluktan, hâkim yokluğundan, tatbi
kat bozukluğundan oluyordu. Yoksa prensip
ler doğru, hukuk düzeni doğru, adalet büküm
leri doğru. Niçin sorgu hâkimliği var mıuhte-
rem arkadaşla.rum? Yalnız ağır ceza mahkeme
sine giden dosyaların daiha iyi, inceden inceye 
tetkik edilmesi için değil. Sayın Adalet Baıkanı 
arkadaşım hafızasını yoikla.rsa belki hatırlarlar; 
1940'lardan önce Hukuk Fakültesinde bir se
miner olmuştu. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet huzuruna gi
den bir insan beraet de etse, ne de olsa ailnm-
da bir suçluluğun ezgisi, tozu kalır. Çünkü 
mahkemeler alenîdir. Ağır cezaya bir adam bir 
suç sebebiyle, bir zimmet suçundan verildi, ya
hut herhangi bir suçtan verildi. Bu insan gü
nün birinde beraet edebilir; ama, beraet ettiği 
zaman dahi o bir ezikliğin içindedir, bir suçlu
luğun hiç değilse tozu alnında kalmıştır. Sor
gu hâkimliği gizlidir. Sorgu hâkimliğinde va
tandaşın haysiyeti zedelenmez. Meni muhake
me edilir, hâkim tasdik eder biter gider. Ama, 
kuru bir iftiraya mâruz kalmış bir insanı »dü
şünün ki, ağır cezalara kadar getiriyorsunuz, 
ağır cezada alenen o inöana suçlar izafe edili-
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yor, o insan beraat ediyor. Bu insan ne kadar 
bera&t ederse etsin, bir suçluluğun tozu, gölge
si üzerinde kalmıştır. 

Sorgu hâkimliğinde bu insan hakkında nıe-
n'i muhakeme kararı verdiği zaman, bu insan 
cemiyet huzuruna üzerine suçluluğun tozu kon
mamış şekilde gider. 

Sorgu hâkimliğinin Türkiye'de lüzumu var 
mıdır, yok mudur münakaşası çok eskidir, 20-
30 senedir konuşulur. 

Sorgu hâkimliği lüzumlu mudur, değil mi
dir! Efendim, savcılar var, yemin var, yetkisi 
var, ne diye sorgu hâkimliği kurulmuş diye 
uzun uzadıya münakaşa edilir durur. Savcıla
ra bu yetkileri verelim, sorgu hâkimliğini kal
dıralım diye münakaşalar olur durur. Ama, 
sorgu hâkimliğinin kurulmasının birçok gerek
çeleri olduğu gibi; bir de vatandaşın haysiye
tinin, şerefinin gizli tahkikat yapılan yerde ko
runması, cemiyete daha çok temiz olarak, üze
rine gölgeler düşmemiş olarak beraetle çıkmış 
olması gerekçesi vardır. Gerekçelerden birisi 
de budur. Şimdi bunu kaldırıyoruz, kaldırma
ya mecburuz; mecbur kaldık bunu yapmaya 
muhterem arkadaşlarım. Bu kadar güzel bir 
hukuk kaidesini kaldırıyoruz. Aslında bu gü
zel bir hukuk kaidesiydi; ama kaldırmaya mec
buruz. Eskimiş dediğimiz, modası geçmiş dedi
ğimiz bu hükümler esasında güzel hükümler
dir, âdil hükümlerdir; ama mecburuz tatbikat 
böyle. Şimdi ne yapılıyor? Sorgu hâkimine ve
riyorsunuz dosyayı, yıllarca dosya sorgu hâ
kiminden çıkmıyor. 

Sayın Yeşilyurt arkadaşım dedi ki, 2 nci 
şubeye havale edilen bir evrak 4 ayda cevap
landırılmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; hâkim kabahatli. 
Hâkimler tekit denen şeyi kaldırdılar. Tekitin 
yok mu senin? Ayda bir defteri karıştırsa gö
rür. Nerede kaldı bunun cevabı demek yok raıı? 
Hukuk mahkemesi hariç ceza mahkemesinde, 
ben de bir tatbikatçı olarak biliyorum, dava
nın uzamasının tek sebebi hâkimdir. Ne Usul 
Kanunudur, ne şudur, ne budur. Neden bir ay 
sonra bir tekit müzekkeresi yazmamış1? Neden 
geciktirenler hakkında Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki kovuşturmayı yapmamış? 
Yapmaz bunları; görevini yapmaz, rahattır. 

öğleden sonra kahve içmeye gider görevini yap
mayan hâkim, Tabiatiyle böyle kanunlar gelir. 
Onun için bundan yanıp yakılmaya hakkımız 
yok. Tatbikat bozukluğu dolayısıyle, tatbikatta 
hâkimin görevini yaparken görevini iyi yap
maması sebebiyle birtakım yama kanunlar ge
lecektir ve günün birinde, bu böyle devamı eder
se, Yüksek Hâkimler Kuruluna da gölge düşe
cektir. Belki de günün birinde bu toplum bu 
müesseseyi kaldıracaktır. Yüksek Hâkimler 
Kurulunun kurulmasına imza koymuş bir arka
daşınızım. Belki günün birinde Yüksek Hâkim
ler Kurallımın kaldırılmasına ben de parmağı
mı kaldırmak mecburiyetinde kalacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Hâkimler 
Kurulu müessesesinden yeni yeni ümitlerimiz 
olacaktır. Bütün bu hükümlerin gelmesinin 
belki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyle il
gisi yok; ama arkadaşlarımız temas ettiler di
ye ben de arz ediyorum. Kanunun iyi tatbik 
edilmemesi, iyi uygulanmaması, iyi hâkimler 
tarafından, iyi eller tarafından uygulanmamış 
olmasından adalete, hakkaniyete bugün aykırı 
gördüğümüz bâzı hükümlerin gelmesi, gelmiş 
olması bu yüzdendir. Yoksa «eskimiştir, modası 
geçmiştir, ithal malıdır» demek doğru değişidir. 
Hayır arkadaşlar, böyle demek doğru değildir. 
Ocza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki eski 
hükümler âdildir, vatanı da yoktur. Osmanlı 
Devleti zamanından kalmış bâzı hükümler var 
ki, biz o maddeleri bulup bugün yerine kaya
mıyoruz. Bir defa böyle tabir olmaması lâzım 
gelir. Kaideler, 1500 sene evvelki kaideler bu
gün carî olabiliyor. Kanunlar, kaideler ne ise 
odur. Yoksa : «Efendim, modası geçmiştir, ce
miyete uymuyor» demek doğru değildir. Yok, 
bu tabirleri kabul etmiyorum. Hattâ hattâ «İt
hal malı» tabirine de hiç gönlüm razı olmuyor. 
Arkadaşlarınım inkılâp kanunlarına «İthal ka
nunu» demelerine vicdanım razı olmuyor. 

Saygılar sunarını efendim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş

ka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere 

Sayın Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, son söz benim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkan, saygı değer arka
daşlarım ; 
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Yüksek tetkikinize sunulmuş bulunan Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki bâzı deği
şiklikleri ve bâzı maddeler eklenmesiyle alâ
kalı tasan üzerinde, çok değerli arkadaşlarım 
tarafından ileri sürülen görüşlere, tenkitlere 
teşekkür ederim. 

Şüphesiz bu tasarıyı Hükümetiniz, uzun yıl
ların çalışma mahsulü olarak Yüksek Meclisle
re sunmuşlardır. Yüksek Meclislerde tasarı gö
rüşülüp, ihtiyaca en iyi şekilde cevap verecek 
bir nitelik kazanır ve ondan sonra da aziz Türk 
Milletinin hizmetine emanet edilmiş olur. 

O itibarla yüksek huzurunuzda tasarının bel
ki de müstahak olmadığı derecede tenkite mâ
ruz kalmış olmasını ela bu yapıcı rolün tabiî 
gereği sayıyor ve arkadaşlarıma şükranlarımı 
arz ediyorum. 

Çolk değerli arkadaşlarını, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunundaki değişiklik, esas itiba
riyle dört grup üzerinde toplanmaktadır. Bun
lardan, birinci grupta toylanan maddeler, kai
deler hiyerarşisi içerisinde en üst mevkiyi işgal 
eden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ön
gördüğü Ceza Muhakeme Hukuku prensipleri
ne uyulmuş olmak maksadından ileri gelir. 

Sayın Sırrı Atalay, Anayasanın 31 nci mad
desinde öngörülen savunma hakkından bahisle; 
«Her ne kadar bu Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda böyle bir iddia ileri sürülüyorsa 
da, topu topu bir tek madde ile ancak Anaya
saya uygunluk iddiasına cevap teşkil edebile
cek bir hali vardır bu tasarının» şeklinde tak
dim etmek istediler. Ama zannediyorum ki, bu 
tasarının, sanığın tutuklanan a sı ve tutuklanma 
müzekkeresinin şekli hakkındaki 106 ncı, sanı
ğın tutuklanmasından kimlere haber verileceği 
hakkındaki, 107 nci, tutuklunan sorguya çekil
mesi hakkındaki 108 nci, tutuklunun salıveril
mesi hakkındaki 109 ncu, yakalanan kimsenin 
sorguya çekilmesi hakkındaki 128 nci, yakala
nan kimsenin mahkemeye veya sorgu hâkimine 
götürülmesi hakkında 129 ncu, ihzar olunan sa
nığın sorguya çekilmesi hakkındaki 134 ncü, 
duruşmanın aleniyeti ve gizli yapılabileceği 
halleri hakkında 373 ncü, gizli duruşmalarda 
bulunabilmek müsaadesi hakkındaki 377 nci 
maddeleri1 Anayasamızın 22, 30 ve 135 nci mad
delerinin gözönünde tutulması suretiyle bu ih

tiyaca cevap vermek için tedvin edilmiş ve yük
sek huzurunuza sevk edilmiştir. 

Bu tasarıyla aynı zamanda ceza davalarına 
sürat kazandırmak maksadı da güdülmüştür. 

Bu ikinci grubu teşkil eden maddelerde sü
rat ve sadelikten başka, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun sistemi gözönünde tutulmak 
suretiyle bu kanunun kamu ve fert haklarının 
korunmasına ve yekdiğerine zıt menfaatlerin 
telifine ve tarafların eşit muameleye tabi tutul
masına matuf olan ve bu nevi hak ve menfaat
ler için teminat teşkil eden hükümlerden, aslî 
ve genel prensiplerden hiçbir surette feragat 
edilmeksizin yenilikler de ortaya konulmuş
tur. 

Bunların başlıcalan şunlardır : 
Aslî işlerde olduğu gibi ağır ceza işlerinde 

de ilk soruşturmanın yapılıp yapılmaması Cum
huriyet savcısının takdirine bırakılmak suretiy
le ağır cezalı davalarda ilk soruşturma yapıl
ması zorunluğu kaldırılmıştır. 

Sorgu hâkiminin bâzı kararlarının asliye 
mahkemesi başkan veya hâkiminin tasdikiyle 
tekemmül etmesine ilişkin hükümler kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Asliye mahkemelerinin işlerini hafifletmek 
ve binnetice davaların süratle yürütülmesini 
sağlamak için hususî kanunlarda yazılı kaba
hat fiillerine ait davaların sulh mahkemelerin
ce görülmesi öngörülmektedir. 

Acele olan tutuklu işlerde mahkeme ve 
sorgu hâkimlerinin davetiyle çağınmaksızm ta
nıkları doğrudan doğruya ihzaren getirtmele
rine imkân hazırlamıştır. 

Usulünde davet edilip de duruşmaya gel
meyen tanıklara, yersiz olarak reddi hâkim ta
lebinde bulunanlara, suiiniyete müsteniden mu
hakemenin iadesi talebinde bulunanlara uygu
lanacak inzibatî ceza tedbirleri getirilmiştir. 

Madde gerekçelerinde daha çok arz etmeye 
çalışacağım gibi hâkimler, reddini mucip sebep
leri bildirerek davaya bakmaktan kendiliğinden 
çekilemeyecektir. En çok tenkide uğrayan konu 
da bu oldu. îstinkâf müessesesinde hâkim da
vaya. bakmaktan istinkâf ederse, bunun muhik 
ve makbul olabilmesi için reddi hâkim talebini 
tetkike yetkili diğer hâkimin bu hususta karar 
vermesi lüzumu eleştirildi. Ama bu madde, Ana
yasamızın 31 nci maddesindeki «Hiçbir mahke-
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me, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmak
tan kaçmamaz.» hükmünün tabiî icabı olarak 
eldedir ve bir zaruretin de ifadesidir. 

Bu vesileyle şu hususu yüksek huzurunuzda 
arz etmek isterim : Türkiye'mizde şüphesiz ki, 
hâkimlerimizin teminatı daima ayakta tutula
caktır, onun ayakta tutulmasına dikkat ve itina 
gösterilecektir. Ama, Türkiye'ımizde asıl temina
tını Anayasadan alan sade vatandaşın da hakla
rını ayakta tutmak, tüm kamu kuruluşlarının 
ve onların hepsinin başında olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önde gelen görevlerinden biri
sidir. 

Biz bü hükümleri, getirirken elbette mahke
meyi, hâkimi, onun yüksek vasfını, onun temina
ta lâyık tarafını dikkate aldık. Bu arada da va
tandaşı da canından bıktıracak sürüncemelerden 
kurtarmak, vatandaşı da daima teminatlı tutma
nın yollarını bir arada getirmiş bulunduk. 

Yine kolaylık sağlayan çok enteresan madde
lerden bir tanesiyle ağır cezalı işlerde de sanı
ğın duruşmadan vâretse kılınması mümkün olu
yor. Tatbikatçı arkadaşlarım, uygulayıcı arka
daşlarım bunu çok iyi bilirler. Mahkemelerin 
başının derdi, avukatların da bir üzüntü ve ıs
tırap kaynağı olan, sanık olarak ağır ceza mah
kemesine sevk edilmiş olmakla beraber mutlaka 
mahkûm olacağı iddia olunamayan pek çok kim
senin de cidden üzerinde büyük ağırlık teşkil 
eden bir konuyu bu şekilde elden çıkarmış olu
yoruz. 

Başka değişiklik olmasa, yalnız bunu getir
miş olsaydık, zannediyorum ki, hukukçu arka
daşlarım, mahkemeler ve haklarında soruşturma 
yapılan sanık kişiler «Aman ne kadar iyi bir 
kanun getirmişsiniz» diye bundan ötürü müte
şekkir olacaktı ve bunu çıkaracak Yüksek Mec
lislere karşı minnettarlık duyacaktı. 

Delillerin davayı uzatmak maksadıyle ikâme
sine mâni olmak için gereken hükümler koyu
yor, temyizi kabil olmayan kararlar meselesini 
genişletiyor. Bunları arkadaşlarım madde mad
de tenkit ettiler. Her madde görüşülürken arzı 
cevabedeceğim. 

Tekrar ediyorum : Şüphesiz ki, bu ten
kitlerden faydalanmak suretiyle tasarıyı daha 
mükemmel hale getirmek hepimizin arzusu, bu
na uymak da bilhassa Hükümetimizin mutlak 

surette görevi; ama bâzı konular var ki, sevkdeki 
asıl maksadın ve metnin taşıdığı asıl mânanın 
ötesinde ortaya konulmuş bulunuyor. Onların 
tatlı, tatlı münakaşasını yapmış olacağız. 

İlk soruşturma müessesesiyle alâkalı değer
li tenkitleri ileri sürüldü. Teorik olarak, «İlk 
soruşturmaya gerek var mıdır, yok mudur?» 
bu her zaman tartışılmaya müsait bir konudur 
ve tartışanların kendilerini haklı çıkaracak şe
kilde birçdk görüşleri, birçok delilleri ortaya 
koyması da kabildir. 

«İlk soruşturma tamamiyle kalksın» diyen
ler. Bugüne kadar yapılan istatistikî araştırma-
mesi huzuruna çıkacak bir kimsenin beraet et
se dahi onun şahsında, ruhunda bırakacağı 
menfî etkileri dikkate alan bir kısım kimseler 
de soruşturma müessesesi kalsın diye İsrar eder
ler. Bugüne kadar yapılan istatistikî araştırma
lar göstermiştir ki, hakikaten sorgu hâkimlik
lerine intikal eden davalardan azımsanamaya-
cak kadar bir miktarı men'i 'muhakeme ile so
nuçlanıyor. Bunun anlamı şudur : Bir kimse 
bir suçtan sanık olarak sorgu hâkimliğine sevk 
ediliyor. Orada gizli cereyan eden bu ilk soruş
turma sonunda masum olduğu anlaşılıyor. Böy
lece o şahıs, ağır cezada beraat ile neticelene-
eelk bir konuda, sorgu hâkimliğinden meni mu
hakeme kararı verildiği için kendisini kurta
rıyor. Bunun, o şahıs bakımından hiç şüphesiz 
ağır cezaya gidip herkesin gözüönünde otura
rak hesap vermek, herkesin kem gözle kendisi
ne bakmasına imkâı vermemek bakımından 
faydaları da vardır. 

Bu konuda tasarı, kesin bir vaziyet almış 
değildir. Türkiye olarak bir tecrübe devresini 
geçirme ihtiyacı içindemiz. Bâzı konuları ken
dilerine biraz daha fazlı yetki tanıdığımız sor
gu hâkimlerine şevketim \ takdir işine bırakıl
mıştır. Bâzı konularda QI Cumhuriyet savcıla
rına istikamet verilmiştir hangi konuları daha 
ziyade sorgu hâkimliğind m geçireceksiniz, ilk 
soruşturmadan geçirecek^ iniz diye ve onun 
ötesinde Cumhuriyet savcılarına takdir hakkını 
da bırakmıştır. Falan yerdoki Cumhuriyet sav
cısı takdirini başka kullam sak, falan ildeki 
Cumhuriyet savcısı da başka türlü kullanabile
cektir. Doğrudur bu tenkit. Her Cumhuriyet 
savcısını tek görüş içinde tu. nak kabil değil
dir ; ama falan ilde bir olayın etkisi, tepkisi 
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başka olabilir: filân ilde de başka olabilir. Bun
ları da Cuımhuriyet savcısı her şeyden evvel 
sosyal kişi olarak dikkate alacaktır. Hata işler
se hatasını bertaraf edici teftişler yapılıyor, 
tetkikler yapılıyor, şikâyetler olursa icra edi
liyor ve bunlar zaman içerisinde oluşacak. Bü
tün arkadaşlarımın bir nokta da birleştikleri 
gibi, Hükümetiniz de aynı şeyi söylüyor; her 
mesele dönüp dolaşıp görev yapan kişilerin li-
yakatlarma, ehliyetlerine intikal ediyor. Te
mennimiz kanunların vermiş olduğu imkânı 
en iyi şekilde, en isabetli olarak kullanacak 
Cumhuriyet savcıları görevlerini sürdürsünler 
ve millete lâyık olduğu adalet hizmetini sun
ma imkânı hâsıl olsun. 

Bu tasarıyle bâzı yeni hükümler getirmiş 
bulunuyoruz. Sayın Atalay arkadaşımın endi
şeyle karşıladığı bir konu vardır. Müsaade 
ederlerse, maddenin aslı görüşülürken kendi
lerine izahat arz edeceğim ve hiç endişeyi mu
cip bir taraf olmadığını, memleketçe, milletçe 
muhtacolduğumuz yenilikleri getirme bakımın
dan bir adıım teşkil ettiğini bu getirdiğimiz 
maddelerin müzakeresinde hep beraber müta
lâa etmiş olacağız. 

Klâsik usullerden mümkün olduğu kadar 
uzaklaşmaya, memleketin ihtiyacına, batının 
ilme dayanan araştırmalarının ve akıllıca uy
gulamalarının sonuçlarını da dikkate almak su
retiyle o istikamete gitmeye de mecburuz. Mi
sâl olarak, mücerret para cezasıyle mahkûmi
yeti gerektiren hallerde Cumhuriyet savcıları
na kamu davası açmadan önce sanığına tebli
gat yapıp on gün içerisinde hükümdeki para cezası 
maktu ise tamamını, asgarî ve azamî hadleri 
gösterilmişse, asgarî hadlerini ödemesi halinde 
kamu davasının açılmaması yetkisini tanıyan 
bîr madde getiriyoruz. Bu biraz da naçizlerinin 
üzerine çalışarak huzurunuza getirmek istediği 
bir konu. 

Çok değerli arka'daşlarum; yalnız İstanbul 
mahkemelerinde bine yakın Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile alâkalı dava var. İşverenler, prim 
bildirgesini vermekle mükellef muayyen süre 
içerisinde. İşverenin bizzat muhasebe teşkilâtı 
var, kalem teşkilâtı • var. Gününde işçinin prim 
bildirgesini veremez ise, Sosyal Sigortalar yö
nünden alacağı cezanın ötesinde, kanuna göre 
200 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ceza-

zasma mahkûm olur. 6 bin dava en az 5 tane 
hâkimi, mahkemeyi işgal eden dava demektir. 
Hazırlık soruşturmasını büyük şehirlerde ge
nellikle polis yapıyor, ondan sonra geliyor ha
zırlıkta kayıt görüyor, 6 bin tane dosya tanzim 
ediliyor. Asliye cezaya dava açılıyor, asliye ce
za tebligat yapıyor, sanığı buluyor bulamıyor, 
yeniden ihzar ediyor, yine polise yazı yazıyor, 
sanık geliyor, bir müdafaada bulunuyor; efen
dim, «Ben vaktiyle verdim» diyor. Bu sefer 
Sosyal Sigortalardan yazarak soruyor. Bütün 
bunlar bir dava için sarf edilecek zamanı, me
saiyi bünyesinde topluyor ve sonunda muhake
me eden hâkim «200 lira para cezasıyle mahkû
miyetine» diyor. 

Şimdi bir hüküm getiriyoruz diyoruz ki, bir işve
ren süresinde işte böyle 'bir bildirgeyi vermeyi 
unutmuş; kendisi değil, ama mesuliyetini paylaş
tığı kişiler unutmuş ise, Ceza Hukukunun te
mel fikriyatı bakımından ceza alması da doğ
ru değil. Çünkü cezaların şahsilik prensibi için
de cereyan etmesi lâzım; ama kendi sorumlulu
ğundaki memuru bildirgeyi vaktinde vermemiş
se Sosyal Sigortalara olan hesabını ayrıca ver
sin. Çünkü Sosyal Sigortalarda ondan ötürü 
bir hayli cezaî müeyyideler uyguluyor, ama hiç 
olmazsa Cumhuriyet savcısı kendisine «Ey iş
veren, sen bu bildirgeyi vaktinde verememişsin. 
Senin fiilin şu maddeye uyuyor, asgarî mik
tarı 200 lira para cezasıdır. Bunu on gün içe
risinde yatırır (makbuzunu ibraz edersen, se
nin hakkında kamu davası açmayacağım» di-
yebilsin. 

Avrupa da Cumhuriyet savcıları 6 aya, 1 
seneye kadar hapis cezasıyle mahkûmiyet hal
lerinde dahi, eğer bu fiilî mahkemeye sevk et
mek kamu bakımından faydalı mütalâa edil-
nnezse, bunu bir para cezasına veya çocuksa 
ailesi nezdinde başka bir tedbire, biraz daha 
büyükse ıslahevine birkaç gün göndermek ve 
saire gibi tedbirlere bağlamak suretiyle bu işle
ri bir noktaya bağlıyor. Biz Türkiye olarak 
hep alışageldiğimiz usullerin içerisinde kalın
caya kadar, biraz da hem vatandaşı bir sıkıntı
dan kurtarmış olalım, hem de mahkemeleri 
lüzumsuz işlerle işgal etmekten uzaklaştıra-
lım diye düşündüm. Bu tasarıyle getirilen hü
kümlere daha iyi bir şekil verilemez demiyo
rum, verilebilir; ama zannediyorum, ki, en gü-
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zel hükümlerden bir tanesini de 'ibu teşkil edi
yor. 

Sayın Atalay, «Efendim Cumhuriyet savcı
sı birisine tokat vurursa» diye işi tavsife bağla
dı. Birisine bir tokat vurduğunuz zaıman, Türk 
Ceza Kanununun 456 ncı maddesine göre pa
ra cezasına değil, hapis cezasına da mahkûm 
olursunuz; hapis için yetki vermiyoruz. 

«Efendim, büyük para cezası olanlar da ola
bilir» diye buyurdular. Değerli arkadaşlarım; 
bunların hepsi tetkik edilmiştir. Büyük para 
cezası olan meseleler; yani, ağır mahiyette 
suç vasfında olan meseleler, bizim mevzuatımı
za göre mutlaka hapis ve hapisle beraber para 
cezasına çarptırılır. Bizim meselelerimiz gayet 
basit, öyle ufak tefek şeyler ve bunlar üzerin
de bir hüküm getirdik. Onun için savcılara bu 
imkânı verdik. O da, sanık isterse kendisinin 
mahkemeye sevk edilmesine saha açıktır. «Efen
dim, sen benden 200 lira istiyorsun asgarî mik
tar, ama ben bana düşen vazifeyi vatandaş ola
rak yapmışımdır. Binaenaleyh, parası için de
ğil, fakat bir hak arama bakımından bunu ka
bul etmiyorum.» derse, ona da imkân verilmiş 
olacaktır. Buna mümasil pek çok konularda 
zannediyorum ki, yenilikler getirilmiştir. 

Sayın Ekrem Özden, getirilen hükümlerin 
diline dokundular. Kendilerine hak vermemek 
kabil değil. Yalnız biz, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki aslî maddelerden, meselâ 
üç fıkralı bir maddeden bir fıkrasını değiştiri
yoruz, iki fıkrası kalıyor; beş fıkralısmdan 
üçünü değiştiriyoruz, ikisi kalıyor. Her ne ka
dar bugün Adalet Bakanlığında çalışan arka
daşlarımız, teknik elemanlar, hattâ bizi de çok 
aşan ileri kelimeleri getirmeyi düşünülürse de, 
bunu aslına uygun olsun diye bu şekilde takdim 
etmişlerdir. İnşallah Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu birgün tümüyle değiştiği zaman, ke
limeleri, metni yepyeni şekliyle ortaya konur 
tabiî. Yalnız Yıldız arkadaşımın götürdüğü 
kadar işi ileri götürürsek, bu sefer de onun uy
gulayıcısı olan hiç birimiz anlamayız. Daha an
laşılır bir hale gelir. 

Ceza Kanununda bir değişiklik olmadan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişik
lik niye gelsin? 

Şimdi arkadaşlar, şüphesiz ki, Ceza Kanu
nu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ara-

30 . 11 . 1972 O : 1 

sın da bir bağlantı vardır; ama Ceza Kanunun
daki değişikliği, hele bugünün şartları içerisin
de Hükümetimizin getirmesi mümkün değildir. 
Hukuk Usulünde bâzı değişiklikler getirdik, 
Millet Meclisine takdim edilmiş bulunuyor. 
Bunlar âcil ihtiyaçlardır; yani vatandaşı ha
kikaten canından bıktıran, vatandaşın gözünde 
mahkemeleri müstahak olmadıkları derecede 
ağır ithamlara muhatap halde tutan meselele
ri biran evvel atalım istiyoruz. Bir nevi tedbir
ler sinsilesi halindedir. 

«Efendim, ötekini de hazırlasaydmız.» Ce
za Kanununun hazrılanması senelere bağlı bir 
iştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu üze
rinde beş seneden beri çalışma yapılmış; ama 
şu anda yüksek huzurunuzda «En mükemme
lidir» diyemiyoruz. Üniversitelerin tetkikinden 
geçmiş, ayrıca profesörler tetkik etmiş, Yargı
tay üyelerinden müteşekkil bir kurul kurul
muş; onların süzgecinden geçmiş; buna rağmen 
ben de kabul ediyorum iki, üzerinde haklı ten
kitler yapılabilecek kısımları vardır. Ben en 
iyi hukııikçu olarak söylemiyorum. Tatbikatta 
biraz bulunmuş bir arkadaşınız olarak, daha 
iyisini gönlüm istiyor; ama içinde bulunduğu
muz vaziyeti de lütfen anlayışla karşılarsınız. 
Bunu bu şekliyle çıkarıp biran evvel milletin 
hizmetine götürürsek; hakikaten pek çok me
selelerde mahkemelere yardımcı oluruz. «Mah
kemelere yardımcı oluruz» derken, bizzat va
tandaşa yardımcı oluruz diye düşünüyorum. 

Bütün bunlara rağmen maddeler görüşü
lürken beraherce tespit edeceğimiz noksanlar 
olursa, tenıkid sahibi değerli arkadaşlarımı ik
na etmek imkânından mahrum kalacağımız ve 
Genel Kurulumuzun üzerinde ittifak edeceği 
noksanlar olursa, onların da elbette en iyi şek
lini Yüce Heyetiniz verir ve böyle bir tasarıyı 
aziz Türk Milletine, hele pek çok meselelerle 
karşıikarşıya olduğumuz bu safhada takdim 
edebilirsek, bundan büyük yararlar çıkar. 

Ben bu tasarıyı reform diye takdim etmiyo
rum. Zaten benim reform anlayışım (Birkaç de
fa ifadesine de imkân bulduğumu zannetmiyo
rum) daha b a sika türlü. Her meseleye «Reform» 
dersek, hangisinin reformun ötesinde kaldığını 
anlamak zor olur; ama «Adlî reform» dediği
miz zaman, onun kırıntılarından bir tanesi ola
rak da meseleyi mütalâa etmek mümkün olur. 
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Biz «Reform» demiyoruz; fakat ihtiyaca cevap 
veren, iyiye götürücü bar mevzuu yüksek, hu
zurunuza takdim etmiş oluyoruz. 

Arkadaşlarıma tesökkür eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

ıBAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim, sora soracalklarmış. Sayın Atalay'ın her 
halde tümü üzerinde bâzı endişeleri var, onları 
gidermek istiyorlar. Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır. Madde
lerde onu tartışırız. Yalnız Hukuk Muhakeme
leri Usulüne atıf yapan bir tek husus, yani giz
li yargılama maddesini ben söyledim. Halbuki 
Sayın Bakan, «Vatandaş, Hukuk Muhakemele
rinden elaman demiş. Bunun için atıf yaptık» 
dediler. Bunun için madde yok. Başka madde 
var mı acaba? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) —- Hayır, hayır öyle demedim. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, anlaşıldı değil 
mi? Lütfen cevap veriniz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Arkadaşımın bir tek madde de
diği; Anayasa ile alâkalı konularda yenilik ge
tirdiğimiz bir tek maddesi var bu işin, diye 
buyurdu. Ona cevap verdim, 106, 107, 108 fi
lân falan diye. 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu mese
lesine değindiniz. Değerli arkadaşınım hâkim 
olarak uzun yıllar tatbik ettiği, Adalet Bakan
lığı zamanında da mer'i olan ve halen de bu ka
nun içerisinde bulunan bir fıkranın yerinde kal
mış olması başka bir anlam taşımaz. Onu, mad
desi geldiği zaman rahatlıkla arz edeceğim. 
«Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda da 
işbu hüküm yürür» denildiği vakit, halen meAr-
cudolan bir hükmün olduğu yerde bırakılması
nın eseridir. Zannediyorum ki, değerli arkada
şıma tatbikat safhasında bir zarar getirmediği
ne göre, bundan sonra da bir zarar getirmesi 
mevzaıubahsolmayacaktır. 

(BAŞKAN — Son söz, Sayın Özmen'in, bu
yurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Çok sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Kanun tasarısının' getirilmesi ve bâzı mese
lelerimizin halledilmesi bizleri sevindirmekte
dir. Yalnız tatbikatı görmüş, halen tatbikatın 
içinde yaşamış bulunan bir arkadaşınız sıfatıy-
le bir iki noktayı Yüce Heyetinize arz etmeyi 
kendim için bir vazife telâkki ediyorum. 

Yalnız ne şahıslardan bahsedeceğim, ne de 
isim vereceğim. Sadece ilke ve prensiplerden 
bahsedeceğim ve yıllardan beri bu kürsüden 
milletime söylediğim sözleri tekrar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; en güzel kanunları 
çıkaracağmıza, en güzel prensipleri, ilkeleri 
koyacağımıza inanıyorum. Yalnız bu kanunla
rı çıkardıktan sonra yine zihinlerde bir değişik
lik olmadıkça, idarî bir reform yapılmadıkça 
aynı arkadaşlarımızın ellerine verecek değil 
miyiz? İşte misali; bir sulh ceza mahkemesinde 
şahit gelmiyor. Şahit gelmediği zaman, hâki
min vazifesi adresinden ihzar etmektir. Birinci 
ihzarı yapıyor; gelmiyor. «İhzarın infaz edile
memesinin sebepleri nedir?» diye sormuyor. 
Geçiyor, ikinci ihzarı bir daha yazıyorlar. İkin
ci ihzarın da sebeplerini yazmıyor, neden dola
yı ihzar edilmedi demiyor; üçüncü ihzarı yazı
yor. Nihayet tahammül edemiyorsunuz; sayın 
hâıkimin bu şahit nereden gelecektir? Acaba 
Avrupa'dan mı ihzar edeceğiz, Avusturalya'-
dan mı bunu getireceğiz? Hayır. Bir küçük ka
zanın veyahut bir vilâyetin bir mahallesinden 
gelecek. Lütfen rica ediyorum; ihzarın infa-z 
edilememesinin sebeplerinin ilgili mercilerden 
sorulmasını ve ona göre bir talik gününün ve
rilmesini... 

Arkadaşlar, bunu söylediğiniz zaman, dör
düncü celsede ihzhr infaz ediliyor ve o şahit 
ihzarlı olarak mahkemenin huzurunda bulunu
yor, ifadesini veriyor. 

Kanunu Meclislerden çıkaracaksınız, buna 
eminiz. Her şeye kadir olan Yüce Meclislerimiz, 
kanunları buradan noktasına, virgülüne kadar 
gayet güzel bir şekilde çıkaracaktır; ama onu 
tatbik edenlerin zihniyeti ve ehliyeti bizim için 
çak büyük bir mâna taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, meselâ bir trafik ka
zası oluyor, eğer yaralılar ve ölüler varsa ağır 
ceza mahkemesine gidiyor; sadece bir kişi yara
lanmış veyahut ölmüş ise, asliye ceza mahkeme
sine gidiyor. Asliye ceza mahkemesi tetkik edi
yor, rapora itimat etmemiş, inanmamışsa bu 
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raporu İstanbul'da Trafik Kürsüsüne gönderi
yor. Arkadaşlar, bir ayda, azamî iki ayda gel
mesi lâzımgelen tutuklu bir işin raporu, bir se
ne, bir buçuk sene sürünüyor. Ağır cezalarda 
üç kişi birden tutuklanıyor. Bir mavzer kurşu
nu, bir tabanca kurşunu ile hadisenin vuikubul-
duğu iddia ediliyor, Tıb-ı Adlî Meclisimize 
gönderiyoruz. Bir sene sekiz ay bekliyor, iki 
sene bekliyor ve bu iki senenin sonunda rapor 
gelmiyor. Ağır ceza heyeti tekkledilemez kay-
dıyle de bağlı olduğu için, (Tıb-ı Adlî Meclisi 
tekidedilemez.) dosyaları istemek mecburiye
tinde kalıyor; dosyaları geri gönderiyorlar. 
Ankara Polis Enstitüsüne göndereceğiz ve ora
dan rapor alacağız diyorlar. İşte böylece de 
arkadaşlar iki sene müddetle üç adam cezaev
lerinin köşelerinde yatıyor, Ankara Polis Ens
titüsünden bir ay içerisinde bir rapor alınıyor 
ve iki kişi tahliye ediliyor, bir kişinin üstün
de kalıyor. Bunlar artık yirminci Asırda olma
malı. Dünya mili etlerinin feza çağına girdikle
ri, ayı zapdettikleri bir çağda, artık bizler ce
zaevlerinin köşelerinde kimseyi yatırmamalıyız. 

Muhterem ankadaşlar; bu kanun vesilesiyle 
Sayın Adliye Balkanından ve ilgili arkadaşları
mızdan şu hususu bilhassa rica ediyorum. Hâlâ 
adliyetmiz, mahkemelerimiz 1938'in kadrosu ile 
1972 senesinin işlerini yapmaya çalışıyor ve 
onun için ki, işlerin içinden çıkamıyor. 

Yine sizlere küçük bir misal; Bir kazadan 
bir talimat yazüıyor, Ankara'da asliye ceza 
mahkemesine bir dosya ve bilirkişiye verilecek 
ücret de onunla beraber gönderiliyor. Ankara'
da vazifeli olan mahkemenin başkâtibinin işi 
o kadar çok ve o kadar fazla İd, postaneye gi
decek vakti olmadığından dolayı o para orada 
bir ay bekliyor ve gelip alan olmadığı için ge
riye iade ediliyor. 

Teikrar tekrar rica ve istirham ediyorum; 
kanunları çıkarılırız ve nitekim bu kanunlar 
çıkacaktır, ama gelin tatbikata da bakalım, 
oradaiki durumu düzeltmek için ne lazımsa onu 
yapalım. 

Bugün bâzı yerlerin ımalıkemelerinde işler az 
ama, bâzı yarlerde hâkim, kâtip ve başkâtip evi
ne gidip ekmek yiyecek kadar vakit bulamıyor. 
Kâtip dışarıya gidip bir su içecek ve bir sigara 
yakacak kadar vakit bulamıyor. Bir kâtibin 
eline bin dava vermişiz, sağdan sola dönmesi 
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mümkün değil arkadaşlar. Bunları ancak tat
bikatı gören, bizzat hâkimlik yapan arkadaşla
rımız daha iyi bilirler ve her gün içindedirler. 
Onun için bu noktalara Hükümetimizin eğilme
sini bilhassa istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bir üçüncü dert; Sa
yın Adliye Bakanından bilhassa bunu istirham 
edeceğim, gıyabî tevkif müessesesi. Nusaybin'
den, Mardin'den Doğubayazıt'tan bir vatandaşı
mız, bir asker arkadaşımız askerlik yaptığı es
nada herhangi bir şekilde suç işlemiştir, bir 
trafik kazası yapmıştır. Terhis edilmiştir, arka
sından tevkifi gelmiştir. Ankara mahkemesi 
savcılık kanalı ile kendisini arıyor, gıyabî tev
kif sulh ceza hâkiminin önünde vicahî tevkife 
çevriliyor ve Ankara Cezaevine gönderiliyor. 
Aradan aylar geçiyor, Nusaybin Mahkemesine, 
Mardin Mahkemesine, Doğubeyazıt'a gönderili
yor. 

EKPEM ÖZDEN (İstanbul) — Tahsisat 
yok. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim Özden Bey. 

Halen şu anda cezaevlerimizde tahsisat bu
lunmadığından dolayı gönderilemeyen tutuklu 
kardeşlerimiz vardır. Bu hususlara ilginizi is-
tirh am ediyo rum. 

Adliye, adalet, Adalet Bakanlığı yıllarca 
ihmal edilmiştir, yıllarca... «Adalet mülkün te
melidir.» diye yazarız. Onu her an, çocukların 
her sabah «Türküm, doğruyum, çalışkanım...» 
dediği gibi okuruz, göğsümüz kabanr ; içeriye 
girdiğimiz zaman içimiz burkularak geriye dö
neriz. Açık söylüyorum ve Hükümet mensubu 
değerli arkadaşımın bu işe el atmasını istirham 
ediyorum. Adliyemiz, hele o dosyaların konul
duğu yerler, hele davaların bulunduğu yerler 
elinizi varamayacak kadar, dosyaları alamaya
cak kadar berbat bir haldedir. 

DAıŞ'KAN — 'Sayın Üzmen, sadet içinde bu
lunmanızı rica edeceğim efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Başüstüne 
Başkanım. 

Bunlara el atılırsa, memleketimizin adaleti 
daha iyi, daha güvenilir ve daha güzel bir hale 
gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; işlerin çokluğu 
adaleti süratle yürütmüyor, onu sürüncemede 
bırakabiliyor. İşte bu kanunla bâzı yenilikler 
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getirilmiş, biz onları burada okuduğumuz za- 1 
man seviniyoruz. Bilhassa ağır ceza mahkeme
lerinde maznun olmadıkça, avukatın mahkeme
ye girememesi maznun için büyük bir üzüntü 
idi, avuikat içıin de durum aynı idi. Bugün bu 
maddeyi değiştinmissiniz, bundan sonra ister 
sulh cezalarda, ister asliye cezalarda ve isterse 
ağır cezalarda, yani bütün duruşmalarda maz
nun hazır olsun veya olmasın, kendisini mü
dafii ile temsil ettirebilecektir. Bu savunmaya 
bizim ve Anayasamızın verdiği büyük ehemmi
yetin en büyük bir örneğidir. Bunu memleke
tim ve adaletimi adına büyük bir sevinçle kar
şıladım. 

Arkadaşlar; hepiniz bu konuları benden 
daha iyi bildiğiniz için, vaktinizi fazla almaya
cağım. Her geçen gün adaletimiz bu konularda 
ileriye gitmemektedir. İnşallah şu kanun çıktı
ğı zaman, bir adım daha atacağız ve sevinece
ğiz. Yalnız, adalet mesleğinde mevcudolan du
rumun, başkâtip, kâtip, mübaşir, odacı gibi yar
dımcıların durumunun mutlaka halledilmesi lâ
zımdır. Çünıkü, her geçen gün bunlar 450 lira, 
650 lira almakla batmaktadır, arkadaşlar. 450 
lira, verdiğiniz bir başkâtibe, kâtibe bir mil
yonluk dava veriyorsunuz. Bunlar, dünyanın 
en ahlâklı insanlarıdır ve arkadaşlardan işitti
ğime göre iki yüz liradan da yüz küsur lira 
vergi kesiyornıuşsunuz. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki 

müzakereler sona ermiştir. Tasarının Komisyo
na iadesiyle ilgili bir önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlik tahkikat, bugünkü şartlara göre lüzum

suz olduğundan, bunun kaldırılması için tasa
rının Komisyona iadesine karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bunu sırf, tasarının heyeti umumiyesii 
içinde sorgu hâlkimliği müessesesine taallûk 
eden birtakım kaideler, maddeler olduğu için 
ahengi temin maksadı ile ve diğer maddeler 
hakkındaki görüşmelerin mahfuz kalması şar-
tıyle hu noktadan Komisyona iadesini rica edi
yorum. I 
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BAŞKAN — Bu noktadan, evet. 
Hükümet?.. 
ALDAIJET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Sayın Başkanım, Sayın Özdenin 
görüşü eğer benimseyecek olursa hakikaten ta
sarının Komisyona iadesi zarurî olur. Çünkü, 
ilik tahkikat müessesesi bizim Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda yüksek huzurunuza ge
len maddeleri çok çok taşmak suretiyle mese
leler getirir. Hattâ ilk tahkikat meselesi son 
tahkikat, son soruşturmayla alâkalı olan kısım
lara gider, oraya atıflar yapar, orada bâzı mad
deler olur; yani Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununu başından sonuna kadar değiştirmek 
gibi bir zorunlulukla karşıkarşıya geliriz. Bu
na lüzum olmadığını yüksek huzurunuzda arz 
etmek istiyorum. Çünkü, biz ilk tahkikatı mad
delerde görüleceği gibi muayyen şekillere bağ
ladık ve daha uzun yıllar bu mevzuu ihtiyacı 
karşılayacak hale getirmiş bulunmaktayız. Mad
deler görüşüldüğü zaman mesele daha çok ta
vazzuh edecektir. Bu itibarla reddini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1412 ısa-vüı Ceza MuihalkemıeM. Usulü Kamumu-
nun "bâzı imaıdlcMeıriınin depştMImesiiııe ve fbıı 
tarania (bâzı imaldldetler etklenınıeisisne 'dair ikaaıtuı 

tasarısı 

Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril-
mişltıir. 

Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin 
varidolmamasından dolayı talebin reddine ka
rar veren merci (100) liradan (1 000) liraya 
kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret ta
lebine esas olan sebebin aksi şahit olduğu hal
lerde hükmolunacak ceza (500) liradan aşağı 
olamaz, 
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BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Madde üzerinde 

başka söz isteyen sayın üye? 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIO&LU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu 1 nci maddenin son fıkrası tatbikatta 
yanlışlıklara sebebiyet verir. Hâkimin haksız 
yere reddine mütedair verilen kararın yüz lira
dan bin liraya kadar para cezası ile hükme var
ması kâfidir. İsterse hâkim haksız reddi red
dederken yüz lira verir, isterse bin lira verir. 
Bu aradaki miktarı tespit, hâkimin yetkisine 
verilmiştir ve iddianın şekline ve davanın 
ehemmiyetine göre hâkim takdir edecek. «Ret 
talebine esas olan sebebin aksi sabit olduğu..» 
Xe demek bu? Madem ki, hâkime yüz liradan 
lün liraya kadar, ki, bir nevi ceza oluyor, ceza 
verine yetkisini tanıyorsunuz, hâkim bin lira 
da verebilecek. Burada tutuyo.rsunuz «Aksi sa
bit» diyorsunuz. «Aksi sabit» ne demek arka
daşlar? Bu, muhal bir şey. Aksi sabit olduğu 
•için zaten yüz lira veya bin lira arasında ceza 
veriyor hâkini ve talebi de reddediyor. Bunun 
mânası, «Haksız yere hâkimi niçin reddediyor
sun ?» demektir. 

Haksız reddettiği için, ret sebebi varidoi-
madığı için, hâkimi biraz da yersiz reddettiği 
için, onu küçük düşürücü mahiyette şu iddia
larda da bulunduğu için, davayı uzattığı için 
kötü niyetle yapıldığı kanaatiyle kanuna, usu
le s ığm^an bir iddiayla karşı çıkıp, hâkimi, 
mahkemeyi temsil eden kişiyi küçültücü mahi
yette, meseleyi uzatıcı mahiyette, hattâ mak
sadını değiştirmeye; yani o hâkim değil de 
başka mahkemede, bir başka hâkimde muhake
me olmasını temine matuf yersiz bir talebi ön-
K-mek için yüz liradan bin liraya kadar da hü
küm vazetmiş. Gelin de bunun izahını yapınız. 
«Ret talebine esas olan sebebin aksi sabit ol
duğu» Ne demek aksi sabit? Zaten, o sebep 
mcveudokluğu için yüz liradan bin liraya ka
dar para cezası hükmünü veriyorsunuz. Ben 
bunu bilmiyorum; ama Sayın Vekilden ve Ko
misyondan rica edeyim, bunun izahını yapsm-

Tekrar ediyorum arkadaşlar, aksi sabit ol
masa bu ceza verilmez ve bu iddia da reddedil
mez. Binaenaleyh, bu 500 lira rakamı zaten 100 
ve 1 000in içindedir. Bu da hâkimin takdirine 
bağlıdır; çıkarılması bence uygundur. Bil
miyorum iştirak ederler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon mu cevap verecek, 

Hükümet mi efendim? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ADINA MUSTAFA TIĞ-LI (Sakarya.) — Ko
misyon, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tığlı. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ADINA MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Aksi sabit olması halinde cezayı artıran hü
küm şu sebepten konmuştur. Dava, ileri bir saf
haya geldiği zaman, şahadet, keşif, ehlivukuf, 
rapor ve saireleri ortaya çıktığı zaman dava
nın kaybedileceği veya kazanılacağı anlaşılır. 

İşte, çareyi hâkimi reddetmekte arayanlar 
ve zaman kazanmakta menfaat bulanlar tezvi-
rat ve iftira yoluna saparlar. Hâkimin reddini 
muciholan hadiseyi izah edip onu reddetmek 
başka, fakat ortaya konan hadisenin redde kâ
fi gelmemesi hali başka, o hadisenin tasnii ve 
isnadı başka şeydir. 

Bir hadise vardır, bu hadiseyi ret sebebi 
^•(.ıt.ıı ı -u ı ıu , s sö ı i a o u c ı j i c ı ı a -'T' 

kimi reddediyorum» der; ama o sebep redde 
kâfi değildir. Bunda iyi niyet aranır, bulunur; 
yani kasıt, bir tezvir ve bir isnat iddiası bulun
maz. Takdiri öyle çıkmıştır. Örneğin hâkim, bir 
defa davacının lokantasında yemek yemiştir. 
Bu yemek yeyiş hadisenin ret sebebi olarak 
dermeyan etmiştir davacı; «Bu sebeple ben hâ
kime güvenemiyorum, onu reddediyorum.» de
miştir; ama hâkimin böyle umumun devam etti
ği bir lokantada ve parasını da vererek yediği 
bir yemekten dolayı ret edilemeyeceği neticesi
ne varılırsa, bundan dolayı ağır ceza vermek lâ-
zımgelmez; ama «Hâkim davacıyı sık sık evi
ne getirdi ve falan falan şahitlerin huzurun
da, ben bu davayı sana kazandırırım, dediğini 
duydum, şahitler şunlardır.» diye bir isnatta 
bulunarak ret talebinde bulunmuşsa ve bunun 
aksi de sabit olmuşsa, ona bu ceza a-zdır. Tez-
virat yolu başka türlü kapanmaz. 

Mesele budur, arz ederim. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye1? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 27 nei maddesi
nin son Merası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

Hâkimi ret talebinin esassız olduğuna dair 
son tahkikatta verilecok karar aleyhine ancak 
hüküm ile birlikte kanun yoluna müracaat olu
nabilir. 

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

Madde 3. — Aynı kanunun 29 neu maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şelkilde değiştirilmiştir : 

Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip se
bepleri bildirerek davaya bakmaktan çeikinir-
se ret talebini incelemeye yetkili olan merci, 
bu çekinmenin yerinde olup olmadığına, karar 
ve rir. 

Bu karar hâkimin işten çekilmesini gerek
tirdiği ve bu sebeple davanın aynı mercide 
görülmesi imkânsız olduğu takdirde, karar ve
ren merci davayı başka hâkime tevdi veya baş
ka mahkemeye nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini 
yapmaktan memnu olduğu zanmnı uyandırır-
sa, aynı merci bu hususu kendiliğinden incele
yerek gereken kararı verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi 
caû'z olmayan işler hakkında 28 nei madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkanım, tümü üzerinde görüşlerimi ifade et
miştim ; vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Şahsım 

adına konuşacağım, bu maddeye muhalifim 
efendim. Bir de önergem var. 

BAŞKAN — O zaman lütfen Komisyon sı
rasındaki yerinizi değiştiriniz efendim. 

Sayın T ürkmen, buyurunuz. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
'Tasarının tümü hakkında konuşulurken de 

bâzı arkadaşlar bu tadil şekline itiraz ettiler ve 

dediler ki ; «Hâkim, vicdanının sesini dinleye 
rek ben bu davaya bakamam dedikten sonra 
nasıl olur da hâkimi icbar edersiniz, bu dava
ya herhalde balkar dersiniz ?» 

Nazarî olarak bu düşünce doğru görülürse 
de, hakikatte getirilen tadil teklifi gerçekten' 
ihtiyaçları karşılıyor ve bâzı mahzurları önlü
yor. Şöyle ki : 

Hâkim bâzı zamanlarda davayı önemli bu
luyor ve sırf davaya bakmama/k için istinkâf 
ediyor. Bu, Anayasanın ruhuna, lâfzına muha
liftir; bir defa bunu yapamazsın. Şayet davaya 
bakmamak için bir sebep varsa ki, kanunları
mızda hâkimlerin bâzı davalara bakmamaları 
için mahlûl ve muayyen sebepler de vardır, bu 
sebepleri denmeyan edersin ve o vakit o dava
ya bakmazsın. Bunların haricinde sebep ihdas 
otmamek lâzımdır. 

Dahası var; hâıkim vardır, davayı alır, da
vaya bakar, fakat davayı içinden çıkılmaz bir 
hale getirir ve ondan sonra da istinkâf eder. 

Yine hâkim vardır ve bir tanesini daha söy
leyeyim ki, esasında davaya bakmaması gere
ken bir şart vardır. Davaya daha evvelden bak
maması lâzımgelirdi; faika t davaya bakar, de
lilleri arzusuna göre toplar, davayı karar saf
hasına kadar getirir ve sonunda istinkâf eder, 
davayı muavinine bırakır ve neticede adalete 
zarar verir. 

Olabilir ki, hâkim, davasında haklı olan bir 
kimsenin hakikim zamanında elde etmemesi için 
kasten davaya bakmaz; dava sürüncemede kal
sın diye ve o kişiye zarar vermek için böyle bir 
yola gideJbilir. 

Yalnız hâkim bilsin ki, eğer bir davadan is
tinkâf edecekse bu istinkâfında haklı olup ol
madığı hususu başka bir hâkim tarafından da 
tetkik edilecektir. O halde dava önüne geldiği 
vakit şayet davaya bakmaması gereken bir du
rum. varsa, daha davanın başında ona bakmak
tan istinkâf eder ve o zaman durum kanunî 
seyrini kendiliğinden gösterir. 

Yok, ben evvelâ bakarım da, sonunda istin
kâf ederim veya sebep ihdas ederim derse, o 
vakit bu durum adalete zarar verir. Meselâ 
keyfî istinkâf sebepleri arasında o kimse bana 
selâm verdi veya bana bilmem ne söyledi diyc-
rök davadan kaçınmak, davayı sürüncemede 
bırakmak adaleti sürüncemede bırakır, hakikin 
alınmasını önler ve zarar verici olur. 
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Bu itibarla istinkâf halinde davanın başka 
bir hâkimin murakabesine geçeceğini düşünen 
hâkim daha tedbirli hareket eder ve bu usul 
faydalıdır. Bu itibarla getirilen teklifi ben 
olumlu buluyorum, doğrudur. 

Takdirlerinize arz ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarının tümü hakkında arzı malûmat eder

ken de ifade ettiğim veçhile hâkimin reddi me
selesi ve istinkâfı cidden hukuk alanında çok 
önemli bir mevzudur. Malûmuâliniz iki tane 
esas vardır; 

Birincisi, hâkimden şüphe eder, reddeder. 
İkincisi, hâkim davaya bakmak istemez. 
Birisine «Istinkâf» diyoruz, birisine de «Ret» 

diyoruz. Şimdi, hâkim davayı takip ederken, 
davayı görürken «Ben bu davaya artık bakama
yacağım» dedikten sonra, illâki «Sen davaya 
bakacaksın» diye bir ısrar hukukî olmaz; gaye
den uzaklaşır. Bir adama bir görev veriyorsu
nuz; evet, o vazifeyi gereği gibi yapacaktır. O 
vazifeyi kül halinde yapıyor; ama herhangi bir 
sebeple «Benim bu davanın şu sebeple esasına 
hükmetmem doğru değildir, yanlıştır» diye bu 
davadan çekilmek istiyor. Siz, başka bir hâkime 
dosyayı götürüyorsunuz ve oradaki hâkim de, 
«Hayır, ben tetkik ettim, istinkâfı doğru de
ğildir, bu davaya baksın» diyecek; yani bir hâ
kime, diğer bir hâkim hükmedecek. Bu, nasıl 
kabul edilebilir? Bir hâkimin kararını üst mev
kide bulunan diğer bir hâkimin davanın esası
na ait bir sebepten bozmasına, onamasına ta
allûk eden bir cihet değil ki bu, bunu kabul ede
lim. Bu, tamamen sübjektif bir meseledir. Hâ
kim diyor ki, «Bu davada ben bitaraf olamaya
cağım, rica ederim beni affedin» diyor. Hakkı 
değil midir? Bu, kişisel haktır, arkadaşlar; kişi
seldir, bu. («Vazife» sesleri) Vazife olur, ta
mam; hâkim oturacak iskemleye ve «Hiçbir da
vaya bakmayacağım» diyecek. Yahut, «işçilerin 
davasına bakmam, eşrafın davasına bakarım» 
diyecek. Yahut, «Mehmet'in davasına bakmam, 
Hasan'm davasına bakacağım.» Bunu söyleye
mez. 

Arkadaşım Fehmi Bey pek güzel ifade bu
yurdu, ben de Anayasa'mn 31 nci maddesini 
okuyayım. «Hiç bir mahkeme, görev ve yetkisi 

içindeki davaya bakmaktan kaçmamaz.» Evet, 
tamam, esası bu; ama her kaidenin bir istisnası 
vardır, arkadaşlar. Adam hüsnüniyetle ifade 
ediyor, «Ben bakamam» diyor; hüsnüniyetle 
ifade ediyor. 

Ya, bakamayacak mevkide olan bir hâkim 
davaya bakarsa, o davanın verilmiş olan kara
rını siz nasıl kabul edersiniz ? Siz, diğer hâkimin 
«Hayır, bu davaya bak» dediği halde, hâkimin 
de o karara uyarak ittihaz edeceği karardan 
hiç şüphe etmez misiniz? «Allah belânızı versin, 
cebren beni bu karara sürüklediler, al size bir 
karar» demek hâkimin içinden gelmez mi? Evet, 
gelir. Gelir, onu nasıl kontrol edeceğiz? 

Şimdi adamın içindeki başka, kitapdakiler 
başka. Adam, içerden yaralanmış, mektup gel
miş kendisine, «Bakarsan seni şöyle edeceğim, 
böyle edeceğim, cebine esrar koyacağım, senin 
babanı bilmem ne yapacağım» demiş, bu kadar 
tehditler savurulmuş, bu kadar kötü muamele
ler yapılmış yahut bir şahit yalan şahadette 
bulunmuş, göz göre göre ehlivukuflar yanlış 
karara varmışlar. Olur ya, bunların hepsi va-
kidir, hepsi varittir. Hâkim de «Allahaşkma be
ni bu davadan affediniz, 500 tane dava var, şu 
davaya bakmayacağım.» diyor. Hayır illâ o da
vaya da bakacaksın. Bu kadarda haksızlık ol
maz arkadaşlar, bu haksızlıktır. 

Şimdi ne olacak arkadaşlar? Emin olunuz 
istediğiniz olmayacak. Bunu buradan söylüyo
rum ve inşallah Adalet Bakanının dediği çıkar, 
ama çıkmayacak. Türkiye'de hiç bir hâkim is-
tinkâf ettikten sonra, onu tetkik eden bir hâ
kim istinkâfı reddedecek vaziyete giremeyecek, 
bu aşikâr, meydanda, gözüküyor. Biz buralardan 
söylüyoruz, her yere dağılıyor. Hangi hâkim di
ğer arkadaşın istinkâf etme muamelesi karşısın
da «Hayır bakacaksın» diyecek. Çünkü, öbür 
taraftan o istinkâf ettiği zaman öteki hâkim 
«Bakacaksın» diyecek. Olmaz ki, işte bugünkü 
realitede bu. 

Müfettiş Hâkimler Kanunu bilmiyorum ne 
vaziyettedir, ortada duruyor, henüz tatbikatı 
yok. Müfettiş hâkimler kurulu kurulmadıkça, 
hâkim teminatından bahsetmek ve bu teminatın 
iyi yürüdüğünü iddia etmek mümkün değil. Lâ-
yenazil değil efendim, lâyüsel de değil hâkim. 
Elbette hâkimde bir murakabeye tabi olacak, 
bunu münakaşa ettik, bunu kabul ettik. 
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Böyle teftişe tabi olan bir hâkim karşısında 
istinkâf etmiş, geçen seferki tatbikatı göre
lim, ceza hâkiminin suçunu hukuk hâkimi tet
kik etti, hukuk hâkiminin suçunu ceza hâki
mi tetkik etti, iyi netice aldık mı arkadaşlar?.. 
Alamadık, ne yaptık?.. Teftiş kurullarını kur
maya mecbur olduk, müfettiş hâkimleri getir
meye mecbur olduk. 

Hani teminat dediniz ya! 1950'den sonra bir
takım meseleleri ortaya koymuştuk. Ben şimdi 
bu konularda yaptığımız mücadeleye bir parça 
üzülüyorum, açık açık konuşuyorum. Şimdi de 
böyle olacak ve bunu değiştirmeye mecbur 
olacaksınız. Bir hâkime bir davayı cebren bak-
tıramazsmız, bu cebirdir, başka bir şey değildir. 
Bir hâkim kendi kendini reddetmiş, istinkâf edi
yor, dosyayı öteki hâkime götürüyorsunuz 
«Bak bu davaya» diyorsunuz. Bu olmaz ve hiç 
bir hâkim bak bu davaya demeyecek, sayın Al
paslan demeyecek, getirdiğiniz madde işlemeye
cek hale gelecek. Bu madde işlemez, bu madde
yi hiç bir mücavir hâkim kabul etmez, nasıl 
olur efendim, imkânı yok. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TTĞLT (Sakarya) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Komisyonda bu madde üzerinde münakaşa 

etmiş ve muhalif kalmış olduğum için bu mad
denin değiştirilmesi yolundaki önergemi huzu
runuzda müdafaa etmeyi vazife saydım. 

Bence, ne özden beyefendinin, ne de diğer 
arkadaşların iddiaları meseleyi etrafıyle halle
der mahiyette değil. Bir defa hâkim ben bu da
vaya bakmam dedikten sonra, sen bu davaya 
bakacaksın diyecek bir müessese fiilen var ola
maz. Tatbikatını gördük, realist olmak lâzım. 
Bir vilâyette, bir ilçede hâkimiz, «Evinde kira
cılık yaptım» yahutta «arkadaşımın eniştesi
dir,» bilmem nedir diyerekten bir mazeret gös
terip, «ben bu davaya bakmam» diyen hâkime, 
«Sen bu davaya bakacaksın» dedikten sonra, o 
hâkimin adaletine adalet denmez, bu mümkün 
değil. 

Hâkim bu lâfı ağzından çıkardıktan sonra, 
artık o meseleye vaziyet edemez, hâkim o dava
da âdil sayılmaz. Neden? Çünkü zaafını gösteri
yor; «Evinde kiracıyım» diyor veya «Arkadaşı
mın damadıdır» diyor veya «Her zaman dük

kânından alış veriş yaparım, dostumdur» diyor. 
Ha, bunu bir merciye vereceğiz, bu hususlar 
bakmamasına sebep midir, değil midir diye ka
rar verecek. «Hayır bakacaksın, sebep değildir» 
demiş olması halinde, zaten kendi adaletinden 
kendisi «Ben bu davaya bakamam» diyecek ka
dar şüpheli. Taraflardan bir iddia, bir isnat vâ
ki olmadığı halde durup dururken mesele çıka
ran hâkime, o dava tevdi edilemez. 

Bir defa Usul Kanununun hâkimi davaya 
bakmaktan menettiği hükümleri var. Davada 
taraf ise, dava vaktiyle avukat olarak davanın 
taraflarından birini müdafaa etmişse veya ta
raflardan birinin yakın derecede akrabası ise, 
davaya bakmaktan memnu, şikâyete, müracaa
ta ihtiyaç yok. Bunun dışında tarafsızlığını ih
lâl etmiş gibi görünen ahvali hususiyesi varsa. 
taraflar bu sebebe dayanarak hâkimi reddede
biliyor, bir de bu var. Bu iki büyük müessese 
kullanılmadığı halde, ne bu taraf, ne öbür ta
raf «Hâkim bey ben senden şüphe ediyorum. 
davaya bakma, şu sebeplerle ben senin adaleti
ne inanamayacağım» demediği halde, hâkim du
rup dururken «Ben bu davaya bakamam» de
dikten sonra, «Bu davaya sen bakacaksın» 
denmez.- Bunun aklî ve hukukî tarafı müdafaa 
edilemez. İki taraf memnun, ses çıkartan yok. 
«Davama bakma» diyen yok veya hâkim bak
masının yasak olduğu hükümlerle malûl değil, 
akraba değil, taraf değil, şu değil, bu değil. 
Buna rağmen hâkim öyle bir ıstıraba düşmüş 
ki, vicdan selâmeti ile bu davayı halledeceğine 
emin değil veya halletmeye kalktığı takdirde 
başına bâzı işlerin geleceğinden şüpheli. Bu se
beple «Ben bu davaya bakmam» demiş; ama bir 
heyet «Bakacaksın» demiş. Olmaz öyle şey, 
onun adaleti adalet değildir. Kendi kendine bu 
davaya bakmaya cesaret gösteremeyen, kendi 
adaletinden şüphe eden bir hâkime, «İlle bu 
davaya bakacaksın» denmez. Bu müessese yıkık
tır ve amelî kıymeti de yoktur. Hiç. bir hâkim 
bu şekilde kendini reddeden hâkime bu davaya 
bakacaksın demez; dostluk, meslektaşlık ve bir 
ilçede, vilâyette bulunmanın gerekleri olarak. 
Zaten ileride, onun da başına gelecektir, o da 
öyle diyecektir, karşılıklı dostluk ve meslekî ah
baplık itibariyle bu reddedilmez. Böylece hâki
min keyfî veya gayet basit meselelerden dola
yı, hattâ davanın güçlüğünden, zorluğundan ve-
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sairesinden. dolayı, davaya bakmaktan istinkâf 
hali otomatikman devam edip gidecektir, bu 
önleyici tedbir değildir. 

O halde her davaya bakmam diyen hâkim 
bakmasın mı meselesi ortaya çıkıyor. İste bu
nu halle mecburuz. Ben diyorum ki, iki taraf
tan birisi, hâkimi davaya bakmaktan reddetme 
talebinde bulunmadığı halde, hâkim vicdanen, 

- adaletinden şüphe edileceğine kani olarak, me
selâ kiracılık sebebiyle, meselâ arkadaşının da
madı olmuş bulunması sebebiyle vesaireyle, ben 
bu davaya bakacağım, ama amme vicdanında 
olsun, yarın taraflarca malûm olduğu zaman 
tarafların vicdanı olsun, benim adaletimden şüp
he getirecek bir hal olabilir diye düşünür. Ben 
bu davaya bakmasam iyi olur, şaibeye düşe
rim diyebilir, öyle enteresan vakalar olur. Bu 
takdirde hâkime şöyle bir imkân tanıyalım di
yorum : 

Desin ki, «Davacı bey, bu zat aleyhine sen 
tazminat davası açmışsın veya hakaret gördü
ğün için ceza davası açmışsın; ama ben bu ada
mın evinde kiracıyım, yarın ev sahibini korudu 
deme, bu sebep senin vicdanında benim adale
timden şüpheyi mucip bir sebep ise, beni red
dedebilirsin.» diye zapta, geçirmeli, taraflara 
tefhim etmeli, bu sebeple beni reddetmek hak
kına haizsiniz demeli. Ama, buna rağmen taraf
lar, «Ne münasebet hâkim bey kiracılıkla ada
let değişmez, biz sana inanıyoruz, kiracı ol, ev 
sahibi ol, davaya bakacaksın.» dedikleri takdir
de, artık davaya bakmaktan istinkâf edemez. 
Ve o zaman meselesi kalmaz. 

Ben böyle bir hal sureti getiriyorum. Ta
raflar eğer hâkimin bakmama sebebine iştirak 
ederse, o zaman hâkim davaya bakmamak ve 
kurtulmalıdır. İllâ o davaya bakacaksın deme
melidir. Ama, hâkim davaya bakmamasını ileri 
sürerek gösterdiği sebebe taraflar «Efendim, 
hakikaten kiracı mıydınız, bilmiyorduk, öyley
se bakamazsmız.» diyorsa, mesele yok. Hâkimin 
de iştirak ettiği ahvalde tarafların iddiası mes-
mu olmalıdır ve davaya artık o takdirde bak-
mamalıdır. Bunun bence hal çaresi budur. 

Bir nebze hâkimliğimde (Allah bana korku 
diye bir şey vesaire nasip etmediği için, tabia
tım odur.) nerede karışık meseleler varsa bana 
gelirdi. Davacı bir haldir, sanık bir haldir, 
memleketin şerir insanlarıdır, şudur budur. Hâ

kim, sanığın «Hâkim bey öyle mi karar veri
lir, hâkim bey filân demiş.» demesini bahane 
saj^ar ve bunu da ileri sürerek ben bu davadan 
istinkâf ettim der çıkardı. Hep bütün bu dava
lar bana gelirdi. Getirin bana derdim ve görür
düm. Tarafların şerir oluşu sebebiyle, hâkim 
bahane arar, sanık veya davacı bana az çok çı
kışsın da, bana azıcık hakaretamiz davranış 
yapsın da bırakıvereyim bu davayı diye fırsat 
arar. 

Bunlar hâkimliğin haysiyeti ile kabili telif 
olmaz. Hâkimlik yalnız meslekî bir seviye me
selesi değil, bir haysiyet ve şeref meselesidir. 
Hâkim, icabında herşeyini feda ederek kendine 
emanet edilen davanın mutlaka kendisi tarafın
dan görüleceğine inanmalıdır, kaçamak yol dü
şünülmemelidir, bu davayı halle ben mecbu
rum ve mahkûmum diyebilmelidir. Ama, binbir 
vesile fırsatı verir de davaya bakmaktan istin
kâf hakkı tanırsak, bu davanın sonu gelmez. 
Bunun için seneler ve senelerce uzatılmış bin
lerce, on binlerce dava dosya vardır. Tarafların 
iştirak etmediği davada hâkim kendini istinkâf 
edememelidir. 

Bir takrir veriyorum, iltifamza mazhar ol
masını saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, «Bu davanın so
nu gelmez.» dedi de, benim de aklıma bir şey 
geldi. Bu şekilde bu tasarının müzakeresinin 
sonu gelmez. Onun için sayın arkadaşlarımdan 
rica edeceğim. Yalnız bu madde üzerinde veril
miş üç önerge var. Bütün tasarı üzerinde 50'yi 
mütecaviz önerge var. Söz isteyen arkadaşları
mızın, mesai saatimizi de hesaba katarak, fi
kirlerini söylemiş olan arkadaşların fikirleri 
tekrarlamamalarını rica edeceğim. 

Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hâkimlik mes

leği, nüfus memurunun nüfus cüzdanı doldur
ması kambiyo memurunun döviz verip verme
mesi veyahut tapu memurunun bir ferağ işle
minde şu veya İm şekildeki hareketi misüllü ve 
buna benzer bir hareket değildir. Ondan ada
let beklenir. Hâkim kendisinde o davada taraf
sızlığı şüpheye düşürecek bir durumu görüp 
çekilebiliyor ise,' onu zorlamağa hiç kimsenin 
hakkı olmaması gerek. Bu sebeple arkadaşları
mızın bu yoldaki itirazları ve düzeltme temayül
leri yerindedir. Mesleğin tabiî icabı bu olsa 
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gerek. Bu sebeple bu yolda verilen önergelere 
katılmamak mümkün değil. 

Ancak, sayın Tığlı'nm formülü nasıl realize 
edilebilir, onu bilmiyorum. Hangi şekilde reali
ze edilecek? Yani taraflar hâkimin çekilmesin
de kendilerinin reyleri olmadığı şeklindeki ifa
delerinin zapta geçmesini ve bu tespiti nasıl ya
pacaklar ve ne derecede işleyebilir? Ama, aslın
da davaya bakmakta tereddüdü olan ve bu te
reddüdü adalet adına, adalete şüphe düşmeme
si uğruna yapan hâkimi, bir merciin zorlaması 
üzerine vazifeye devam ettirmeğe, sanırım ki 
bir üst merci tarafından emir yollu bir karar 
ittihazı doğru olmasa gerek. 

Üzerinde durduğum diğer husus da şu cüm
le idi: «Bâzı haller bir hâkimin hâkimlik göre
vini yapmaktan memnu olduğu zannmı uyandı-
rırsa, aynı merci bu hususu kendiliğinden ince
leyerek gereken kararı verir.» Bir hâkimin da
vayı gördüğü sırada bir üst mercii teşkil eden 
asliye veyahut onun üstündeki bir mahkemenin 
bir murakabe organı veyahut bir müdahale me
kanizması imişcesine zan üzerine o hâkimden 
davayı isteyip, sebep de göstermeden, «Alıyo
rum, başka hâkime veriyorum.» şeklindeki dav
ranış, bir hâkime diğer hâkimin adalet adına 
yapacağı en büyük ve en ağır bir işlemdir ve 
adalet orada zedelenir. Genç hâkimler, çok gö
rülmüştür, geçinemezler. Hiç bir tarafın itirazı 
yok; fakat bir zan üzerine diğer hâkim «Zan
nediyorum ki, sen bu mahkemeye bakmaktan 
memnusun, bu sebeple dosyayı istiyorum, gön
dereceksin.» diyecektir ve dosyayı elinden ala
caktır. Bunun olmaması gerek. Bu sebeple hâ
kimin çekilmesi halinde onun bu tasarrufu üze
rinde işlem yapma nasıl doğru değil ise; bir 
başka hâkime görülmekte olan bir davada gö
revi yapmaktan memnu olduğu zannmı uyandır
mak, objektif olmayan, tamamen sübjektif key
filiğe, hattâ geçimsizliklere, hattâ o bölgede 
adaleti çok güç duruma düşürmeğe vesile ola
cak bu fıkranın da kaldırılması gerekir. 

Ben yalnız bu hususta önerge vermiş bulu
nuyorum. Eğer iyi realize edilir fikri açıkça 
ortaya koyabilirse, çekilen bir hâkimin ret tale
bi, çekilen bir hâkimin bu talebi üzerine bir 
başka mahkemenin zorla göreve devam ettirme 
kararının mümkün olmayacağı yolundaki bir 
önergeye katılabilirim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, üç.dalkâka 
konuşacaklarmış. Saat yanlışmış, affedersiniz. 
Sayın Hazerdağlı'nm konuşmasının bitimine 
kadar mesaimizin uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun efendim. 

SALİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — Bil
seydim (konuşmazdım. 

Muhterem arkadaşlar; tümü üzerinde fikir
lerimi ifade ettim. Ben bu madde üzerinde 
bu kadar münakaşa edileceğini zannetmiyor
dum. Baktım ki, diğer arkadaşlarım hâkimin 
davaya bakmaktan istinkâf etmesi üzerinde çok 
durdular. Onların fikirlerine karşı fikirlerimi 
arz etmek için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım; «Bir hâkime zor
la bir davaya baktırmak mümkün değildir.» 
deniyor. Anladık, evet; ama bir hâkim de key
fine göre «Ben bu davaya bakmam» diyebilme
li midir? Bu meseleyi halletmek lâzım. Bir 
hâkime davaya zorla baktırmak mümkün de
ğildir. Bunu kim tespit edecek? Şimdiye ka
dar istediği gibi istinkâf edebiliyordu, bunu 
arz ettik, arkadaşlarımız da söylediler. Nasıl 
oluyor? Hâkim, «Efendim, benim evime gel
diler; artık ben bu davaya bakamam». Evine 
geldilerse ne oldu? Kovarsın evinden gider. 
Böyle havadan sudan sebeplerle dâvayı başın
dan atmak istiyor. Bunun çaresini bulmak is
tiyoruz, gerekçe bu. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ciddî sebep 
olamaz mı? 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Şim
di Sayın Ekrem Özden arkadaşımız diyor ki, 
«Efendim, hâkime zorla baJktıramazsınız.» Hâ
kime zorla baktıramayız diye, hâkimde işine 
geldiği dâvayı... «Bin dâvaya bakıyormuş da, 
bir davaya bakmam» diyormuş. Asıl bin dava
dan bir dava önemli. 

Sayın Tığlı arkadaşımızın «Hâkim -korkar-
mış» fikrine de iştirak etmiyorum. Hâkim ba
şına geleceği biliyormuş da, onun için bu dava
ya bakmam diyormuş. «Bakamaz, bunun ada
letinden şüphe ederim.» diyor. Hayır arkadaş
lar, eğer hâkim gibi adam başına geleceğin
den şüphe ediyorsa, zavallı şahit ne yapsın? 
Binbir tehlikenin altında olan, kırda bayırda 
binbir düşmanlığın karşısında olan o zavallı 
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şahit ne yapsın? Hâkim nasıl korkar? Hâkimin 
davaya bakmaktan memnun olduğu haller var
dır, bunun dışında hâkim kendi keyfîne göre 
istinkâf yapamaz. Bu suiistimal edildi. 

Sayın Ekrem Özden arkadaşımızın (Soru 
sormak hakkım değil, ama) vicdanlarına hi
tap ediyorum. İstanbul'da Deniz - İş grevi hâ
disesi hâkimlerin davaya bakmaktan istinkâfm-
dan ileri gelmedi mi? Asya ile Avrupa'nın 
arası açılmadı mı? Bu, Devlete milyonlara 
malolmadı mı? Bu sadece keyfî istinikâf değil 
miydi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Yar mıydı tek gerekçesi? Hâkim işçiden korku
yor efendim. Hâkim işçiden korkar mı? Öy
leyse anarşik olaylardan dolayı da Başbakan 
korksun ve «Başbakanlık yapmam» desin. Olur 
mu böyle şey arkadaşlar? Hâkim dâvaya ba
kacak. Hâkim politikayı, kamuoyunu, efkârı 
umumiyeyi takip etmeyecek. 

Sayın Tığlı arkadaşım ve Sırrı Atalay ar
kadaşım diyor ki, «Kazalarda hatır gönül var
dır. Efendim nasıl olsa zaten bakmaz.» Hayır 
arkadaşlar. O hâkimi, dâvaya bakmaktan is-
tinkâf eden hâkimi, tetkik edecek bir hâkim 
arkadaşı değil mi? O dava ya kendine gelecek, 
ya da ötekisine gidecek. Kendine geleceği için, 
der ki, «Yahu, bu adam başından savıyor, be
nim nemelâzım buna bakmak.» Yahut o dava 
diğer arkadaşına gidecektir. O vakit arkadaşı 
ona diyecektir ki, «Yahu, Allahtan kork, sen bu 
davada nasıl istinkâf ı kabul ettin? Başından 
atmak istediğin davayı benim başıma savdın.» 
Herkes sizin gibi idealist olamaz Beyefendi? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — O da istin-
kâf eder, vilâyet değiştirir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Etmez 
efendim. Bütün hâkimler o vakit birbirini mu
rakabe ederler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bir
birini murakabe eder. Der ki, «Sen ortada hiç 
istinkâf sebebi yokken...» O da cevaben «Efen

dim, evimde kiracı olarak oturuyor, yahut 
akrabam.» Bu nasıl hâkimlik muhterem arka
daşlar? Bu nasıl hâkimliktir ki havadan su
dan, eften püften sebeplerle «Ben davaya bak
mam» idesin. Eski hukukçular bilirler, dâvaya 
bakmaktan istinkâf ihkakı haktan imtina su
çunu teşkil ediyor. Bu maddeler, hükümler 
yürümediği için, bu maddeler tatbik .edilme
diği için bu hükümler geliyor. Hâkim davaya 
bakıyor, bakıyor, bakıyor; günün birinde ba-
kıyorki iş sarpa sardı veya uzadı; «ben bunu 
yapamam.» Yahutta dışarıdan birtakım lâflar 
kulağına geldi. «Efendim bakmam.» Moda ol
du bu muhterem arkadaşlarım. Hâkim dava
dan istinkâf etmek için nem kapıyor. Bu hü
küm, bu zarureti getirdi. Yotksa, doğrudur; 
hâkime istemediği bir davaya baktırmamak ka
dar tabiî bir şey olamaz; ama bir zaruret ol
du. Suiistimaller... Ben biraz evvel de arz et
tim, suiistimaller bu hükmü getirdi. Suiistimal 
edildikçe o hükümler gelir. Onun için hüküm 
yerindedir, doğrudur. 

Sayın Adalet Bakanının dediği gibi, vatan
daşı korumak için hâkim biraz kendi kendini 
toplamalıdır ve önüne gelen davada objektif 
olmaya mecburdur. Sübjektif olarak, kendi 
vicdanında, «Ben bu davada adaleti bulamam» 
Bu ne biçim söz muhterem arkadaşlarım? Bu
nun hükümleri var, hâkim objektif hükümlerle 
amel edecektir. Öyle sübjektif hükümlerle hal
ledersek, sübjektif olarak bir hâkim «Ben bir 
davaya bakmam» derse, vatandaş ne yapsın? 
Bu zavallı köylü ne yapsın? Binbir -silâh teh
likesinin, binbir tehlikenin, binbir iftiranın, 
binbir yangının, otunun, evinin yangını tehlike
si altında şahit gelecek aslan gibi şahitlik ede
cek de, benim hâkimim «Ben davaya bakmı
yorum, korkuyorum» diyecek. Böyle iş ol
maz efendim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Mesaimiz dolduğu için 5.12.1972 

Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapsanma saati : 19,06 

« W M -
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Tüaıkiye üflıe Avrupa Ekonomik Toplulıığıu arasında geçici anlaşma bükümleri uyannoa, <bu Anlaş
manın kapsamına fifren maddelerin Oümııüik Vetfg'ilterinıde, anlaşmada yer alan «tsasye oranlar 
çecrçefveısönde yapılan ölndilriimlerin onaylanması haMandaki ikanun tasıanısma <veri!ien oyların 

sonucu (S. S. 148) 
(Kanunlaşmıştır.) 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üvelikler 

184 
124 
117 

7 
0 

58 
2 

[Kabul edenler] 

TABÎt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Cemalettin İnkaya 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLÜ 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gühan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somunoğiu 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebıure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğhı 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 

NÎĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE 
O Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER I 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü (t.) 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran özkaya 
(t A.) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (l.Â.) 

AYDIN 
Halil Goral 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntas 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ura! 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata yurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
SrmAtalay (Bşk.V.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tırnakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
' î . Â.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

CUMHURB A ŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Sefahattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
özer Derbil 
Sait Naci Engin 
Nihat Erim 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye ü ç ok 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
ö. Lû/t-fi Hoca-oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Eteni Karakapıeı 

VAN 
Ferid M-elem (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ei 
Ahmet Demir Yüce (I.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Möhmet • Izmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talu (B.) 
Halil Tunç 

[ Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 

Sami Küçük 

Haydar Tunçkanat 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

TEKIRD&ö 

Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

— 260 — 



C. Setaatosu B : 8 30 . 11 . 1972 O : 1 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

»-••<« 
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Uçaklarım fcanıun dışı yollarla tele gıê driilımıeisilniia önlerannesüaıe dada* 16 Aralık 1970 tsariühü La Hâ ye 
©özlieşmeısîsıüiın oamylanmasmm tuygım. (butaıduğıı hakkımla kanım {tasarısına verilen oy Isoımçları 

(S. S. 152) 
(Kanunlaşmıştır) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz gün eş ' 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karay iği t 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

üye sayısı : 184 
Oy ver enler : 127 

Kabul edenler : Wl 
Reddedenler : 0 
Çekinserler •. 0 

Oya katıiraıyanlar : 55 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler) 
ARTVİN 

Fehmi Alp-aslan 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon TuğruJ 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziva Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er genel i 

— 2 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuııoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

62 — 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Ferzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. p]tem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahrnan Bayar 

MUŞ 
i İsa Hisan Bingöl 
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NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağıın 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Moedi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 

Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hay fi Mumeuoğlu 

TOKAT 
Ali Altım taş 
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Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğln 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE LEE 
Cihat Alpan 
Salâhatitin Babüroğlu 
Fatihi Ç5etlifkba§ 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmon 
Bahriye Üçok 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü (I.) 
Suphi Karaman 

M. Şükraın Özkaya (İ. Â) 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
Mukaddes Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDTN * 1 JL 1 7 X 1 ^ 

Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıeah 

BOLU 
Turgut Yasar Gül ez 

BüRSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arı'burun 
(Başkan) 
Ekrem özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay (1.) 

KARS 
SırnAtalay (Bşk.V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

[Açık üı 
Eskişehir 
Sivas 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Kara'küçük (B.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz (B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

telikler] 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
CenıaJ Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
(î.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
NaimTalu (B.) 
Halil Tüne 

Yekûn 
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Tek dişçinin taşıyabileceği yükün en (çok ağırlığı hakkında 127 sayüı Mletlerarası Çalışma SMeş-
meistfnia uygun Tyulunduğuna fclair kanun tasarısına verilen (açık oyfliatnn isonucu (S. S. 127) 

(Reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
ismet İnönü 
Kadri Kaplan 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı git 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapan) ı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 184 
Oy ver 3nler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 

Çekins erler ; 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyei ıkieı .- 2 

[Kabul edenler] 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğtlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Km ay tür k 

BURSA 
1. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt.an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tervfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mu st a fa G ülcügil 

İÇEL 
Lûtıi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
.ti;u:U.L\ ü t m u n 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkcine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğk-

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Aîkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salilıoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Iııebeyli 

SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
\l i Altuntas 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Sait Naci Ergin 
Fahri Kıorutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 

[Oya Katılmayanlarj 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ensü'(İ.) 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(1. Â.) 
Muzaffer Yurdakuler 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

Ekrem Özden 
IZMlR 

Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bslk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KIRŞEHİR 
Halil Öz men 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçufoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(1. Â.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

elikler] 

1 
1 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artu'kmae 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELES 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
NaimTalû.fB.) 
Halil Tunç 

Yekûn 

)>&<* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 
8 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 11 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top

luluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28 . 10 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR İDEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şinketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 7 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ (GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Ufakların kanun dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi : 1/657; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/111) ('S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 18. 11 . 1972) 

X 2. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkmda 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/632; Cum
huriyet Senatosu : 1/110) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 11 . 1972) 

3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet. Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/616; Cumhuriyet Senatosu : 1/113) (S. Sa
yısı : 154) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1972) 



Toplantı ı12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 152 

Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 
16 Aralık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 

1/657; C. Senatosu : 1/111) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 715) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5730 

10 . 10 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 
Aralık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . -i . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 9; 2, 9 . 10 . 1972 tarihli 136, 140 ve 143 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 715) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/111 

Karar No. : 2 

Geçici Komisyon raporu 

2 . 11 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 9 Ekim 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, uçakların kanım dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Ara
lık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısı, MiMıet Meclisi Başkanlığının 10 Ekim 1972 tarihli ve 5730 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se-
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natosu Başkanlığına gönderi'kıiekle, Cumhuriyet Senatosunun 24 Ekim 1972 tarihli 96 ncı Birleşi
minde Anayasa ve Adalet ile Dışişleri Turizmi ve Tanıtma komisyonlarından beşer üyenin katıl
ması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Koalisyonumuzun 1 ve 2 Kasım 1972 tarihli birleşim
lerinde Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumdu. 

I) Tasarı, uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Ha ye Sözleşmesinin onayılanimasmın uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Taşanının gerekçesinde, uçak ka çınıma olaylarının sivil hava servislerinin emniyet içinde faali
yetle bulunma hırını cidden tehdit ve dünya 'milletlerinin sivil havaelığa olan güvenini sarsan bir 
mahiyet kazanması üzerine, konunun .Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtınca ele alındığı ve anı
lan teşkilâtın Hukuk Komitesi tarafından uçaklara kanuna aykırı şekilde el konulması sorununu 
çözümlemelk aımacıyle milletlerarası bir sözleşme tasarısının hazırlandığı ve bu olaylara karşı alı
nacak tedbirleri görüşmek ve bu konuda milletle ı-arası bir sözleşme akdetmıek m aksadı yle. 1 - 16 
Aralık 1970 tarihleri arasında La Haye'de diplomatik bir konferansın tertiplenmiş olduğu vo bu 
konferansa Hüküıınetimizin de bir heyetle katılarak konferans sonunda, öngörülen tedbirleri ih
tiva eden sözleşmenin mıetninin. memleketilmdzin de dahil olduğu 50 ülke tarafından imzalanmış 
bulunduğu ve 10 devlet tarafından da onaylanmasını .nüüt.eakıp 14 Ekim 1971 tarihinde yürürlüğe 
girmiş okluğu belirtilmektedir. 

Bir başlangıç kısmı ile 14 maddeden meydana gelen tasarıya esas söyleşmede, uçak kaçırma ey
lemlerine karşı hukukî tedbirler öngörülmektedir. 

Sözleşımıede, 
a) Uçak kaçınma fiili veya buna teşebbüs suç sayılmıştır. 
b) Bu suçu irtikâbedenlerin şiddetle cezalandırılması öngörülmüştür. 
e) Uçak kaçınma fiili - adi bir suç - ve suçluların iadesi anlaşmalarında - iadesi mümkün 

suç, - olaraik yer alması kabul edilmiştir. 
d) Suçlunun iade edilmemesi halinde, uçağın kaçırıldığı ülke yet kili ilerinin suçluyu cezalan

dırmak için geerkli tedbirleri almakla yükümün. bulundukları (esası kabul edilmiştir. 
Girişte arz edilen gerekçelerle hazırlanan ve belirtilen esasları ihtiva eden sözleşmenin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair işbu tasarı. ,»lavlar ve yaşanan gerçekler gözetilerek Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi nııetninin, 1, 2 ve o aıcü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III) Tasarıya esas söyleşmenin mahiyetini ve yaşanan olay ve gerçekleri gözeten Komisyonu
muz. tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını 
da. i'karar altına almıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Sakarya Eskişehir Zonguldak Tabiî Üye 
1/. Tığlı Ö. Ucuza! M. Ali Pestilci M. Ataklı 

Manisa Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tekirdağ 
O. Karaosmanoğhı F. Tefftoğlu X. Erim C. Tarlan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 152) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uçakların kanundışı yollarla ele geçirilmesinin 
önlenmesine dair 16 Andık 1970 tarihli La Haye 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Uçakların kanundışı yollarla 
ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 
1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

3 — 

! GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

j Uçakların kanundışı yollarla ele geçirilmesinin 
J önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La Haye 
i Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Cınmhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 152) 





Toplantı 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 153 
Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/632; C. Senatosu : 1/110) 

(M. Meclisi S. Sayısı : 714) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 10 . 1972 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı : 5574 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot ' Bu tasan 27 . 3 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlli Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 9; 2, 9 . 10 . 1972 tarihli 136, 146 ve 143 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 714) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. : 1/110 
Karar No. : 9 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

26 . 10 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza 11 . 10 . 1972 tarihinde havale buyurulan, Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 
tarihli 143 naü Birleşiminde öneeüıik ve ivedilikla (görüşülerek açık oyla kabul edilen, Tek işçi
nin taşıyabileceği yükün en çok ağırjlığı hakkmdia 127 sayılı Milletlerarası Çalışıma Sözlteşımıesinin 
uygun builunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 26 EM|m 1972 tarihli Birleşiminde il
gili Bakanlık teınDsiMlerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr kanun tasarısının da gerekçesinde belirtilen hususlar ile ilgili Bakandık teımtsileileri-
nin de verdiği tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde; Ağırlığı tek işçi tarafından taşınacak yükün 
miktarın m tespiti ile işednm sağlık ve güvenliğini bir tehlikeye imanız bırakmamak ve imkân da
hilimde yüklerin taşınmasını tahdit ve kolaylaştırmak üzere araçlar kullanılması, kadın ve ço
cukların yetişkin erkek işçiler arasındaki farklarında gözetilmesini kapsayan sözleşmenin tasdiki
ne mütedair «Milletlerarası Sözleşmeye»1 katılımamiızııı uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
Komisyonumuzca da yerinde görülerek, Millet Meclisi Genel Kurulunca, kabul edilen şekliyle ay
nen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Sözeli 
tzmir 

M. BozoJdar 

Üye 
Erzurum 

E. Somunoğlu 

Kâtip 
Kayseri 
S. Turan 

Üye 
Samsun 

E. Isıtan 

Üye 
İstanbul 

R. Öztürkçine 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/110 
Karar No. : 11 

3 . 11 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 10 . 1972 tarihli 143 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabuıl tedilen, «Tek işçdnin taşıyabileceği yükün en çok ağırhğı hakkında 127 sayılı Mil
letlerarası Çalışımda Söyleşmesinin uygun bulunduğuna dair (kanım tasarısı» Dışişleri, Turizm v<e 
Tanıtma Kotmıisyonıunun 2 . 11 . 1972 tarihli toplantıtemıda ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve mıfüzakere odundu. 

Mezkûr kanun tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden tasarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine (arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı île sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
Bursa. Ankara İstanbul 

/. S. Çağlayangil H. O. Bekata E. Adalı 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
M. Vural 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
/. Topaloğlu 

Bursa 
S. Ural 

İmzada bulunamadı 

Konya 
S. Çumralı 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İmzada bulunamadı 

Cunuhuribaşkanınca S. Ü. 
iV. Erim 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
E. Aeuner 

İmzada bulunamadı 
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Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çok ağırlığı hakkında 127 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı 51 nci Genel 
Konferansı tarafından 28 Ha
ziran 1967 tarihinde kabul edi
len «Tek işçinin taşıyabileceği 
yükün en eok ağırlığı» na dair 
127 sayılı Sözleşmenin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarikinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar. Kurulu yürütür. 

— 4 —• 

. Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal işler Komisyonunun 

kaıbul ettiği metin 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çok ağırlığı halikında 127 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Söz
lesin esinin uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 'Millet Meclisi 
metninin 1 nci mıaddesi 'aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
ımetninin 2 nci ımaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ıneü ımaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çok ağırlığı hakkında 127 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabull edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 inci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ııcü mad
de aynen kabul ledilmiştir. 
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Toplantı : 12 i p I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 0 4 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/616; C. Senatosu : 1/113) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 671) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5401 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 10 . 1972 tarihli 145 n i Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

ISaygılarımla. 

S. Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18, 22. 9; 2, 9, 13 . 10 . 1972 tarihli 134, 136, 140, 143 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı ; 671) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 10 . 1972 

Ems Xo: 1, 113 
Karar S o: 25 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Kkim 11)72 tarihli 145 ne i Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oyla kabul edilen. 1412 sayılı Ceza Muhakemeler i Usulü K a n u n u n u n bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı , Millet Meclisi Başkanlığı
nın .17 Ekim 1972 tarihl i ve 5401 sayılı yazı lan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına gönde
rilmekle, Komisyonumuzun 2(> Kkim 1972 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi de ha
zır bu lunduğu halde te tk ik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı . 20 Ağustos 1929 tar ihinde yürür lüğe giren 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun , memleketimizin değişen şart ve iht iyaçlar ına cevap verebilmesi maksadıyle 2b. 27. 29. 
30. 32. 45. 46. (M, (İG. 67. 70, 74. 100. 107. 108, .109. 124. 128. 133. 1:.İ4. 158. 171. 173. 175. 170. 18:]. 
188. 191. 194, 197. 202. 203, 210, 220, 227. 238, 253. 258. 299. 303. 305. 315, 317, 322, 340, 342. 373, 
377. 38G ve 390 ııcı maddelerinin değiştirilmesini ve bu kanuna ek 1, 2. 3, 4. 5. (i, 7, 8 ve 9 ucu. mad
deler olmak üzere yeni maddeler ilâve edilmesini ve 825 sayılı Ceza K a n u n u n u n mevkii meriyete vaz-
nıa mütaal l ik kanunun 29 ncıı maddesine yeni bir* fıkra eklenmesini öngörmektedir . 

Tasar ın ın gerekçesinde.. 20 Ağustos 1929 ta r ih inden beri yürür lük te bulunan 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun , memleketimizin değişen şart ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi 
maksadıyle bazı maddelerinin değiştirilmesinin uygun, görüldüğü ve değişiklik gerçekleştir i l irken 
kanunun 35 senelik uygulanmasında elde edilmiş olan verilerden faydalanıldığı ve memleketimizin 
özellikleri ile adli teşkilâtımızın da gözetildiği bel ir t i lmektedir . 

Tasarının, 1412 sayılı Kanunun girişte arz edilen maddeler inde öngördüğü değişiklikler ile ge
t i rdiği esasları şöylece özetlemek mümkündür . 

Tasarı ile, - kaideler hiyerarşisi - nde en üst derecede bulunan Anayasanın Ceza. Muhakeme 
.Hukukuna mütaallik hükümleriyle. Ceza Muhakemeleri Usulü K an u n u n u n çelişen maddeleri ara
sında gereken uyarl ık ve ahenk i esiş ('dilmekte ve özellikle (adalet) ve ( teminat ı müesseseleri ih
lâl edilmeksizin davaların sürat l i olarak görülmesi ve sonuçlandırı lması konusunda gereken deği
şiklikler yapıl m akta di r. 

Tasarıda. - ilk soruşturma - müessesesine ilişkin olarak uygulamada ortaya konan eleştiriler, 
geniş bii" inceleme ve tar t ışmaya konu kılınarak, bu müessese yeni esaslara bağlanmaktadır . 

Cerçekten - ilk soruşturma. - müessesesi, ("eza. Hukukunda, bir gelişmenin mahsulüdür . Suçsuz 
kimselerin sanık sıfatı ile açık olan duruşmalara çıkarılmaması, son soruş turmada delil toplama zo-
runluğu ile davalar ın gecikmelerden korunması ve son soruş turmaya gitmemesi gereken işleri ayık
lamakla mahkemelerin işlerinin azaltılması gibi her biri i]yr\ bir önem taşıyan sebepler - ilk so
ruşturma. - müessesesini lüzumlu ve zaruri kı lmaktadır . Ancak, bu müessesenin uygulanma düzeni
nin bazı esaslara bağlanması keyfiyeti de yine zorunlu bir mahiyet taş ımaktadır . Nitekim, sanığın 
duruşmaya çıkarılması için yeterli delillerin mevcudiyeti takdi r inde - ilk soruşturma - müessesesi 
yukarda işaret edilen zorunlu mahiyetinden uzaklaşmaktadır . Bu nedenle de. - ilk soruşturma - mü
essesesini mutlak surette suçun gerektireceği cezaya göre değil, soruşturma ile sağlanacak amaca 
göre değerlendirmek icabetmektedir . İşte, bu gerekçeden hareket le tasarı . - ilk soruşturma - mü
essesesini Cumhuriyet Savcısının, işlenmiş olan cürnıün önemi ve şümulü ve delillerin korunması ve 
toplanması ve nihayet hâkimin işe e lkoyarak gizli bir t ahk ika t yapmasının gerektiği hallerde ve
receği ka ra r l a ra bağlı kılmıştır. Yine - ilk soruş turma - müessesesi muhafaza edilirken, - sorgu hâ-
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kimliği. - konusunda, da eğilmiş ve - sorgu hâkim'eri - nin - müstantik - olduğu devirlerden kalma, 
sorgu hâkiminin verdiği bazı kararların asliye hâkiminin tasdikine tabi tutulması keyfiyeti de kal
dırılmıştır. 

Tasanda, davaların süratle görülmesini temin etmek maksadı ile. mazereti: olmaksızın duruşmaya.. 
gelmeyen tanıklara uygulanacak müeyyide ve hâkimin reddi talebinin kötüye kullanılmasını önle
yebilmek için, ret talebinin varit bulunmamasında veya. aksi sabit olan hallerde uygulanacak müey
yide a r 11 rı İma kt a dır. 

Tasarıda, yine - hakkın suiistimali - halleri gözetilerek, - temyiz kabiliyeti olmayan - hükümler 
de yeniden düzenlenmektedir. 

Tasarıda, yine - hakkın suiistimali - halleri gözetilerek. - savunma hakkı - ve - adaletin güvenlik 
içinde yürütülmesi - kuralları hiç bir şekilde zedelenmemek kaydı ile, sırf davarı uzatmak maksadıy-
le delil ikamesini önleyici tedbirler getirilmektedir-. 

Tasarıda. Sulh hâkiminin - ce/a. kararnamesi - ile ceza tayin etmesinin, ülkelerin ceza uygula
malarında alanı ij;ü\ı geçtikçe genişleyen bir yön!em olduğu gözetilerek. Sulh hâkimlerinin - ceza 
kararnamesi - ile karar verebilme halleri genişletilmiştir. 

Arz edilen esaslı değişikliklerin yanı sıra tasarı, Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunumla - teknik -
bazı değişiklikleri de öngörmüş ve kanuna uygulama, yeterliği kazandırmıştır. 

Tasarı. - sürat - ve - sadelik - ile - işlemlerde basitlik - amaçlarını gerçekleştirirken, kamu ve 
fert haklarının korunmasına ve bir diğerine zıt menfaatlerin telifine ve tarafların eşit isleme tabi 
tutulmasına yönelik ve bu nevi hak ve menfaatler için teminat teşkil eden hükümlerden, asıl ve ge
nel prensiplerden hiç bir şekilde feragatte bulunmamayı vaz geçilmez bir kural olarak kabul etmiş
tir. 

Bu temel görüşler esaslarında değiştirilen maddelerin ve İm madde değişikliklerine ilişkin gerek
çelerin ayrı ayrı incelenmesi tasarının daha açık bir şekilde tanıtılmasına ve incelemelere konu 
kılınmasına imkân sağlayıcı bir anlatım biçimi olacaktır, 

DE(UŞİKLİ<VE TABİ TUTULAN MADDELER İLE KANUNA EKLENMESİ. ÜNUÜRÜLHN 
MADDELER YE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 20 ncı maddedeki müeyyide 54o5 sayılı Kanunla 50 - .1 ÜUO lira olmuştur. Bunu ta
sarı .1.00 - 1 000 lira. yapmaktadır. Bu suretle hâkimin reddi talebinin kötüye kullanılmasını önle
mek maksadı ile talebinin varidolmamaşımla veya aksi sabit olan hallerde uygulanacak ceza 
artırılmış bulunmaktadır. 

Madde. 2. — Ret talebinin kabul edilmemesine dair verilecek kararlara karşı kanun yolunu dü
zenleyen yürürlükteki 27 nci maddenin son fıkrası hükmünün ifadesi acık 'değildir. Anılan fıkra
da, talebin esassız olduğuna dair kararların temyiz olunabileceğinden bahsolunınakta ise de Snıak-
sat. son soruşturmada, yapılan talebin mididir. 

Bu esas fikri ifade etmek için 27 nej maddenin son fıkrasının değiştirilmesi uygun görülmüş
tür. 

Madde 3. — 2!) ncıı maddede yapılan değişiklikler şunlardır: Önce, reddi istenmemiş olsa bile 
bir hâkimin kendisinde mevcut ve reddi gerektiren sebepleri bizzat bildirmesi halinde yetkili 
mahkemece bir karar verilmesinin gerektiği, ifade edilmiştir. Davaya bakmaktan çekinmek hakl
imin şahsî takdiri ile değil, ret talebini incelemeye yetkili merciin kararı ile mümkün olabilecektir. 

Saniyen, yürürlükteki maddenin ikinci fıkrası da değiştirilmiştir. Bu fıkrada, bazı haller bir 
hâkimin hâkimlik görevini ifadan me ninniye ti zannını uyandırırsa davanın esasını tetkik eden 
merciin bu bapta re'seıı de karar verebileceği, yazılıdır, «Esas davayı tetkik eden merci» kaydı, 
ancak işi gören nıaiıkemede reddine karar verilecek hâkim müzakereye iştirak etmeden heyetin 
kurula'bilmesi halinde bu fıkra hükmünün uygu i anmasına imkân verir. Esas fikir ise, istek ha-
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linde redde karar vermeye yetkili olan merci, bir istek olmadan da hâkimin doğrudan doğruya 
hâkimlik vazifesini yapmaktan memnuiyetini gerektiren bir halini gördüğünde buna yaıni redde 
karar verecektir. 

Bu itibarla anılan fıkradaki «esas davayı tetkik eden merci» yerine vukuu halinde bir ret is
teğini tetkike yetkili olan mercii ifade etmek için «aynı mercii» ibaresi konulmuştur. 

Nihayet, reddi istenmemiş olduğu halde reddini mucip olabilecek sebeplerin bulunduğunu ve 
bu sebeple davayı görmek istemediğini bildiren hâkimin bu beyanı üzerine yetkili merc'iden bir 
karar çıkıncaya kadar 28 nci madde gereğince geciktirilmesi caiz olmayan muameleleri yapması ge
rekeceğinden, bu cihetin de bu maddede açıkça ifadesi uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Zabıt kâtibinin reddi halinde veya kendisinin reddi haklı gösterecek sebepler bu
lunduğu için 'çekindiğimi bildirmesi halinde, yanında vazife gördüğü hâkim veya mahkeme başkanı
nın karar vermesi daha uygun görülmüştür. 

Yalnız bir işte hem hâkim ve hem de zabıt kâtibi birden reddolunımuşlar ise zabıt kâtibi hakkın
da da karar verecek merciin hâkime göre tâyini gerekli bulunmuştur. 

30 ncu madde bu düşüncelerle değiştirilmiştir. 
Madde 5. — 32 nci maddede yapılan değişiklik, bütün hâkimlik ve mahkeme kararlarının ve 

muhalefet şerhlerinin gerekçeli olması ve muhalefet şerhlerinin kararların suretinde de gösteril
mesi şeklindedir. 

Anayasanın 135 nci maddesıinin 3 ncü fıkrası bütün mahkemelerin her türlü kararlarının ge
rekçeli olarak yazılacağına âmirdir. Yürürlükte olan madde ise ancak, aleyhine kanun yollarına 
müracaat mümkün olan veya bir talebin reddine dair bulunan kararların sebebinim yazılacağı der
piş edilmiştir. Diğer cihetten tatbikatta bazı mahkemelerin ve bilhassa Yargıtayın kararlarında 
bulunsa da, suretlerin muhalefet şerhi ihtiva etmedikleri ıgörüldüğünden, dolayısıyle, muhalefet 
şerhlerinin bilinmemesi sonucu doğmaktadır. Anayasaya aykırı olan ımetin ve tatbikatın düzeltil
mesi zarurî görülmüştür. 

Madde 6. — 45 nci maddede, esas itibariyle yapılan değişiklik, 2 nci fıkrasındaki tanıkların 
davetiye tebliğ edilmeksizin ihzar müzekkeresi ile getirilmesi halimin yer bakımından tahdidi kal
dırılmakta ve mevkuftu işlerde bütün tanıkların ihzar müzekkeresi ile getirilebilmeleri imkân da
hiline sokulmaktadır. Böyle bir istisnaî hükmün kaide haline getirilmesi üzerinde uzun boylu dü
şünülmüştür. 'Tanığın ilk ağızda, polis zoru ile getirilmesinin doğru olmadığı, nihayet kendisinin 
kamu menfaati için tanıklık yaptığı, böyle bir muamelemin ağır olduğu şüphesiz ise de, tanığın 
polis zoru ile getirilmemek menfaati ile tutuk sanığın menfaatimin karşılaşması dolayısıyle esa
sında prensiplere uygun düşmeyen böyle bir hal tarzının memleket şartları bakımından kabulü gere-
•geeeği sonucuna varılmış ve zaten bunun bir mecburiyet olmadığı, ihtiyarî bir hüküm olduğu, hâ
kimlerin bu ihtiyarî tanığım gelmeyeceğimi kuvvetle muhtemel (gördükleri hallerde uygulayacak
ları da gözönünde tutularak 2 mci fıkra hükmümün, değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Bundan ayrı olarak maddede gereken bazı değişiklikler de yapılmıştır. 

Madde 7. — Davaların uzayıp gitmesinde tanıkların ilk davete gelerek ödevlerimi yapmamala
rınım önemli yeri ve tesiri vardır. Bu itibarla maddede yapılan değişiklikle usulü dairesinde çağırı-
lıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıkların zorla getirileceği derpiş edilmiştir. Bir ta
nık çağırıldığı günde mazereti olur ve gelmeyecek durumda bulnursa ve bunu da mahkemeye 
bildirirse bu takdirde kendisine hiç bir ceza ve masraf hükmolunmadan yeniden, davetiye gönde
rilir. Fakat bunun aksi olarak mazeretini bildirmeksizin gelmezse bu hareketinin getireceği akı
betlere katlanması gerekir. Bu durumda kendisi zor ile getirilir. 

Ayrıca mazereti olmaksızın duruşmaya gelmeyen tanıklara uygulanacak müeyyide de artırıl
mış bulunmaktadır. 4 ncü fıkrada yapılan değişiklik ile ide kanunun tayin ettiği hallerde tanık 
dinleme hakkını haiz olan C. 'Savcısının usulünde yaptığı davet üzerine gelmek nıecburiyetmde 
olan tanığım gelmemesi halimde 46 mcı madde hükmümün uygulanacağı da açıik olarak ifade edil
miştir. 
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Madde 8. — 63 ncü maddede yapılan değişiklik ile hazırlık soruşturmasında tanıklıktan veya 
yemin etmekten çekinen tanıklar hakkında da maddede gösterilen tedbirlerin tatbiki gerektiği 
sarahaten ifade edilmiş ve ayrıca 1 nci fıkranın son cümlesini teşkil eden para cezaları tahsil 
olunamadığı takdirde uygulanacak hüküm cezaların infazı hakkındaki kanunda gösterilmiş ol
duğundan 1 nci fıkranın son cümlesini teşkil eden hüküm metinden çıkarılmıştır. Yapılan bu 
değişiklikler dolayısıyle maddenin yeniden tanzimi uygun görülmüştür. 

Madde 9. — 66 nci maddenin 3 ncü fıkrasında «Muayyen hususlar hakkında rey ve mütalaa
larını beyan ile tavzif edilmiş resmî ehlihibre mevcut ise» başkasının tayin edilemeyeceği hak
kındaki hüküm hâkimin bilirkişi tayini hususundaki serbestliliğini sınırlamaktadır. Bu bakımdan 
hükmün üzerinde durulmuş ve hâkimin bilirkişi tayini hususundaki yetkisinin smırlandırılmasının 
Anayasanın 132 nci maddesindeki «Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kul
lanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz.» hükmüne aykırı olduğu mütalâa edilmiştir. Bu durumda bahis konusu 
ibarenin «Kanun tarafından görevlendirilmiş bilirkişi varsa» şekline sokulmasının uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca tedavi ve muhafazaya hükmolünması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygu
lanması bakımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya hâkimlerin mecbur olduğu hususunda mad
deye bir fıkra ilâve edilmiş ve şuur ve hareket serbestisi konusunda tetkikler yapan bilirkişilerin 
adlî tabip yoksa Hükümet tabibi veya sair her hangi bir hekim olmaması, mütehasıs bir hekim 
olmasını sağlayacak şekilde maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 10. —.Kanunumuzun 67 nci maddesiyle bilirkişilerin de hâkimin reddini gerektiren 
sebeplerden dolayı reddedilebilecekleri kabul edilmiş ve fakat bu ret isteğine hangi merciin karar 
vereceği büdirilım>emiştir. 

Maddeye eklenen bu fıkrada bilirkişilerin reddi isteğine karar verecek merciler gösterilmiştir. 

Madde 11. — Maddede yapılan değişiklik rey vermekle mükellef olan ve usulü dairesinde ça
ğırdığı halde gelmeyen veya gelip de yeminden ve rey ve mütalâa beyanından çekinen bilirkişiye 
uygulanacak olan para cezasının artırılmasından ibarettir. 

Para cezaları tahsil olunamadığı takdirde, uygulanacak hüküm Cezaların infazı hakkındaki 
Kanunda gösterilmiş olduğunda nazarı itibara alınarak maddenin 2 nci fıkrası hükmü metinden 
çıkarılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikler dolayısıyle maddenin yeniden tanzimi uygun görülmüştür. 
Madde 12. — Gözaltına alınma sıhhî ve hukukî- bir tedbir ollmakla beraber sanığın hürriyeti göz

altına alma sırasında tutuklamada ve ihzarda olduğu gibi tahdidedilnıektedir. Onlarda olduğu 
giM mahsup yapılmasının gerektiği keyfiyetinin açıkça ifade edüîlmıesinin uygun olacağı düşünül
müştür. 

Gözaltına almadaki altı haftalık sürenin yetmediği ve uzatılması gerektiği yoîundaiki teklif 
de isabetli bulunmuştur. Gerçekten istanbul Üniversitesi! Kriminoloji Enistıiltüsünün «Akıl hasta
lıklarına karşı cemiyetin müdafaası» konusunda 1958 yılında tertibettiği kolokyumda da bu sü
renin yetersiz olduğu ve süreyi uzatma sisteminin uygun olacağı tespit 'edilmiş bulunuyordu. 
Altı haftalık sürenin, 1930 tarihli Belçika içtimai Müdafaa Kanununda olduğu gibi, altı ayı geç
memek üzere yeni kararlarda uzatılabilmeği isabeti olacaktır. 

Gözaltına almada dosyanın tetkiki büyük bir önem taşıdığından tatbikatta bilirkişiıi-in talebi 
üzerine dosya gönderilmesinin zaman kaybıma sobeboMuğu, bazan gönderilen suretlerin haki
kati tiamamien aksettirmediği anlaşıldığından dosyanın aslının gönderilmesi yolunda bir tadil ya
pılmıştır. Ancak gözailtına alıma süresinin aitti aya kadar uzatılabilmesi kabul edildiğinden bu süre 
zarfında dosya hastanede kalırsa yargılama makamınica hiçbir soruşturma muaımeılesi yapılma
sına iönlkân kalmayacağından bunu önlemek üzere ve zaten gerekli bilgilerin müşahadenin başnı-
da dosyadan çıkarılmış olması zaruri bulunduğumdan, dosyanın üç ay içinde iadesini sağlayaca!fc 
bir hüküm ele ilâve edilmiştir. 
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Dosyanın aslında resmî müesseseye gönderilmesi hakkındaki hüküm esas itibariyle müessese
deki. uzmanların işini kolaylaştıracağı -kabul edilmekle beraber soruşturma dosyasının T ey a 
içindeki bazı evralkm kaybolması ihtîaııaii üzerinde de durulmuştur. N'eticede gönderilecek dosya
daki kaybolmasından korkulan kısımları tayin edip çıkartma ve suret inlini gönderme işini hâki
me ibiirakmanın ortalama bir yol -olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, tasarının sondan ikin
ci fıkrasındaki «soruşturma dosyası da yollanır» kelimelerinden sonra «dosyanın bütünü ile yol
lanmasında sakınca gören hâkim, bazı belgelerin suretlerini gönderebilir.» Hükmünün ilâve 
edilmesi uygun görülmüştür. 

Bu maddedeki tadilden faydalanılarak 3 ncü fıkra laki «kararname kelimesi» «Karar» şeklin
de düzeltilmiştir. 

Yine bu tadilden faydalanılarak yapılan tetkikin sadece şuura inhisar ötmediği 46 ncı mad
deye göre hareket serbestiyi, 404 ve 573 ncü maddelere göre ipt'ilâ bakımından da incelemeler ya
pıldığı nazara 'alındığından. 1 nci fıkrada değiştirilmiş ve bu arada hazırlık soruşturması sırasın
da sorgu hâkimini yetkili kılmanın sisteme aykırılığı da göz önüne alınarak, gerekli değiştir
me ve düzeltme yapılmıştır. Yine bu vesile ile maddede bir keresinde «gözaltına alma» diğerin
de «gözaltında, alıkoyma» denilmiş olması da doğru görülmeyerek daha isabetli olduğu için «göz
altına alma» tabiri ,tereih edilmiştir. 

Madde .13. — 100 ncı maddenin '-son fıkrasında tevkii' müzekkeresi sanığın yakalanması halinde 
ve mümkün olmazsa, hangi suç için tevkif edildiği bildirilmekle beraber tevkif evine •konulduğunun 
nihayet ertesi günü 33 ncü madde mucibince1 tebliğ etlidir* hükmü yazılıdır. Anayasanın 30 neu 
nia-d.de.vinin 3 ncü fıkrasında ise yakalanan veya. tutuklanan kimselere yakalama veya tutuklama 
sebeplerinin ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesinin gerekeceği öngörül
müştür. Yapılan, değişiklikle söz konusu maddenin son fıkrası hükmü Anayasaya uygun olarak. 
yeniden düzenlenmiş ve ayrıca tutuklama müzekkeresinin sanığa nasıl, tebliğ edileceği ve 
tebliğ muamelesini ihtiva eden tutuklama müzekkeresinin aslının tevkif evinde ve diğer bir 
örneğinin ise dava dosyasında saklanması öngörülmüştür.. 

Madde 14. — 107 nci maddeye göre, «tevkif olunan kimsenin hısımlarına ve esaslı bir alâkası 
bulunan diğer kimselere tevkifin bildirilmesine, müsaade olunur. Mevkuf, isterse bunlara resmen 
dahi haber verilir» d emim ektedir. Anayasa ise 30 neu maddesinin 4 ncü fıkrasında tutuklanan 
kimsenin hâkim önüne çıkarılınca durumun hemen yakınlarına bildirilmesini mecburi kılmıştır. 
Bu bakımdan Anayasanın sarih hükmüne uyularak ve bildirmenin İçimin tarafından olacağı da 
tasrih edilmek suretiyle madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 15. — 108 nci maddede Anayasanın 30 neu maddesinin 4 ncü fıkrasına uyulmak için 
gerekli tadiller yapılmıştır. 

Madde 10. — 109 ucu maddenin 1 nci fıkrası da. 108 nci maddenin 1 nci fıkrasının t a dilim
deki gerekçe, ile değiştirilmiş ve eskiden sanık «isterse» yapılan işlem, mecburi hale getirilmiştir. 
Bu suretle Anayasaya uygun bir hüküm sevk edilmiş olmaktadır. 

Maddenin 2 ncıi fıkrası da kaldırılmıştır. Günkü. bu hâkim yetkili makamın hâkimi olmadığın
dan. sadece son fıkrada ii'österilmiş olan iki durumu arıyacağı için. yüıüı-lükte olan kanundaki 
atfın bir faydası olmadığı düşünülmüştür. 

Madde 17. — Genel gerekçede ifade edildiği veçhile sorgu hâkiminin verdiği: bazı kararla
rın asliye hâkiminin tasdikine tabi tutulması mecburiyetini derpiş eden 124 ncü maddenin 2 nci 
fıkrası hükmü kaldırılmış bulunmaktadır. 

Madde 18. — 128 nci maddenin 1 nci fıkrası da .108 nci maddede gösterilen sebeplerle değişti
rilmiştir. 

Madde 19. — Anayasanın 30 ucu maddesinin 3 ncü fıkrası yakalama ve tutuklama sebeplerinin 
ve haklarındaki iddiaların yakalanan, veya tutuklanan kimselere yazılı olacak hemen Mldirlill'me-
srini gerekli kıldığından buna kıyasen, bu hususları ihtiva eden İhzar müzekkeresinin sanığa ya
zılı olarak bildirilmesini sağlayacak bur hüküm bulunması uygun görülmüş ve bu sebeple 133 ncü 
maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 
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Madde 20. — 134 ncü maddede ihzar müzekkeresi ile çağrılan şalısın hâkini tarafından en 
geç 24 saat; içinde sorguya çekileceği kaydını ihtiva ettiğinden yakalama. ve tutuklama hakkı n-
daifci .Anayasa hükümleri bakımından -108, 109, ve 128 nei maddelerde yapılan tadillere kıyasen 
bu ınraddede de gerekli değişikli iki er yapılmıştır. 

Bu tadi'Iden faydalanılarak maddenin ikinci fıkrası daha açık Mı- şakulde yazılmış ve hür
riyeti smırlaınanın başlangıcı gösterilerek 'İm ti un zorla getirmeye münhasır olduğu belirtil-
ınlşffir. 

Madde '21. — Sorgu hâkimlerinin 158 nei maddede gösterilen istisnai hallerde, sulh hâkimi 
gibi, re'sen hazırlık soruştiürması yaparken ger* .iviyorsa tutuklamaya da karar ve ı"e bilmesi uy
gun görülmüştür. Meşhut suçlarla gecikmesinde sakınca olan hallilerde sulh hâkimi re'sen bazı 
işlemler yaparken, sorgu lıâlkiminin bundan meııehTiımıasında hukukî bilr sebep yoktur. 

158 nei madde İni .sebeplerle yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 22. — Suçun delillerinin karartılmadan toplanması ve suçsuz kimselerin açık duruş-

maiTara çıkarılmaması ve açık oturumlarda delil toplamaik /otu İle -davaların gecikmelerden ko
runması gijbi her biti ayrı bir önem alan sebepler, ilk tahkikatın yapı imasın t lüzumlu ve zaru
rî kılmakla (beraber bir işte deliller gereği kahır elde edilmiş ve sanığın duruşmaya çıkarıl
masına yellie.r bulunmuş ise artık ilik tahkikatın yapılmasına, lüzum olmadığı, genel gerekçede 
ifade ediil'nıişHiır. Bu itibarla, ilik soruşturmayı mutlak surette suçun gerektireceği cezaya gö
re değil, belki soıııştınrma (ile sağlanacak amaca göıv kabul etmenin doğru olacağı düşünüle
rek maddedeki ağır cezalı işlerde ilik soruşturma mecburiyeti kaldırılmış ve bunun yerine Cum-
huıiyet savcısının lüzumunu takdir ederek isteyeceği; her işte ilk soruşturma yapılması usulü-
konulnmşıtur. 

Bununla b.raber (imıkuıiyeit Savcısı duruşniMiın yapılmasını istemek yetkisi kendisine unut-
lak ve ölçüsüz olarak verilmiş değildir. Savcı, bu isteme yetkisin! ancak suçun önemi ve şümu
lü ve delillerin karartıl madan korunması ve toplanması bir hâkimin işeelkoyarak gizli bir tah
kikat yapmasını gerektirdiğinde kullanacak ve 1 undan maada, olan hallerde işi doğrudan 'mah
kemeye verecektir. 

Madde 23. — 173 ncü tm.ddede kullanılmış olan «Salâhiyet» kelimesinin hem vazifeye, hem 
de 'mahal Ktibarıyle 'salâhiyete matuf ve şâmi! olduğu gözönünde Jtutularak maddede gereken 
değişiklik yapılmıştır. Kanun 174 maddede, 1 T-'î ncü 'maddenin 1 ııoi fıkrasına ve 175 nei 
maddede mit•••zkfır maddenin 2 ini fıkrasına bir atıf yapılmaktadır; halbuki şimdiki şekilde 
173 ncü -maddede iki fıkra yoktur. Maddenin son cümlesi olan «Karar verilmezden evvel maz
nun dinlenebilir.» cümlesi, mehaz kanunda okluğu gibi müstakil bir fı'kra olmak kizımgelir ve 
bu sayede 174 ve lı75 nei maddeler tatbik kabiliyetini alır. Bu sebeple de 173 ncü maddede iea-
bedeıı değişiklik yapılmıştır. 

Madde 24. — 175 nei •ınıaddenin 1 ne.i fıkrasında yapılan değişiklik, 173 ncü maddede ser-
dedileıı gerekçeye müsteniden salâhiyetsizlik terimi yerine «görev veya yetkisizlik» teriminin 
konulmasından ibarettir. 

.Madde 25. — Yürürlükteki 17b ncı maddede sorgu hâkimliğinin talepnameyi reddetmesi ha
linde savcının buna itiraz edebileceğinden bahsedilmektedir. Buradaki itiraz «acele itiraz» şek
linde değiştirilmesi gerekin ektedir. Zira talepnamenin reddi kararına karşı yapılan itirazın 
acele 'olması bu kararın 'mahiyetti icabıdır. Nitekim maddemin ilk şeklinde de duranı böyle idi. Ak
si takdirde dava zamanaşımına uğra yi ne aya kadar sanık hakkında her an savcının itiraz yolu
na. başvurarak dava açması mümkün -olacaktır. ]>ıı sebeple maddedeki itiraz kelimesi acele iti
raz olarak düzeltil1.™iştir. 

Ayrıca, maddeden «delililerin toplanması noktasından maznun itiraz edebilir.» hükmü çıka
rılmıştır. Zira ilk soruşturma ayılmasını savcı istemiş ve bu talep reddedilmiştir. Bu ret kara
nım savcının acele itirazda bulunması imkânının tanınması gerekmekle beraber sanık bakı
mından, esasen yapılmasını istemeye hak verilmeyen ilk soruşturmanın açılmamış olması ha
linde, itiraz- (hakiki tanınmaması icabetmektedir. 
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Madde 26. — Maddede yapılan değişiklik 191 nci madde ile 197 nci maddede yapılmış olan 
tadile muvazi olarak «davanın düşmesi'!» teriminin konulmasından ibarettir. 

Madde 27. — Anayasamın 31 nci maddesi savunma hakkının temel haklardan biri olarak s.ay-
dığından bu hakkın bilirkişi incelemeleri bakımından da korunmasının gerektiğinin ve kanunumuz
da son soruşturma saf hasında sanığın kendi seçtiği bilirkişiyi doğrudan doğruya davet ettirebi
leceğini hattâ beraberinde duruşmaya getirebileceği hakkında hükümlerde bulunduğunun, an
cak sanığın duruşmada davet ettirmek niyetinde olduğu bilirkişiye mütalaası için gerekli müşa
hedeleri zamanında bizzat yapmak imkânını sağlamanın da zarurî bulunduğunun gözönünde tu
tulması neticesinde önsoruşturma safhasında yani hazırlık soruşturması ille iüık soruşturmada sanı
ğın seçtiği bilirkişilerin keşif ve muayeneye katılabilmesi için birden fazla bilirkişi ile keşif ve 
muayene yapılması şartı doğru bulunmamış ve maddenin başındaki «birden fazla» kelimeleri 
çıkamlmışftır. 

Ayrıca sanığın teknik müşavir mahiyetinde duruşmada hazır bulundurabileceği kendi seçtiği 
bilirkişinin tahkik muamelelerine iştirakine, talep lorinin reddedilmesi halinde ret kararının gerek
çeli olarak zapta geçirilmesi öngörülmek suretiyle müdafaa teminat altına alınmış bulunmaktadır. 

Madde 28. — Maddeye sorgu hâkiminin kamu davasının düşmesine karar verebileceği de yazıl
mıştır. Buna lüzum vardır; çünkü ilk tahkikat açıldıktan ve yapılmaya başlandıktan sonra da 
öJüm, af, zamanaşımı, davadan vazgeçme gibi kamu davasını düşüren sebep ve haller meydana 
gelebilir. Bu hallerde düşme kararı verilmek icabeder. 

Bundan başka mütalaa beyanı içiln alman evrakın derhal incelenerek mütalaa ile birlikte gen 
verilmesi esası konmuş ve buna göre de maddenin 2 nci fıkrası, Cumhuriyet Savcısmın soruşturma 
evrakını iddiası ile birlikte en geç yedi gün içind e sorgu hâkimine gerivereceği şeklinde değiştiril
miştir. 

Madde 29. — Sorgu hâkiminin, sanık aleyhine bazı delillerin toplanması talebinin reddine veya 
son tahkikatın açılmasına dair olarak vereceği kararlara karşı sanığın kanun yoluna gidememesi 
kaidesi konmuştur. 

Sanığın duruşma hazırlığında, 212 ve 213 ncü maddelerde ve duruşmada, 238 ve 239 neu mad
delerde, kanunun koyduğu kayıt ve şartlar dairesinde delil ikamesine hakkı vardır. 

Sorgu hâkimi tarafından son tahkikatın açılabilmesi için 183 ncü madde uyarınca kâfi deliller 
elde etmiş olması lâzımdır. Yeter delillere dayanan son tahkikatın açılması kararına sanığın 203 
ncü madde mucibince itiraz hakkı yoktur. 

Kanunî bu hükümler gözönüne alınınca, sanığın sözü edilen kararlara karşı bir kanun yoluna 
gidememesi uygun görülmüş ve bu sebeple 194 ncü maddenin son fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 30. — 191 nci madde sorgu hâkiminin vereceği kararlar arasında düşme kararlan da 
gösterilmiştir. 197 nci maddeye eklenen fıkra ile kamu davasının düşmesi kararlarının neleri ihti
va edeceği tasrih edilmektedir. Ayrıca muhakemenin men'i ve kamu davasının düşmesi kararları
nı sanığın öğrennıesindeki fayda da aşikâr olduğundan maddeye son fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde 31. — Maddenin ilk fıkrasına «salahiyetli» kelimesinin önüne «görevli» kelimesi de 
yazılmıştır. Sorgu hâkimi son tahkikatı yalnız yetkili olan mahkeme huzurunda değil, belki 
hem yetkili ve hem de görevli olan mahkemede açmak zorundadır. Bu hususu ifade etmek için 
202 nci maddenin ilk fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 32. — 191 nci maddede sorgu hâkiminin düşme karan da verebileceği yazılmış olduğun
dan bu yolda verilen bir karara kani olmayan Cumhuriyet savcısının kanun yoluna gitmesi zaru
ridir. Bu yolda muhakemenin men'i karannda olduğu gibi acele itiraz yoludur. 

Yine böylece sorgu hâkimi tarafından soruşturmanın geçici olarak durmasına karar verildiğin
de savcının bu karara karşı da. kanun yoluna gitmesi bu kabîl kararların mahiyeti icabıdır. Çün
kü soruşturmanın geçici olarak durması kararlarının da yanlış verilmiş olması ihtimali vardır. Bun
ların hemen düzeltilmesi ve soruşturmanın devam etmesi icabeder. 
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Bugünkü metin, iddianamede gösterilen mahkemeden yüksek bir mahkemede duruşmanın ya
pılmasına dair olan karara da savcıya itiraz salâhiyeti veriyor; buna hiç lüzum yoktur; çünkü 
yüksek mertebeli mahkemede hem âmme hukuku hem de sanık için daha fazla garanti vardır. Bu 
sebeple mehaz Alman kanununda olduğu gibi maddemizin bu hükmünün de değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

203 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikler bu sebeplerle yapılmıştır. 

Madde 33. — İddianame ile dava açılması sistemi ilk günden beri uygulanmaktadır. Bu işler
de süreye riayetsizlik yüzünden talik istekleri iddianamenin okunmasından önce yapılmaktadır. 
210 ncu maddedeki bu boşluğun doldurulması maksadıyle 210 ncu maddenin 2 nci fıkrası hükmü
nün değiştirilmesi uygun görülmüş ve bu fıkranın yazılmasında kanunun 236 nci maddesindeki 
ifadesi göz önünde tutulmuştur. 

Madde 34. — Duruşmadan vareste tutulan sanığın hazır bulunmasına mahkeme her zaman 
karar verebilir. Bu itibarla, ağır cezalı işlerde de mağdurun duruşmada hazır bulunmak mecbu
riyetinden vareste tutulması faydalı olacaktır. Tatbikatta ağır cezalı işlerde sanık gelmese de du
ruşmaya devam olunmakta ve çok defa müdafii de kabul olunmamaktadır. Duruşmadan vareste 
tutma bakımından bütün suçlar bir tutulmamıştır. Ağır cezalı işlerde sanık daha önce sulh veya 
sorgu hâkimi tarafından sorguya çekilmiş olsa bile davaya esas olan olaylar üzerine istinabe su
retiyle sorguya çekilmesi gerekli görülmüştür. 

Ayrıca, maddede vekâletnamesinde sarahat olan hallerde müdafiin istemesiyle de bu madde
nin uygulanmasını sağlıyacak şekilde bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 35. — Ağır Ceza Mahkemelerinde sanığın gelmemesi, hatta tutuk sanığın getirilmemesi 
hallerinde, sanık müdafiinin duruşmaya alınmaması yolunda bir tutum yer almış bulunmaktadır. 
Bu tutumun kanunî bir mesnedi yoktur. Usul Kanununa göre gelmeyen sanığın duruşmasının esa
sen yapılmaması gerekir. (C. M. U. K. 223). Belli hallerde sanığın yokluğunda da duruşmanın 
yapılabileceğinle ilişkin hükümlerde ise gelmeyen sanığın müdafiinin duruşmaya alınamayacağına 
dair hüküm yoktur. Hâkimler ve müdafiler arasında çeşitli anlaşmazlıklara yol açan bu duru
mun giderilmesinde zaruret vardır. Bu zaruretin, 227 nci madde hükmünü mehaza irca suretiyle 
giderilmesi yerinde olacaktır. 

Madde 36. — 238 nci maddede, sadece «deliller, davayı uzatmak maksadı ile ikame oluna
maz» denilmekle yetinilerek başkaca delillerin kabul olunmayacakları haller sayılmamıştır. Dava
nın lüzumsuz yere uzatılmasına mani olmak için dinlenmesi ve incelenmesi istenilen delillerin ne 
gibi hallerde ve nasıl sebepler ile faydasız ve lüzumsuz sayılarak reddolunması icabedeceğini bir 
dereceye kadar kaide şeklinde sayarak göstermek lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

Madde 37. — Tatbikatta düşme kararı gereken hallerde bazan durma kararı verildiği ve bu 
kararın da çok defa hüküm sayılmayıp temyiz edilmediği görülmektedir. Bunu önlemek üzere 
hangi hallerde düşme karan, hangi hallerde durma kararı verileceğinin açıklanması zarurî görül
müş ve maddede sayılan düşme ve durma sebepleri eksik olduğundan sayma sistemi terk edilerek 
umumî tâbirler kullanılmıştır. 

Diğer taraftan, hükmün nelerden ibaret olduğunda da tereddütlere j rastlandığından, bunun da 
giderilmesi faydalı görülmüş ve hangi kararların hüküm sayılacağı açıklanmıştır. 

Hüküm sayılan kararların bu maddede birer birer sayılarak gösterilmesinin bir diğer faydası 
da, başka maddelerde veya kanunlarda rastlanan mahiyeti aynı olan fakat farklı adlarla anılan 
kararların da bundan böyle 253 ncü maddeye göre adlandırılması sayesinde tatbikattaki karışık
lığın önlenmesi olacaktır. Tatbikatta derhal beraet kararı verilebilecek hallerde durma veya düş
me karan verildiğine de çok Taşlanmaktadır. Durma veya düşme sebepleri netice itibariyle mah
kûmiyet karan verilmesini önlemek üzere kabul edildiklerinden, aynca mahkeme faaliyeti yap
madan beraet kararı verilebilecek hallerde, bu kararın verilmesine engel olamayacaklarının belir
tilmesi fertler bakımından bir teminat teşkil edecektir. 
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Bıı tadillerden faydalanılarak davanın ikinci bir defa açılması halinde birinci davanın mah

kemesi ister 'sona, ermiş ister devam etmekte bulunmuş olsun, ikinci davada ne karar verileceği hak
kında kanunlarımızdaki boşluğun doldurulmasını sağlamak üzere 'davanın reddi kararı verilmesi 
kabul edilmiş ve böylece 1 nci dava devam ediyorsa, ona tesir etmeyecek bir karar verilmesi müm
kün kılınmıştır. 

Ayın şekilde maddenin hatalı olan 1 nci fıkrası da, duruşma biter'•bitmez ve nihayet (bir hafta 
içinde hükmün tefhim olunabileceğini belirten 2f>l nci maddeye uygun şekilde düzeltilmiştir. 

Kanunun 25o ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu seheplerle uygun görülmüştür. 
Madde 08. —• 258 ,ııei maddede suçun hukukî mahiyetinin değişmesi'' halinde ve bununla aynı 

hükme bağlanmış olan hallerde mütemmim müdafaa hakkı maznuna tevcih edilmiştir. Tatbikatta 
müdafi bulunan (hallerde de'sanığın bizzat müdafaada bulunması zarurî sayılmakta ve bu hal mah
kemeyi lüzumsuz şekilde uzatmaktadır. Bu sebepler varsa müdafiin/haberdar edileceğinin ve sanık 
yerine müdafaa yapabileceğinin açıklanması uygun görülmüştür. 

•Bu tadilcn faydalanılarak maddeye «el koy ma» terimi ilâve edilmiştir. Zapt; yerine 'Anayasamız 
«elkoyma» terimini kabul ettiğinden bu terimin kullanılması uygun görülmüştür. 'Kanundaki 
«haciz» -den maksat koruma tedbiri olan «elkoyma.» ise de ilk günden beri haciz kelimesi kanuna 
girdiği için bu maddede hacizden bahsetmek gerekeceği düşünülmüştür. 

Madde 39. — Kanunun 124 ncü maddesinin 2 nci fıkrası kaldırılmış olduğundan buna muvazi 
olarak 299 ncu maddenin 1 nci fıkrasının 'bir numaralı bendi tadil'edilmiş bulunmaktadır. 

Memurin Muhakemat Kanununun ve Hâkimler Kanununun gerektirdiği hallerde suçlunun sı
fatı icabı son duruşma[Yargıtay daire ve Ceza daireleri 'Genel Kurulunda yapılırken ilk soruştur
mada Yargıtay üyeleri ve daire başkanları tarafından yürütülmektedir. : Bu hallerde Yargıtay 
üyesi veya daire başkanının sorgu hâkimi sıfatı ve yetkisi ile verdiği 'kararların 297 nci madde 
mucibince kabili itiraz olması gerekir. 

Bu itirazın tetkik mercii, maddenin diğer hükümlerine paralel olarak, eğer itiraz olunan ka
rar Yargıtay üyesi tarafından 1 verilmiş ise. üyenin bağlı olduğu daire başkam, eğer daire baş
kanının sorgu hâkimi sıfatiyle verdiği karara itiraz olunacak ise, 'diğer daire başkanı olarak 
tayin edilmiştir. İtirazın süratle neticeye bağlanması faydalı (olduğundan toplanması güç olan 
heyetlerin itiraz mercii olarak tayininden kaçımldığı gibi esasen '-bir hâkimlik makamının kara
rma karşı itiraz merciinin diğer bir hâkimlik makamı olması uygundur. 'Merciin peşinen tayin 
edilmiş olması faydalı bulunduğundan, diğer daire başkanı tabirinden hangi, daire başkam anla
şılması gerektiği de maddede açıklanmıştır. 

Esas mahkeme olarak yargılama yapan Yargıtay Dairesinin verdiği 291 nci maddede sayılmış 
kararlar da kahili itiraz bulunduğundan bu kararlar aleyhine de diğer ceza dairesine itiraz edi
lebilmesi uygun görülmüş, itirazın süratle neticelenmesini teminen toplanması güç olan feza Ge
nel Kurulunun, itiraz mercii olarak tayininden kaçınılmıştı!'. Bu sebeplerle 299 ncu maddenin 
1 nci fıkrasına 4 numaralı bendin eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bu değişikliklerden faydalanılarak 299 ncu madde yeniden,* düzenlenmiştir. 

Madde 40. — Savcının tutuklama talehinin reddine itirazı üzerine itirazı, tetkik eden mercii tu
tuklamaya karar vermesi halinde, bu maddedeki «itiraz üzerine verilen kararlar katidir» hükmü 
icabı, tutuklama kararma sanık veya müdafi itiraz edememekte ve jbn sebeple mutazarrır ol
maktadır. Mehaz Kanun örnek tutulmak suretiyle bu mahzurun telâfisi için '.)(')'?> ncü *• maddede 
gerekli tadilât yapılmıştır. 

Madde 41. — :>05 nci madde 19(>(i tarihinden bu yana değiştirilmemiştir. Halbuki feza Ka
nununda zaman zaman yapılan tadillerle aşağı - yukarı ceza hadleri o günden bugüne birçok ke
reler yükseltilmiştir. Bunun yanında paranın değerinde o tarihten bu yana büyük 'ölçüde deği
şiklik olmuştur. Kaldı ki. temyizden geçmeden kesinleşen hükümlerde hata. varsa bunun da olağan
üstü temyiz yoluyla düzeltilmesi zaten mümkündür. 

Bu sebeple temyiz kabiliyeti bulunmayan hükümler yenibaştan tanzim olunmuştur. 
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Madde 42. — Kanunen teniyiz edilmeyecek bir hükmün yanlışlıkla veya suiniyetle temyiz 

edilmesi İmlinin, temyiz müddetinin geçirilmiş olmasiyle aynı hukukî neticeye .. bağlanması muh
telif bakımlardan maksada uygun olacaktır. Temyiz kabiliyeti olmayan bir hükmün fuzuli yere 
sevk edilmesi Yargıtayın esasen mahmul olan iş hacmini artıracağı gibi'zaman, emek ve masraf 
kaybına sebebolmaktadır. Temyiz yolu thükmün kesinleşmesini önlediğinden suiniyetle, temyiz 
edenin bu niyetinin tahakkukuna yol açılmakta, hiç olmazsa ieezanın gecikmesi gibi bir mahzur 
ortaya çıkmaktadır; kaldı ki, temyiz müddeti geçmiş ise talebi reddedebildi esas mahkemenin 
hiç temyiz edilemeyen bir 'hüküm için bu yetkiye sahibolamamasını izah etmek mümkün değildir. 
Esasen mahkemenin vereceği temyiz talebinin reddine mütedair karara karşı Yargı taya itiraz 
etmek mümkün olduğundan temyiz edenin ziyaa uğraması da muhtemel'değildir. 

Madde 43. — Yargıtayın temyiz tetkikatma başlamadan önce hangi hususları tetkik edeceği 
de 315, nci maddedeki tadile nnıvazi olarak gösterilmiştir. 

Madde 44. — (Hüküm bozulduktan sonra Yargıtayea davanın esasına hükmedilebileeok hal
leri derpiş edeni 322 nci maddenin 1 nci fıkrası yenibaştan düzenlenmiştir. 

Yürürlükte olan 1 nci fıkranın 1 nci bendinde de «tahkikatın tadili» nden yani durmadan bah
sedilmekte, «düşme» sözü geçmemektedir. Bunun da sebebi, mehaz kanunda durma ve düşme 
arasında fark olmaması, daha doğrusu ikisinin de aynı tâbirle ifade edilmesidir. Bizim kanun 
koyucu düşmeyi son kararlar arasına ilâve edince burada da düşme halini nazara almalı idi. 
Diğer taraftan durma hali geçici olduğundan, Yargıtayın durma kararı vermesi, ıslah müesse
sesini kabuldeki esasa da aykırı olacaktır. Bu sebeple söz konusu bentteki «Tahkikatın tadili» 
terimi çıkarılmış ve yerine «davanın düşmesi» terimi konulmuştur. 

Yargıtayın bozmadan sonra davanın esasına hüküm vermesi caiz ve lüzumlu görülen di
ğer hallerde 1 nci fıkranın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerinde gösterilmiştir. Bunla
rın açık olan mahiyetlerinin böyle bir hükmü gerektireceğinde tereddüt olunmaz. 

»Madde 45. —• 340 nci maddede yapılan değişiklikle iade talebinin yalnız ikinci safhasında 
verilen ve 338 nci maddede; gösterilen kararlara karşı kanun yolu tanımakla iktifa edilmemiş ay
nı zamanda iade talebinin 1 nci sayfasında da verilen ve 336 nci maddede gösterilen kararlar ba
kımından da kanun yolu tanımakta fayda görülmüştür. 

M'adde 4(5. — Suiniyete müsteniden muhakemenin iadesi talebinde bulunan mahkûma uygu
lanacak cezanın artırılması uygun görülmüş ve İm sebeple 342 nci madde tadil edilmiştir. 

Madde 4.7. — Anayasanın 135 nci maddesinde «kesin olarak gerekli kılmak» şartı arandığı için 
373 ncü madde ona göre değiştirilmiştir. 

Madde 48. — 377 nci madde basın hürriyetinin sınırlanmasını düzenleyen Anayasanın 22 nci 
maddesindeki hükme uydurulmak maksadı ile değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Ayrıca yürürlükteki maddenin 4 ncü fıkrasındaki müeyyidede basın gibi çok tesirli bir vası
taya karşı kifayetsiz görülmüş ve bu bakımdan cezalar artırılmıştır. Ancak, bu artırmalardan 
sonra «bu karar katidir» şeklindeki ibare kaldırılmış ve bu suretle bu kararlara karşı temyiz yolu 
açık tutulmuştur. 

'Madde 49. — Sulh hâkiminin ceza kararnamesi ile ceza tayin etmesi bugün dünyada ufak 
tefek suçların cezalandırılmasında gitgide alanı genişleyen bir metottur. Bu bakımdan kanunun 
386 nci maddesi hükmü değiştirilmek suretiyle sulh hâkiminin ceza kararnamesiyle ceza tayin 
etmesi yetkisi genişletilmiştir. 

Ayrıca son fıkra hükmü ile cezaların infazı hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinin bi
rinci bendindeki para cezala-rmda ceza kararnamesi ile hüküm verileceği kabul edilmiştir. Kaba
hat gibi basit bir suçun gerektirdiği pek kısa müddetli hürriyeti bağlayıcı cezaların yerine getiril
mesinin suçlunun şahsiyeti üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler gözönünde tutularak, böyle bir 
yetkinin hâkime tanınmasında fayda görülmüştür. 
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Madde 50. — Bu madde ile Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun «itiraz» başlığım taşıyan 
390 ncı maddesi değiştirilmektedir. Halen yürürlükte olan maddede, ceza kararnamesiyle tayin 
edilen cezanın mahiyeti ne olursa olsun itiraz hainde duruşma yapılması ceza kararnamesi usulü
nün etkisini azaltmakta ve işleri uzatmaktadır. Maddenin yeni şeklinde ise itiraz üzerine, ceza ka
rarnamesiyle yalnız veya diğer cezalarla birlikte hafif hapis cezasına hükmedilmesi halinde du
ruşma yapılacak ve diğer cezalar tertibedilmiş ise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 301, 302 
ve 303 ncü maddelerine göre Asliye mahkemesi başkan veya hâkimi tarafından incelenecektir. 
Bu usul, yukarda da belirtildiği gibi, hafif hapis cezasına teşmil edilmemiştir. Çünkü, bu halde 
hürriyetin tahdidi söz konusudur. Hafif hapis cezasına hükmedilirse itiraz üzerine duruşma yapı
lacak ve verilecek karar temyiz edildiği takdirde de Yargıtayca incelenecektir. 

Ek madde 1. — Bu madde ile, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, demokratik 
hukuk devletini yıkmak, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan devleti bölmek, Anayasada nitelikleri 
belirtilen Cumhuriyeti değiştirmek maksadıyle suç işleyen kişilerin soruşturma ve kovuşturma 
usulleri hakkında hükümler konulmuştur. Bu hükümlerin şevkinden amaç, bu suçlara ait delille
rin en kısa zamanda, usulüne uygun olarak toplanması ve son soruşturmanın yeniden delil top
lamak için zaman kaybına sebebiyet verilmeden süratlenmesini sağlamaktır. 

Maddenin muhteviyatı açık okluğundan ayrıca bir izahat verilmesine gerek görülmemiştir. 

Ek madde 2. — Kanun dışı vücuda getirilen veya kanuna aykırı faaliyetleri yargı mercile
rince kapatılan kuruluşlara kanunlarımız değişik isimler vermektedir. Meselâ, Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 163 ncü maddelerinde «cemiyet», 158 nci maddesinde «silâhlı cemiyet ve çete» 171 
nci maddesinde «gizlice ittifak» Cemiyetler Kanununda «dernek» ve «cemiyet» Siyasî Partiler 
Kanununda «siyasî parti» ismi altında belirtilmektedir. Tasarı ile bunları «kuruluş» olarak adlan
dırmaktadır. 

Bu teşekküller mahiyetleri icabı kanun dışı faaliyetlerini gizli olarak yapmakta ve üyeleri 
de sıfatlarını saklamaktadır. 

Maddede sayılan eylemler, kişinin, kanun dışı kuruluşlarla olan üyelik ilişkisinin tipik örnek
lerini teşkil etmektedir. Bunlardan birinin varlığı sabit olduğu takdirde kişinin kuruluş üyesi ol
duğu kabul edilecektir. Söz gelimi, Türk Ceza Kanununun 141 nci maddesinin 5 nci bendi veya 163 
ncü maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen cemiyete yardım eden veya yardım toplayan yahut 
adına talimat, emir veya demeç veren kişi o cemiyetin üyesi sayılacak ve hakkında anılan bent ve
ya fıkradaki ceza uygulanacaktır. 

Şu. halde ek ikinci maddede sayılan eylemler kişinin üyeliği hususunda bir nevi kanunî karine 
teşkil etmektedir. Ancak, bu eylemlerden birini yaptığı sabit olan kişi her türlü sübut vasıtasıy-
le, eyleme rağmen, kanun dışı kuruluşun üyesi olmadığını ispadetmek hakkına sahiptir. Şu cihe
tin de açıklanması gerekmektedir ki, bir kişinin üyelik sıfatının dış belirtisi olarak maddede 
sayılan eylemler haricinde kalan diğer hareketleriyle de o kişinin üyeliği ispadedilebilir. 

Bu itibarla maddede sayılan eylemlerden biri sabit olsa bi]e sanık bu eylemin kendisinin gay-
rikanunî teşekkülün üyesi olduğuna delâlet edemeyeceğine her türlü beyyine ile ispadedebilecek 
ve iddia makamı da, sanığın kuruluşun üyesi bulunduğunu, ispat için, maddede sayılan eylemle
rin vücudunu ispat mükellefiyeti ile bağlı kalmayacaktır. Savunma ve iddia yargı merci önünde 
delil ikamesi bakımından özgürlüklerini muhafaza etmektedirler. 

Ek madde 3. — Ek birinci maddeye konu teşkil eden hazırlık ve son soruşturmada Cumhuri
yet savcısı, hâkim veya mahkemenin istediği bilgilerin en kısa bir süre içinde verilmesini sağla
mak için bu madde konulmuştur. Bilgi yazı ile istenecektir. Bu yazıda bilginin süresi içinde veril
memesinin kanunî sonuçlan da açıkça yazılacaktır. 
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Yazılı bilgi resmî kuruluşlar ve bunların mensuplarından istenebileceği gibi resmî olmayan ku
ruluş veya kişilerden de talebedilebilecektir. 

Yazı ile bilgi istenmeslinde istenen bilginin verilmesine kanunî bir mani varsa, meselâ, bu ka
nunun 88 nci maddesindeki hal söz konusu ise bu husus süresinde belirtilmek suretiyle cevap
landırılacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, kaide olarak, haklarında soruşturma ve kovuşturmaya geçilmesi için 
yetkili merciden izin ve karar alınması gereken kişiler söz konusu olduğu takdirde de Cumhuriyet 
savcısının izin veya karar almadan, doğrudan doğruya, soruşturma ve kovuşturmada buluna
cağı ifade edilmiştir. 

Tasarıya eklenen maddelerin amacına göre, söz konusu olan fıkra hükmünün konulması uygun 
görülmüştür. 

Ek madde 4. — Soruşturma veya kovuşturmanın yani hazırlık, ilk veya son soruşturmanın uza
masına sebep teşMl eden hususlardan biri ve belki de en önemlisi; C. Savcısı, sulh veya sorgu 
hâkimi veya mahkemelerce istenilen bilgilerin zamanında gönderilmemesi teşkil etmektedir. 

Ek 1 nci maddede yazılı suçların mahiyet, vasıf ve ehemmiyeti gözönünde tutulduğu takdir
de, yukarda yazılı adlî mercilerce, istenilen bilgilerin geciktirilerek verilmesi müsamaha ile kar
şılanamaz. Bu sebeple ek 4 ncü maddenin konulması uygun görülmüştür. 

Bu suç maddede yazılı mercilerce kendisinden bilgi istenilen herkes tarafından işlenebilir. 
Bu itibarla suçun faili memur veya kamu hizmeti görmekle muvazzaf olan bir kimse olabileceği gibi 
bunlar haricinde kalan herhangi bir kişi de olabilir. 

Ek Madde 5, 6, 7, 8, 9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 5 madde ile «ön ödeme 
usulü» yeni bir müessese olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ön ödemenin konusu ek 5 nci maddede gösterilmiştir. İşlenen suç yalnız para cezasının gerek
tirmekte ise bu cezanın maktu olanlarında maddede yazılı olan miktarı, aşağı ve yukarı hadleri gös
terilmiş olanlarda da aşağı haddi ödendiği takdirde kamu davası açılmayacaktır. Bu para ce
zası süresi içinde ödenmediği takdirde ise kamu davası açılacak ve mahkemece suç sabit görülürse 
tayin edilecek para cezası aşağı ve yukarı haddi gösterilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere, 
yarı nispetinde artırılarak hükmolunacaktır. 

Cezanın bu şekilde artıriarak hükmedilmesi önödeme sisteminin bir gereğidir. Suçu işleyen 
kişiye önödeme usulü ile büyük kolaylık sağlanmıştır. Davayı uzatmak, zaman kazanmak için 
veya şahsına ait bazı düşüncelerle önödemeyi kabul etmeyen kimse, yapılan duruşma neticesinde 
mahkûm olursa tertibedilecek ceza artırılarak hükmedilin elidir. Bu hususu öngören ek 6 nci madde 
önödeme usulünün müeyyidesini teşkil etmektedir. 

Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için ek 7 nci maddede gösterildiği üzere, Cumhuriyet Sav
cısının, ödenmesi gereken para cezasının miktarını, ödeme süresini ve ödenmesi halinde kamu dava
sının açılmayacağını, ödenmediği takdirde ise, eğer mahkemece suçu sabit görülürse, uygulanan 
maddede yazılı para cezasının yarı nispetinde artırılarak hükmolunacağmı suçu işleyen kimseye 
bildirmesi veya tebliğ edilmesi zorunludur. 
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Önödeıne yapılması halinde kamu davası açılmayacağından Cumhuriyet Savcısı bu sebebe da

yanarak takipsizlik kararı verecektir. Şikayette bulunan kimse suçtan zarar görmüşse takipsizlik 
kararma karşı itiraz edebilmek hakkını haizdir. Bu halde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
164 ve müteakip maddeleri uygulanır. Meselâ işlenen suç bilinci maddenin kapsamına dahil değil
se veya para cezası eksik he&abedilmişse şikâyetçi suçun vasfı veya eksik hesabedileıı ceza sebe
biyle takipsizlik kararma itiraz edebilir. 

Önödeıne yapılmış olsa bile suçun değişik vasfı itibariyle Adalet Bakanı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 148/3 ncü maddesi gereğince kamu davasının açılması için Cumhuriyet Sav
cısına emir verebilir. Yine Usul hukukumuzun hükümleri gereğince önödemeye rağmen yeni va
kıa ve delillere dayanılarak suçun ek 1 nci maddenin kapsamı dışında kaldığı anlaşılırsa her hal
de kamu davası açılacaktır. 

Önödeme usulü basit bir sistem olmak itibariyle kapsamına dahil suçların takibinde büyük k o 
laylık sağlayacaktır. Ancak suç ek 5 nci maddenin şümul sahasına dahil olsa bile Cumhuriyet 
Savcısı kamu davası açabilir. Su halde bu nitelikteki suçlarda kamu davasının açılması önöde-
menin sanık tarafından kabul edilmemiş olması şartıım bağlı kalınmamıştır. Bu halde yani ön
ödeme usulü uygulamadan kanın davası açılmış ise ek 8 nci madde ile sanık yararına bir hüküm 
daha sevk edilmiştir. Sorgusundan (ince para cezasını merciine öderse kamu davası ortadan kal
dırılacaktır. Bu hüküm T. C. K. nun 119 nen maddesinin daha genişletilmiş bir şeklini teşkil 
etmektedir. 

Nihayet ek 9 ncu madde ile önödemenin takibata geçilmesini önleyen özel bir usul olduğu 
gözönünde tutularak bunun şahsî haklara, m a 11 alarm geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hü
kümlere hiçbir etkisi olmayacağı açık olarak ifade edilmiştir. 

Madde 51. — Hususî kanunlarda mercii gösterilmeyen suçlara ait davaların asliye ceza mah
kemesinde görülmesi sebebiyle, esasında, sulh mahkemeleri tarafından bakılması gereken basit 
birtakım suçlar asliye mahkemelerini meşgul etmektedir. Bu duruma son vermek maksadıyle hu
susî kanunlarda yazılı olan kabahat fiillerine ait bütün davaların sulh mahkemelerinde, görülme
leri için 825 sayılı Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz/ma mütaallik Kanunun 29 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi uygun görülmüştür. 

Raporumuzun başlangıç kısmında arz edilen temel görüşler esaslarında hazırlanan ve belirti
len maddelerde açıklanan gerekçeler ile değişiklikler yapılmasını ve söz konusu kanuna madde
ler eklenmesini öngören tasarı. 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe girip 35 yılı geçen bir süre 
içinde uygulama alanında bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa, günümüzün 
şartlarına uyabilecek ve ihtiyaçları karşılayabilecek bir hüviyet kazandırabileceği görüşü ile Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2. 3, 4, 5. 6.. 7. 8, 9, 10. 11. 12, 13, 14. 15, 16. 17. 18, 19, 20, 
21, 22. 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48. 49, 50, ek madde 1, 2. 3. i. 5, 6. 7, 8, 9. 51, 52 ve 53 ncü maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 
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III - Tasarının, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili maddelerinin Anayasa
nın ilgili hükümlerine uyar hale getirilmesini öngören hüvyetiııi ve işbu kanunun günümüzün 
şartlarına uygun bir düzenlemeye kavuşturulmasına ilişkin mahiyetini gözeten Komisyonumuz. Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına 
almıştır. 

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

lîu kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
R. Iienderi 

Sözcü 
Eskişehir 
0. Ucuzal 

Toplantıda 1 'ulunamadı. 
Ankara 
T. Cebe 

Ağrı 
S. Türkmen 

Toplantıda bulımamad: 

Ankara 
T. Ka »anlı 

Konya 
S. Oumralı 

Toplantıda bulunamadı. 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Zonguldak 
M. A. Pestil.ci 

Mardin 
A. Bayar 

Tokat 
Z. Betil 

Toplantıda bulunamadı 

Ki/e 
O. M. Agurı 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. U. 
Ar. Erim 

Sakarya 
;J neü maddeye muhalifim. 

M. Tığlı 

Tabiî Üye 
M. Al aklı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir1 : 

Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin varidolmamasından dolayı talebin reddine karar 
veren merci (100) liradan (1 000) liraya kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebime 
esas olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolunacak ceza (500) liradan aşağı olamaz. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 27 nci maddesinin son fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Hâkimi ret talebinin esassız olduğuna dair son tahkikatta verilecek karar aleyhine ancak hü
küm ile birlikte kanun yoluna müracaat olunabilir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
ıMadde 29. — Bir hâkim reddini mucip sebepleri bildirerek dâvaya bakmaktan çekinirse ret 

talebini incelemeye yetkili olan merci, bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar verir. 
Eu karar hâkimin işten çekilmesini gerektirdiği ve bu sebeple dâvanın aynı mercide görülmesi 

imkânsız olduğu takdirde, karar veren merci dâvayı başka hâkime tevdi veya başka mahkemeye 
nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini yapmaktan memnu olduğu zannını uyandınrsa, ay
nı merci bu hususu kendiliğinden inceliyerek gereken kararı verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi cai:î olmıyan işler hakkında 28 nci madde hükmü uy
gulanır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 30. — Bu fasılda yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini mucip sebepleri bildirerek görevden çekinmesi 

halinde gereken karar, zabıt kâtibinin yanında çalıştığı hâkim veya mahkeme başkanı tarafından 
verilir. 

Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddine karar verecek merci, hâkime göre tâyin 
olunur. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 32 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 32. — Bütün hâkimlik ve mahkemelerin her türlü kararları muhalefet şerhleri dâhil 

gerekçeli olarak yazılır. Kararların suretlerinde muhalefet şerhleri de gösterilir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 45 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 45. — Tanıklar davetiye ile çağırılır. Davet üzerine gelmemenin kanuni neticeleri da

vetiyede gösterilir. 
Tutuklu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimleri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için ihzar 

müzekkeresi verebilirler. Şu kadarki, bu müzekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sorgu hâkim-
liklerince davetiye ile gelen tanıklar hakkındaki muamele tatbik olunur. 

Davetiye fiilî hizmette bulunan askerlere bulundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıtasiyle 
tebliğ olunur. 

MADDE 7. — Aynı kanumun 46 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 46. — Usulü dairesinde çağırıiıp da mazeretini bildirmeksizin gelmiyen tanıklar zorla 

getirilir ve gelmemelerinin sebeboldukları masraflar ile beraber elli liradan ikiyüz liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mazereti kabul olunarak yeniden davetiye ile çağırılması tensibolunan tanıklara para cezası 
ve masraf hükmolunmaz. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlĞÎ METİN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 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 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(31 ili et Meclisinin kabul ettiği metin) 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelmemesini mazur gösterecek sebepleri sonradan bildirir ve bu 
mazeretin doğruluğunu ispat eder delil ve vesikaları gösterirse aleyhine hükmedilmiş olan ceza 
ve masraflar kaldırılır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin tatbikine istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve ilk 
soruşturma esnasında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekkeresi askerî makamlar vasıtasiyle 
infaz olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 63 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu sekilide deği§ıttiriimi§tir : 
Madde 63. — Kanunî bir sebebolmaksızın tanıklıktan veya yemün etanektten çekinen tanık 

bundan doğan masraflara Ve 46 ncı miaidde gereğince para cezasına mahkûm olur. 
Bundan başka tanıklığa vejya yemine zorlamak için; dinleneceği dâva hakkında hüküm ve

rilinceye kadar ve her halde 6 ayı geçmemek üzere tanık hapsolunabilir. 
Kabahat dâvalarında bu müddet altı haftayı geçemez. 
Bu teidlbirleri ittihaza, istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve ilk soruşturma esna

sında sulh ve »orgu hâkimleri dahi yelMLMAr. 
Bir dâvanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve tatbik olunduktan sonra o dâva 

veya aynı işe ait diğer bir dâvada tekrar edilmez. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 66 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 66. — Bilirkişinin tâyini ve adedinin teabiti hâkime aittir. 
Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu yet

kiyi haizdir. 
Belli hususlar hakkında rey ve mütalâalarını beyan ile kanun tarafından görevlendirilmiş 

ref mî bilirkişi varsa, hususi sebepler olmadıkça başkası tâyin edilemez. 
Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması ba

kımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya hâkimler mecburdur. Bilirkişinin, adlî tabip yoksa, müte
hassıs bir hekim olması şarttır. 

Hazırlık soruşturmasında muayeneleri icabeden kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet Savcıla
rın*]! talebi ile yapılır. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 67 nci maddesine aşağıda, yazılı olduğu şekilde bir fıkra eklen
miştir : 

Ret talebini işi soruşturmakta veya dâvayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Red
di istiyen taraf ret sebebini ispat ile mükelleftir. Yemin delil olmaz. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 70 noi maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağırıldığı halde gelmiyen 

veya gelip de yeminden ve rey ve mütalâa beyanından çekinen bilirkişi bu hareketinin sebebiyet 
verdiği masrafları ödemekle beraber elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilir. 

Bilirkişi yine gelmez veya vazife ifasından çekinirse para cezası tekrar hükmolunur. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 74 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hükmıolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin 

uygulanması bakımından yapılan tetkikte, bilirkişinin teklifi üzerine Cumhuriyet Şavcıisı ve mü
dafi dinlendikten sonra, sanığım resmî bir müessesede gözaltına alınmasına, hazırlılk soruştur
ması sırasında sulh hâkimi, ilk soruşturma sırasında sorgu hâkimi ve son soruşturma sırasında 
mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Sanığın müdafii yoksa, yardım için re'sen kendisine bir müdafi tâyin edilir. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. —Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

Sanik, gözaltına alma kararı aleyhine acele iıtiraız yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz kara
rın yenine geıtirümesini durdurur. 

Resmî müessesede gözaltına alma süresi altı haftayı geçemez. Bu sürenin yötaniyecegi anla
şılırsa, resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde altı haftayı geçmemek üzere, ek süreler 
vıerilefbdilir; fakat sürelerin toplamı hiçbir zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gön
derilirken soruşturma dosyası da yollanır. Dosyanın bütünü ile yollamnasıınida sakınıoa gören hâ
kim, bâzı belgelerin suretlerini gönderebilir. Do ya en geç bir ay içinde geri gönderidir. Gerek
tiği takdirde hâkimi bu süreyi üç ayı geemısmek üzere uzatabilir. 

Resmî müessesede gözaltına alma süresi ilerde verilecek cezadan ve muhafaza ve tedavi ted
birinin asgari süresiıuden imdırilir.» 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 108 nci madd^ü aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 106. — Sanığın tutuklanması hakiri tarafından verilen bir tutuklama müzekkeresi ile 

olur. 
Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün okluğu kadar açıkça kim. olduğu ve şekli ve aley

hine isnadedilen suç ve tutuklamanın sebebi yai" lir. 
Tutuklama müzekkeresinin sureti tutma anında tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde 

de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat sanığa hemen yazılı olarak bildirilmekle beraber tevkif 
evine konulduğunun en geç ertesi günü kendisini tebliğ olunur. Tebliğ, tutuklama müzekkeresinin 
aslına, bir suretinin sanığa verildiği ve tarihi yasılmak ve sanığın yakalandığı güm gösterilmek 
ve altı sanık ile tebliğ yapan memur tarafından imzalanmak suretiyle olur ve bu asıl 
tevkif evi dosyasında saklanır. Bu muamelenin yapıldığı yazılı olan tutuklama müzekkeresinin di
ğer bir sureti dâva dosyasına konur. 

Sanığa, tutuklama müzekkeresinin tebliğinde tutuklama kararına itiraz hakkı olduğu bildiri
lir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 107 nci madd^i aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 1C7. — Tutuklamanın gayesini ihlâl etnıenit-k şartı ile tutuklanan sanığın yakınları

na ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, tutulmasını bildirmesine müsaade olunur. Tutukla
nan, isterse bunlara resmen dahi haber verilir. 

Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkarılınca, durum yakınlarına bu hâkim tarafından verilen 
bir kararla hemen bildirilir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 108 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 108. — Sanık tutuklama müzekkeresi üsc-.rinie tutulduğunda derhal ve nihayet kırk

sekiz saat içinde yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmi-
yeceği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili hâkim önüne götürmek için gerekli süre bu kırksekiz saatlik süreye dâhil değil
dir. 

Sanığa, sorgu sırasında aleyhindeki vaziyet ve hallerden haber verilir. 
Sorguya çekme, sanığın kendi lehine meydana koyacağı delillere mâni olmayacak tarzda cere

yan etmelidir. 
Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretile toplu olarak işlenen suçlar

da; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi 
gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır; ancak, zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz 
saatten fazla tutamaz. 
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MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen 'kabul edilmiştir, 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15, — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. — Aynı Kanunun 109 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 109. — Sanık 108 nci maddede gösterilen süre içinde yetkili hâkim önüne çıkarılamaz-

sa aynı süre içinde tutulma yerine en yakm sulh hâkimi önüne çıkarılır. 
Sorguya çekilmede tutuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama 

müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı anlaşılırsa sanık hemen salıverilir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 124 ncü maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 128 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye mey
dan vermeyecek surette ve yakalanma yerine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için gerekli 
süre hariç en geç kırksekiz saat içinde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlar
da; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamanıası halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi 
gün içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır; ancak zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya tehirinde za
rar umulan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saat
ten fazla tutamaz. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını emreder. 

Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi hakkında 126 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 133 ncü maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

İhzar müzekkeresinin bir sureti sanığa verilir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 134 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madlde 134. — İhzar müzekkeresi ile çağrılan şahıs derhal, mümkün olmadığı takdirde yol 

süresi hariç en geç kırksekiz saat içinde çağıran hâkimin önüne götürülür ve sorguya çekilir. 
ihzar, getirme için muhik görülecek bir zamanda başlar ve hâkim tarafından sorguya çekilme

nin sonuna kadar devam eder. 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 158 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 158. — Meşhut suçlarla gecikmesinde zarar umulan hallerde sulh hâkimi veya sor

gu hâkimi, tutuklama dahil bütün soruşturma muamelelerini resen yapmak yetkisini haizdir. 
Cumhuriyet Savcıları da tutuklamadan başka yukarda yazılı muameleleri yapabilirler. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 171 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 171. — Cürümlerde Cumhuriyet Savcısı lüzum görürse, talebi üzerine ilk soruşturma 
yapılır. 

Suçun önemi, dağınıklılığı ve delillerin korunup toplanması hâkim tarafından soruşturma 
yapılmasını gerekli kılıyorsa Cumhuriyet Savcısı ilk soruşturmanın yapılmasını ister. 

irtibat dölayısryle yüksek görevli mahkemeye ait dâvalarla birleştirilmesi hali ayrık olmak 
üzere sulh mahkemelerinin göreceği işlerde ilk soruşturma yapılmaz. 

Hazırlık soruşturması 158 nci maddeye göre yapılmış ise ilk soruşturma, hazırlık soruştur
masının noksanını', tamamlama suretiyle -yapılır. 
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MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 23. — Aynı kanunun 173 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 173. — Sorgu hâkimi bu talepnameyi görev veya yetkisizlik, kamu dâvasının kabule 

şayan olmaması veya işin ilk soruşturmaya tabi cinsten bulunmaması yahut fiilin cezayı müstel-
zim olmaması sebeplerinden birine dayanarak reddedebilir. 

Karar verilmeden önce sanık dinlenebilir. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 175 nci maddsinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

ıSamk, 173 ncü maddenin ikinci ve 174 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı hallerde görev 
veya yetkisizlik hakkındaki talebini reddeden sorgu hâkiminin veya asliye mahkemesi başkan 
veya hâkiminin kararı aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 176 nısı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 176. — İlk soruşturmanın aşıüması hakkındaki talebinin reddine dair sorgu hâkimi 

tarafından verilen karar aleyhine 'Cumhuriyet Savcım aceie itiraz yoluna müracaat edebilir. 

MADDE 26. — Aynı kanunun 183 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 183. — İlk soruşturma, sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına veya muhakeme

nin menine yahut kamu dâvasının düşmesine karar verilmeye yetecek bir derecede bütün delille
rin toplanmasını ve elde edilmesini gerektirir. 

Muhakemeden önce kaybından korkulan veya sanığın müdafaasını hazırlamak için tespiti zaruri 
olan delillerin her halde toplanması lâzımdır. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 188 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 188. — Bilirkişi iştiraki ile bir keşif veya muayeneye lüzum görülürse, sanık duruş

ma sırasında getirtmek arzusunda bulunduğu bilirkişinin de bu muamelenin yapılacağı güne da
vet edilmesini istiyebilir. Bu isteğinin hâkim tarafından reddi halinde sanık, bilirkişiyi kendili
ğinden davet ettirebilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişi hâkimin tâyin ettiği bilirkişinin işine engel olmamak kaydıyle keşif 
ve muayene ve soruşturma işlerine iştirak ettirilir. 

îSanığm seçtiği bilirkişinin keşif veya muayene sırasında ileri sürdüğü isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde ret kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirilir. 

MADDE 28. — Aynı Kanunun 191 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştdırilmişitir : 
Madds 101. — tik soruşturma yapılan işlerde son soruşturmanın açılmasına, sanığın muhake

mesinin men'ine, kamu dâvasının düşmesine veya son soruşturmanın geçici olarak durmasına karar 
vermek yetkisi sorgu hâkitninindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını iddiası ile birlikte en geç yedi gün içinde sorgu hâ
kimine geri verir. 

Son soruşturmanın açılması talebi iddianameyle olur, 

MADDE 29. — Aynı kanunun 194 ncü maddesinin son fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

Samik, bu karar aleyhine kanun yoluna gidemez. 

MADDE 30. — Aynı kanunun 197 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki fıkra ek
lenmiştir : 

Kamu dâvasının düşmesini gerektiren kanuni sebepler varsa sorgu hâkimi bu sebepleri ve 
kanuni mesnetlerini yazarak dâvanın düşmesine karar verir. 

Muhakemenin men'i ve kamu dâvasının düşmesi kararları sanığa tebliğ edilir. 
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MADDE 23, — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 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. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 31. — Aynı kanunun 202 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

Sorgu hâkimi görevli ve yetkili mahkeme huzurunda son soruşturmanın açılmasına karar 
verebilir. 

MADDE 32. — Aynı kanunun 203 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muhakemenin men'inie, âmme dâvasının düşmesine, soruşturmanın geçici olarak durmasına 
veya dâvanın iddianamede gösterilen mahkemeden daha aşağı görevli bir mahkemeye verilme
sine dair sorgu hâkimi tarafından verilen karar aleyhine Cumhuriyet Savcısı acele itiraz yoluna 
müracaat edebilir. 

MADDE 33. — Aynı kanunun 210 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Bu mehle riayet edilmemiş ise, ilk soruşturma yapılmış olan işlerde son soruşturmanın açıl
masına dair olan kararın ve yapılmamış olan işlerde iddianamenin okunmasından önce sanık 
duruşmanın talikini istiyebilir. 

MADDE 34. — Aynı kanunun 226 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 226. — Sanık veya vekâletnamesinde sarahat bulunması halinde müdafi isterse, mah

keme sanığı duruşmada hazır bulunma mecburiyetinden vareste tutabilir. 
Ağır cezah suçların maadasında sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorgu

ya çekilmemiş ise, dâvaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 
Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önoe sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorguya çekümaş 

olsa bile, dâvaya esas olan olaylar üzerine istinalbe suretiyle sorguya çekilir. 
Duruşmadan vareste tutulmasını talebetmese bile, dâvanın görüldüğü yer mahkemesinin yar

gı çevresi dışında başka bir suçtan tutuklu veya cezası infaz edilmekte olan sanığın sorgusu bu
lunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile yaptırılabilir. 

Sorgu için tâyin olunan gün, Cumhuriyet Savcısı ile müdafie bildirilir. Bunların sorgu sıra
sında hazır bulunması zorunlu değildir. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 

MADDE 35. — Aynı kanunun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 227. — Sanığın, hazır bulunmaksızın yapılabilecek bütün duruşmalara müdafiini gön

dermek selâhiyeti vardır. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 238 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 238. — Delillerin ikamesi, davet edilen bütün tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi ve 

sair sübut vasıtalarının iradedilmesi demektir. 
ikamesi istenilen her hangi bir delil aşağıda yazılı hallerde reddolunabilir. 
a) Delil ikamesi kanun hükümleri mucibince caiz değilse, 
b) Delilin belli açık bir hususa taallûku itibariyle İkamesi lüzumsuz ise, 
c) Delil ile ispat edilmek istenilen vakıanın karara tesiri yoksa veya sanık lehine evvelce 

sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, 
d) Delil hiçbir suretle maksada elverişli değilse, 
e) Delilin elde edilmesi imkânı yoksa, 
f) Delil ikamesi talebi işi uzatmak maksadiyle yapılmış ise, 
g) Sanığın beraatini ispat edecek önemli bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada bildirilen va

kıa, gerçek olarak kabul edilebilecek mahiyette ise, 
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MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 154) 



— 23 — 

(MKİet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

Bu hüküm, ilk olarak duruşma celsesinde veya 212 nci madde mucibince duruşma hazırlı
ğında veya hâkim soruşturmasında davet olunup dinlenmeleri istenilen tanıklar ve bilirkişiler 
hakkında ve diğer sübut vasıtalarının iradı halinde de uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ile sanık ve varsa müdahil müştereken talebederlerse mahkeme şu veya 
bu delilden vazgeçebilir. 

Müdahil, yalnız şahsi hakları ispat için gösterdiği delilden, başkalarının uygun beyanlarına 
hacet olmadan, her zaman vazgeçebilir. 

Kabahata taallûk eden veya şahsi dâva üzerine görülen işlerde mahkeme dâvaya ve feragate 
ve evvelce verilen kararlara bağlı olmıyarak delillerin ne hudut dâhilinde ikâme edileceğini 
tâyin eder. 

MADDE 37. — Aynı kanunun 253 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 253. — Duruşmanın sona erdiği tef hini olunduktan sonra hüküm verilir. 
Sanığın beraetine veya mahkûmiyetine, dâvanın reddine veya düşmesine ve muhakemenin 

durmasına dair kararlar hükümdür. 
Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dâva var ise dâva

nın reddine karar verilir. 
Kovuşturmanın ve dolayısiyle muhakemenin yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da sarim 

gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklemek üzere, muhakemenin durmasına karar ve
rilir. 

Ceza Kanununun birind kitabının dokuzuncu babında dâvanın düşmesi sebebi olarak gösteri
len haller varsa veya muhakeme şartının gerçekleşmiyeceği anlaşılırsa dâvanın düşmesine karar 
verilir. 

Derhal beraet kararı verilebilecek hallerde durma veya düşme kararı verilemez. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 258 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde bir fıkra ek
lenmiştir : 

Yukardaki fıkralarda yazılı bildirmeler varsa müdafiye yapılır. Müdafi sanığa tanınan hak
lardan onun gibi faydalanır. 

MADDE 39. — Aynı kanunun 299 ncu madiesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 299. — İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda, gösterilmiştir. 
1. Sorgu hâkimlerinin kararları aleyhine yapılan itirazlar mensübolduğu asliye mahkemesi 

başkam veya hâkimi tarafından incelenir. 
2. Sulh hâkiminin kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi yargı çevresi içinde bu

lundukları asliye mahkemesi başkan veya hâkimine aittir. 
Sulh işleri asliye hâkimi tarafından görülüyo sa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini 

gören mahkeme başkarmmndır. Sulh işleri asliye mahkemesi üye veya üye yardımcılarından biri 
tarafından görülüyorsa itirazı incelemeye o mahkemenin başkanı yetkilidir. 

3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararları aleyhine yapılacak itirazların incelen
mesi, mensuiboldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asliye mah
kemesi haMım ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi yargı 
çevresinde bulundukları ağır ceza işlerimi gören imahkemeye ve bu mahkeme ile başkanı tara
fından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi ise, yine ağır ceza işlerini gören en 
yakın mahkemeye aittir. 

4. Yargıtay dairelerinin esas mahkeme sıfatı ille baktıkları dâvalardiaJki ük ve son duruşma
larda itirazları : 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 154) 



— 29 — 

(Anayasa vo Adalet Komisy:munım kabul ettiği methi; 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Maclisi metninin SS nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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A) Yargıtay üyesinin kararı aleyhine (intensuboldukları daire başkamı, 
B) Yargıtay daire bakkamımı kararı aleyhine düğer daire balkanı, 
C) Yargıtay dairesinin kararı aleyhime diğer daire tetkik eder. Diğer dairelden maksat sayı 

iMbariı|yle takibeden cem daiiresidir. Sonuncu daire bahis konusu ilse birinci dairedir. 
Karar aleyhine yapılan itiraz, karan vereaı makama verilecek bir dilekçe veya o hususta 

bir tutöamak yazılmak üzere zaibılt kâtibdne yapılacak biır beyan ile olur. Tutanak beyanımı ve im-
zlayı mahkeme başkamı veya hâkim tasdik ©der. 

Acele hallerde itiraz, imcelefmJeyi yapacak makama da arz olunabilir. 
Kararına itiraz olunan makam, itirazı varit görürse o kararı düzeltir. Aksi takdirde hemen 

ve nihayet üç gün içâmlde itirazı imceteniey© yetkili olan mercie gönlderir. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 303 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 303. — İtiraz üzerine verilen kararlar kesimdir. Ancak, merci sanığın tutuklamimiası-

na karar verirse, acele itiraz yolluna gidilebilir. 

MADDE 41, — Aynı kanunun 305 nci maddesinin birinci fıkrasının bir ve iki numaralı 
benlileri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

1. Besyüz liraya kadar (besyüz lira dâhil) hafif para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi bin lirayı geçmeyen para cezasını müstelzim suçlardan dolayı verilen beraet 

hükümleri, 

MADDE 42. — Aynı kanunun 315 nci maddelsinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Temyiz isteği kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya süresi içinde temyiz şartla-
rımldatn olam para depo edilmemiş ise veya temyiü edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş ise 
veya temyiz edenim buma hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan mahkeme bir karar ile kabule sa
yam olmamasından dolayı temyiz dilekçesini reddeder. 

MADDE 43. — Aynı kanunun 317 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 317. — Yargıtay, temyiz dilekçesinin veya depo parasının süresinde verilmediğini, hük

mün temyiz edilmez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini red
deder, görmezse tet'kikatmı yapar. 

MADDE 44. — Aynı kanunun 322 nci maddeSimıin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir : 

Hükme esas olarak tesbit edilen vakıalara tatbikimde kanuna muhalefet edilmesinden dolayı 
o hüküm bozulmuş ise Yargıtay aşağıda yazılı olan hallerde kendisi dâvanım esasına hükmeder. 

1. Vakıamın daha ziyade a^dımlaJnanası gerekmeden beraete veya dâvanın düşmesine yahut 
aşağı - yukarı haddi olmayan sabit bir cezaya hütaolumiması icabederse, 

2. Yargıtay, Başjsıaivcihığiinın iddiasına uygun olarak (suçluya ktamıiiiıda yazalı cezanin en aşjağı 
derecesini* uygulamayı uygum görünse, 

3. Maihkemıece sabit görülen suçun unsurları ve vasfı ve cezası hükümde doğru gösterilmiş 
olduğu halde saldeoe kanfunıum madde muınarası yanlış yazılmış ise, 

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun suçum cezasını azaillttmış ve mahkemece suçluya 
csza tayininde arttırma sebebi kabul edilmemiş veya yemi bir kamum ile ful suç sayılmamış olanak
tan dolayı birinci halde daha az bir cezamım hükmü ve ikinci halde hiç ceza hüikmıolıunmıamıası ge
rekirse, 

5. Açıkça tesıMt ödilmiş olan suçlunun doğum ve suç tarihlerine güre ceza tayininde gerekli 
indirme yapılmamış veya yanlış olarak imidirme yapılmış ise, 

6. Arttırma veya indirme sonu ceza müddeti veya miktarını tayinde maddî hata yapılmış ise, 
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(Anayasa VÖ Adalet Komisyonumun kabul ettiği metin) 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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7. Hükmedilmiş olan ceza yerine Ceza Kanununun 29 nıou maddesince adlî tevbilı karan ve-
riOimesd icabeıderıse, 

8. Ceza K^ununun 29 ncu maddesindeki tertibin gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla 
oeza verilmiş ise, 

9. Harçlar Kmununun hükümlerine aykunlık yapılmışsa. 

MADDE 45. — Aynı kanunun 340 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 340. — 336 ve 338 nci maddeler gereğince verilen kararlara karsı acele itiraz yoluna 

gidilebilir. 

MADDE 46. — Aynı kanunun 342 mci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 342. — Muhakemenin iadesi talebinde bulunan mahkûm haksız çıkar ve talebi suini

yete aniiatenit bulunursa ilkiyüz elli Hıradan iMbln liraya kadar ağır para cezası hükmohmur. 

MADDE 47. — Aynı kanunun 373 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şeMİde 
değiştirilmiştir : 

Duruşma h&rkese açıktır. Ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinm kesin olarak ge
rekli kıldığı hallerde duruşmanın bir loısnıının veya tamamının gizli olmasına mahkeme karar ve
rebilir. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 377 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 377. — Gizli yapılan duruşmalarda mahkeme, bazı kimselerin hazır bulunmasıına 

müsaade edebilir. Bu halde başkan, bunlara duruşmanın gMi olmasını gerektiren keıyfiyeıtlerin 
açıklanmamasını tembih eder. 

Gizli yapılan duruşmalarda icra kılınan muhakemenin yayımı yasaktır. 
Açik duruşmalardla cereyan eldeci muhakeme millî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişilerin 

haysiyet, şeref ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak mahiyette ise mahkeme 
bunfları önlemek amacı ile ve bu amacın gerektirdiği ölçüde muhakemenin kısmen veya tamamen 
yajyıraiknimasiinı yasaklar ve kararını açık olarak tefhim eder. 

Açık ve gizi muhakemeleri. yasağa aykırı olarak yayınlayanlar beşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde hükmü hukuk muhakeme usullerinde dahi caridir. 

MADDE 49. — Aynı Kanunun 386 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madds 386. — Sulh mahkemelerinin görevi dâhilinde bulunan ve kabahat nevinden olan 
suçlara sulh hâkimi duruşma yapmaksızın bir c^za kararnamesi ile karar verebilir. 

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif para cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis ve
ya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hep
sine hükmedilebilir. 

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif hapis cezalı yerine «Cezaların infazı hakkında Ka
nun» gereğince para cezası da hükmolunabilir. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 390 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 390. — Ceza kararnamesi ile hafif hapis cezasına hükmedilmişse itiraz üzerine du
ruşma yapılır. Şu kadar ki, sanık duruşmadan evvel itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal 
kalmaz. 

Duruşmada sanığı müdafii temsil edebilir, Hâkim itiraz üzerine vereceği hükümde evvelki ka
rarı ile bağlı değildir. 
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MADDE; 4& — Millet Meclisi metninin 45 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49, — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ceza kararnamesiyle hafif para cezasına veya muayyen bir meslek ve sanatın tatiline veya mü
sadereye yahut bunlardan birkaçına veya hepsine hükmedilmişse itiraz üzerine Asliye Mahkeme
si Başkan V2ya Hâkimi 301, 302 ve 303 ncü madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu halde itiraz 
dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan c^za kararnamesinin icrasını durdurur. 

EK MADDE 1. — 1) Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetleri ideolojik amaçlarla, 
Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğiinü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına 
dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadiyle işlenen 
suçlarla, bunlara murtabıt suçları; 

2. Türk Ceza Kanununun 179, İSO, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ayrı olmak 
üzere 188, 201, 254, 255, 256, 257 ve 264 ncü maddelerinde veya 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkındaki Kanunun değişik 12 nci yahut aynı kanunun ek maddesinin, birinci bendin
de yazılı suçları; 

İşliyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (A) bendindeki mahal ve aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakıl
maksızın, bahis konusu kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu suçlardan dolayı ilk soruşturma yapılmaz. 
Askerî Mahkemelerin yetkisi saklıdır.» 

EK MADDE 2. — Kanun dışı vücuda getirilen veya kanuna ayları faaliyetleri sebebiyle yargı 
mercilerince kapatılan dernek veya siyasi parti gibi kuruluşlara üye olunması suç sayılan haller
de bu nitelikteki bir kuruluşun; 

1. Bir görevlisi gibi hareket eden, 
2. Âdına bir emir veren veya, tavsiyede bulunan veya bildiri çıkaran veya demeç veren yahut 

haber taşıyan, 
3. Yararına her hangi bir kimseye aidat veya diğer bir nam altında yardım eden veya yardım 

taahhüdünde bulunan, 
4. Yardım veya yardım taahhüdü topbyan, 
5. Bir komitesi, kolu veya hücresinin birkaı toplantısına katılan veya orada hazır olan, 
Kimse, aksini ispat edemedikçe, o kurulun üyesi sayılır. 

EK MADDE 3. — Ek 1 nci maddede gösterilen suçların hazırlık soruşturması bizzat Cumhu
riyet Savcıları veya yardımcıları veya bunların bulunmadıkları hallerde Sulh veya Sorgu Hâki
mi tarafından yapılır. 

Bu suçların son soruşturmasının yapılacağı yerde bu dâvalara bakacak derecedeki mahkeme
nin birden fazla olması halinde, görevli mahkemeyi, 469 sayılı «Mehâkimin Teşkilâtına ait Ahkâmı 
Muaddil Kanunun» 2 nci maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tâyin eder. 

EK MADDE 4. — Ek birinci maddede gösterilen suçların soruşturma veya kovuşturulması sıra
sında Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları veya hâkini, yahut mahkeme tarafından yazılı olarak 
istenilen bilgilere yedi gün içinde cevap verilmeri zorunludur. 

Eğer bu süre içinde istenen bilginin veriliri asi imkânsız ise sebebi ve en geç hangi tarihte ce
vap verilebileceği bildirilir. 

Bilgi istenen yazıda, yukarıdaki fıkralar hükmü ile buna aykırı hareket etmenin kanuni so
nuçlan yazılır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kimse, üç aydan altı aya kadar hapis 
ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cszasiyle cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı suçu, haklarında kamu dâvasının açılması, izin veya karar alınmasına bağ
lı bulunan kişiler işlediği takdirde de umumi hükümler dairesinde işlem yapılır. 

Yasama dokunulmazlığı saklıdır. 
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EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 5. — Yalnız para öazasını gerektiren bir suçu işleyen kimse, hareketine uyan mad
dede yazılı para cezası maktu ise bu miktarı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddini 
10 gün içinde merciine ödediği takdirde hakkında davası açılmaz. 

Nisbî para cezasını gerektiren suçlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

EK MADDE 6. — Ek beşinci maddede yazılı süre içinde para cezası ödenmediği takdirde ka
mu davası açılır ve suç sabit görülürse tayin edilecek para cezası, aşağı ve yukarı haddi gösteri
len hallerde yukarı haddi geçmemek üzere, yarı nisbetinde artırılarak hükmolunur. 

EK MADDE 7. — Yukanki madde gereğince para cezasının artırılarak hüfcmedilebilmesi için, 
Cumhuriyet Savcısı tarafından sanığa para cezasının miktarı, ödeme süresi ve bu süre içinde 
ödenmesi halinde kamu davasının açılmayacağı ve ödenmediği takdirde ise, eğer suçu sabit görülür
se, mahkemece tayin edilecek cezanın yarı nisbetinde artırılarak hükmolunacağının bildirilmesi 
ve sanık hazır değilse bu hususun tebliği gereklidir. 

EK MADDE 8. — Yukanki madde hükmü yarine getirilmeden dava açılmışsa, sanık sorgusun
dan önce hareketine uyan maddede yazılı para cezası maktu ise bu miktarı aşağı ve yukarı had
leri gösterilmiş ise aşjağı haddi ile mahkeme masraflarını merciine öderse kamu davası ortadan 
kaldırılır. 

EK MADDE 9. — Yukanki maddeler gereğince para cezasının ödenmesi, şahsî haklar, malla
rın geri alınması ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez. 

MADDE 51. — 825 sayılı Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ına müteallik Kanunun 29 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

Hususi kanunlarda yazılı olan kabahat fiillerine ait dâvalar sulh mahkemelerinde görülür. 

MADDE 52. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 53. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Anayasa vö Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 5. — Millet Meclisi metninin ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Millet Meclisi metninin ek 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Millet Meclisi metninin ek 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Millet Meclisi metninin ek 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Millet Meolisi metninin ek 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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