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î. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

K-.rs Üyesi Sırrı Atalay, geçen tutanak hakkında j 

Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulu
nan Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi I r sa ' / ın , Bakanlar Kurulunu kurma görevin; 
yerine getirme imkânını bulamadığına: j 

I 
Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Me- i 

lin Esenbel'e, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 1 
Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görül- j 
rnüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge- i 
neî Kurulun bilgisine sunuldu. j 

Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy Limitet 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî 
davranışları hakkında kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonlarının görev süresinin 
uzatılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanununun ver
diği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 1 3 . 2 . 1974 tarih
li ve 11 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının maddeleri onaylandı, tümü 
açık oya sunuldu: oyların ayrımı sonucunda tasarı
nın kabul oîundıurj bildirildi. 

20 . 3 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla-
ılmak üzere Birleşime 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip MirkeJc.moğhı 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kobay 

saat 21.45'te son verildi. 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Cumuhurbaşkanınca S. İJ 

Hüsamettin Çelebi 
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II. - GELEN 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Mehmet 

Varışlı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/593) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu

nun 10 . 5 . 1975 tarih ve 15561 sayılı Kararı ile 
12.6.1973 tarih ve 28, 20.6.1974 tarih ve 28,6.3.1975 
tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu : 
4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 .3 . 1975) 

3. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.11.1969 
tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5872 
sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 3 . 3 . 1975 tarih ve 7 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 
360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

4. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 2 . 1 1 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1. 3 . 3 . 1975 
tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/163) (S. 
Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

5. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursım'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3 , 3 . 1975 
tarih ve 3 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/162) (S. 
Sayısı: 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 1 8 . 3 . 1975) 

6. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
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KÂĞITLAR 

12.11.1969 taıihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 7 . 3 . 1975) 

7. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1975) 

8. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararm tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö-

; rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
! 20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı 
j raporları (C. Senatosu: 4/L68) (S.Saysı : 378'e 1 nci 
\ ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

\ 9. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
j Bakanı) llhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
! Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haf-
| talik Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
î ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazış: ve 140 
I sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
; Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
I Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30, 3 . 3 . 1975 tarih 
! ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/166) (S. Sayı-
j sı : 379' 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1975) 

- • ' •"«UB>-©-''>«SS»1—<••• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : O. Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşim için yolkama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
simi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır 43 ncü Birle-

IV. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Görevle yurt dışına gidecek olan Gençlik ve 
Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'na, Devlet Bakanı Muslih 
Fer in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/594) 

BAŞKAN — Sunuşlar var; Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görevle yurt dışına gidecek alan Gençlik ve Spor 

Bakanı Zekâi Baloğlu'nun dönüşüne kadar; Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Muslin Fer'in ve
killik etmesini Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
2. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Ada

let Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Sü
leyman Demire}'in görevlendirildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/596) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 29 Kasım 1974 gün ve 4 - 1061 sayılı yazımız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku

rulunun yeniden teşkili için; Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 102 nci maddesi uyarınca. Adalet Partisi Ge
nel Başkanı ve İsparta Milletvekili sayın Süleyman 
Demirel'i görevlendirdim. Seçilecek bakanların atan
maları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin 
ayrıca gönderileceğini arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilginize sunulur. 

3. — 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa göre Millî 
Eğitim Bakanına ve Bakanlığa verilmiş bulunan görev 
ve yetkilerin Kültür Bakanına ve Bakanlığına intikal 
ettirilmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezekresi (3/595) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: (a) Başbakanlığın 25 Kasım 1974 gün ve 

1/1 - 8817 sayılı yazısı. 
b) 25 Kasım 1974 gün ve 4 - 1060 sayılı yazımız, 
c) Başbakanlığın 14 Mart 1975 gün ve 1/1 - 1671 

sayılı yazısı. 
17İQ sayılı Eski Eserler Kanununa göre Millî Eği

tim Bakanına ve Bakanlığına verilmiş bulunan görev 
ve yetkilerin de Kültür Bakanına ve Bakanlığına in
tikal ettirilmesinin; Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine istinat eden ve ilgili (c) yazısı ile bil
dirilen teklifi üzerine uygun görüldüğünü arz ede
rim, 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Parlamentolar ar ası Birlikleri toplantılarında 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyete 
siyasî parti gruplarınca seçilen adaylara dair Başkan
lık tezkeresi (3/618) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var sunuyo
rum : 

Genel Kurula 
Parlamentolararası Birliklerin toplantılarına Türki

ye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyete katı!-

26* 
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mak üzere aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler siyasî j 
parti gruplarınca aday seçilmişlerdir. I 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun I 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı I 

1. Sırrı Turanlı, A. P. Adıyaman Senatörü, I 
2. Süreyya Öner, C. H. P. Siirt Senatörü, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Kuzey Atlantik Asamblesi (NATO) toplantı- 1 
larında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek I 
Heyete siyasî parti gruplarınca seçilen adaylara dair I 
Başkanlık tezkeresi (3/617) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var okutu
yorum : 

Genel Kurula I 
Kuzey Atlantik Asamblesi (NATO) toplantılarında 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heye
te katılmak üzere aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler 
siyasî parti gruplarınca aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun I 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı j 

1. Erdoğan Adalı, A. P. istanbul Senatörü I 
2. Muhsin Batur, C. H. P. Kontenjan Senatörü. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Başkanlık Divanının 12.3. 1975 tarihli top
lantısında gündem dışı konuşmalar hakkında alman 
karara dair Başkanlık tezkeresi (3/597) I 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı kararı var bil
gilerinize sunacağım; sonra Yüce Kuruldan karar is
tihsal edeceğim. 

Genel Kurula 
Gündem dışı konuşmalar hakkında Başkanlık Di

vanımızın 12 Mart 1975 tarihli toplantısında alınan 14 
sayılı Karar ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ü naldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 

Karar No: 14 
Karar tarihi: 12 Mart 1975 
Toplantı No : 14 
Cumhuriyet Senatosu üyelerince İçtüzüğümüzün 

54 ncü maddesine göre talep edilen gündem dışı ko
nuşmaların bir murakabe mevzuu olmaması, âcil va- j 

kalarda bir uyarı veya bir istek olarak bir hakkın kul
lanılmasına matuf bulunması dolayısıyle, bir birleşim
de ancak 3 üyeye ve 5'er dakikayı geçmemek üzere 
söz verilmesi hususunun Genel Kurula arzı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler, bu konuda kararın bir aleyhinde, bir 

lehinde sayın üyeye söz vermeden evvel, bu kararın 
alınmasına neden olan gelişmeleri Yüce Heyete sun
mak isterim. 

Yüce bilgileriniz içinde olduğu gibi, gündem dışı 
konuşma uygulaması şimdiye kadar türlü nedenlerle, 
sayın üyelerin Hükümeti murakabe konusu olabilecek 
her çeşit konuyu, gelip, gündem dışı konuşma istemin
den yararlanarak Yüce Heyete sunmaları biçiminde bu
güne kadar süregelmiştir, olagelmiştir. Ancak bu, ba
zen 10 üyeyi tecavüz eden sayılara varmakta ve Yü
ce Heyetin saatlerini almaktadır. Bu noktadan hare
ket eden Başkan vekili arkadaşlarınız, kendi araların
da evvelâ gündem dışı konuşma müessesesinin ihdas 
maksadına inerek ve konuyu bir müşterek görüşe bağ
layarak Divana götürmüşlerdir. Divan, bu görüş et
rafında birleşerek, karar haline getirmiştir ve biraz 
evvel arz edilen biçimde Yüce Heyete sunmaktadır. 
Bu karar kabul edilirse, bundan sonraki uygulamalar 
şöyle olacaktır: 

Hükümeti murakabe konusu; sözlü soru, yazılı so
ru, araştırma önergesi, diğer İçtüzüğümüzde belirlenen 
Hükümeti murakabe müesseselerinden yararlanarak 
ifade edilmesi mümkün olan ve doğru olan konular 
dışında, acele ifadesinde yurt açısından zaruret olan, 
Hükümetin hemen duyup,- gereken tedbirleri alması 
zorunluluğu bulunan konulara inhisar ettirilecek; an
cak ve sadece her birleşim için 3 sayın üyeye söz ve
rilecek ve her söz alan üye 5 dakika konuşacak. 

Karar, bu unsurları ihtiva etmektedir. 
Şimdi bir usul önerisi, İçtüzüğün uygulama önerisi 

olduğu için, bu kararın bir lehinde, bir aleyhinde sayın 
üyeye söz verip, oya sunacağım. 

Sayın Atalay, konunun aleyhinde mi efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Atalay, aleyhinde. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde var mı sayın 

Başkan?.. 
BAŞKAN — Olsaydı işaret buyurulacaktı, söz alan 

olmadı efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

usul bakımından konuşacağım. 

— 269 — 
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BAŞKAN — Buyurun sayın Ataîay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato

sunun sayın üyeleri; 

Biraz önce okunan Başkanlık Divanı kararı bir İç
tüzük değişikliği niteliğindedir. İçtüzüğümüz, İçtüzü
ğün nasıl değişeceğini kesin bir şekilde hükme bağla
mıştır. İçtüzüğün 54 ncü maddesi, gündem dışı ko
nuşmalar için hiç bir sınır getirmemiştir. Yalnız Baş
kan, gündem dışı konuşma talebi vaki olur ise, söz 
verip vermeme takdir hakkına sahiptir Üye direndiği 
takdirde Genel Kurul hakemlik etmektedir. 

Şimdi yapılmak istenilen İçtüzük değişikliği ile: 

1. Bir birleşimde ancak 3 üye konuşabilecektir, 

2. Konuşma süresi 5 dakika olacaktır, 
3. Gündem dışı konuşmanın mahiyeti kesin ola

rak beili konulara dayandırılacaktır. 

Oysa İçtüzük, Başkana bu yolda gerekli takdir yet
kisini zaten vermiş bulunmaktadır ve şimdiye kadar 
Başkanlar, gündemde önemli konular bulunduğu sıra
da üyelerin sağduyusuna hitap edip, gündemin dolu 
olduğunu, sayın üyelerin gündem dışı konuşma talep
lerinden vazgeçmelerini veyahut gündem dışı söz iste
memelerini istediği zaman, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri Başkanlığın bu objektif uyanlarına ge
nellikle uymuşlardır. 

1877'nin ilk Meclisi Mebusanında işleyen denetim 
müesseselerinin başında, gündem dışı konuşma mües
sesesi gelmiştir. Şimdiye değin Parlamentomuzda de
netim yollarının başında ve en çok işleyeni de gündem 
dışı konuşmalar olmuştur. Şimdi, Cumhuriyet Senatosu 
kendi İçtüzüğünde usulsüz olarak; yani bir İçtüzük de
ğişikliği yapmadan, bir Divan kararıyle İçtüzüğün 54 
ncü maddesini değiştirmek istiyor. İçtüzüğe aykırı
dır. Başkanlık Divanının yetkisi İçtüzüğü değiştirmek 
değildir, Başkanlık Divanı, İçtüzüğü değiştiremez. Bu 
yönüyle, Başkanlık Divanının bu şekildeki kararı içtü
züğe aykırıdır. Şayet Başkanlık Divanı veyahut Di
vanın üyelerinden veyahut sayın üyelerden herhangi 
biri İçtüzüğün 54 ncü maddesini değiştirmek isterse, 
Anayasa Adalet Komisyonuna gider, Anayasa - Adalet 
Komisyonu İçtüzüğün 54 ncü maddesinde, gerekli gö
rürse biraz önce okunan Başkanlık Divanı kararını me
tin halinde ilâve eder getirir ve bir değişiklik yapar. 
Ama bu şekilde yapılmamış; Başkanlık Divanı, İçtüzük 
teklifini şimdi Genel Kurul kararıyle almak istiyor. 

Yanlıştır; bu sebeple sayın üyelerden aleyhinde oy 
kullanmalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Başkanlık Di

vanının tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler, konunun tam aydınlığa kavuşmamış 

olduğu müiâhazasıyle çok kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

Sayın Atalay'ın ifade buyurdukları gibi konu, bir 
İçtüzük değişikliği anlamında ve mahiyetinde değildir. 
Şu nedenle ki, yine uygulama şöyle olacaktır: 

Burada Başkanlık mevkiini işgal eden görevli arka
daşınız, o gün o celsede, o birleşimde gündem dışı 
konuşma isteminde bulunan sayın üye üçten fazla ise, 
üçüne söz verecektir, dördüncü üyeye söz vermek is
temeyecektir. Ancak, direnme yetkisi yine 54 ncü 
maddenin muhtevasında muhafaza edilmektedir. Üye 
direnirse kararı ,aynı maddeye göre Yüce Heyetiniz 
verecektir. Bu, karar takdirini Yüce Heyetinizin elin
den alma gibi bir öneriyi ihtiva etmemektedir. Baş
kanlık sadece, şimdiye kadar uygulamanın, Cumhuriyet 
Senatosunun işlemesini aksattığı biçimde işlemiş oldu
ğu hususunu gözönüne alarak böyle bir uygulama öne
risi getirmiştir. Uygulama önerisi eğer bu şekilde ka
rara bağlanırsa, sayın üyelerin üçten fazlasının konuş
ma hakkı tahdit edilmiş olmuyor, yine bundan evvel 
olduğu gibi, direnme müessesesi vardır^ Sayın üye di-

r enir, Başkan Yüce Heyetin kararma müracaat eder 
ve o karara göre uygulamasına devam eder. 

Bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu duydum. 
Şimdi kararın lehinde sayın Azmi Erdoğan, buyu

runuz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkan tuttuğunuz usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Tuna. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de usul 

hakkında söz istemiştim. 
BAŞKAN — Size de söz veririm efendim. 
Buyurunuz sayın Tuna. Evvelâ sayın Tuna'ya 

söz veriyorum, İçtüzüğün uygulanmasının usulü hak
kında. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
bir şey arz edeceğim. Eğer usul tekaddüm ediyor 
idiyse, beni çağırmasaydınız. 

BAŞKAN — Özür dilerim, usul tekaddüm ediyor 
efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — O zaman ça
ğırmasaydınız, 
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BAŞKAN — Farkında olmadım efendim. Özür di- ! 

lerim efendim. 
AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Müteaddit 

defalar sayın başkanlar aynı usulü uyguluyorlar, ha
tip çağırıldıktan sonra fevkinde de olsa usul hakkın
da söz isteyene söz verilmez. 

BAŞKAN — Efendim, usul tekaddüm eder kay
dı, İçtüzüğümüzde bulunduğu için. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Usul tekaddüm 
etmez demiyorum; ama hatip kürsüye çağrılmamışsa 
eder. 

vanı karandır, geniş müzakereye tabi olması lâzım-. 
dır. Lehte, aleyhte olması suretiyle değil, tam müza
kere sonunda karara bağlanması icabeder. 

Söz istememin sebeplerinden bir tanesi de bu. 
«Lehinde bir kişiye, aleyhinde bir kişiye söz verip, 
oylayacağım» diyorlar. Bu olmaz. Bu, İçtüzük hük-. 
münde bir değişikliktir, tam müzakere açılması lâ-: 
zımdır. ikincisi bu. 

Sonra, bir de Tüzüğümüzün 61 nci maddesinde 
3 ncü fıkrada «Kanun ve saire» demiyor. «Yazılı ol-: 
mayan konuşmaların (Her ne suretle olursa olsun) 
süresi, Başkanlığın teklifi üzerine, görüşme konusu-. 
nun önemine ve söz isteyenlerin sayısına göre Genel 
Kurulca kararlaştırılabilir.» 3 ncü fıkra; «Bu kayıta 
lama on dakikadan aşağıya indirilemez.» diyor. Bir 
üçüncü fıkra olarak da, konuşmaların Cumhuriyet 
Senatosunda hiçbir suretle on dakikadan aşağıya in
dirilemeyeceği de bir Tüzük hükmüdür. Bu Başkan-: 
lık Divanı kararı, bu Tüzük hükmünü de değiştirme
ye matuftur. 

Bu itibarla, başından itibaren takibedilen yol isa-: 
betli değildir. Başkanlık Divanımız lütfen oylanma^ 
dan bu kararı geri alsın. Eğer oylamaya koyarlarsa, 
reddinin isabetli olacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Tuna'nın kararı İçtüzük değişikliği mahi

yetinde gören mütalaalarını Sayın Atalay'ın mütalâa
larına vermiş olduğum cevabı tekrar ederek, o şekil-: 
de cevaplamak isterim. 

İkinci sualini de «Hangi maddeye dayanarak bir 
lehinde, bir aleyhinde söz veriyorsunuz?» sualini de; 
usul maddesi olan 58 nci maddeye istinat ettiriyo-. 
ruz. Şöyle ki: 

İçtüzükte 54 ncü maddenin muhteviyatı olarak 
yer almış bulunan gündem dışı konuşma müessesesini 
tanzim eden ve yeni bir uygulama getiren bir usul 
olduğu için; bir usul önerisi olduğu için, «Usul öne
risi üzerinde bir lehte, bir aleyhte üyeye söz verilir 
ve oylanır.» açık hükırnT getirilmiş bulunduğu için, 
Başkanlık böyle mütalaa etmiştir. 

Sayın Feyyat, usul hakkında buyurunuz efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, müzakere mi açıyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, usul hakkında söz 
istediler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müzakere 
açıyorsanız, söz istiyorum, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Başkanlık Divanımızın bir zaruret karşısında, 

izah şekilleri her ne olursa olsun, Tüzüğümüzün 54 
ncü maddesini değiştirmek istediğini müşahede et
mekteyiz. Bu sıkıntı, murakabe usulünün yerinde İç
tüzüğe göre tatbik edilememesinden doğmaktadır. 
Üyeler soru vermektedir, cevabı yıllarca sürmektedir. 
Genel görüşme istemektedir, yıllarca sürmektedir; 
gündeme girememektedir. Bu zaruretler dolayısıyle, 
bu murakabe haklarının Tüzüğe göre istimal edile
memesi dolayısıyle, hakikaten gündem dışı talepler 
artmaktadır. 

Başkanlık Divanımız şu derde bir çare bulmak is
tediği zaman; üyelerin hakkını kesmek suretiyle de
ğil, İçtüzüğün gösterdiği bu murakabe yollarını aç
mak için Başkanlık Divanının ne yapması lâzım gel
diği üzerinde düşünmek suretiyle bir usul bulmaları 
daha isabetli olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Başkanımız her ne derse desin; bir kararla 

üç kişiden fazla konuşmacıya söz verilemeyeceğini 
kabul etme, Başkanların takdir hakkını almadır ki; 
bu da 54 ncü maddenin tadilinden gayri bir şey de
ğildir. Ağır bir tadildir, üyelerin söz hakkını kesmeye 
matuftur. Niye? O murakabe yolları işlemediği için, 
talepler fazla oluyor, buna bir çare bulalım diye, bu 
yol ihtiyar edilmiş; hatalıdır. 

İkincisi; Sayın Başkan dedi ki, «Başkanlık Diva
nımızın böyle bir kararı var; bir lehinde, bir aleyhin
de söz vereceğim ve başlayacağım.» Bunun yerini 
bize göstermelerini rica ediyorum. Üyelerin konuşma 
hürriyeti ile ilgili bir mevzuda bir karar Senatoya 
sunulduğu zaman, bir lehinde bir aleyhinde gibi bu 
kadar mahdut bir müzakere ile meselenin hallini han
gi maddeye istinat ettiriyorlar?... Bir Başkanlık Di-
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BAŞKAN — Hayır efendim. 
Buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Gündem dışı müessesesi gayesini aştığı takdirde gün

demdeki maddelerin kabul olması ihtimali vardır. Bu 
dönem hükümet kurulamaması ve tasarıların Yüce 
Meclislere gelememesi nedeniyle. Parlamentodaki 
faaliyetlerin c/c 80'nini gündem dışı mevzular teşkil 
etmiş c/c 20 dahi gündemdeki maddeler görüşülme
miştir. Bunlar da ha bir nevi gündem dışı konuşma, 
ha gayri resmî bir konuşmadır. Bence gündem esas
tır. Yüce Parlamentonun mahiyeti; yani gayesi ica
bıdır. 

Bu itibarla gündem dışı müessesesini çok istisnaî 
bir müessese olarak kabul ediyorum ve gündem dı
şının aşırı derecede suiistimal edilmemesi görevi 
Başkanlık Divanının takdirine vabestedir. Başkanlık 
Divanı bunu takdir edemiyorsa, istifa eder. yeni 
Başkan seçilir ve kudretiyle gündem dışının suiisti
mali önlenir. Şimdi Başkanlık Divanının kudretin
deki zaafın oylama ile kısıtlanması gerçekten çok 
acayiptir.. 

BAŞKAN :— Usul hakkında söz aldınız efendim, 
konunun özüne ve kendisine lütfen girmeyiniz efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamam, onu 
arz ediyorum. Bu, Yüce Senatoya da bir nevi saygı
sızlık olur. Çünkü senatörler o kadar çok gündem 
dışı konuşuyorlar, gündeme girmek istemiyorlar ve 
gündeme girmek mümkün olmadığı, gündemin dışın
da, tamamıyle teğetinde kalındığı içindir ki, böyle 
bir oylama zarureti doğmaktadır ve bu da Yüce Se
natonun her bir üyesinin Başkan kadar kâmil, olgun 
ve Senatonun gündeminin yürümesine taraftar oldu
ğu düşücesine tamamıyle ters düşmektedir. Bu ba
kımdan bu da Yüce Senatoya bir saygısızlıktır... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, konu üzerinde lüvfen 
efendim. Hangi usulün yanlış tatbik edildiğini ifade 
buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi 54 ncü 
madde sarih Sayın Başkanım; takdir yetkisi Başkan
lığındır. Başkanlık göverini yapamıyor diye, takdiri
ni Heyeti Umumiye ile kısıtlamaya hakkı yoktur. 
Konu, İçtüzük değişikliği niteliğindedir; yani İçtüzük 
değişikliği ve Senato Başkanlık Divanının yetkilerinin, 
takdir hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir. 
Bu, Yüce Senatoya yakışmayacak bir oylama sunu
şudur. 

Arkadaşlarım benden evvel aynı şeyleri arz ettiler. 
Bu itibarla akıl yolu birdir, tik anda bir hukukçu 
olarak telâş duydum; konuşanlar da aynı şeyi teyit 
ettiler. Akıl yolu birdir; kâmillerin, tüm sayın üyele
rin akıl yolunun bir olacağına inanıyorum. Cumhuri
yet Senatosu üyeleri çocuk değillerdir, burası çocuk 
bahçesi değildir; takdir hakkı vardır, kullanabilir. 
Biz yetkiliyiz, bu gündem dışı konuşmaların suiisti
mal edilmesi her Cumhuriyet Senatosu üyesi için 
asıldır. 

Bu itibarla Başkanlık Divanının aczinin bariz bir 
tezahürüdür. Ben bunu protesto ediyorum, ve bu 
oylamaya iştirak, adetâ acizliğin bir ifadesidir; onu 
da arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Azmi Erdoğan, konunun le
hinde buyurunuz efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Konuşma
mayı tercih ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başkanlık Divanının kararını tekrar okutup oyla

rınıza sunacağım efendim. 
(Başkanlık Divanı kararı tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Başkanlık Divanının kararını kabul 

edenler lütfen işaret buyursunlar efendim... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir, ret edilmiştir. 

Uygulama bugüne kadar olduğu biçimde yürüye
cektir efendim. 

7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu için üye seçimi yapacağız. Oy pusulaları 
dağıtılacak, kürsüye oy küresi konacak ve oylama
ya geçeceğiz. 

Bir tasnif komisyonunu seçmek için ad çekiyo
rum. 

Sayın Süreyya Öner?.. Buradalar. 
Sayın Ahmet Özmumcu?.. Buradalar. 
Sayın Halil Balkıs?.. Buradalar. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan. bu arkadaşların bir kısmı zaten seçilmiş. 
BAŞKAN — Bunlar aday listeleri efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onlar üye 

efendim, seçilmeyenleri yazdırın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar Yüce Se

natoda bu konuda seçim yapılmamış. Şimdi aday lis
telerini takdim ediyoruz, bunlara göre seçim yapıla
cak. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çalışıyor
lar efendim. 
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BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunun Cumhuriyet Senatosu kanadı üyeleri 
şimdiye kadar seçilmemiştir, bugün seçiliyor, şimdi 
seçiliyor efendim. 

FİKRET GtjNDOĞAN (İstanbul) — Çalışıyor
lar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi kanadı seç
miş, Cumhuriyet Senatosu kanadı seçmemiş; bugün 
o seçimi yapıyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir 
önerim var. Vakit alınmaması bakımından, Hâkimler 
Kanununun görüşülmesi için acaba küreler dolaştırıl
mak suretiyle üyelerin oylarını kullanmaları, itiraz 
vâki olmazsa, mümkün mü?.. 

BAŞKAN —• Bu konuda oy küresinin kürsüye 
konulacağı ifade ediliyor efendim, diğer seçimler gibi 
değil. Diğer oy vermeler gibi değil Sayın Atalay, Tü
züğe aykırı olur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ba
ğımsızlardan aday var mı Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Yok efendim, bağımsız aday yok; 
ama aday gösterilirse yazarız efendim. (A. P. s:ra-

(1) 439 S. Saydı bastnayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 442 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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larından «îsmail İlhan'ı aday gösteriyoruz» sesleri). 
Sayın İsmail İlhan'ın, bağımsız üyeler grupun-

dan aday olduğu ifade ediliyor, yazabilirsiniz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Ali Oğuz'u da teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz'da bağımsız aday 
olarak teklif edilmektedir efendim. 

Oylamaya Yozgat Senatörü Sayın Süleyman Er-
gin'den başlayacağız efendim. 

(Yozgat Üyesi Süleyman Ergin'den başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış olan sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmamış sayın üye?.. Yok. Oy verme 
işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetini rica ediyorum; Sayın Süreyya 
Öner, Sayın Ahmet Özmumcu, Sayın Halil Balkıs. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tasnif yapılırken, Gündemimizin beşinci bölü

münde yer almış bulunan kanun teklif ve tasarıları
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

LEN İŞLER 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bilice ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1 '171; C. Senato
su : 1 i310) (S. Sayısı : 440) 

4. - 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 11192; C. Se
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1J149; C. 
Senatosu : î/331) (S. Sayısı : 447) 

6. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, S ne i ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi: l,1181: C. Senatosu: 1,1312! 
(S. Sayısı : 451) 

'3 — 

V. — GORUşi 

1. — Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kü
tüphane ve müze personelinin aylıklarının genel büt
çeden ödenmesi hakkında kanım tasarısının Millet 
Meclisice kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1İ163: C. Senatosu: 1/311) (S. Sayısı: 439) (1) 

2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/187; C. Senatosu: 1/329) (S. Sayı
sı : 442) (2) 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin ve 
köy tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
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BAŞKAN — Bu kanun tasarı ve tekliflerinin ön
celik, ivedilik ve her şeye takdimen görüşülmesine 
mütedair verilmiş olan tezkereleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüp

hane ve müze personelinin aylıklarının genel büt
çeden ödenmesi hakkında kanun tasarısının yurdu
muzun okuma ve kültür olanaklarını sağlayan, geliş
tiren, inceleme ve araşıtrma yolunda yararlı görev 
ifa eden kütüphane, müze ve ören yerlerimizde çalı
şan memur ve hizmetlilerin aylıklarını genel büt
çeden almalarına yarar gözeten komisyonumuz Ge
nel Kurulda gündemdeki bütün işlere takdimen, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygıyle arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş

letmelerin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin ve köy 
tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
da kanun tasarısının, belediyelerin içinde bulunduk
ları malî bunalım karşısında ivedi ve tedbir olarak 
getirildiğini gözeten komisyonumuz, Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Bugünkü gündemimiz iki defa görüşülecek işler 

bölümünün (B) bendinde ve birinci görüşülmesi ya
pılacak işlerin (3) ncü sırasında (Cumhuriyet Senato
su Sıra Sayısı: 442) bulunan «2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun bazı maddelerinin değişiirirlmssi ve bu 
kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı» nm: 

1. Münhal bulunan hâkim ve savcı kadrolarına 
biran evvel atama imkânı bahşetmesi, 

2. 657 sayılı Kanunla aylıklara ilâveten verilen 
ek göstergelere ait meblâğların Anayasa Mahkemesin
ce kabul edilen kararla aylıklarına dahil olduğu ci
hetle 1 . 6 . 1972 tarihinden beri Anayasanın öngör
düğü ödenek haklarından yoksun kalan hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarına ödenek verilmesinin sağlan
ması ve 1974 yılında çıkarılan kararnamelerle diğer 
memurlara yan ödeme sağlanmış bulunması sebebiy
le doğan eşitsizliği gidermesi, 

Nedenleriyle diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Adalet Bakanı 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 
BAŞKAN — Bir diğer tezkere var, okutuyorum 

efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısının, kısa vadede âcil bir 
tedbir olarak getirildiği görüşünde birleşen komisyo
numuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar 
altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Bir diğer tezkere var, okutuyorum 

efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Danıştay, Anayasa Mahke
mesi ve Sayıştay meslek mensuplarının diğer Devlet me
murları paralerinde sağladığı malî olanakların biran 
önce yürürlüğe girmesinde yarar gören komisyonu
muz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulmasını da karar al
tına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerini saygıyle arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkam 
Ankara 

Yiğit Köker 
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BAŞKAN — Bir diğer tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısını, bu kanundaki özel 
şartlar aranmaksızın 5 yıl içinde yetenekli personel
den atama yapılabilmesi için 27 Haziran 1968 tarih 
ve 1049 sayılı Kanunla getirilen geçici maddenin sü
resinin bitmiş olmasını gözeten komisyonumuz, Ge
nel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da karar altına almış
tır. 

Genel Kurulun tasviplerini saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bir diğer tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, S nci ve 22 

nci maddeleri ile 31 nci maddesinin (a) bendinin de
ğiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının, Tekel Genel Müdürlüğünün günümüzün 
şartlarına uygun biçimde örgütlenmesinin yararını 
gözeten komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerini saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu önerge ve tezkereleri sırasiyle işleme koyaca

ğım. 

439 Sıra Sayılı ve gündemimizin 5 nci bölümü
nün 1 nci maddesinde yer alan kadroları il özel 
idarelerine ait bulunan kütüphane ve müze persone
linin aylıklarının genel bütçeden ödenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının öncelikle ivedilikle ve gündemdeki 
bütün maddelere takdimen. görüşme önergesi vardır. 

Hükümeti temsilen özel idareden maaş almakta 
olan kütphane ve müze memurlarıyla ilgili kanun 
tasarısının görüşülmesinde Bakanlığı Plan ve Koor-
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| dinasyon Dairesi Başkam Tevfik Rüştü Gökalp tem
sil edecektir. 

Sayın Gökalp buradalar mı?.. Buradalar. 
İvedilik önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki bölümünde diğer işlere takdimen 
konuşulması önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Sıra Sayılı Belediyelerin, Belediyelere Bağlı 
Müessese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin ve Köy Tüzel Kişiliğin Bir Kısım Borçla
rının Tahkimi Hakkında Kanun tasarısının ivedilikle 
konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önceliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

442 Sıra Sayılı, 2556 sayılı Hâkimler Kanunu'-
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki kendi bölümünde diğer bütün mad
delere takdimen konuşulmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon Başkanlığı tarafından aynı konuda ve
rilen öneriyi ayrıca muameleye sunmak gereği yok
tur. 

Gündemimizin 445 Sıra Sayısında yer almış bulu
nan 521 sayılı Danıştay Kanunu'na Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun tasarısının öncelikle ko
nuşulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 447 sıra sayısında yer almış bulu
nan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının öncelikle konuşulması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Gündemimizin 451 sıra sayısında yer almış olan 
4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci 
maddeleriyle 31 nci maddenin (a) bendinin değiştiril
mesine ve bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın öncelikle konuşulmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kü
tüphane ve müze personelinin aylıklarının Genel Büt
çeden ödenmesi hakkında Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/163; C. Senatosu : 1/311) (S. Sayısı : 439) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, bu sıraya göre evvelâ günde
mimizin 5 nci bölümünde 1 nci maddesinde yer almış 
bulunan 439 sıra sayılı kadroları il özel idarelerine 
ait bulunan kütüphane ve müze personelinin aylık
larının genel bütçeden ödenmesi hakkında Kanun ta
sarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Biraz önce ifade et

tiğiniz, 2556 sıra sayılı Hâkimler Kanununun «Diğer 
işlerin hepsinden evvel»1 tabiri geçtiğine göre, bu ba
kımdan öncelik kararı verilen diğer işlefden evvel 
Hâkimler Kanunu tasarısının görüşülmesi gerekli. 
Çünkü, diğer işlerden evvel görüşülmesini oya sundu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, acaba dikkatinizden 
kaçtı mı; şimdi muameleye koyacağımız kanun tasa
rısı da aynı şekilde diğer bütün işlere takdimen konu
şulması kararıyle geldi. Gündemde de öbürüne göre 
daha önde bulunduğu için ve sadece de bir maddelik 
bulunduğu için, bunu hemen çıkaralım, zaten öyle 
yapmamız gerekiyor. 

Hükümet?.. Hazır. Komisyon?.. Sayın Yiğit Kö-
ker, hazır. Müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon raporunun ve maddelerinin okunup 
okunmamasını oylarınıza sunacağım. Komisyon rapo
runun ve maddelerinin okunmasını isteyenler işaret 
buyursunlar. Okunmamasını isteyenler işaret buyur
sunlar... Okunmayacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Olmadığına göre, maddelere 

(1) 439 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve 
müze personelinin aylıklarının Genel Bütçeden öden

mesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Kültür Bakanlığına bağlı il, ilçe, bu
cak ve köylerdeki kütüphaneler ile müze ve ören yer
lerinde görevlendirilen ve aylıklarını özel idare bütçe
sinden alan memur, hizmetli ve bekçi gibi personelin 
aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden 
ödenir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı, efendim?.. Olmadığına göre, 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim? Yok. 2 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Kültür ve Maliye Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 3 ncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhte söz almak 
isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde 439 sıra sayılı Kanun tasarısı, Cumhu
riyet Senatosunda kabul edilerek kanunlaşmıştır; ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

2, — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanım tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/187; C. Senatosu : 1/329) (S. Sayı
sı : 442) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1975) (1) 

BAŞKAN — 442 sıra sayılı 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

(1) 442 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporlarının müzakeresine geçi
yoruz. 

Hükümet?.. Yerini alsın efendim. Komisyon?.. 
Yerinde. 

Adalet Bakanı Sayın Mumcuoğlu, Komisyon Baş
kanı Sayın Yiğit Köker, yerlerindeler. 

Komisyon raporunun ve kanun tasarısının mad
delerinin okunup okunmamasını oylarınıza arz edece
ğim. Komisyon raporunun ve kanun tasarısı madde
lerinin okunmasını isteyen sayın üyeler işaret buyur
sunlar... istemeyen sayın üyeler işaret buyursunlar... 
Komisyon raporu ve maddeler okunmayacaktır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste
yen gruplara ve sayın üyelere söz vereceğim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuzal, 
buyurunuz efendim. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — C. H. P. Grupu 
adına ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki Sayın Erdem. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski

şehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Se
natosu Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz et
mek üzerere huzurunuza geldim. 

Sayın senatörler; 
Elimizdeki tasarı metni, 4 Haziran 1974 tarihin

de Millet Meclisi Başkanlığına, Adalet Partisi İstan
bul Milletvekili Sayın Gülhis Mankut tarafından su
nulan teklif ve 3 Temmuz 1974 tarihinde Ecevit Hü
kümetince tevdi edilen tasarıdan meydana gelmiştir. 
Teklif ve tasarı hükümleri ve gerekçeleri aynı amaç
ta birleşmekte ve süratle kanunlaşmasında büyük ya
rar olduğu ileri sürülmektedir. 

Değerli senatörler; 
Tasarının getirdiği hükümlere, gerekçesinde ileri 

sürülen hususlara katılıyor, tasarının kanunlaşmasın
da Adalet teşiklâtı ve teşkilâtta görevli kişiler için 
sağlayacağı yarar ve zarurete de Adalet Partisi Gru
pu olarak inanıyor ve kanunlaşması için müspet oy 
vereceğimizi mutluluk duygusu içerisinde ifade ediyo
ruz. 

Ancak, Adalet teşkilâtımızın ve bu teşkilâtta gö
rev veren kişilerin içinde bulunduğu bu durumdan 
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kurtarılması için ne kadar geç kalındığını da üzülerek 
ifade etmekteyiz. 

Değerli senatörler; 
Tasarı gerekçesinde, 1970 yılma nazaran davaların 

ceza ve hukuk mahkemelerinde olduğu gibi, icra tet
kik mercilerinde de % 40'ın üstünde bir artış göster
diği, davaların bu artışına karşılık, hâkimlik ve sav
cılık meslekine karşı talebin azaldığı; bunun yanında, 
meslekte yetişenlerin ise günün ağırlaşan ekonomik 
şartları altında meslekten her gün bir veya daha fazla 
kişinin, yani hâkim ve savcının istifa ederek ayrıldık
ları, böylece Adalet teşkilâtının kendisinden beklene
ni; yani adalet tevzii görevini yerine getiremez duru
ma düştüğünü Ecevit Hükümeti gerekçesinde kabul 
etmiştir. Bu hali, zaman zaman meslek mensupları ve 
teşekkülleri resmen olduğu gibi, gayri resmî de ifade 
etmekte, vatandaşlar dahi davaların uzamasından 
haklı olarak dert yanmaktadırlar. 

Değerli senatörler; 
Tasarı getirdiği hüküm itibariyle bir yönden ada

let meslekine talebi artırmak, yandan fazlası boş olan 
aday kadrolarını devamlı dolu bulundurmak, diğer 
yönü ile Personel Kanunundaki değişikliklerle Devlet 
personeline sağlanmış olan yan ödemeler sebebiyle 
hâkim ve savcılarımızın da bu imkândan yararlandı
rılarak eşitlik ve genellik ilkesini sağlamak, böylece, 
ağırlaşan hayat pahalılığından kısmen olsun hâkim ve 
savcılarımızı korumak, bunun yanında bu sebepten 
meslekten ayrılmayı önlemektir. Bu, âcil bir çözüm 
yoludur. Âcil çare bekleyen bu durumun bir yılı aşan 
zaman içinde sürüncemede bırakılmasını Adalet Par
tisi Grupu olarak hiç de hoş karşılamadığımızı, çok 
yadırgadığımızı ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Sayın Talû Hükümetince hazırlanan bir kanun 

kuvvetindeki kararname ile Devlet personeline verilen 
yan ödeme imkânlarından hâkim ve savcıların da ya
rarlanması yoluna gidilmiş, bu Kararname, 1589 sa
yılı Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi 
veren Kanuna uygun olarak tanzim edilmesine rağ
men, Ecevit Hükümetince 11 sayılı Kanun Kuvvetin
deki Kararnamede gösterilmeyen Anayasa saygınlığı 
ile durdurulmuştur. 

Sayın senatörler; 
Hâkim ve savcılara Devlet personeli gibi yan öde

me sağlayacak Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi, 
Ecevit Hükümeti iş başına gelir gelmez Şubat 1974 
başmda durdurmuştur. Millet hayatında her geçen 
gün telâfisi mümkün olmayan zararlar açan* aksine 
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devamında hiçbir yarar bulunmayan âcil çözümü ge
rektiren tasarı, elimizde görüldüğü gibi, dört asıl ve 
iki ek maddeden ibaret bir tasarıdır. Bu tasarı, hâkim 
ve savcılara yan ödeme sağlayacak Kanun Kuvvetin
deki Kararnamenin durdurulduğu gün veya ertesi 
gün Ecevit Hükümetince kabul edilerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur, en geç Mart 1974 ba
şında da kabul edilirdi. Böylece, bugüne kadar ada
let teşkilâtımızdan yüzlerce hâkim ve savcının istifası 
önlenir, yüzlerce aday kadrosu boş kalmaz, onbirler-
ce dava karara bağlanırdı. 

Ecevit Hükümeti, Şubat 1974'te kanun kuvvetin
de yan ödeme kararnamesini, sözde Anayasa saygısı
nı göstererek durdurmuş; âcil çözüm bekleyen duru
mu da biliyordu. Bilmediği bir şey var; yarattığı ha
yat pahalılığından ezilen 5 binden fazla hâkim ve 
savcının ısttrabı. Bu hâkim ve savcılarımızın Devlet 
personeline sağlanan imkânlardan mahrum kalma
ması, Anayasanın eşitlik ve genellik prensibinin zede
lenmemesi için Adalet Partili bir milletvekilinin ka
nun teklifinden bir ay sonra ancak harekete geçerek 
ve kanun kuvvetindeki kararnameyi iptalden altı ay 
sonra altı maddelik tasarıyı Meclislerin tatile gireceği 
günlerde hazırlayıp 5 Temmuz 1974 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine Ecevit Hükümeti sevk 
etmiştir. 

Değerli senatörler; 

Çözüm getirecek Hâkimler Kanunu tasarısı Mec
lislerin tatile girmesi sonucu Kasım 1974'e kalmıştır. 
Ecevit Hükümetinin Eylül 1974'te görevden kaçmış 
olması nedeniyle, tasarıyı 1974 Kasımında Millet 
Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu ele alamamıştır. 
IvHliyetçi Partiler topluluğunun milletin meselelerine 
sahip çıkması sonucu, tasarı, araya 1975 malî yılı 
bütçesinin ve 11 sayılı emsalsiz Kanun Kuvvetindeki 
Kararnameden sonra 4 Şubat 1975 günü Millet Mec
lisi Plan Komisyonunda görüşülüyor. Tasarı gerekçe
sinde, kısa vadede âcil tedbir olarak kanunlaşması 
Ecevit Hükümetince nitelendirilen ve kanunlaşması 
Ecevit Hükümetince böylece talebedilen tasarı Millet 
Meclisi Bütçe - Plan Komisyonunda bulunan Cumhu
riyet Halk Partili üyelerce hiç nazara alınmadığı gibi, 
rahatça; «Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuru
luş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır, bu 
ihtirazı kaydın mahfuz tutulması ve oyların bundan 
sonra değerlendirilmesi gerekir.» şerhi konarak, açık
ça tasarının kanunlaşması yolu bir defa da böyle ka
patılmaya çalışılmıştır. 

Hâkimler Kanunundaki Cumhuriyet Halk Partisi
nin bu ana kadar tutumu böyleyken Cumhuriyet Se-
natosundaki tutumlarına gelince : 11 sayılı Kanun 
Kuvvetindeki Kararname sebebiyle 25 Şubattan beri 
müzakereler beş celse devam etmiş, sekiz defa obs-
trüksiyona gidilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir derece bu tutumu haklı olsa bile, Sayın Adalet 
Bakanının' Cumhuriyet Halk" Partisinin bu obstrüksi-
yon kararına uyarak celseyi terk edip dışarı çıkma
sını, Adalet Partisi Grupu olarak esefle karşılıyoruz. 

(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Devam buyurunuz siz Sayın Ucuzal. 
Devam buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Söyleyecekleri varsa Sayın Başkanım, ge
lir, buraya söylerler. 

BAŞKAN — Elbette efendim, Genel Kurula hi
tap buyurunuz siz; ben gerekli ikazı yaparım. 

FlKPvET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hakkımızı 
size verelim bari. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Çıkar cevap veririz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Anayasanın 64 ncü maddesi hükmü gere
ğince görüşülmesi mümkün olmadığı için geciktiril
miştir. Bu duruma rağmen, Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlar Ecevit Hükümetinin ve Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu üyeleri arkadaşlarının tutu
munu bümcmezük içinde bir davranışla, «11 sayılı 
Kararnamenin müzakeresi dursun, Hâkimler Kanunu 
müzakere olunsun» gibi bir teklifle ortaya çıktılar; 
başteklifçi de Sayın Atalay oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başteklifçi Sayın Atalay olmasa, bu durumların 

üzerinde açıkçası, Cumhuriyet Halk Partisinin çeliş
kiler zincirinin bu halkasından bahse lüzum görmeye
cektik. Sayın Atalay zaman zaman 25 yıldır parlamen
ter olduğunu söyler; doğrudur. Cumhuriyet Senato
sunda Başkanvekilliği yapmıştır; doğrudur. 90 gün 
Adalet Bakanlığı yapmıştır; doğrudur. Bir doğru da
ha var : Anayasanın 64 ncü maddesinin dördüncü 
fıkrası ne diyor? 

«Kanun kuvvetinde kararnameler komisyonlarda 
ve Meclislerde her türlü tasarı ve tekliflerden öne 
alınıp, öncelik ve ivedilikle görüşülür» diyor. 

Nitekim, Sayın Başkanvekili Beîi.1, 11 sayılı Kanun 
Kuvvetindeki Kararnamenin 2 nci Birleşiminin ba-
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şmda bu durumu ifade ile, Anayasa hükmüne rağmen, 
ayrıca her işe takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi için müzakerenin ortasında Yüce Heyetinizden 
bir de karar aldı. 

25 yıldır parlamenter, yıllardır Cumhuriyet Sena
tosu Başkanvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan 
Sayın Atalay, Anayasanın 64 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrası hükmü ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca alınan, her şeye takdimen öncelik ve ivedilik 
kararlarına rağmen, müzakerelerin ortasında 11 sayılı 
Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin görüşülmesinin 
kesilerek, Hâkimler Kanununun görüşülmesini ister
se; bu istek ne derece ciddî kabul edilir, ne derece 
Anayasa ile bağdaşır?.. Ayrıca bu istek, Ecevit Hükü
metinin ve Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu üyelerinin tutum ve davra
nışıyla ne derece bağdaşır?... 

Değerli senatörler; 
Milletimizin hiçbir meselesine çözüm getirmeyen 

Ecevit Hükümetinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
tutumunu, bütün gerçekliğiyle dile getirmek bizim 
aslî görevimizdir. Cumhuriyet Halk Partisinin tutum 
ve davranışıyle, söz ve taahhütlerinin hiçbir millî me
selede uygunluk temin etmediği, devamlı çelişki için
de milletin çözüm bekleyen meselelerini çözme ye
rine savsakladığını, partileri hesabına yarar umduk
ları meselelere gelince, süratli, hızlı çözüm bulduk
larını, 11 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname misali 
davranışlarını örnek olarak ortaya bütün çirkinliğiyle 
koyacaktır. 

Örnekleri çoğaltıp, ne değerli zamanınızı, ne de 
âcil çözüm getirecek, milletin işini süratlendirecek, 
teşkilâtı takviye ve çalışanları biraz olsun ekonomik 
yönden destekleyerek Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından yaratılan pahalılık ve yokluklar diyarı ülke
mizde binbir mahrumiyet içinde yaşayan hâkim ve 
savcılara kısmen ferahlama imkânı sağlayacak tasarı
nın bir yıldan fazla gecikmesine; birkaç dakika olsun 
gecikme ilâvesine gönlümüz razı olmadığı için, ko
nuşmamızı burada keserken, hâkimlik ve savcılık mes
leğine, geçmişte olduğu gibi, talebin artırılması ve 
1974 - 1975 Türkiye'sinde meydana getirilen ve önlen
mesine çare bulunamayan ekonomik ağır şartların ıs
tırabından diğer Devlet personelinin yararlandığı «yan 
ödeme karşılığı hâkim ödeneği» hükmünü getiren, 
ömrünü, milletinin adalet duygusu ve saygısına vak
fetmiş vakur ve âdil hâkim ve savcılarımıza da kısmen 
maddî ferahlık getiren bu tasarının biran önce kabu
lünü dilerken; aynı maddî imkânsızlık nedeniyle gö

revini yerine getirme gücünü kaybetmiş olan Adlî Tıp 
Müessesesi görevlilerine de maddî imkân sağlama ve 
böylece 10 binlerce dosyaya elemansızlık sebebiyle 
çözüm sağlayamamak içinde kalan bu müesseseyi kur
tarma zamanının gelip geçtiğini Hükümete hatırlatır. 
tasarıya grup olarak müspet oy vereceğimizi, kanu
nun Miletimlze, hâkim ve savcılarımıza hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, grupum adına Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz efendim 
yerinizden. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Adalet Partisi Grupu adına yapılan görüşmede 

Sayın Ucuzal, çok ucuz kelimelerle beni.. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sen kendin ucuzsun. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hâkimlerle ilgili ya

sayı geciktirmek üzere, 11 sayılı Yasa Gücündeki 
Kararnameyi komisyona havale girişimi yaptığımı, bu 
nedenle mensubu olmaktan gurur duyduğum bir ca
mianın haklarını ve adaletin dağıtılması yolunda hiz
met görecek bir yasayı geciktirmek gibi, bence çok 
ağır bir itham ve suçlama altında tuttular, tzin verir
seniz bunu sataşma olarak niteliyor ve söz vermenizi 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz zaten tümü üzerin
de söz almış bulunuyorsunuz.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır efendim, hayır. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ısrar eder

seniz elbette söz vereceğim size. Eğer lütuf buyurursa
nız sizin genel konuşmanız meyanında bir ayrı pa
saj olarak bu şekildeki konuşmayı da cevaplandırabilir
siniz, size cevap hakkı doğmuştur, takdir sizindir. 

Şimdi Grupunuz konuşacak. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Rica ediyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Bu konuya mün

hasır olmak üzere ifade buyurunuz. 
Sayın Atalay, «Ucuz söz» terimini, sizin de ağır 

bularak daha hafif bir ifade kullanacağınızı ben de 
tahmin ediyorum efendim ve rica ediyorum. Buyu
run efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ucuzluk bizim, ede
biyatımızda çok rahat bulunabilen bir şeydir; yani te
dariki gayet rahat ve mümkün olan bir husustur. Arka
daşımız ithamları çok rahatlıkla kullandığı için, isnadı 
çok rahatlıkla kullandığı için, bu anlamıyle ifade et
tim. Eğer arkadaşımız, «Ucuz» kelimesini bir nakısa 
iras eden şekilde bir kelime olsaydı, zaten almazdı, ka-
bullenmezdi, soyadı olarak almazdı.. 

-.279 — 
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BAŞKAN — Bendeniz öyle telâkki ettim efendim. 
Belki maksadınızı aşmıştır diye ifade ettim, tavzih bu
yurursanız iyi olur efendim. 

Buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir senelik icraatı

nızda ucuzluk sağladınız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâkimler Kanunu 

ile ilgili yasa tasarısı üzerinde gerçekten adalet cihazının 
vakarına yaraşır iki meslek sahibi olarak bu görüşme
de bir tartışmaya, «karşılıklı bir isnat vardır veya yok-
tur»a lüzum kalmadan, gönül isterdi ki, objektif bir 
şekilde bu görüşmeler devam etsin. Ve bu görüşme 
sadece Sayın Ucuzal tarafından kendi adına yapılmış 
olsaydı, yine kayda değmezdi; ama konuşma Türki
ye'nin güçlü partilerinden birisi adına yapıldığı için, 
bence ehemmiyet taşıyor. Kendileri ehemmiyetli gör
meyebilirler; ama ben bu yönüyle ehemmiyet ve ağırlık 
taşıdığına kaniim. 

Arkadaşımız, 2556 sayılı Hâkimler Kanununda 
3 maddede değişiklik yapılması ve 2 madde eklenme
siyle ilgili yasa tasarısı dolayısıyle Ecevit Hükümetini 
eleştirdi. Sayın Hayri Mumcuoğlu'na; çok yakından 
şahit olduğum gibi, hiçbir talep vaki olmadan kapıya 
doğru giderken bu sıralardan neler söylendiğini işit
tik. Hem ağır ithamlarda bulunup, ondan sonra da, 
Cumhuriyet Halk Partisi taktiğine iştirak etmiş, şek
linde suçlamalar gibi, yasayla hiç bir ilişiği olmayan 
konuları buraya getirdi. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, kendinize taalluk eden 
kısım üzerinde lütfediniz efendim.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz vekili değil
siniz. kendisi cevap verir. 

BAŞKAN — Siz kendinize taalluk eden kısım üze
rinde ve çerçevelenmiş nokta üzerinde lütfediniz efen
dini. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Ucuzal, 
biraz önce siz söylediğiniz zaman nasıl sabrettik; nİ-
Csn Saöî •etmiyorsunuz?. Niçin sabırlı olmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben gerekli ikazı yapı
yorum efendim, siz lütfen ifade buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben kime söyle
diğimi biliyorum, ama başkası hesabına konuşmadım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal... 
ORHAN KOR (İzmir) — Yasanın çıkmasını nasıl 

geciktiriyorsun; görüyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Kor, idareyi 

lütfen bana bırakınız efendim, rica ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Atalay.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ecevit Hükümeti 

döneminin birçok şeylerini bütün çirkinlikleriyle orta-
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ya koyduğunuz zaman, hiç sesimiz çıkmadı, sizi ta
hammülle dinledik. Hâkimler Kanunu ile ilgisi neydi? 
Siz niye tahammül etmiyorsunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Atalay.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır onu söylü

yorum, biraz tahammüllü olsunlar arkadaşlarımız. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, size.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müdafaasına gü
zellik katıyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, size obstrüksiyon ya
parak bu kanunun konuşulmasını geciktirmiş olma 
maksadı izafe edildi, o sınır İçinde kalmanızı rica edi
yorum. O maksat için söz almış bulunuyorsunuz. 

Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi geleceğim. 
1 î sayılı Yasa Gücündeki Kararnamenin yürürlük

ten kaldınlmasıyle ilgili ve 12 sayılı Yasa Gücündeki 
Kararnamenin bir bendinin yürürlükten kaldınlma
sıyle ilgili yasa tasarısının, Anayasanın 64 ncü mad
desi gereğince burada öncelikle görüşülmesi yapıldı. 
Ben, ilk söz almamda bunun Anayasanın 84 ncü mad
desine aykırı olduğunu, görüşülmesine imkân olma
dığını savundum. Böylelikle, hem Anayasanın bir hük
münün geçerliliğini ifade ettim, hem de 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun görüşülmesinin de kapısını açmış 
bulundum. Bu önergemi reddedenler, bu önergemi oy
lamaya bile tabi tutmayanlar, şimdi cesaretle ve gözü
müzün içine baka baka gelip, «Sırrı Atalay, 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun geciktirilmesine sebep oldu.» 
dediler. 

ORHAN KOR (İzmir) — Oldu, oldu... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zabıtları okur

sanız... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben, birçok öner

geler vererek, 11 ve 12 sayılı Yasa Gücündeki Karar
namelerin, Anayasanın 91, 92 ve 64 ncü maddesine 
aykırılıklarını iddia ederek ve bu iddiamı da belgelerle 
göstererek, Anayasa ve Adalet Komisyonunda, Ana
yasanın 64 ncü maddesi ve bu saydığım yasa gücün
deki iki kararname görüşülürken; bunların yürürlük
ten kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda görüşülmemesini ciddî bir me
sele olarak buraya getirdim ve 11 sayılı Yasa Gücün
deki Kararnamenin görüşülmesiyle ilgili metnin, Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna havalesini istedim. Bu, 
benim Anayasal hakkımdır ve inançlarımın ne derece 
savunucusu olduğumun beliğ ve açık ifadesidir. 

Adalet Partisi Grupu özellikle, özenle 2556 sayılı 
Hâkimler Kanunu görüşülmesin diye; yasa gücünde-
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ki bu iki Kararnamenin Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havalesinde aksi oy kullanmıştır, gönderme-' 
mistir, geciktirmiştir. Geciktirmeye sebep olanlar, bir 
azil kararnamesi çıkarabilmek için Cumhuriyet Se
natosunu manevî baskı altında tutmak isteyenler; de
diğimiz dediktir, biz illâ, istediğimiz şekilde bu Ka
rarnameyi çıkaracağız, diye çalım satanlar karşısında, 
hukuku müdafaa edip, 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun görüşülmesine imkân sağlayanlara karşı şimdi 
çıksın arkadaşlarımız, «Hayır, Sırrı Atalay, sen buna 
mani oldun.» desinler... 

İşte, biraz önce arkadaşımın, «Bütün çirkinlikleriy
le ortaya atılacağı..» sözlerini kendisi kullandığı için, 
o şekilde ifade ediyorum; bütün gerçekler, bütün çir
kinlikleriyle bu şekilde ortaya konmuş olur. 

2556 sayılı Kanunun, siz gerçekten öncelikle gö
rüşülmesini arzu ediyor idi iseniz; Anayasaya saygılı 
olmanız icap ederdi. Anayasanın 64 ncü maddesinde, 
«Yasa gücündeki kararnameler öncelikle görüşülür.» 
diyor; ama Anayasaya aykırılık iddia edildiği takdirde 
de, «Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale talebi 
yapılmaz» diye bir yasa, bir içtüzük, bir gelenek gös
terebilir misiniz bana? 

Bu olmadığı halde; Anayasa ve Adalet Komisyonu
na havale talebi üyenin tabiî hakkı olmasına rağmen; 
ben bu hakkı kullandığım zaman karşıma çıkar da 
grup adına, benim bu hakkımı kullanmamı, bir diğer 
yasanın çıkmasına engel olduğum şeklinde itham eder 
iseniz, gerçekten çirkinliklerin ortaya gerçek yüzleriy-
le çıkmasına kendinizin sebep olduğunuzu ve aynyeten 
de bir beceriksizlik içinde bulunduğunuzu da göstermiş 
olursunuz. 

Arkadaşımız, benim çoğu kez «25 yıl Parlamento
da bulunduğumu ifade ettiğimi» söylüyorlar. Ben bun
dan gurur duyuyorum, ben bundan Türk Ulusuna min
net ve şükran duygusu duyuyorum. Özellikle Kars 
Halkına şükran borçluyum ve bu şükran borcumu her 
yerde, her vesileyle ve iftiharla söyleyeceğim. Arkada
şım budan nasıl bir kusur, nasıl bir sebep bulabili
yor ki, her zaman gelip burada, «25 yıldır Parlamen
toda..> sözlerini tekrarlıyor. Evet, 25 yıl Parlamentoda 
aralıksız ve fasılasız olarak bulunan tek üye olmak
tan gurur duyuyorum ve bunu da daima ifade ede
ceğim. Keşke Tanrı size de ve birçoğunuza da aynı 
şeyi nasip etse. 

Benim, kısa bir süre Adalet Bakanlığı görevini ifa 
ettiğimi söylüyor. Bu, benim siyasî hayatımın bir şe
ref vesilesidir ve öyle kalacaktır. Ben, dikkat ederse
niz, 25 yıldır Parlamentoda üyelik yaptığımı daima; 
fakat yeri geldiği zaman söylerim; ama zabıtlarda, 

(Arkadaşıma kesinlikle garanti veriyorum.) Adalet Ba
kanlığı görevini yaptığıma dair (Bir veya iki defa yeri 
geldi) kendilerinin icbarı dışında bir tek kelime ifade 
ettiğimi; yani «Bu şerefli görevi ben de yaptım.» diye 
herhangi bir şekilde ifade ettiğimi gösterirlerse, ger̂  
çekten ben, üyesi olmaktan çok gurur duyduğum Cum-: 
huriyet Senatosu üyeliğinden bile istifaya hazırım. 
Hiç sebep yokken arkadaşım, «Yok 60 gün, yok 90 
gün Adalet Bakanlığı yapan Sırrı Atalay..» gibi sözler 
söylüyorlar, ilgisi ne, sebebi ne? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi arz edece
ğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütün bunların bir 
sebebi var. Şunu Türk hâkimine jurnal etmek istiyor 
arkadaşım; hem de Adalet Partisi Grupu adına : 

«Vaktiyle, size Adalet Bakanlığı yapan Cumhuri
yet Halk Partili Sırrı Atalay, sizin yargı ödeneğinizle 
ilgili yasayı geciktirme çabası içindedir.» demek isti
yor. 

Bu, basit bir ihbar, talihsiz bir jurnaidan öteye git
mez. Çünkü, aralarında bulunduğum ve meslektaşları 
olduğum, hasbelkader, birkaç gün de olsa bakanlık
larını yaptığım Türk hâkimi ve Türk savcısı, kendi 
yargı ödeneğiyle ilgili bir konunun beş on gün gecik
mesinden kaygı veya tasa duyacak bir teşekkül de
ğildir ki Sayın Ucuzal, çok ucuz bir şekilde, bir avu
katlık kisvesine bürünerek bu jurnali ve bu ihbarı yap
maya çalışıyorsunuz.. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Şimdi, ne lüzumu vardı; bu yasa görüşülürken ne 

lüzumu vardı da bunlar ortaya atıldı ve sert bir ha
vanın içerisine birbirimizi sokmaya mecbur olduk?. 

Sayın Başkan okumadılar, ben tasnif yapılırken 
2556 sayılı Kanun görüşülsün diye önerge takdim et
tim, değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — O temenninizi kabul ettim ve arz 
ettim efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütün bunlara uğ-
raşsrsımz, bütün bunlara çalışırsınız, bir dakika daha 
önce görüşülmesi için gayret sarf edersiniz; ama bir 
grup adına, haksız olarak bir ihbar, bir jurnal yapıl
mak istenir. 

Biz Türk halkına gerçekleri, siz ise jurnalları yap
manın ihtiyatı ve alışkanlığı içindeyiz. Yüreğiniz var
sa, cesaretiniz varsa, o çirkin göstermek istediğiniz bü
tün hususları milletin önüne götürelim ve seçimde he
saplaşalım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu sözleriniz söz alma 
maksadınızın içinde değil efendim, rica ediyorum size. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu sözlerin hesa
bını bu kürsülerde değil, seçimde veriniz; yüreğiniz, 
cesaretiniz ve halka karşı saygınız var ise. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, teşekkür ederim. . 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, hangi maksat için söz 

istiyorsunuz efendim?.. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Mukabelesini görecek. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü

saade buyurunuz. 
Yerinizden ifade buyurur musunuz, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
kendisine göre türlü kelimeler sarfederek bendenizi 
küçük düşürmeye çalıştılar; bir; jurnaîcılıkla itham etti, 
iki. Müsaade ederseniz daha da sayabilirim. 

BAŞKAN — İfade buyurduğunuz sözler Başkanlık
ça tespit edilmiş bulunuyor. Sizin, ucuz sözler sarf etti
ğiniz konusunu itham olarak ifade ettiler. Ben sözü 
tavzih edip, tahrif edip, bir sataşma anlamından çıkar
mak için istirhamda bulundum; ama ısrar buyurdular. 
Bir de sizi, kendilerini halka ve hâkimlere jurnal etme 
ithamı altında bıraktılar. Bu konuya münhasır olmak 
üzere buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Atalay'm şahsını küçültmek için ben burada 
tek bir kelime sarfetmedim. Kendilerinin 25 yıldır par
lamenter olduğunun doğru olduğunu söyledim. Ken
dilerinin Cumhuriyet Senatosunda birkaç yıl Cumhu
riyet Senatosu Başkanvekili olduğunu söyledim ve 
doğruluğunu kabul ettim. Kendilerinin 90 gün süren 
Adalet Bakanı olduğunu söyledim ve doğruluğunu ka
bul ettim. Bunu bir küçümseme için söylemedim: ama 
25 yıl bu Parlamentoda parlamenterlik yapan, bu Yüce 
Senatoya uzun yıllar Başkanvekilîiği yapan ve Adalet. 
Bakanlığı yapan bir kişinin Anayasanın kanun kuv
vetindeki kararnamelerin görüşülmesi prosedürünü bir 
anda unutup, ayağa kalkarak, (Zabıtlarda mevcuttur) 
«Sayın Başkan, Hâkimler Kanunu görüşülecekse, ek
seriyetin olmadığına itiraz etmeyeceğiz; ama 11 sayılı 
Kanun Kuvvetindeki Kararname görüşülecekse, şu an
da beş kişi ayağa kalkıyoruz, ekseriyet yok, diyeceğiz» 
gibi bir tutumun içerisine girdikleri için ben bunu 
kendisine, taşıdığı sıfatla, girdiği fiil içindek çelişki 
yönüyle söyledim. Yoksa, kendisini başka türlü kı
namak için söylemedim. Ama benim taşıdığım so-
yadımda bulunan «Ucuzal» kelimesinden hoşlanmı
yorsanız, bu sizin beceriksizliğinizden... Bu kadar ha

yatı pahalatmazdınız da, «Ucuzluk» kelimesinden huy
suz hale düşmezdiniz. 

Gelelim; basit ihbara, basit jurnala. Biz Adalet Par
tisi olarak, Adalet Partisinin tek ferdi olarak kimseyi, 
hiç kimseye jurnal etmedik. Biz jurnalcıîıktan, biz ih
barcılıktan nefret eden bir topluluğun üyesiyiz. 

Sizin 14 Şubat 1974'ten bu tarihe kadar Cum
huriyet Halk Partisi olarak 2556 sayılı Kanunu nasıl 
sürüncemede bıraktığınızı dile getirirsem, bunu demin
ki arz ettiğim gibi, sıfatları nefsinde toplayan bir 
kişi gelir de, bu Yüce Senatonun huzurunda jurnaî
cılıkla, ihbarcılıkla ithama kalkarsa, bunun takdirini 
Yüce Heyetinize bırakıyorum sevgili arkadaşlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 11 sayılı Ka
rarnameyi getirmediniz mi?.. Böyle şey olur mu?. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğan.. Efendim 
rica ederim, Sayın Atalay konuştular, cevap veriyor
lar efendim. Lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Atalay di
yor ki, «2556 sayılı Hâkimler Kanununun biran evvel 
görüşülmesi için ben Başkanlığa önerge verdim.» 

Şimdi, gene dönüp aynı noktaya geliyorum sevgili 
arkadaşlarım. Bu Yüce Senatoda Başkanvekilîiği ya
pan kişinin, 15 senedir burada üye bulunduğunu if
tiharla söyleyen kişinin; bir kanun tasarısının, teklifinin 
görüşülmesini temin için bir üyenin mi, yok Hükü
metin mi, Komisyon Başkanının mı önerge vermesi 
lâzım geldiğini bilmesi lâzım. Bizim Tüzüğümüzde bir 
tasarı veya teklifin görüşülmesini Başkanlık Divanın
dan istemek, üyenin hakkı değil, ya Hükümetin veya 
o tasarı ve teklifi alakadar eden Komisyon Başkanı
nın hakkıdır. 

Başından sonuna kadar bütün çıplaklığıyîe ve bü
tün çirkinîiğiyle tutumunuzu ortaya koyduk. Bu bir 
jurnal değil, bu bir gerçektir. 

Yüce Heyetinizin daha fazla zamanını almamak 
için sözümü burada kesiyor, hepinize saygılar sunu
yorum, (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Erdem, C. H. P. Grupu adına, 
buyurunuz. 

C H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
Sayın üyeleri; 

Tamamen teknik bir mahiyet arz eden, Türk Mil
letinin adına kararlar veren bir heyete % 50 nispetin
de hâkim tazminatı verilmesiyle ilgili bir kanun ta
sarısının görüşülmesi esnasında, bu tasarının görü
şülmesini vesile addederek siyasî polemik açılması 
bizleri çok müteessir etmiştir. 
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Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Ucuzal'ın, Ecevit 
Hükümetini yermek için bir fırsat ele geçirmiş ol
maktan büyük bir haz duyduğunu, memnuniyet duy
duğunu ifadelerinde gayet açıkça belirtir gördüm. 

Siyasî iktidarların muhasebeleri, murakabeleri 
muayyen usullere tabidir; muayyen zamanlarda geç
miş siyasî iktidarlar eleştirilirler, gelecek iktidarların 
bu eleştirilerden ders almaları temenni edilir. Daha-
bundan 15 gün, 20 gün evvel bu Senatoda 1975 yılı 
Bütçesi görüşülürken, geçmiş iktidar olarak Ecevit 
iktidarı eleştirildi. C. H. P. İktidarının hâkimlerle il
gili Kanunu yürürlüğe koymadığı isnadında bulunul
du. 

C. H. P. İktidarı, Ecevit Hükümeti, Anayasaya 
saygılı olduğu için, yargı müessesesine saygılı olduğu 
için o kanunu yürürlükte tutmamıştır, yürürlüğe koy
mamıştır. Yargı organının siyasal kuruluşların elinde 
oyuncak olmamasını temin etmek için o kanunu yü
rürlüğe koymamıştır. Hâkimlerin özel bir kanunla 
statülerinin tanzim edilmesi lâzım geldiğini, maaşları
nı özel bir kanunla Anayasa emri icabı almaları lâ
zım geldiğini göz önünde bulundurarak, hâkimlerin 
maaş ve ödenekleriyle ilgili kanunu yürürlüğe koy
mamıştır. 

Her zaman elinizde Memurin Kanunu gibi bir 
Kanunla yargı müessesesini oyuncak yerine koymak 
ister, amalinize hizmet eder tarzda kullanmak yolu
nu tercih etmek istersiniz, elbette ki, C. H. P."yi bu
nun karşısında bulacaksınız. 

Ecevit Hükümetini görevden kaçmış addettiler, 
görevden kaçmış olarak itham ettiler. 

istifa etmiş olan bir hükümet görevden kaçmış 
değildir, arkadaşlarım; ama muhtırayı alınca, hal
kın kendisine vermiş olduğu iktidara bir an için sa
hip çıkmak endişesini dahi düşünmeden, şapkasını 
alıp Hükümetten gidenlerdir asıl Hükümetten ka
çanlar, halkın hizmetinden kaçanlar.. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Kaçanlar onlar.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Size gösterece

ğiz. 
C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Prosedürden bahsediyorlar. Hangi pro-
sürdürden bahsediliyor, arkadaşlar? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Siz, Anayasaya aykırı komisyon 

kuracaksınız.. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Kıbrıs, Kıbrıs.. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Kıbrıs'ın altından kalkamazsınız beye
fendi siz.... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erdem, Genel Kuru
la hitap ediniz efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Siz de 
kalkamadınız. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Senden öğ
reneceğiz.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk rica ediyorum. 
C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — «Sen» tabirini bir senatöre kullanacak 
derecede iseniz, size verecek bir cevabım yoktur. 

BAŞKAN — Siz lütfediniz. Efendim, sayın üye
lerin birbiriyle konuşma usulü yoktur. Siz buyurun, 
Genel Kurula hitap ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Prosedürden bahsediyorsunuz. Anaya
saya aykırı komisyon kuracaksınız, Anayasanın em
rine aykırı hareket edeceksiniz, 12 tane kanun kuvve
tindeki kararname sırada dururken, bir tanesini alıp, 
tahkikat komisyonu kurarcasına kurmuş olduğunuz 
komisyona gündem dışı getireceksiniz, ondan sonra 
kalkıp burada bir arkadaşımızın yapmış olduğu tek
lifi prosedüre saygısızlık olarak itham edeceksiniz. 

Türk halkı nezdinde sizin Anayasayla, kanunla, 
hukukla hiçbir irtibatınızın olmadığı müsecceldir. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Ne demek bu, 
Allah aşkına?.. 

C. EL P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Siz kendi tüzüklerini dahi bilmeyen 
bir Grup olarak nerede kalacak Anayasayı, İçtüzük
leri bileceksiziniz.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kendi 
grupuna ders ver. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Çok dersini verdik. İstanbul'da efen
dim; çok seçimlerde. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Siz lüt
fen hem konu içinde kalarak, hem de Genel Kurula 
hitap buyurarak konuşmanızı devam ettiriniz efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ne de
mek bu. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk.. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, bu konuşmaya nasıl müsaade edersiniz? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Grupunuz adına 

ya da şahsınız adına söz alır, cevap verirsiniz efen
dim. 
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C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Halkın, milletin ne dediği üç gün evvel Kartal'da 
tecelli etmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burası İstan
bul değil. 

C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Milliyetçi Cepheye Kartal'da halk ge
reken dersi vermiştir; ama bundan dahi sizin ders 
alacak kabiliyetiniz olmadığı kanaatindeyiz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
nasıl l^f? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kartal'a git. 
BAŞKAN — Sayın Erdem, lütfen konu içine av

det buyurur musunuz efendim? 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu nasıl lâf Sa

yın Başkan? 
BAŞKAN — Rica edeyim efendim. 
C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Nasıl lâf bu? 
BAŞKAN — Hâkimler Kanunu üzerinde Grupu-

nuzun görüşlerini sunuyorsunuz. 
C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Evet, evet, onu arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu ne demek, bu

rası miting meydanı değil. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Müsaade buyuru

nuz Saym Köker. 
C H P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Miting meydanı olup olmadığını 10 da
kika evvel burada siz gösterdiniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Burası miting mey
danı değil. 

BAŞKAN — Saym Köker, müsaade buyurunuz. 
Sayın Erdem, siz geîen her söze kendinizi cevap ver
meye mecbur telâkki buyurmayınız lütfen. 

C H P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Grupum adına, Grııpuma yapılan her 
sataşmaya cevap vermekle mükellefim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz genel olarak 
Hâkimler Kanunu üzerinde görüşlerinizi ifade ede
ceksiniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Miting meydanı 
değil burası. 

C H P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
f Devamla) — Miting meydanı olup olmadığını bira? 
evvel burada gösterdiniz. 
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I Hâkimler Kanunu.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Alırsın cevabını. 

I C H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
î (Devamla) — Ben sana çok daha iyi cevap veririm. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, Sayın Erdem.. 
C H P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Her yerde veririm. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Hani «Sana» demeyecektin. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, Sayın Erdem, mü-
I saade eder misiniz? 
i MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

«Sana» diyeni kınıyordun, niye kendin aynı şekilde 
cevap veriyorsun. 

I BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, Saym Âdemoğlu. 
C H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Aynen cevap veriyorum. Herkese Iâyik 
I olduğu cevap verilir. 

BAŞKAN — Saym Erdem, Sayın Erdem.. 
[ MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
j Utan, utan, ayıp. 

C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Ne ekerseniz, onu biçersiniz. 

j BAŞKAN — Saym Erdem, müsaade eder misiniz? 
C H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Buyurun Başkanım. 
i BAŞKAN — Müsaade ederseniz, 

C H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Estağfurullah. 

BAŞKAN — Lütfederseniz ve Başkanlığa yardım -
| c? olursanız, 

C H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Başlamış olduğumuz konuyu selâ-
! metle, kendi çerçevesi içinde müzakere edelim ve ne

ticelendirelim. Lütfediniz efendim. Buyurunuz. 

C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
| (Devamla) — Hay hay Başkanım, hay hay efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa-
j yın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim? 
I MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
] Lütfedin, siz de dikkat buyurun; hatiplerin konuş-
S malarına, kelimelerine ikazda bulunan lütfen. 
] BAŞKAN — Evet efendim, bendeniz de takip edi-
ı yorum. Hepsine dikkat ediyorum ve ikaz ediyorum 
I Sayın Âdemoğlu. Elimde başka bir vasıtam yoktur. 
j C H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
I (Devamla) — Rüzgâr eken, fırtına biçer.. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, siz de devam bu
yurunuz. Sayın Erdem, buyurun. 

C. H. P . GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna iki ek madde 
getiren Kanun tasarısı, gerekçesinde de beyan edil
diği üzere, yerinde getirilmiş bir kanun tasarısıdır. 

Tasarı iki esaslı bölümü ihtiva etmektedir: 
Birirîci bölümüyle, Hâkimler Kanununun üç 

maddesinde değişiklik yapılmakta, bu üç değişiklik 
getiren madde ile hâkim adaylarının iki yıllık süre
lerinin bir yılını tamamlayanlardan Adalet Bakanlı
ğınca lüzum görülenlerin tayinleri temin edilmekte, 
askerlik görevinin yapılmış olması şartı kaldırılmakta 
ve hâkimlik mesleğini cazip hale getiren atamalarda 
kolaylıklar getiren hükümler ihtiva etmektedir. 

İkinci kısımda ise, ek iki madde vardır. Birinci 
maddesi, hâkimlere yüzde 50 nispetinde hâkim ödene
ği getirilmesini temin etmektedir. 

Her iki kısmiyle de Kanun tasarısının yerinde ol
duğu kanaatindeyiz. Bu Kanun tasarısının aynı za
manda sahibiyiz, çıkarılmasını biz de arzu ediyoruz. 
Grupumuz olarak bu tasarının lehinde oy kullanaca
ğız; ancak bir temenni ile sözlerimi bitirmek isterim: 

Anayasa gereği, Hâkimler Kanununun yeni baş
tan ele alınması iktiza etmektedir. Hâkimler Kanu
nu parça parça tadillerle daha içinden çıkılmaz ha
le getirilmemelidir. Bir bütün olarak ele alındığı 
takdirde; müessesenin, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ce
vap getirecek halde tedvin edilmesi lâzım geldiği ka
naatindeyiz. Peyderpey yapılan tadillerin, Kanunun 
tümünün yeni baştan ele alınmasını geciktireceği en-
dişesindeyiz. 

Bununla beraber, bugünün meselelerine âcil ola
rak çare getirdiği için bunu tasvip ediyoruz. 

Aynı zamanda kürsüden şunu da beyan etmek is
tiyoruz ki, adalet cihazı, Türk halkı adına karar ve
ren adalet cihazı, hakikaten içinde bulunduğu büyük 
müşküller sebebiyle halkımızın ihtiyaçlarına tam ma-
nasıyle cevap vermemektedir. Mahiyeti icabı, hâkim
lerimizden çok büyük fedakârlık bekliyoruz. Türk 
halkı hâkimlerimizden bugün göstermiş oldukları fe
dakârlıklardan biraz daha fazla fedakârlık beklemek
tedir. Takdir buyurursunuz, adalet cihazına vatandaş 
son merci olarak gider. Devletten dahi hakkını al
mak için vatandaşın başvurmuş olduğu yol, yargı yo
ludur. Gecikmiş olan adalet, yerini bulmayan adalet, 
medderekesine düşmektedir. Bu hususta Türk Hal
kı, yargı organımızdan biraz daha fazla titizlik, biraz 

daha fazla fedakârlık beklemek durumundadır. 
Kanunun Türk Milletine ve yargı organına hayırlı 

olmasını diler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grup adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yiğit Köker 
söz istemiş bulunuyorlar. Sayın Ucuzal, sizinki Grup 
adına mı efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grup adına. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Köker, Komisyon adına. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Zaten geciken Kanunun biraz daha gecikmemesi 
için Komisyon adına söz almamayı düşünüyor idim; 
ama benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi
nin çok muhterem sözcüsü arkadaşımız, kendisini bir 
münakaşa dolayısıyle, zaptedemeyip, Komisyonumuz 
hakkında bir beyanda bulunmamış olsaydı, huzu
runuza gelmeyecektim. 

Değerli sözcü, «Anayasaya aykırı komisyonlar 
kuracaksınız, 12 tane kararname beklerken, arasın
dan bir tanesini alıp, buraya getirip konuşturacaksı
nız, o vakit biz sizin karşınıza çıkarız» buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızı bu 

kürsüye davet ederek bir hususu tescil ettirmesini bil
hassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu davet sizin tarafınız
dan yapılamaz, takdir buyurursunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Müsaade ediniz Sa
yın Başkan, ben arz edeceğim. Gayet tabiî söylesinler, 
söylemesinler, onun zabıtlarda bulunmasında zaruret 
var, onun için söylüyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir defa Bütçe ve Plan Komisyonlarını Cumhuri

yet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulları kur
muştur. Değerli arkadaşımın mensubu bulunduğu si
yasî parti, bu komisyonlara aday göstermiş, üye se
çimine katılmıştır. Eğer bu komisyonlar Anayasaya 
aykırı olarak kurulmuş komisyonlar idiyse, o vakit 
mensubu bulunduğu siyasî partinin bu komisyonlara 
aday göstermemesi, bunların seçimlerine iştirak etme
mesi gerekirdi. Birinci nokta budur. 

İkinci nokta: Cumhuriyet Halk Partisinin muh
terem sözcüleri, işlerine geldiği zaman, «Kurulan 
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Bütçe ve Plan Komisyonları Anayasanın 94 ncü mad
desine aykırıdır», işlerine geldiği zaman, «Anayasa
ya uygundur» şeklindeki beyan tarzını artık terk et
melidirler. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Hâ
kimler Kanununda olduğu gibi, 11 sayılı kararname
de olduğu gibi 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, Hâkimler Kanunu, görüşmekte olduğumuz 
2556 sayılı Kanunun Millet Meclisi Bütçe ve Plan 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında hazırlanan Ko
misyon raporuna «Ortak itirazı kayıt» başlığı altında 
Cumhuriyet Halk Partili muhterem üye arkadaşları
mızın koyduğu notu okuyorum. 

«Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş bi
çimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır.» . 

Şimdi aynı Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunda bulunan 
4 muhterem üyesi, Komisyon raporunu hiçbir iti-
razî kayıt koymadan, Komisyonun Anayasanın 94 
ncü maddesine aykırı olduğu iddiasını zikretmeden 
kabul imzası kullanmışlardır. Şimdi bu imzaların han
gisine itibar etmemiz lâzım geldiğini kendilerinin açık
lamaları lâzımdır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bro-
vo. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — «11 sayılı Kanun 
Kuvvetindeki Kararnameye, Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu Anayasanın 94 ncü madde
sine aykırı şekilde kurulmuştur, Komisyon selâhiyet-
li değildir» şeklinde şerh vereceksiniz. Ondan sonra 
Hâkimler Kanununa sıra geldiği zaman, bu Komis
yon Anayasaya uygundur manasına gelen «Kabul» 
imzası koyacaksınız. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
. Orada Cem var, burada hâkimler var. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Bu şekilde hareket etmek suretiyle bir yere var
mak mümkün değildir. İşte 11 sayılı Kanun Kuvve
tindeki Kararnemeye değerli Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımın koyduğu muhalefet şerhinin birin
ci ve ikinci maddesini okuyorum : 

«Kanun tasarısını müzakere eden Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Anayasanın 94 ncü maddesine uy
gun olarak kurulmamıştır. Anayasaya aykırı olarak 
kurulan Komisyonun bu tasarrufu batıldır. 

İkinci madde: 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 

da Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak kurul
muştur. Bu Komisyon da teklif ve tasarıları müzake
re edemez» diyor. 

Altında Sayın Özden, Sayın Kangal, Sayın Uyar 
ve Sayın Doğan arkadaşlarımın imzaları var. 

Şimdi soruyorum; eğer Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plan Komisyonu Anayasanın 94 ncü maddesi
ne aykırı kurulmuş tasarı ve teklifleri görüşme ehli
yetinde olmayan bir komisyon ise, Cumhuriyet Halk 
Parti Komisyonu böyle mütalaa ediyor ise, buraya 
çıksınlar, beyan etsinler, desinler ki; bu Komisyon, 
Hâkimler Kanununu da görüşemez; çünkü kuruluş 
tarzı Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır, komis
yon yetkisizdir desinler. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Şimdi bu devekuşu hikâyesine benziyor; bir taraf
ta kuş, bir tarafta deve olmak mümkün değildir. Bu 
itibarla değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum, Ko
misyonların kuruluş biçiminin Anayasaya aykırı ol
duğu iddiaları artık bu kürsülerde tekrar edilmesin, 
her tekrar edildiği zaman, yine" bu kürsüleri biz de iş
gal edeceğiz, arkadaşlarımızı kendi beyanları ile tek
zip ve yalanlayacağız. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Mü
talaalar siyasî olur, hukukî değil ki. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Ömer Ucuzal, buyurunuz Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Anayasanın 77 nci maddesi metnine göre yemin 
etmiş insanlar olarak bu kürsüden söylediğimiz söz
leri, yaptığımız hareketleri yeminimize sadık kalarak 
Yüce Senatoda 11 senedir bendeniz. 15 senedir Ada^ 
let Partisi Grupu devam ettirmektedir. 

Şimdi sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
arkadaşım, «Yargı organının siyasal tesir altında kal
maması için bu kararnameyi iptal ettik» dediler. Ama 
1589 sayılı Kanunla, Kanun Kuvvetindeki Kararna
me çıkarma yetkisini verdiğimiz zaman, 657 sayılı 
Personel Kanunundaki hükümlerin de çalışan kişiler 
lehine tadil edilmesi yetkisini vermiştik. Bu kanunun 
yetkisi içinde bulunan 1327 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 7 ve ek geçici 21 nci maddelerde Devlet me
murlarına tanınan haklardan hâkim ve savcıların da 
istifade edeceği hükmü mevcuttur. 
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Ben huzurunuzda ne dedim? Anayasaya saygınlık, 
1589 sayılı Kanun hükmü, eğer kanun kuvvetinde ka
rarname yetkisini vermişse, çıkacak kanunu Anaya
saya aykırılığı yönünden iddia etmek, eleştirmek 
mümkün değil. Ama bu yolu tercih etmediniz de, 
müstakil, bugün görüşülen kanun gibi hâkim ve sav
cılarımıza da yan ödeme imkânı sağlayan bir kanun 
getirmeyi düşündünüzse, huzurunuzda ifade ettim, 
bir defa daha tekrar ediyorum, 14 Şubat 1974 tari
hinde Sayın Talû Hükümeti tarafından çıkarılmış 
olan Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi durdurdunuz. 
Bir noktada sizi haklı kabul edelim. Ama, niçin 15 
Şubatta, 16 Şubatta şu altı maddeden ibaret tasarıyı 
getirmezsiniz de, altı ay sonra 3 Temmuz 1974'te 
bu tasarıyı Meclislerin tam tatile gireceği sırada ge
tirdiniz dersem bu hata mı? Ben gerçekleri huzuru
nuza sermeye çalışıyorum. 

Konuşmam sırasında obstrüksiyonlara gittiniz de
diysem sizi bir noktada haklı bulduğumu da ifade et
tim; ama 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararname
yi, dışarıda «Biz bunu üç ay uzatacağız» gibi konuş
malar yaparak burada da defalarca obstrüksiyona 
gideceksiniz, defalarca yoklamalar isteyeceksiniz, bir 
oturumda, iki oturumda veya birleşimde bitmesi ge
reken hususu yirmibeş gün uzatacaksınız. Bunu dile 
getirdiğimiz zaman biz hatalıyız, biz ihbarcıyız, biz 
jurnalciyiz. Sizin tutumunuzu ne ile sıfatlandıracağız, 
ne ile tanımlayacağız? 

Ben, yüce huzurunuzda cereyan eden hadisenin 
bir resmini çizdim ve bu arada da Sayın Adalet Ba
kanının tutumuna temas ettiysem, kendileri burada, 
gerekli cevabı verirler. 

Sayın arkadaşım geldiler buraya, 12 Mart hâdi
sesini dile getirdiler. 12 Mart Muhtırasında iki mad
de var; bir maddesi Hükümete... Hükümet, bu muh
tıranın Anayasaya uygun olmadığından bahsederek 
tutumunu tespit etmiş, istifa etmiş. 

Meclislere gelince -.Hepimiz canlı şahidiyiz, Cum
huriyet Senatosunun Başkanı muhtırayı takibeden 
birleşimde kürsüye oturup muhtıra için söylediği söz
leri protesto ile karşılayan sizin Grupunuzun içindeki 
arkadaşlar. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Bra
vo. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Biz vazifemizi yaptık; Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun Başkanı vazifesini yaptı. Bu Meclisin, 
öbür Meclisin içinde sizin gruplarınız ne yaptı? 12 
Mart, 13 Mart, 14 Mart, 21 Mart, 21 Marttan sonra 

Genel Sekreteriniz, bugünkü Genel Başkanınız, 
«Yunanistan cuntası gibi birtakım hareketlerin içeri
sinde» gibi birtakım tâbirlerle 10 gün sonra ses çı
kardı. Sayın arkadaşım o zaman bu Meclisin üyesi 
değildi, tabiî; belki yakından takip edemedi de 12 
Mart hadisesini bu kürsüden dile getirip, Kartal'daki 
başarılarını... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bununla 
ne alâkası var, bununla onun. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Yaşa. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, mevzuu çerçevesine 

sokalım lütfen, rica ediyorum. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Başkanım; 
Milliyetçi Cepheyi kendi düşünceleri istikametin

de, tahrip etme istikametinde aylardan beri tutum* 
lan malum. 

BAŞKAN — O konu üzerinde konuşurlarken ben 
ikaz ettim, zaten. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ama, Kartal'da... 

BAŞKAN — Aynı ikazı yapıyorum efendim, lüt
fediniz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Kartal'da bir belediye seçimi kazanmayı 
bu kürsüye getirerek, Milliyetçi Cephe karşısında bir 
muzafferiyet olarak ilân etmelerine ortada ciddî bir 
sebep göremiyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yaşa... 
BAŞKAN — Konumuzla ilgili değil, ayrıca. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Siz Kartal'da 10 bin rey almışsınız, altı bi
ne düşmüşsünüz; Adalet Partisinin adayı 300 oy al
mış, dört bine çıkmış... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aaa. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Eğer matematik ölçünüz varsa, üçyüz ile 
dört bin arasındaki farkı bulup lütfen dile getiriniz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen konu içinde ifa
delerde bulununuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın arkadaşım diyor ki, hâkimlere yüz
de 50 nispetinde almış oldukları aylık nispetinde hâ
kim ödeneği veren bu tasarıyı biz getirdik. 

Siz, vaktinde getirmediğiniz, için, hem siz yüzde 
"•-O nispetinde getirdiniz, mesele bu noktaya gelince 
gayet açıkça, söyleyelim, Millet Meclisinde Adalet 
Partililer bunu yüzde 50'ye çıkardı. Bunu niçin sak
lıyorsunuz?.. 
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Şimdi, konuşmalarının bir yerinde, Bütçe ve Plan 
Komisyonunun Anayasaya uygun olmadığını bir de
fa daha tekrar ettiler. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; 
Bütçe ve Plan Komisyonunun Anayasaya uygun 

olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
söyleyeceksiniz. Bu komisyonun günlerce çalışarak 
meydana getirdiği 1975 malî yılı Bütçe Kanununu 
da bu yönden her iki Mecliste, Komisyonda tenkit 
edeceksiniz ve böylece bu Bütçe Kanununun Anaya
saya aykırı olduğunu söyleyeceksiniz. Ama 1 Mart 
günü muhasebeye gidip, o Bütçenin yarattığı hüküm
den istifade ederek çekleri cebinize koyacaksınız. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu nasıl Anayasaya saygı, bu nasıl kanun anla
yışı?.. 

Sizi anlayışınızla baş başa bırakır, Yüce Heyeti 
saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, arkadaşlar bu konuyu önemsiyorlar, müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN — Hangi konuyu efendim? 
FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup adı

na bazı konular var, açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Hâkimler Kanunu üzerin

de mütalaalarınızı grup adına ifade Duyurabilirsiniz, 
elbette. 

Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

Konunun önemi, kürsüye gelen hatiplerin çeşitli 
görüş ve düşüncelerini ve anlayışlarını dile getirme
ye sevkediyor. Ancak, bu konunun önemi derken, 
izninize ve müsamahanıza sığınarak arz edeyim ki, 
konunun önemi, bu konuyu konuşan arkadaşlarımı
zın, özellikle Adalet Partisi mensubu arkadaşlarımı
zın gözünde, sadece ülkede yargıç eksikliğini tamam
lama cehdi ile izah edilemez. Öyle anlaşılıyor ki, Tür
kiye'de yargıç eksikliğini tamamlamak için bir parti 
yahut bir hükümetin getirdiği tasandan yararlana
cak kitlenin, daha çok iktisadî inikâna kavuşmasını 
sağlama yolunda iyi niyetli ve asil bir düşünceye sa
hip olduğunu ifade gayreti hâkim gözüküyor. 

Daha Türkçe söylersek, hâkimlere verilmesi ön
görülen ödeneklerin yanlısı olduklarım ifade etmek 
için, Adalet Partisi mensubu arkadaşlarımız, sayın 
sözcümüzün ifade ettiği gibi tamamen teknik bir ko-
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nuyu siyasal alana çekmek istediler; yani şü intibaı 
bırakmak istiyorlar. «Biz, hâkimlere daha fazla ik
tisadî imkân veren kanunun yanındayız, buna kar
şın Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetiyle, Grupuy-
la bu yan ödemeyi yahut tazminat vermekte daha 
çekingen, daha çok esirger bir davranış içindedir» 
Bu görünümü vermeye çalışıyorlar. 

Arkadaşlarımın bu düşünce tarzları temelden çü
rüktür. Çünkü, biz Türkiye'de hâkim eksikliğini bir 
koalisyon şartlan içinde hükümet ettiğimiz sırada 
görmüş, tespit etmiş ve bu hâkim eksikliğini gider* 
menin yollarından birinin de hâkim maaşlarının ya 
da ödeneklerinin daha üst bir düzeye çıkarılması ol
duğuna inanmış olarak bu tasarıyı hazırlamış bulu
nuyoruz. 

Sözcü arkadaşımın ifade ettiği gibi, aslında Cum
huriyet Halk Partisi olarak bizim görüş ve düşünce
lerimiz, hâkim eksiğinin yalnız bu maaş artırması 
suretiyle kapanacağı yolunda değildir. Biz biliyoruz 
ki, bu memleketin gerçeklerinden esinlenerek şu kanı
ya varmışızdır ki, hâkim eksikliği sadece maaş azli* 
ğından doğmayan bir sonuçtur. Başka etkenler de üU 
kemizde hâkim eksikliğini meydana getirmektedir. 

Sanıyorum, yine bu Kanundan sonra, Türkiye'de 
hâkim eksikliği diye bir olay vukubulursa, o zaman 
bizim düşündüğümüz gibi, hâkim eksikliğini doğuran 
başka sebepleri de aramak o günkü iktidarlara veya 
bu konuyla görevli kuruluşlara düşen bir görev ola
caktır. 

Yine sanıyorum, bu Kanun münasebetiyle bura
da Hükümet adına ifadei meramda bulunacak, gö
rüş aksettirecek sayın Bakan veya yetkili arkadaşla
rımız bizi anlayacaklardır yahut anlayışımızın doğru 
olduğunu doğrulayacaklardır. 

Arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisini, hâkim eksikliğini gi

dermek için teşebbüse geçmiş bir hükümetin kanadı 
olarak, getirdiği tasarısını sonra geciktiren bir parti 
gibi göstermeye kalkışmak nevama beyhude bir gay
retkeşliktir. Bu hâkim eksikliği sanıyorum Cumhuri
yet Halk Partisinin iktidarda bulunduğu dönemde 
vuku bulmuş, hemen meydana gelmiş bir olay değil
dir. Sanıyorum, seneler evvelinde başlamış, artış son 
safhasına ulaşmış, hat safhasına ulaşmış âcil bir so
run haline gelmiş bulunduğu sırada, Cumhuriyet 
Halk Partisi işe el koyma cesaretini göstermiştir. 

Yine sanıyorum Hükümet, sorunun böyle doğdu
ğunu ifade edecektir. İfademi güçlendirmek için söy-
Ieyim, hâkim eksikliğinin birden bire 1974 senesinin 
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şu ayında meydana geldiği iddiası ne mantıkîdir ne 
gerçeklere uygundur. Seneler senesi bu eksiklik ya
vaş yavaş peyderpey birikim halinde meydana gel
miştir. Ve yine diyorum, yalnız iktisadî imkânların 
azlığı değil, başika etkenler de bu eksikliği yaratmış
tır. 

Binaenaleyh, şimdi meselelere doğru teşhis koya
lım. Yıllar yılı birikerek vukua gelen hâkim eksilme
si, hâkim erimesi; erozyonu hadisesi Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından cesaretle ele alınmış bir tasarı ola
rak huzurunuza sevk edilmiştir : Cumhuriyet Halk 
Partisini, hâkimlere daha fazla maaş verilmesini iste
meyen parti gibi göstermek, bu yapıtla çelişir ve 
mantıksız bir görüş haline ifrağ eder. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Sayın Yiğit 
Kö'ker arkadaşımızın bildiğimiz gibi, Komisyon Baş-
ıkanı olma yanında, bir de parti mücadelecisi ve mü-
cahiti olma vasfı vardır. Bu sefer, bu kere de o ağır 
bastı ve önemli bir açık yakalamış olmanın zevkine 
fazla dayanamadı ve Komisyon Başkanlarının yap
masından daha ileri bir atılımla gelip burada Cum
huriyet Halik Partisini ithama kıyam eyledi. 

Şimdi, savunmak için söylemiyorum, bir doğruya 
ortaya koymak istiyorum. Gerçekten de bu tasarının 
Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşüldüğü sırada, 
bize mensup komisyon üyeleri tarafından, «Bütçe ve 
Plan Komisyonunun kuruluşu Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırı biçimde kurulmuştur. Bu itibarla, 
bunu burada görüşemeyiz» demediklerini görmemek 
mümkün değildir. Ama, acaba arkadaşlarımı böyle 
bir harekete kendilerini mecbur hissettirmeyen etken 
nedir diye araştırmak lâzım. Sordum kendilerinden. 
Düşündük ve şu mantıkî anlayışın içinde olduğumu
zu kararlaştırdık ve şimdi ifade ediyorum : 

Bildiğiniz gibi, bu kanunun gerçek sahibi, eski 
deyimle sahibi hakikisi Anayasa ve Adalet Komis
yonudur. Bütçe ve Plan Komisyonuyle ilişkisi akçeli 
olmasındandır. Sanıyorum ki, kanun tasarısında, sa
dece hâkimlerin ödeneklerine şu kadar lira eklenme
si değil, daha birtakım hükümler de değiştirilmek is
tenerek bu kanun tasarısı sevk edilmiştir. 

Şimdi, adayların nitelikleri ve adayların adaylığa 
kabul olunmaları için aranılan şartların görüşüleceği 
yer her halde Anayasa ve Adalet Komisyonu olmak 
gerekir. Bu kanunun hakikî sahibi Anayasa ve Ada
let Komisyonu olduğuna göre, Bütçe ve Plan Komis
yonunun burada ilgisi ve ilişkisi ikinci derecededir. 
Böyle kabul edilmek zorunludur; kanunun mahiyeti 
bunu gerektirir. 

Hemen söyleyeyim : 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin görüşülmesi sırasında da Sayın Yiğit 
Köker Komisyon Başkanı sıfatıyle, bizim, kurulan 
Bütçe ve Plan Komisyonunun Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırı biçimde kurulmuş bir komisyon 
olma yolundaki iddialarımızı reddederken, yine bu 
Hâkimler Kanununu dile getirerek, «Başka bir ka
nun tasarısında böyle bir iddiada bulunmadınız» de
mişti. Ben de o zaman, «Efendim bu sene Bütçe ve 
Plan Komisyonu olarak vazife gören Komisyonun, 
Anayasanın 94 ncü maddesine ve hükümlerine tam 
mutabık şekilde kurulmadığı yolundaki iddialarımız, 
savlarımız, bu Komisyonun kurulduğu günden başla
mak ve o Komisyonla alâkalı hangi konu gelirse hep
sinde, tarafımızdan teker teker dile getirilm'iştir.» de
miştim, hatta bütçe konuşulurken, bütçenin tümü üze
rinde bu iddiamızı genişlemesine ve derinlemesine 
serdettikten başka, her arkadaşımın bakanlıklar büt
çesi üzerinde konuşmaya başladıkları zaman, sanki 
bir amentü gibi tekrar ettikleri bir cümle vardır: 
«Her ne kadar bu bütçe de, Anayasaya uygun biçim
de kurulmayan bir Bütçe ve Plan Komisyonunda gö-
rüşülmüsse de tenkitlerimiz daha ziyade genel siyasal 
eleştiri mahiyetinde olacaktır» demişler ve böyle yü
rütmüşlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, vazife görmekte olan, 
hâlâ vazife görmekte olan Bütçe ve Plan Komisyonu
nun, Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı biçimde 
kuaılduğu yolundaki iddialarını duymayan, bir sağır 
sultan kalmadı. Hakikaten, bizim görüş ve düşünce
miz odur ki, Bütçe ve Plan Komisyonu, hangi sebeple 
olursa olsun, hangi manada olursa olsun, ne maksat
la dile getirilmiş olursa olsun, bugün Anayasanın 
94 ncü maddesine göre kurulmuş bir komisyon niteli
ğinde değildir. Bu iddiamızdan vazgeçmiş değiliz ve 
(Bir vasayım olarak, bir muhal faraziye olarak ortaya 
atıyorum) biz, Hâkimler Kanununun gelmesine ve 
hâkimlere fazla ödenek verilmesine taraftar olduğu
muz için, şimdilik ve buna mahsus olarak, Ana
yasanın 94 ncü maddesine göre kurulmamış bir 
komisyonu kabul ediyormuş durumunda bulunmadık, 
böyle bir ruh haleti taşımıyoruz. Hakikaten, biraz 
evvel arz ettiğim gibi bizim burada düşüncelerimiz 
şundan geldi: Kanunun hakikî sahibi Anayasa ve 
Adalet Komisyonudur; ona itirazımız yoktur, ama 
akçeli olduğu için Bütçe ve Plan Komisyonuna giden 
bu kanunda, Bütçe ve Plan Komisyonunun Anayasa
ya aykırüığım tekraren arz etmekte fayda mülâhaza 
etmemişsizdir; ama asla bir grupun antipatisi veya 
sempatisi hesaplanarak hareket edilmemiştir. 
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Eğer, biz burada kanun yaparken, Türkiye'nin en 
önemli bir partisi, en büyük bir partisi olarak bir 
grupu veya grupları özel hesaplar içinde korumak 
veya yermek gibi, Anayasa ve hukuk kuralları dışına 
düşmeyi şiar edinirsek, o zaman yaptığımız kanunu 
o gruplar da beğenmez; ama aslında rejime ve 
Anayasa düzenine aykırı bir tutum ve davranış içine 
giren partinin de memlekete hizmet etme imkânı kal
maz. Bizim böyle bir kompleksimiz yoktur. Biraz 
evvel arz ettiğim sebeple böyle yapmışızdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir gerçek de şudur : Bu kanun geciktirilmişse, 

böyle bir vakıa varsa bunun gerçek nedeni ortadadır 
ve bellidir. Adalet Partisi ve onunla eşleşmeyi siya
sal yaşamda önemli bir atılım aracı yapmak isteyen 
diğer partiler, bir eylemli kalkışma planlamışlardır; 
o eylemli kalkışma planı için de önemli bir mevzi 
olarak, ele geçirilmek istenen hedef olarak Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu tespit edilmiştir. Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumunu ele geçirme eylemi 
ve eylemli kalkışması yüzündendir ki, kanun hükmün
de kararname adiyle 12 tane kararname çıkarıldığı 
halde, diğerleri bir tarafa itilerek, eylemli kalkışma
nın hedefine varmak için 11 sayılı Kararname; yani 
TRT Genel Müdürlüğünün istisnaî memurluklar ida-
dından sayılmasını öngören Kararname çekilip alın
mış; büyük bir velvele ile, gulgule ile, tantana ile ger
çekten bir saldırı düzeni içinde hedefe doğru gidil
miş; Adalet Partisi ve yandaşları Cepheci partiler, 
aylarca Meclis Plan Komisyonlarını, sonra Meclisi, 
sonra Senato Komisyonunu, sonra Senato Genel Ku
rulunu işgal etmişlerdir, meşgul etmişlerdir. Hâkim
ler Kanununun müzakeresinde (Bir gecikme varsa 
eğer) gecikmeye gerçek neden, bu eylemli kalkışma
nın uygulaması safhalarından olan 11 sayılı Karar
namenin, her şeyden önce hassaten ve belli bir kasıt 
ve niyetle ele alınıp Meclislerde görüşülmeye, görüş
türülmeye başlanmasından ileri gelmiştir. Başka tür
lü bir neden aramanın âlemi yoktur; kimseyi aldata
mazsınız. 

Şimdi, tahmin ediyorum ki, 11 sayılı Kararname
yi dönüştürdüğünüz hal ile hedefinize vardığınızı sa
nıyorsunuz. Eminim ki, siz de görüyorsunuz ki; bi
raz sonra başkaları da görecekler ve göstereceklerdir 
ki, 11 sayılı Kararname ile varmak istediğiniz he
def, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde, kanun yapan 
müesseselerde eşine rastlanmayan bir biçimde hukuk -
laştırılmış yahut hukukîleştirilmeye yeltenilmiştir; ama 
Türkiye Cumhuriyet Tarihinde kanun yapan müesse

seleri bu hale dönüştüren bir Meclis olma zaafım da 
beraberinde taşımaktadır. Çünkü, 11 sayıh Kanun 
Hükmünde Kararnameyi reddederken kanun biçimin
de vazettiğiniz maddeler, kanunla, hukukla uzaktan -
yakından ilgisi olmayan, düpedüz açık bir suikasti, 
bir eylemli kalkışma hareketini hukukîleştirmek iste
yen hareketlerden öteye anlam ifade etmeyecektir. 

11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Reddi
ne dair Kanun adiyle şimdi halen Türkiye mevzuatı 
içinde yer alm;ş bulunan o yapıt, bütün hukuk vic
danlarını, adalet duygularını, Anayasa düzenini rah-
nedar etmiştir, ağır yaralamıştır... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, rica ediyorum, 11 
sayılı Kararname ile alâkalı bir müzakere yapmıyo
ruz; lütfen Hâkimler Kanunu üzerinde mütalaaları
nızı ifade buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — 11 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin reddi için giriştiğiniz işlemlerin, sonunda 
vardığı nokta hem amacı ortaya koymak bakımın
dan, bir taraftan da bütün bir Meclisi, kanun yapıcı 
teşriî organı yaralaması bakımından biraz evvel arz 
ettiğim sonuca varmıştır. İşte Hâkimler Kanununun 
müzakeresini geciktiren gerçek neden budur, etken 
budur; başkalarının gözünde, başka türlü etkenler 
varmışcasına, Hâkimler Kanunu üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisinin düşünceleri menfi imişcesine bir 
tesir yaratmaya kalkışmak beyhude çabadır. Biz, hâ
kimlerin, eksik bir biçimde görev yapmalarını, daha 
doğrusu adaletin eksik kadro ile görülmesini önlemek 
atılımında bulunmuş bir parti olarak, belki bu eksik
liği giderici bir çaredir, diye getirdiğimiz kanunun 
dosdoğru sahibiyiz ve bu Kanunun, hâkim eksikliğini 
giderecek bir etken olmasını tasavvur ederiz, düşünü
rüz, bekleriz, ünit ederiz. 

Bu itibarla, gereksiz, anlamsız şikâyetler, Atalay' 
in yerinde kullandığı gibi, bir nevi jurnaller, bu Ka
nun üzerinde yapılacak münakaşaların belki en az 
değerlisi olmuştur, bir talihsizliktir. Tekrar ediyorum; 
Grupumuz ve Partimiz Kanunun sahibidir. Bir çö
zümdür diye getirdiğimiz bu Kanun teklifini elbette-
ki desteklemek niyetindeyiz. 

Saygılar sunarım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Söz rica ediyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu adına 
Sayın Yiğit Köker, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, daha evvelde söz aldıkları için size 
Komisyondan sonra söz vereceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım. 

Sayın Gündoğan, 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamenin müzakeresi esnasında, bu kürsüde be
yan ettiği bir hususu, bugün 2556 sayılı Kanun gibi, 
polemikten uzak tutulması, politikadan uzak tutulma
sı lâzım gelen bir konu hakkında da ifade buyurdu
lar ve «TRT'yi ele geçirmek için eylemli kalkışma
nın neticesi olarak hazırlanan suikast ve eylemli kal
kışmayı tescil ediyorum» diye faili, fiili, mef'ulu bir
birini tutmayan bir beyanda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım; 
11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararname, bir si

yasî iktidar tarafından, Anayasanın 64 ncü madde
sinin, o siyasî iktidara ve Parlamentoya tanıdığı hak
lardan yararlanmak suretiyle, yürürlüğe konulmuş ve 
kaldırılıncaya kadar hüküm ifade eden bir hukukî 
belgedir. 

Nasıl ki, 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararna
menin konulmasını, bir eylemli kalkışmaya atfetmek 
mümkün değil ise, hata olur ise, 11 sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararnameyi yürürlükten kaldıran ve yine 
Anayasanın 64 ncü maddesindeki hakkı kullanma 
suretiyle tasarrufta bulunan Parlamento ekseriyetini 
de eylemli kalkışmanın faili gibi göstermek, fevkalâ
de büyük hatadır, yanlıştır, bu kürsüde söylenilme-
mesi gereken ayıp bir beyan olarak zabıtlara geçmiş 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Parlamento çatısı altında, bu kürsüden Ana

yasaya bağlılık yemini etmiş bulunan, hangi partiye 
mensup olursa olsun, hiç bir Parlamento üyesinin ey
lemli kalkışma hareketine tevessül edeceğini kabul 
etmediğimi, zabıtlara tescil ettirmek mecburiyetinde
yim. 

Parlamento üyesinin, Anayasanın kendisine tanı
dığı haklardan istifade etmek suretiyle, bir hususu ka
nunlaştırma imkânı mevcuttur. Kanunlaşmış bulunan 
bir hususu yürürlükten kaldırma imkânı mevcuttur. 
Bunu ihtilâlci metotlarla, ihtilâl metotlarıyle gerçek
leştirmesine ihtiyacı yoktur. Bu sözleri söylenmemiş, 
hele Sayın Gündoğan'ın ifadesiyle, Türkiye'nin en 
büyük siyasî teşekkülü adına söylenmemiş olduğunu 
kabul etmek istiyorum; aksi takdirde tavsif edecek 
kelinde bulamıyorum. 

20 . 3 . 197S O : İ 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Gündoğan, beyanlarının başında benim is

mimden bahsederek; «Bütçe Plan Komisyonu Başka
nı . Adalet Partisinin mücahididir, silâhşorudur» gibi 
bir beyanda da bulundular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Herkesin bildiği gibi, ben, Adalet Partisinin naçiz 

bir üyesiyim ve ömrüm boyunca da bu şerefi taşıma
ya azimli ve kararlı bir arkadaşınızım; ama 9 sene
den beri bu çatı altında hizmet görüyorum, Bütçe 
ve Plan Komisyonu Başkanlığı sıfatıyle, parti üyeliği 
sıfatını birbirinden ayıracak kadar idrak sahibi oldu
ğumu da zannederim Sayın Gündoğan olmasa bile, 
diğer muhterem arkadaşlarım kabul edeceklerdir. 

Bu sataşmalar, bende iz bırakmaz, Adalet Partili 
olmayı hayatımın en büyük şerefi olduğunu bir kere 
daha tekrar ediyorum; ama Adalet Partisinin silâh
şoru ve mücahiti değilim, Adalet Partisinin naçiz bir 
neferiyim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu beyandan sonra Sayın Gündoğan'ın burada; 

güneşi, âdeta balçıkla sıvarcasına ve kendisini zor
laya zorlaya yapmış olduğu bir beyana temas ede
ceğim. 

Sayın Gündoğan, benim bir önceki maruzatım 
üzerine geldiler dediler ki; «Bütçe ve Plan Komis
yonundaki arkadaşlarıma sordum; 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununa niçin Bütçe ve Plan Komisyonu
nun, Anayasanın 94 ncü maddesine muhalif olduğu
na dair kayıt koymadınız?..» Arkadaşları da kendi
sine demişler ki, (Sayın Gündoğan biraz önce bura
da beyan ettiler) «Efendim, akçeli iş olduğu için 
Bütçe ve Plan Komisyonu tali Komisyonmuş, bu 
konu esas itibariyle Anayasa Adalet Komisyonunun 
konusu imiş.» 

Sayın Gündoğan'ın bu beyanını bir an için doğ
ru kabul edelim; değerli arkadaşlarım, Sayın Gündo-
ğan'ı tekzip eden bir hususu ben arz edeceğim, bu
gün eğer vaktimiz olursa 2556 sayılı Kanundan son
ra bir de 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısını görüşeceğiz. Zan
nediyorum ki, bu beyanım Sayın Gündoğan'ın yü
zünü kızartacaktır. 

521 sayılı Danıştay Kanunu sadece Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonuna havale edil
miştir, 445 sıra sayılıdır. Sayın Gündoğan'dan rica 
ediyorum; bu Komisyon raporunu alsınlar, o Komis
yonda bulunan Sayın Özlen, Sayın Doğan, Sayın 
Kangal ve Sayın Uyar arkadaşlarımla bir kere daha 

291 — 
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konuşsunlar ve arkadaşlarına; acaba bu kanuna, 
ikinci Komisyon olarak Bütçe ve Plan Komisyonuna 
havale edildiği için mi Anayasanın 94 ncü maddesi
ne aykırı olarak kurulmuştur şerhini koymadınız?» 
diye sorsunlar; ama bunun cevabı ortada. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her şeyden önce samimî ve mert olmak mecbu

riyetindeyiz. Bir yerde geleceksiniz, Bütçe ve Plan 
Komisyonu Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı
dır diyeceksiniz ve 11 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname görüşüldüğü sırada 50 tane önerge verecek
siniz, bu Kanun tasarısı Anayasa Adalet Komisyo
nu tarafından tetkik edilsin diyeceksiniz; arkadan ge
leceksiniz Danıştay Kanununa muhalefet şerhi koy
mayacaksınız, Komisyon Anayasaya aykırıdır de
meyeceksiniz, arkadan biraz önce Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımın da rey vererek kabul ettikleri 
439 sıra sayılı Kadroları İl Özel İdarelerinde Bulu
nan Kütüphane ve Müze Personeline Ait Kanun ta
sarı da Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonundan geçecek, o kanuna da şerh koymayacaksı
nız; «Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu, 
Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır» diye ve ni
hayet yine gündemde öncelik, ivedilik kararını bi
raz önce aldığınız Belediyelerin Borçlarının Konso-
lidasyonu Hakkındaki Kanun da Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonunda konuşulacak, 
Partinizin üyeleri gelip bu raporlara müspet istika
mette oy kullanacak, kabul oyu kullanacak, rapor
ları imza edecek, bunlara, «Anayasanın 94 ncü mad
desine aykırı değildir» diye şerh koymayacaklar, on
dan sonra da burada geleceksiniz; «Efendim, ikinci 
komisyondur da, koymamışlar da, arkadaşlarıma 
danıştım da, şunu yaptım da, bunu yaptım da» şek
linde Sayın Sırrı Atalay'ın ifadesiyle «Ucuz edebi
yat» ile birtakım hakikatleri Milletin gözünden, Yü
ce Parlamentonun gözünden saklayabileceğinizi zan
nedeceksiniz. Bu akla şaşmak gerekir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri Mum-

cuoğîu, buyurunuz. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Evvelâ yürütme organındaki görevimin sona er
mek üzere olduğu bu günlerde müntesibi olmakla 
şeref duyduğum hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları
nı ilgilendiren önemli bir tasarının müzakeresinde 
Adalet Bakanı olarak bulunmaktan mutlu olduğumu 

arz edeyim. Yüce Heyetinize şükranîanmı da ifade 
etmeliyim; öncelik ve ivedilik kararı aldınız. 

Tasarı hakkında Yüce Heyetinize kısaba maruzat
ta bulunmak isterim : 

Eğer, güvenoyu almış bir Hükümet olsaydık, Ba
kanlar Kurulunda arkadaşlarıma, bu Anayasanın 
metnine ve ruhuna uygun bir hâkimler ve Cumhuri
yet savcıları kanununu getirmeyi teklif ederdim. Bu 
mümkün olmadı. Bir manada imkânsızlık, teknik za
ruretlerden de doğdu. Biz, ancak selef Hükümet za
manında Yüce Parlamentoya takdim edilen tasarının 
devamı müzakeresini arz ettik. Bu tasarıda elbette 
eleştirilmeye değer bazı noksanlar da mevcuttur. An
cak, tevlid edileceği yararlar büyüktür; grup sözcü
leri arkadaşlarım tarafından ifade edildi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarı, evvelâ Devlet Memurları Yasasıyîe Hâ

kimler Kanunu arasındaki bir çelişkiyi kaldırmak
tadır. Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi hâkim 
adaylarına 11 nci dereceden tâyin imkânını verir. 
Halbuki, Devlet Memurları Kanunu bunu 9 ncu de
receye çıkarmıştır. Tasarı bu intibakı sağlıyor. 

Tasarının getirdiği ikinci yenilik; hâkim adaylığı 
için asker olma şartını kaldırıyor. Bu kaynakta önem
li sakınca yaratıyordu. Fakülte mezunları uzun yıl
lar asker olmak için bekliyorlar. Ondan sonra girdik
leri imtihanda başarı kaydetmiyorlardı. Bunu kal
dırdık. 

Tasarı, staj süresini icabında tenkis için Adalet 
Bakanına yetki veriyor. 

Tasarı, arkadaşlarımın da üzerinde durdukları 
gibi, 1972 yılı Haziranından itibaren ödenekten yok
sun kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ödenek 
verilmesini imkân altına alıyor. 

Tasarı, gerçekten gecikti. Hâkimlere ödenek ve
rilmesini zorunlu kılan sebeplerini Yüce Kurulunuz
da her sayın üye bildiği için bunu tekrar etmeyece
ğim. Tasarının gerçekten biran önce kanunlaşmasının 
zorunlu olduğunu da arz etmeyeceğim. Yalnız, bir 
noktaya daha değinmeyi zorunlu görüyorum. 

17 Kasımda kurulan Hükümet, daha güvenoyu
na başvurmadan Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu 
maddesine göre ilk defa ele alınarak müzakeresi sağ
lanılması istenilen tasarıların başında yer aldı; fakat 
çeşitli nedenlerle 4 Şubat 1975 tarihine kadar Millet 
Meclisinde sevk edildiği Bütçe ve Plan Komisyonun
da müzakeresine başlandı. O gün, ben 38,5 derece 
hararetle tasarıyı takip ettim. Bundan sonra, 11 Şu
batta keza 14 Şubatta Cumhuriyet Senatosuna geldi, 
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orada da yine hasta olarak takip ettim. Tasarı, 20 
Şubatta Cumhuriyet Senatosu Yüce Genel Kuruluna 
geldi. 

11 sayılı Kararname, Anayasanın 64 ncü maddesi 
gereğince ele alındı. Burada elbette iki büyük parti 
bu kararname üzerinde tartışmaya başladı: Benim 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından istenilen 8 yok
lamada da dışarı çıktığım iddiası çok yanlıştır. Üç 
defa yoklamada bulunmadım. Bu üç defa yoklama
da bulunmayışım, 11 sayılı Kararnamede Sayın Ucu-
zal sizinle hemfikir olmadığımdan dolayıdır, bir... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de onu tes
pit etmek istiyoruz. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Evet efendim, evet efendim... 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap edin Saym Ba
kan, lütfen. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, teessüf ederim dediler de 
ona cevap vermek ihtiyacını duydum. 

BAŞKAN — Evet, efendim, Genel Kurula ifade 
buyurunuz lütfen efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yoklama defte
ri Başkanlık Divanındadır. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuza!, lütfen Saym 
Ucuzal. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım; 

ikincisi, benim Senatoda yoklama istendiği za
man yapılan yoklama sonuçlarına göre bulunmam
la, bulunmamam neticeyi etkilemedi. Birisinde 96 
üye mevcudu tespit edildi, birisinde 87, birisinde de 
95 tespit edildi. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Olur mu 
böyle şey? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Bu itibarla, benim «Hâkimler Kanu
nunu geciktirmeye vesile olacak hareketlere iştira
kim ve meslek camiasına bir anlamda bu suretle iha
net ettiğim» iddiası teessüf değil, sizin bu beyanmız 
karşısında tebessümle karşılanır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zabıtlar da or
tada, yoklama cetvelleri de ortada. 

BAŞKAN — Saym Ucuzal lütfen efendim. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Bunu sureti kafiyede reddederim. Bu 
mantıkla zatıâlinizin, benim bu tasarının çıkarılma
sı uğrunda sebkettiğim gayretler karşısındaki tebri
kiniz de değer ifade etmez. 
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j Muhterem arkadaşlarım; 
Tasarının biran önce kanunlaşması için tekrar 

i ikinci defa kürsüye gelmemi zorunlu kılacak sebebin 
tahaddüs etmemesi için maruzatımı burada kesiyor, 
saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 442 sıra sayılı Kanun tasarısının tü
mü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiş
tir. Şimdi kişisel konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
En çok dikkat nazarımı celp eden ve Yüce Sena

tonun da gözünden kaçmayan bir hususu dile getir
me istiyorum. Ondan sonra konuya geçeceğim. 

11 sayılı Kararnamenin Hâkimler Kanununu en
gellemesi ikide bir koz olarak kullanıldı; gerek Heye
ti Umumiyede, gerek kuliste, gerek şurada, gerek 
burada. Şimdi bundaki sebep, yani art düşünce şu
dur. «Sayın hâkimlerimiz görün, Halk Partililer sizin 
kanunuzu engelliyor» gibi bir yanlış mananın doğ
ması ihtimali gözden kaçmamaktadır. 

Yalnız Yüce Senatoya şunu arz etmek isterim ki, 
Yüce Parlamento ile eşdeğer, ne madun ne mafevk, 
yekdiğerlerinden ayrı görevleri tamamıyle müstakil; 
fakat Devlet bünyesi içerisinde ayrı ayrı organlar ola
rak, kaza organının mensubu yüce hâkimler ve sav
cılarımızın; değil bu maaşla, en az maaş alsalar da
hi şu veya bu siyasî kadro lehine veyahut da aley
hine düşünmedikleri tarih boyunca saptanmıştır. 

Bu itibarla bir iktidar, Türk hâkimine istediğiniz 
kadar maddî olanak sağlasa dahi eğer o iktidar Cum
huriyete ters düşmüşse, fanatizmin girdabına düş
müşse; yani fanatizmin dehlizlerine müstagrak olmuş
sa ve istediği kadar maddî olanakları yüce hâkimlere 
sağlasın; yüce hâkimler kararlan ile onları gene eli
nin tersi ile iter. 

Cumhuriyet Halk Partisi zamanlarında, takdir 
buyurursunuz, hâkimlerimiz çok maddî sıkıntı çek
mişlerdir. Fakat, Cumhuriyet Halk Partisinin Anaya
sa çizgisinden çıkmaması, tamamıyle Anayasa doğrul
tusunda, Atatürk çizgisinde ve Atatürk'ün işaret et-

ı tiği parmak yönünde ve ileride, Atatürk'ün gerisinde 
kalmamak, Atatürk'ün gösterdiği ileri merhaleye git
mek isteyenlere hiç bir zaman kınamamıştır. 

Hattâ şunu hatırlatmak isterim, merhum Mende
res zamanında hâkimlere en büyük maddî olanak 
sağlanmıştır. Demokrat Parti zamanında. Sayın Fethi 
Çelikbaş da bunu iyi hatırlatırlar. Demokrat Parti 

j Türk hâkiminin kararı ile kapatılmıştır. Demekki mad-

293 — 



C. Senatosu B : 43 20 . 3 . 1975 Ö : 1 

dî olanaklarla Türk hâkimine yapılan riya, hulûs hiç 
bir hüküm ifade etmez, Türk Parlamenterlerine yapı
lacağı gibi. Bunu gözden uzak tutmamak gerekir. 

Türk hâkimi acından da ölse, Anayasa çizgisin
den çıkmaz. Bir defa bunu kenara itelim, bu biraz 
çocuksu, bir dedikodu bünyesinden ileri gitmiyor. 
Bunu, Yüce Senatoya yakıştıramıyorum. «Yok Hâ
kimler Kanunu engellendi de, engellenmedi de.» Ma
dem ki, öyle idi; sunî böbrek nakli gibi iki hasta ara
sında bir hastadan diğer bir hastaya uzuv nakli yapı
lamaz. Çünkü, 11 sayılı Kararname burada, 12 sayılı 
Kararname orada: 12 sayılı Kararname biraz malul, bu 
d malul, ondaki bir madde buraya naklediliyor. Yani 
bir ölüm üzerine bir hastanın böbreğini diğer bir 
hastaya nakletmek gibi. Bari sağlam birinden nakle
din. Bu kadar tutarsız, bu kadar yersiz, bu kadar 
Anayasaya ters düşen, disiplini, içtüzüğü hiçe sayan 
bir davranışı devamlı surette engelleme mevzu kabul 
etmiyoruz da, ille niçin; bunu bir an evvel bu vazifeyi 
suiistimal edelim de ondan sonra Hâkimler Kanunu 
çıksın. Hâkimlere verilecek ödenek için bile bile, göz 
göre göre vazifemizi suiistimal edelim, gibi garip, ma
nasız, mantıksız; değil dağdaki Türk Ulusunun şeref
li bir çobanının dahi mantığına uymayan tutarsız 
bu görüşlere artık son verelim. Bu Yüce Senato da, 
yüce mahkemelerimiz kadar saygıdeğerdir, eşdeğerdir. 
Bu itibarla buna. gölge düşürmeyelim lütfen, bunu 
bilhassa belirtmek istedim. 

Sayın senatörler, Sayın Başkan; 
Bu Kanunun görüşülmesi, eğer tek Meclis siste

mi olsa idi, ben şu şekilde bir değiştirge önergesi ve
recektim, ki böyle bir önerge verildi. Fakat, gerek 
Kanunun teknik yapısı, mahiyeti ve gerekse prose
dür bakımından, işin uzaması bakımından sadece te
mennide bulunacağım. Sayın Bakanımızın bunu 12 
Sayılı Kararname görüşülürken gözönünde bulundur
masını ve Saym Adalet Partililerin, Sayın Cumhuriyet 
Halk Partili ve diğer partili parlamenterlerin de dik
kat nazarlarına arz ederim. 

Adalet başkâtipleri, zabıt kâtipleri, icra memur
ları, icra memur muavinleri, mübaşirler, gardiyanlar 
ve daimî seçmen kütükleri memurlarının maaşlarına 
bir zam yapılması için bir değiştirge önergesi Mecliste 
verilmiş ve reddedilmiştir. 

Bu itibarla şu sırada 12 Sayılı Kararname görüşül
mektedir, bu konunun gözönünde bulundurulması ge
rekir. Zaten Devlet Personel Kanunu ile ilgili bir ko
nudur. Hâkimler Kanunu ile ilgili değildir. Bunun 
üzerinde hassasiyetle durulmasını ve bu mağdur olan 

bu personelin, bir an evvel durumlarının cazip hale 
getirilmesini, maddî olanaklarının sağlanmasını has-
seten istirham ederim. 

Çünkü, hâkimler düzeni ayrı bir düzendir, idarî 
düzen ayrı bir düzendir. Hâkim acından da ölse Ana
yasaya ters düşmez. Ama, idarî düzenin bambaşka 
bir yapısı vardır. Maddî olanaklar, biraz dürüst kal
masının bir unsuru sayılmaktadır. Bunu bilhassa istir
ham ederim. 

Bu perişan halleri ile bu idare memurlarının Ada
let mekanizması içerisindeki, bizatihi maddî manada 
idarî görev yapan bu memurların durumunun gözö
nünde bulundurulmasını hasseten istirham ederim ve 
yarın için hâkimler çalıştırdıkları, istihdam ettikleri 
zabıt kâtipleri ile karşı karşıya geldikleri zaman ken
dileri de aynı vicdan azabını duyacaklardır ve yıllar 
boyu duymaktadırlar. 

Sayın senatörler; 
Biraz evvel de bir nebze temas ettim; Adaletin 

bir objektif denetimi vardır. Bu objektif denetim çok 
önemlidir; yani içinde bulunduğu ortamı ve şartlan 
gözönünde bulundurarak hâkimlerimizi yüceltiyorum. 
Yoksa, Türk Devletinin, Türk Ulusunun her ferdi ay
nı derecede namusludur : Hademesinden Reisicumhu
runa kadar, çiftçisinden toprak sahibine kadar, zengi
ninden fakirine kadar, bir harp halinde görmekteyiz. 
Veyahut da şu veya bu sebeple. Yalnız hâkimlerimi
zin her devrede Anayasa çizgisinden dışarı çıkmama
larının bir nedeni vardır : Aynı liseden mezun ol
maktadır bu değerli Adalet mensupları, mülkiyeliler 
de aynı liseden mezun olmaktadır, aynı kadrodan gel
mektedir, aynı bünyenin çocuklarıdır. Neden bunlar, 
diğerleri ekseriyet itibariyle ters düşmekte, bu kadro 
ters düşmemektedir? Bunun tek sebebi vardır. Dosya 
herkese açıktır. Avukata, müdahile, müdafiye. Oto-
kontrol vardır, itirazın kanunî yollan vardır ve bir 
kişi hâkim olmadan evvel kusurlu bir kişi de olsa, 
o kusurlu kişi hâkimlik kadrosuna girdiği takdirde 
düzelir, dürüst olmak mecburiyetindedir. Ama, dü
rüst bir insan bugünkü berbat düzende yönetim dü
zeninde dürüst olmak istese bile, dürüstlüğünü mu
hafaza edemez, çok zordur. Ne mutlu o kimseye ki, 
idarî düzende dürüstlüğünü muhafaza eder. Adalet 
düzeninde dürüstlüğü muhafaza etmek normal bir 
vazifedir, normal bir ahvaldir; ama, idarî düzende 
dürüstlüğü muhafaza etmek zordur. Çünkü, idarî dü
zenin keşmekeşliği hepinizin malumudur. 

Bu itibarla, hâkimlerimize bu kadar yaptığım 
saygı, içinde bulunduğu görevin icabıdır. O hâkim 
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yarın avukat olursa, vali olursa aynı derece hassasiye
ti muhafaza eder mi, etmez mi, o ayrı bir konu. 

Mesleğin önem ve hassasiyeti gözönünde bulundu
rulursa bir hâkimin, bir savcının taşrada en basit bir 
pazarlık mevzuu, dedikodu olmaktadır. Ama, bir 
avukat, bir doktor, başka bir kamu görevlisi herkesle 
temas edebilir. Kumarhanesine gitse dedikodu olmaz; 
ama hâkimin en ufak bir kusuru göze batar. Çünkü 
ben hatırlarım; savcı olduğum için neredeyse tuva
lete gittiğim zaman ajan beklerdim; acaba Feyyat ne 
yapıyor?. Kusur aranırdı; ama bir şey yapamazlar
dı. Yani, hattızatında bir yönetici olsaydım belki çok 
ezilmiş olabilirdik. Yani, hâkimin, savcının çok dürüst 
olmak mecburiyeti, hassas olmak mecburiyeti, herkes 
için normal olan bazı davranışlar hâkimlerimiz için 
anormal olacağı kamuoyunda yerleşmiştir. 

İşte, hâkimlerimizin içinde bulunduğu bu müşkül 
durumda bunların haysiyetine, vakar ve yüceliğ'ine ya
raşır biçimde maddî olanakların sağlanması gerekli
dir ve bu zorunluğa inanıyoruz. Bu itibarla, bu kanu
nun bir an evvel çıkmasında fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Adaletin içinde bulunduğu şansızlığı takdir eder
siniz. Atatürk zamanında kurulan bazı istisnaî mahke
meler, bilâhare 27 Mayıs zamanında kurulan istisnaî 
mahkemeler ve bugün günümüzde kurulan güvenlik 
mahkemeleri, dikkat ederseniz politikacıların ve Tür
kiye'de bazı grupların günahlarının görüntüsünün ke
fareti adalete yüklettirilmektedir, adalet bu kadar 
ağır bir görev altındadır. 

Türk tarihinde, hele ara rejimlerinden önce top
lum polisinin, idarecilerin, valilerimizin görev yapa
maması, görevini ihmâl etmesi, bazı noktalarda suiis
timal etmesi, bazı çirkin politikacıların, «efendim, biz 
gönderiyoruz hâkime salıveriyor», gibi denî, şeni, en 
âdi ithamlarını bünyenizde müşahade etmişsinizdir. 
Aynı hâkim Atatürk devrinde de hâkimdir, her de
virde de. Ama bir hâkim, çirkin bir politikacının; «bu 
komünist ithamıdır, bu gericidir», diye gelişigüzel 
ucuz atmasyonlarla insan tevkif edemez ve ettiremez. 

Bu itibarla, hâkimlerimizin içinde bulunduğu zor
luğu, dedikodulara hedef bulunması ve adalet meka
nizmasının tekniğine vakıf olamayan geniş halk kit
lelerine ne biçim çirkin ithamların yapıldığı gözden 
kaçmamıştır ve bu tarih boyunca böyle gelmiştir ve 
yüce hâkimlerimiz bunu daima sineye çekmiştir. 

Başol'un, «Sizi gönderen kuvvet böyle istiyor» 
demes'i çok tenkit konusu olmuştur; fakat gönderen 
kuvvet kumandanlara hulûs çakanlar Başol'u tahkir 
etmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 

Türk hâkiminin en kusurlusu dahi kusursuzdur. Hat
tızatında idarecilere, kuvvetlilere hulûs çakıp - af bu
yurun - onun burada dalkavukluğunu yapıp hâkimi 
hedef alanlar, değil politikada, Türkiye'nin en âdi ye
rinde dahi yeri olmadşğını bu Türk Ulusunun kürsü
sünde beyan etmek isterim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâ
kası var bunların. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen konu içinde... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, ger

çeği konuşuyorum. Bir hâkimden bahsettim; bir ki
şinin şahsında Türk hâkimleri... 

BAŞKAN — Müsaade ediniz... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, pole

miklerin ayağını kıracağız bu Senatoda. Beş sene öm
rüm vardı, Adalet Bakanlığının bazı yetkilerini kır
dım, bunu da burada kıracağım. Bu elzemdir, bura
ya bunun için geldim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz Başkanlığın rica
larını, istirhamlarını, ikazlarını lütföder gözönünde 
tutarsanız müzakereleri daha salim bir şekilde sonuç
landırırız. Rica ediyorum sizden efendim. 

Buyurun. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür ede

rini. Çünkü genel konu. Daima Türkiye'de belki de
dikoduya mevzu, belki şa'ibeli, belki de şu veyahutta 
bu şekilde sağda, solda hâkimler hakkında bir isnat, 
bir dedikodu çıkmışsa; emin olunuz ki, ben 100 hâ
kimle beraber icraı adalette belki lâyık olmayarak 
görev yaptımsa, 100 hâkimden iki tanesinin şaibeli ol
duğunu ancak duyabildim ve bir tanesinin ihracı da 
naçiz şahsımın ihbarı sonucu olmuştur. 

Türk Parlamentosunda yüzlerce avukatlar görev 
yapmıştır; icra memurlarına, şuraya, buraya giderler, 
her türlü hadiseleri görürler, hayatı boyunca görevini 
savsaklayan şu memur hakkında, şu hâkim hakkında, 
şu savcı hakkında ne ufak bir ihbarı yapmak; ama 
kocakarı gibi kulislerde, sağda, solda, mitfing mey
danlarında Türk adaletine gölge düşürür. Ben, şaibe
sini duyduğum hâkimi resmen ihbar ettim ve tevs'ik 
ettim ve ihraç ettirdim. Bunu yapabilirseniz ne mut
lu. Bir avukata düşen görev budur. Aksi halde, be
nim işim düşüyor, hâkimlerin, zabıt kâtiplerinin ya
nında prestişim bozulmasın diye hem adliye müfet
tişlerine delil vermeyecek, beyanda bulunmayacak, 
Adalet Bakanlığına bilgi vermeyecek, Yüksek Hâkim
ler Kumluna bu konuda gayret göstermeyecek, ondan 
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sonra dedikodusunu yapacak... Bunu, Türkjye'dıe ba
roların ihmali olduğunu saym hocam Faruk Erem'e 
de bilhassa arz etrrfiştim. 

Saym senatörler; 
Fikir suçlan konusunda, ben fikrin aşırılığına, dü

şüncenin aşırılığına inanmıyorum. Aşırı olan eylem
dir, fiildir. En basit; ister Atatürk adına, ister pey
gamber adına, ister komünizm adına, ister şu veya bu 
ad için olsun silâhlı eylem, Hükümete kastetmenin, 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesine düşüyor. E.,. 
birisi.... 

BAŞKAN — Saym Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Beyefendi, 

Türkiye adaletinin... 
BAŞKAN — Saym Feyyat, müsaade buyurur mu

sunuz?... 
İçtüzüğü uygulama görevi bendenizin. Rica ede

yim sizden; ifade buyurduğunuz konuların asıl konuy
la irtibatı, ilgisi yoktur. Eğer bunlara müsait telâkki 
edersek söylenmeyecek hiç bir konu ve mevzu bura
da kalmaz, işi sonuçlandıranlayız, maksada ulaşa-
mayız. Rica ediyorum efendim sizden, lütfen konu 
içine avdet buyurun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben Türk hâkimlerine dolaylı, yandan veyahutta 
dolaylı olarak yapılan şaibe ve gölge düşürmek iste
yenlere bu kanun sebebiyle bazı tarihî misâllerle ce
vap veriyorum. Konunun içerisindeyim; ne kenarında, 
ne şunda, konunun içerisindeyim... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Konuyla 
bunların ne alâkası var Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, ben
deniz ikaz ediyorum efendim, müdahale ediyorum 
efendim. Saym Ege, rica ederim; elimde herhangi bir 
araç yok ki efendim, ikaz etmekten başka. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Konunun içe
risindeyim; siz anlamazsınız, anlayamazsınız, eremez
siniz. Bak bir türkü var, «Eremezsin, edemezsin, yapa
mazsın» o ortamda duyamazsın... Bunu mantık ilâcı 
olarak tavs'iye ederim... 

BAŞKAN — Saym Feyyat, rica ediyorum sizden. 
Şimdi, Türk hâkiminin şerefi her türlü şaibenin, her 
türlü gölgenin üstündedir ve buraya çıkan her parti
den, her gruptan bütün üyeler bu yargı üzerinde... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben de aynı 
o düşüncedeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.... Kema
li hürmete birleşmişlerdir ve bunu ifade etmişlerdir. 
Tek ses halinde hiç değilse... 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Maddî yön* 
de birleşmişlerdir. Ben, manevî yönde de birleşme
nin özlemi içerisindeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Sayın 
Feyyat, hiçbir hatip bu parayı vermek suretiyle hâ-
kimlerimizi... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, ben 
böyle bir şey konuşmadımki... 

BAŞKAN — ... herhangi bir siyasî akıma âlet et
mek gibi bir amacı ifade etmemişlerdir. Rica ediyo
rum efendim, kimse bunu ifade etmedi ki, siz bunla
ra cevap veriyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saym Baş
kanım, ben politika meydanlarında konuşanların... 

BAŞKAN — Burası politika meydanı değil ki 
efendim, burası Senato kürsüsü, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır beye
fendi, Yüce Senatodan yarın politika meydanlarına 
gittiği zaman politikacıların bu hatayı yapmamala
rı, Türk ulusunu da anarşizme itmemelerini, anar
şizmin temel meselesi; orduya, hâkime, bürokrasiye 
ve mevcut Anayasa düzenine... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, şimdi sizin açmış 
olduğunuz çığırı, eğer Yüce Senatoda devam ettir
mek yolunu tutarsak, bu kanunu intaç etmek imkâ
nını bulamayız. Şimdi bunu çerçeveleyemezsek, ko
nunun özünü ortaya koyup etrafında buîuşamazsak... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Anladım Sa
yın Başkanım, işte fikir suçlariyle ilgili de... 

BAŞKAN — . . .İlânahiye bunu genişletirsek 
konuyu neticelendiremeyiz. 

Buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben planlı ko
nuşuyorum Sayın Başkanım. 

Fikir suçlan ikidebir, az mı duyduk bu memle
kette?. Resmî ağızlardan, liderlerin ağzından «Ko
münistler serbest bırakıldı, ondan sonra büyük anar
şist olaylar oldu» diye hâkimlerimizi töhmet altın
da bırakan, Af buyurun, hırsızlığını bizzat Nedim 
Demirel'le beraber verdiğim ihbarla tescil ettiğim 
bir MİT ajanının sözleri, beyanları üzerine Türk 
hâkimlerine parti yöneticileri tarafından yapılan ha
karetler hafızalardan çıkmamıştır. Merhum Men
deres'i dediği gibi, «Hafıza-'i beşer nisyania malul
dür.»... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat sizi sadede davet edi
yorum efendim, bu birinci ikâzınıdır, İkinci ikâzım
da gereğini yaparım. 

Buyurun efendim. 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Fikir suçla
rında... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, ne alâkası var bunların, hasta ise hastaneye git
sin efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ne susturacak-
mış?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, istir
ham ederim. Buyurun siz. Saded içine avdet buyur-
muyorsunuz ki, elbette karşıdan tepki geliyor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Fikir suçla
rında aşırılığa inanmıyoruz; ama inananlar da ola
bilir. Ona da saygı duyarım. Aşırılık eylemdedir. Bu 
itibarla Güvenlik Mahkemeleri çok dedikodu mev
zuu oldu, hatta bizim kanattan da oldu. Ben ken
dim dahi yüce Sayın Bakanımızın huzurunda ten
kit ettim. Fakat bu vesile ile şunu da tekrar etmek 
isterim: Güvenlik Mahkemelerine tayin edilen hâkim
ler ve bütün Türk hâkimleri üzerinde hiçbir parti
nin ve hiçbir politik rejimin etkisi olmamıştır. Yani 
gerek Güvenlik Mahkemelerindeki hâkimlerimizin, 
gerekse normal mahkeme ve Yargıtaydaki hâkimle
rimizin aynı derecede art düşünceden âri kanunla
rın uygulayıcısı olduğunu defalarca beyan etmiş
tim; fakat bu Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun Bakan
lıkta bulunması.. 

Peki, başka bir kuvvet, meseiâ bir cephe işbaşına 
geldi. «Cephe» kelimesinde biliyorsunuz ganimet 
gibi, tahkim gibi bir cebir unsuru vardır, cebir! Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri... 

Şimdi bu Cephe iktidara geldi. Bakanlar Kuru
lu olarak ne yapar? Amacına göre hâkim tayin eder 
ve bu sayın hâkimlerimizden bizi mahrum edebi
lir. 

Bu itibarla Güvenlik Mahkemelerinin Anayasaya 
ters düştüğünün, bu sebeple, tekrarında da fayda 
buluyorum. Çünkü bize göre sopada, silâhta, sokak
ta. anarşi olur; fikrinde, düşüncede anarşi olmaz. 
Bu insanlığın aslî unsurudur. Şahsî kanaatime göre 
bunun dışında insanlık, kişilik zedelenir. 

Fikrin aşırılığı suç olarak telâkki edildiği zaman
larda, ki Ceza Kanunumuzun bazı uygulamaları ve 
tatbikatı da bu merkezdedir. Sayın Adalet Baka
nımızdan bilhassa istirham ediyorum; dikkat bu
yurun, şehir merkezleri hariç Türk köylerinde bü
yücü imiş, gerici imiş veyahut da bir talebe tara
fından komünizm propagandası yapılıyormuş. Bu
nun delili kimdir biliyor musunuz? Delili köyde ne 
komünizmi, ne gericiliği ve ne de 163 ncü madde-
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yi bilmeyen «Sol» kelimesinden, «Sosyal demokrat» 
kelimesinden dahi komünizmi anlayacak şekilde 
şartlanmış, saf ve temiz vatandaşlarımızın şahade
tidir. Bu durum bir insanın günlerce içeride kalma
sına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla bundan çı
kan sonuç şudur:. 

Türkiye'de şehirlerde fikir suçları tam mânâsı ', 
ile uygulanmaktadır. Bilirkişileri ile ilim adamları 
ile müesseseleri ile toplum polisi ile... Köylerimizde ; 
bu yoktur. Köylerimizde bir tek aydın vardır, o da 
öğretmendir. Onu da vatan haini olarak ilân eden ' 
vatan hainlerinden Tanrı Türk halkını, Türk Milleti
ni ve Türk Ulusunu korusun. Tek aydın öğretmen
dir. Bu itibarla.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat size ikinci ikâzımı ya
pıyorum ve İçtüzüğü uygulayacağım. Ben bir sayın 
hatibin sözünü kesmeyi ağır bir muamele olarak 
telâkki ettiğim için, şimdiye kadar sizi istirhamla ri
ca ile ve sayın üyelerin tepkisine rağmen sadede 
davet ettim. Lütfetmediniz, avdet buyurmadınız. Si
ze ikinci ikâzımı yapıyorum. Şimdi buyurunuz efen
dim, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Mevzu dışı
na çıkmıyoruz. Sayın Başkan, ben çıkmıyorum diyo
rum, siz «Çıkıyorsun» diyorsunuz. Anlamıyorum ki.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, İçtüzüğü ben uy
guluyorum, görev benim efendim. Sayın hatip, kendi 
takdirini kendi yapamaz. Buyurun efendim, rica edi
yorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, siz İçtüzüğü kerrat cetveli gibi öğrenmişsi
niz... 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun lütfen, ben 
ikinci ikâzımı da yapmış bulunuyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben de huku
kun muhtevasını okudum Sayın Başkan. Siz adalet 
yapısında, ben Anayasada değişiklik yapmışım. Bu 
konuda herhalde sizden yetenekli olduğumu da 
iddia etmiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler.) İd
dia etmiyorum dedim, Allah Allah.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Sayın Feyyat'ın ikinci ikâzıma rağmen konuya 

avdet etmemesi karşısında... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Siz kesiyor

sunuz. 
BAŞKAN — .. Kendisinin bu Birleşim için ko

nuşmadan menedilmesini oylarınıza sunuyorum., 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan, savun. 

masını yapsın. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, bunun savunması 
yoktur, müzakeresiz. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Feyyat, konuşamayacaksınız efen

dim. 
Sayın Halil Balkıs, buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, zaman tahdidi için verilmiş önerge
miz vardı.. 

BAŞKAN — Efendim, gerçi böyle bir önerge gel
miştir; ama söz alanlar gayet mahduttur. Eğer lü
tuf buyurursanız arkadaşlarımız konuşsunlar. Eğer 
bunu gerektiren bir hal olursa, ayrıca rica edelim. 

Buyurun Sayın Balkıs. 
İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Çok kısa 

maruzatta bulunacağım Sayın Başkanım. 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun üze

rinde bir şey arz etmeyeceğim. Ancak Sayın Feyyat 
arkadaşımızın biraz evvelki konuşmasında bizi bir 
nevi hâkimlere hulûs etmek yahut onlara dalkavuk
luk etmek gibi göstermesi bizim için bahis konusu 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs, siz lütfen fikirlerini
zi ifade buyurunuz. Üye üyeye cevap vermesin. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Devamla) — Peki 
efendim. 

Temenni mahiyetinde maruzatımı arz edeceğim. 
Sayın Bakanıma da Komisyonda arz etmiştim; 

bu kanunun bu şartlar altında çıkmaması, gerekli ta
dilâtın yapılarak Hâkimler Kanunu ile beraber mü
zakere edilmesi icabederdi. Aynı zamanda zabıt kâ
tibi, başkâtip, icra memuru, gardiyan ve mübaşirler 
gibi adalet cihazını teşkil eden diğer organların du
rumunun da bu şekilde nazara alınması lâzım ge
lirdi. Fakat, şu anda sıkışık bulunan Adalet Bakan
lığı ve Yüksek Hâkimler Kurulunun durumu karşı
sında, bu kanunun biran evvel çıkması mecburiye
ti vardır. Onun için bendeniz de bu kanunun bu 
şekilde çıkması kanısındayım. 

Temennimiz şudur ki, bu kanunun çıkmasını ta
kiben hemen Hâkimler Kanununun tamamının da 
getirilmesi gereklidir. Eğer 12 Sayılı Kararname ile 
tadil imkânı varsa, o suretle değilse, adalet cihazını 
teşkil eden ve hâkim kadar ehemmiyetli bulunan 
ve adaletin tecellisinde büyük hizmetleri olan zabıt 
kâtibi, başkâtip ve kâtiplerin durumunu da gözönü-
ne almak ve onların da malî imkânlarını sağlamak 
zorundayız. 

20 . 3 , 1975 O : 1 

Şimdi, bu kanunla kabul edilecek olan c/c 50 taz
minatlardan sonra bu zabıt kâtibi, başkâtip, kâtip
ler ve icra memurları arasında hakikaten birtakım 
sürtüşmeler de bahis konusu olabilir. Bu hususu da 
belirtmekte fayda vardır. 

İkinci husus konut meselesidir. 
Hakikaten bilhassa geri kalmış bölgelerde hâkim

lerin konut meselesi çok ciddî bir mesele halindedir. 
Bugün kaza merkezlerinde hâkimler oturacak ev bu
lamamakta; muhtarın, belediye reisinin evinde ya da ; 
şurada burada aylarca perişan olmaktadırlar. Onun 
için konut meselesini halletmek zorundayız. 

Daha evvel memur konutu diye konutlar yapıl
mıştır: fakat bu sonraları durduruldu ve birtakım 
sosyal evler yapılması teşebbüsüne geçildi, o da dur
duruldu. Bugün için Adalet Bakanlığının bu husus
ta İmar ve İskân Bakanlığı ile koordine çalışmak 
suretiyle bu konut meselesini; hem de kısa bir za
manda halletmek imkânı vardır. Hiç olmazsa hâkim 
gittiği zaman bir ev bulması imkânı olmayan geri 
kalmış bölgelerden başlamak suretiyle daha yuka
rıya doğru konut temini imkânının sağlanması lâzım 
gelir. 

Diğer bir konu da keşif ücretleridir. Bugün hâlâ 
bir hâkimin günde 10 lira gibi düşük bir rakamla 
keşfe gitme zorunda kalmasının da adalet cihazının 
süratle tecellisine mâni bir hal olduğu da muhak
kaktır. 

Yine adliye binaları da yürekler acısıdır. Birçok 
yerlerde adliye binaları yoktur. Hattabazı kaza ve vi
lâyetlerde Hükümet konaklarına sığınmış ve müte
madiyen idare ile mahkeme arasında ihtilâf mucibi 
olan hâdiselerin meydana gelmesi de bahis konusu. 
Çünkü, bir oda lâzım olsa. kaymakamdan istese, ver
mez. Vilâyetten istese, vermez. Binaenaleyh, o hü
kümet konaklarında sığıntı halinde çalışan adliye 
teşkilâtımızın bu sıkıntıdan kurtarılması için müs
takil adliye binalarının yaptırılması zaruridir. Bu 
cihetlerin gözönüne alınmasını bendeniz temenni 
mahiyetinde arz ediyorum; fakat temenni mahiye
tinde olmakla beraber çok âcil tedbir almak zaru
reti de muhakkaktır. 

Ben, hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder ve tek
rar ilgililerden, bu arz ettiğim hususları derhal Mec
lislere getirmeleri için istirhamda bulunur, hürmet
lerimi sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir önerge var. takdim ediyorum 
efendim:. 

298 — 
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Sayın Başkanlığa 
442 sayılı Hâkimler Kanunu tasarısı üzerinde, 

şahısları adına yapılacak konuşmalarm 15'şer dakika 
ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Gaziantep 

Cahit Ortaç İbrahim Tevfik Kutlar 
Denizli 

Kemal Turgut 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge, kabul edil
miştir; konuşacak sayın hatipler onbeşer dakika ko
nuşacaklardır. 

Söz sırası Sayın Atalay'ın. Buyurunuz Sayın Ata-
lay. 

SJRR1 ATALAY (Kars) — Onbeş dakika ile sınır
lamayı teklif eden arkadaşıma teşekkür ederim: özel
likle tam benim konuşacağım sırada verdiği için. 

BAŞKAN — Tavzih edeyim Sayın Atalay; tav
zih edeyim, müsaade buyurursanız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, lüzum yok. 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, müsaade buyurur musunuz 
efendim, tavzih edeyim, bir hakikat nihan olma
sın. 

Sizin konuşmanızdan çok evvel geldi, ama gel
diği zaman üç arkadaşımız söz almıştı: fakat şim
di yedi arkadaşımız söz almış durumdadır. Başkan
lığa intikâl etmiş bir önergeyi muameleye koyma
mak gibi bir durum olmasın diye oyladım. 

Buyurunuz efendim, sizinle hiç alâkası yoktur. 
Tavzihen arz ediyorum. 

SiRRT ATALAY (Devamla) — Konuşmamın sü
resi şimdi başlamış olsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, efendim: buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 
Benden önce konuşan Sayın Balkıs, gerçekten 

teknik ve yasa ile ilgili görüşülmesi gereken konu 
üzerinde konuştu. Keşke, ilk konuşmayı yapan arka
daşımız bu dikkati göstermiş olsaydı, sanırım çok
tan bu yasa tasarısı görüşülmüş ve sonuca bağlan
mış olacaktı. 

Ben, evvelâ iki tespiti yapacağım. Biri, yasama 
organlarında komisyon başkanlarının görevlerini ye
rine getirmesi şeklidir. Komisyonlar her çeşit fikri 
taşıyan, çeşitli parti yelpazelerinden gelen üyeler
le kurulur. Anayasanın gereğidir bu. Komisyon baş
kanları her ne kadar komisyonu temsil eder ve yet-
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1 ki kendisine verilmiş ise de, bu gerçeği unutmama
ları gerekir. Komisyon başkanları parti sözcüleri de
ğildirler. Komisyon başkanları partilere doğrudan 
doğruya ithamlarda bulunamazlar, Özellikle Sayın 
Yiğit Köker, bu hususa çok dikkat etmesi lâzım. 
Komi .yen adına konuştukları sırada, komisyon adı
na yapılan bir konuşmayı yapma zorundadır. Ne 
üyelere, ne de siyasî partilere komisyonun görev yet
kisi dışında olan hususlara cevap verme yoluna 
gitmemeli ve kendisinin, Adalet Partisi sözcüsü de
ğil, Bütçe ve Plan Komisyonunun Başkanı ve sözcü
sü okluğunu hiç unutmamalıdır. 

Bir şeyi daha tespit etmek zorunluğu vardır: Ya
salar, ilgili komisyonlarda görüşülür. Bizim şu an
da karşımızda Bütçe ve Plan Komisyonunun Başka-

I m Sayın Yiğit Köker değil, Anayasa Adalet Komis
yonunun Başkanı Sayın Rendeci'nin ve o Komisyo
nun raporunun bulunması gerekirdi: gerçekten, ya
sa tasarı ve teklifleri ilgili komisyonlara havale edi
lir ise. 

Bununla demek istiyorum ki, bu tasarıyı Bütçe 
ve Plan Komisyonu görüşmeyecektir. Elbetteki, gö
rüşecektir: ama doğrudan doğruya yasanın bizati
hi karakteri icabı, ilk 2556 sayılı Yasa hangi komis
yonda görüşülmüş ise ve son sözü hangi komisyon 

j Yasama Organı üzerinde ifade etmişse, onun yap-
| ması gerekir. Bu, hep Adalet Komisyonu olmuştur; 

eskiden çıktığı için, Cumhuriyet Senatosunda olduğu 
j için Adalet ve Anayasa Komisyonları olmuştur, ama 

akçeli kısım da vardır; şüphesiz Bütçe - Plan Komis
yonu da bunu elbette görüşecek. Fakat Parlamento 

j huzurunda görüşülecek rapor ve sözcülük (Bundan 
sonra hiç olmazsa dikkat edilsin) Bütçe ve Plan Ko
misyonunun değil, Anayasa ve Adalet Komisyonu-

j na ait olsun. 

j Sevgili arkadaşlarım; 
Görüşmeleri belli bir seviyede tutma zorunda-

i vız: ama bazen öyle tahrik vesileleri meydana geli-
j yor ki, değinmeden geçmek, insanı bir türlü görevini 
j yenne getirmemiş bir duruma sokabilir. 

Ax!a!et Partisi adına ikinci kez konuşan Sayın 
Ucuzal, «Bütçe çıktığı zaman bütçe aleyhinde konuş
tunuz, bütçe aleyhinde oy verdiniz, ama 1 Mart tari-

| hinde gittiniz maaşınızı, yahut ödeneklerinizi aldı-
i nız.;> dediler. 
1 Bu, gerçekten garip bir söz, ama bu söz Saym 
S Ucuzal tarafından söylenümemiştir. Bu sözü, mirası-
jj n.ı bir türlü paylaşamadıkları, ama varisliğini şimdi 
İ Adalet Partisinin çoğunlukla aldığı Demokrat Par-
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tinin lideri Sayın Celâl Bayar, çok uzun yıllar önce, j 
mebus maaşları arttığı zaman da söylemişti; bu ifa- j 
deler yapılmıştı. Aleyhte konuşulmuştu, karşı fikir 
olarak söylenmişti; «Hem bunları söyleyeceksiniz, | 
ama sonradan da maaşlar cebe, evet.» denmişti. Bu
gün mirası bir türlü paylaşılamayan Demokrat Par
tinin eski Genel Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Ba
yar ve parti, o zaman; «Evet, hem kırmızı oy verece
ğiz, hem maaşlar cebe...» demişlerdir. 

Arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum; özellikle 
Adalet Partisinden. Sözcülarini seçerken dikkatli seç
sinler ve onlara zinhar, şöyle tahrik edici; hele geç
mişte hesap görülmesi gereken çok hususlar bulu
nan ve zimmet hanesinde bizim çok durmadığımız 
bir mazi içerisinden gelen politikacılar olarak, çok 
dikkatli konuşmaları lâzım. İşte, sonunda gelir, asıl 
bu sözlerin ne zaman, nereden ve ne şekilde söylen
diği ifade edilir. j 

Bir yasa çıkıyor, bir yasa ile haklar veriliyor. Bu 
yasaya göre artık, «Siz hangi vicdan rahatlığı ile gel
diniz, 1 Martta çeklerinizi aldınız.» demesini, bir in
safsızlık olarak nitelememek mümkün değildir. I 

Anayasanın 94 ncü maddesine Sayın Komisyon 
sözcüsü çok değindi. Cumhuriyet Halk Partili üye-
lar, bazı yasa tasarılarının görüşülmesi sırasında bu
na itiraz etmişlerdir; Komisyonun, Anayasanın 94 ncü j 
maddesine aykırı olduğunu söylemişlerdir; bazıla
rına değil. 

Bunu, Cumhuriyet Halk Partililer için bir nakısa- j 
dan öteye, bir kadir bilirlik, bir şeref vesilesi bil
meniz gerekir. Siz, siyasî maksatla amaçlı olarak 
MC'nin görüşleri içerisinde yasalar getirdiğiniz za
man, Cumhuriyet .Halk Partisi, sizin meşruiyetsizüğe 
uğramış işlemleriniz karşısında Anayasayı önünüze 
çıkarmakta ve onu hatırlatmaktadır; ama teknik ı 
konular geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi âli
cenaplık göstermektedir, anlayış göstermektedir, ol
gunluk göstermektedir. Öyle görüyoruz ki; karşı-
mızdakiler olgunluğu, âlicenaplığı, hatırşiııashğı ve J 
müsamahayı belli bir saygı duygusu veyahut dü
şünce prensibi içerisinde değerlendirmeye bile ta- j 
hammüllerî yoktur. Yahut, «Mütemadiyen tekrar t 
mı istiyorsunuz; her yasa geldiği zaman Cumhur;- j 
yet Senatosunun Bütçe Plan Komisyonundaki üye- ! 
leri j]Jâ meşruhat versinler, bunu söylesinler?,.» Ben i 
de 11 sayılı Yasa Gücündeki Kararname üzerinde I 
konuştuğum zaman, 94 ncü maddeye aykırıdır de- | 
medim hiçbir zaman. İfade edilmiştir; lüzum gör- i 
medim. İllâ, «İfade edilen bir şeyi niçin siz tek-

I rarlamadınız?» diye çıkıp söylemek gerçekten Par
lâmento hukukumuzda tebessümle karşılanacak bir 
davranıştır; fakat bu davranışı arkadaşımızın bu-

j rada gayet gururlanarak ve sözlerine jestleriyle de 
kuvvet katarak ifade etmesidir ki; bunu cevaplan
dırmak zorunda kaldım. 

Şimdi konuya gelelim:. 
2556 sayılı Yasada değişiklik istenmektedir. Üç 

madde adaylığa kabul, adaylık statüsü içerisindeki 
şartlara ve adayların, yahut yargıçların iyi yetişti
rilmesine ilişkin bulunmaktadır. İki madde de, biri 
yargı ödeneği ile, diğeri de doktora yapmış olma
nın statüsü ile ilgili olmak üzere beş madde; ikisi 
ek, üçü esas madde olmak üzere, 

Bu maddeler üzerinde belki teknik yönünden 
söylenecek hususlar bulunabilir. Bunları kırmızı oy 
vermek için değil, müspet oy kullanacağım, grupu-

s muz zaten bunu ifade etti; ama tekrar edilmemesi 
için ifade edeyim, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun metni gerçekten daha doğru. Çünkü, ne demiş 

I Anayasa ve Adalet Komisyonu?.. 
1 nci maddede demiş ki; «Hâkimler Kanununun 

1. 2, 3 ncü maddeleri aşağıda olduğu şekilde değiş
tirilmiştir.» 

Bütçe ve Plan Komisyonu ne demiş?.. «Madde 1. 
i Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi Komisyonu

muzca da aynen kabul edilmiştir.» Millet Meclisi 
metninde ise 1 nci madde altında 2 nci madde var. 
Dikkat ediniz, metni okuduğunuz zaman «Madde 1' 

j in alîmda madde Ti, «Madde 2»nin altında madde 
2'yi görürsünüz. Böyle kanun tekniği olmaz. İşte. 
Bütçe ve Plan Komisyonunun metni gelip görüşü-
lürse böyle olur. Halbuki, Anayasa ve Adalet Komis
yonumuz gerçekten daha iyi bir teknik şekil vermiş 

I bulunuyordu. Maalesef, Bütçe ve Plan Komisyonunun 
metni görüşülüyor... 

Bir diğer husus da. yabancı ile evli olmanın aday-
lığa kabule engel oîrnası veyahut o sırada yabancı 

I ile evlenmenin bu görevden istifa etmiş sayılmasını 
j Anayasanın 11 nci maddesi ile bağdaştırmak müm-
j kün değildir, Anayasanın 11 nci maddesi, «Kanun, 
j temci hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz...» 
I der. Bir yabancı ile evlenmek, bir hâkimin görevini 
| yerine getirmesine engel olan ciddî bir sebep ola-
[ rak söylenemez. Hem de çelişki içinde. Madde içe-
| ris'nde Anayasa ve Adalet Komsiyonu, «Türk oî-
] mak» aşrtını koşuyor, Bütçe ve Plan Komisyonu» 
| Türk vatandaşı olmak.» Anayasanın 54 ncü madde-
j sini iki Komisyon da hatırlamıyor. Anayasanın 54 ncü 
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maddesi; «Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkes Türktür.» hükmünü koymuştur. Anayasa 
bu prensibi karşısında ne evlenme gibi bir husu
su getirmek, ne bunun tartışmasına girmek; ne de 
«(Türk) kelimesini mi koyalım, (Türk vatandaşı) ke
limesini mi koyalım?» demek, artık klâsik, geçmiş... 
Artık hukuk tekniklerinin çok üstüne çıkıp, ilerici 
düşüne doğru gitmek zorundayız. Bu nereden ge
liyor: 

Hâkimler Kanunu, gerçekten artık bugün Türki
ye'de adalet cihazımızın rahatlıkla çalışmasına, ada
letin yeterince ve âdil bir şekilde tevziine cevap 
verecek nitelikte değildir. Çok eskimiştir. Çağın çok 
gerisinde kalmıştır. Süratle Anayasa doğrultusunda; 
1961 Anayasası doğrultusunda Yargıç ve Savcılar Ka
nununun çıkarılması gereklidir. Niçin?.. Çünkü, 1961' 
den önceki Anayasada egemenlik münhasıran millet 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanır idi. 
1961 Anayasası egemenliği yalnız ve münhasıran 
Türkiye Büyük Millet Meclisine vermemiştir, kurum
lar arasında paylaştırmıştır. Egemenlik bir uyum içe
risinde kurumlar arasında âdil şekilde işlediği sürece 
de o toplumda adalet iyi işler ve gerçekten, «Şeriatın 
kestiği parmak acımaz» diye, ilkel de olsa ifade edi
len adaletin yüceliği yargıçlar ve savcılar tarafın
dan, kanunda kendilerine verilen imkânlar sağlan
dığı takdirde yerine getirilmiş olacaktır. 

Anayasamızın dört temel nizamı vardır: 
Siyasî temci nizam; (O. parlâmentonun kuruluşu. 

vatandaşın oy hakkı.) 
Ekonomik temel düzen; 
Sosyal temel düzen; 
Hukukî temel düzen. Yeni Anayasamızın bir önem

li temel düzeni hukukî temel düzendir. O hukukî te
mel düzen yargı erkinin işleyişini ve onun vatandaşa 
güvence vermesinin bir temel düzenidir. Bu temel dü
zen hakkında Anayasanın, diğer Devlet personelinin 
dışında olarak yargıçlar için özel ve itina ile koymuş 
olduğu hükümler vardır: nitelikleri için, bağımsızlı
ğı için, ödenekleri için hükümler getirmiştir, ama ben 
de hasbel kadar bir müddet bu sorumluluğu taşımış 
olmama rağmen maalesef bugüne değin Yargıçlar 
ve Savcılar Kanunu istediğimiz anlamı ile gelememiş
tir. Arzu edelim ve bunu bir özlem olarak ifade ede-
limki; çok yakın bir tarihte Anayasanın emrettiği, 
çağın gereği olan Yargıçlar ve Savcılar Kanununu 
süratle çıkaralım ve bu özlem yerine getirilmiş olsun. 

Mutcrem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken bir noktaya tekrar dönece

ğim; bundan sonra olmaması için: 

— SOI 
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Yasalar mutlaka ilgili komisyonlarda görüşül
sün ve onlar tarafından burada savunulsun. Yasa
lar teknik konulara uygun ve yasa niteliğinde gelmiş 
olsun. 

Dileyelim ve umut edelim ki; yargıç ve savcıla-
nmızm niteliklerinin daha iyi bir istikâmette gitme
sini sağlamak üzere ve Anayasada kendilerinin ödnek-
lerinin ayrı bir yasa ile düzenlenmesinin sağlanması
nın hayırlı ve uğurlu olması milletimiz için de bir gü
vence olacaktrı. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı.. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın İskender Cenap Ege... Yoklar. 
Sayın Celikbaş, buyurunuz. 
FETHİ CELİKBAŞ (Cumurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muterem arkadaşlar; 
Evvelâ bir usulî meselede durumun ne olduğunu 

tespit etmekte fayda görüyorum. 

Umumiyetle İçtüzük ükümlerine göre meclisler
de konuşulacak rapor ve metin, son komisyondan 
gelen rapor ve metindir. Maalesef, yani İçtüzüğümüz 
yapılırken eski İçtüzükte yer alan bu hüküm ithal 
edilmemiştir. Eğer Heyeti Umumiye başka bir ko
misyonun raporunu müzakere konusu yapmak istiyor
sa bir takrir verilir, o rapor ve o metin müzakere ko
nusu yapılır. Usul budur. Böyle bir teklif gelmediği
ne göre, Bütçe ve Plan Komisyonundan gelen rapor 
ve tadil teklifi üzerinde müzakere etmek tamamen 
usullere uygundur. 

Eskiden bu hüküm sarahaten vardı ve eski İçtü
zük, fevkalâde uzun tecrübelerden geçmiş olan Bel
çika İçtüzüğünden alınmıştı; çok güzeldi, ama yeni 
İçtüzükler son derece teferruatlı hükümler ihtiva et
melerine rağmen, fevkalâde mühim konuları açık 
bırakmışlardır. Maalesef bu, tüzüklerin büyük nok
sanıdır. 

Gerek tasarıyle ilgili Anayasa ve Adalet Komis
yonunun raporu, gerekse Bütçe ve Plan Komisyonu
nun raporu okununca, insan görüyor ki, memleketi
mizde adalet cihazı hakikaten günün şartlarına gö
re tedbir almakla yürütülegelmiştir. Adalet Bakan
lığının Teşkilât Kanunu dahi eski bir nizamname ile 
hâlâ yürürlükte bulunmaktadır. 53 küsur yıl geçmiş, 
fevkalâde mühim adlî reformlar yapmışız hukukî 
reformlar yapmışız; ama bu reformların uygulanma-
sıylc ilgili cihazı olduğu gibi eski halinde bırakmışız. 
Fakat ihtiyaç hâsıl oldukça bir tedbir alıp o ihtiya
cı kapamışız. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bu çalışma tarzı Türkiye'de emeğin israfına, mad

dî olanakların israfına yol açtığı gibi, hizmetlerin 
beklenilen şekilde yürütülmesi imkânını da bir türlü 
vermemektedir. Devlet idaremizin her sahasında bu
nun örneklerini görmek maalesef mümkün olma
maktadır; ama adalet cihazı hakikaten bunların 
içerisinde üzerinde en çok eğilinmesi lâzım gelen, 
ihmallere uğramış bir cihaz olarak gözüküyor. 

Bu itibarla, Bakanlıkta bir komisyon müstemir-
ren Türkiye'de adalet cihazının kuruluşu ve tevzi 
işleriyle, hâkimlerin vasıfları, ödenekleri, savcıların 
vesaire ne ise topyekûn adalet tevzii işleriyle alâ
kalı müdevvenat tasarılarını hazırlamaya memur 
edilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde yine seneler 
geçecek, bugün önümüze geldiği gibi. işte adalet ci
hazında hâkimler azalıyor, istifa ediyor, hâkim bu
lamıyoruz, savcılar vazifelerini bırakıp gidiyorlar, 
serbest çalışıyorlar, bir tedbir alalım bunları bi
raz tutalım... Bu rasyonel bir çalışma tarzı değil. 

Bütün bunlara rağmen yine hakikaten memnun 
oluyor insan; yer yer gerek adalet tevzi müessese
lerini ziyaret ettiğimizde, gerek oturdukları vasıtala
ra baktığımızda ben böylesine ihmal edilmiş olan 
müesseseleri Devlet idaresinde pek az görmüşüm-
dür. Merhum Ağrah bir gayret sarfetmiştir, binaları
nı yapmak suretiyle vergi dairelerini her tarafta 
vatandaşın kolaylıkla girip çıkabileceği müessese
ler haline getirmiştir. 

Ben gerek adalet müesseselerinin binalarını, ge
rekse hiç olmazsa mahallinin en büyük savcısı ve en 
büyük hâkiminin oturabileceği lojmandan başla
mak üzere bunların ele alınmasında büyük fayda 
görüyorum. 

Bu vesileyle bir kısım arkadaşlar Türkiye'de san
ki fikir suçları tecrim ediliyormuş gibi, konuşmalar 
yaptılar. Birçok defalar bunu huzurunuzda arz et
miştim; Türkiye'de fikir suçu diye bir suç yoktur ar
kadaşlar. Arkadaşlarımızın temas ettiği maddeler, 
komünizmin örgütlenmesine mâni veya komüniz
min propagandasına mani olan maddelerdir. Örgüt 
kurmak fikir midir, bunu bilmiyorum ben. 

Bu itibarla, eğer komünizmin serbestçe teşki
latlanması arzu ediliyorsa, propagandası yapılsın ar
zu ediliyorsa, Cumhuriyet Halk Partili bazı milletve
kili arkadaşlarımızın yaptığı gibi, kanunun değişti
rilmesi teklif edilir, müzakere edilir, çoğunluk kaza
nırsa olur, kazanmazsa olmaz, vatandaşın huzuruna 
gidilir, anlatılır, eğer ekseriyetle gelinirse bu iş ya

pılır; yani bunları uzun boylu münakaşa etmenin 
âmeli faydası yoktur. Sadece adalet tevzi işlerimizi 
ve hâkimlerimizi tedirgin etmekte; bu çeşit işlerin 
suç olmadığı zehabında olan masum vatandaşları da 
suç işlemeye teşvik etmektedir. Bu iyi bir şey değil
dir. 

Sonra bir arkadaşımız çelişkiye düştü; bir ta
raftan «Bütün hâkimlerimiz..» dedi. Topyekûn her 
mesleğin içinde kötüler bulunabilir arkadaşlar. Bir 
kötünün, iki kötünün bulunması bütün meslek men
suplarını kötülemek için bir vesile değil, bir sebep 
değildir, yakışık almaz. Ceza hukukunun prensibi, suç
ların şahsî olmasıdır. 

Bu itibarla, hem «Bütün hâkimler» diye konuş
tu, hem de köylerde masum vatandaşların herhangi 
bir kimsenin komünist propagandası yapıyor deme
siyle, hâkimin o masum vatandaşı mahkûm ettiğin
den bahsetti. O zaman, hâkim iyi yetişmemiş. Eğer 
onun masum olduğunu takdir edemiyorsa, hâkim iyi 
yetişmemiş demektir ki. bu da bir çelişkidir arka
daşlar. 

Bu bakımdan, bu çeşit mevzuları, hele meslek
te yetişen arkadaşların bu tarzda konuşmamasın
da fayda görürüm ve buna ilâveten bir hususu daha 
belirtmek istiyorum bu vesileyle: 

Muhterem arkadaşlar; 
Parlamento, bizim Parlamentomuz bir korpora-

tif Parlâmento değildir. Meslek sahibi, o mesleğin 
savunucusu olarak değil, milletin vekili olarak konu
şacaktır, mesleğini kapıdan girdiği andan itibaren, 
yemin ettiği andan itibaren bırakacaktır. Bunu bırak
madığımız takdirde, mesleklerin çatışması sahnesi
ne şahit olursunuz, bunları çok görmüşümdür. Hâ
kimlerle. avukatlarla alâkalı meseleler hâkim ve avu
kat arkadaşlarca kendi işiymiş gibi takip edilir, dok-
torlarınki doktorlar tarafından takip edilir... Bu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin vatandaş nazarında 
Anayasa da alması lâzım gelen mevkiini almamış ol
duğunun belirtisini verir ki, fevkalâde isabetsizdir. 

Ben bu gelen tedbirlerle Türkiye'de adalet tevzi 
işlerinin bugüne nazaran biraz iyi olacağına kana ol
makla beraber, halledileceği kanaatinde değilim. Tür
kiye'de evvelemirde (Buna her adalet meselesinde dc-
ğinmişimdir.) mümkün olduğu kadar vatandaşları mah
kemeye az düşürecek sebepler üzerinde durmak, va
tandaşları adlî mercilere gitmeye mecbur eden sebep
leri yok etmeye çalışmak lâzımdır arkadaşlar. 

Bu sebepler bulunduğu müddetçe, arttığı müddet-
{ çe yığınla teşkilât kursak, adalet tevzi işlerimizi halle-
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debileceğimiz kanaatini taşımıyorum ve 25 yıldan beri 
hâdiseler de bunu gösteriyor. Sadece Yargıtayın dai
relerinin artması dahi kâfi bir misaldir arkadaşlar. 

5 yıl, 10 yıl süren davaların tarafları bazen yok 
oluyor, ihtilâf devam ediyor. Bu adalet tevziatı değil
dir. 

Bu itibarla, önleyici tedbirler almak, mevzuatımız
da vatandaşları ihtilâfa düşürmeyecek tedbirler almak, 
mahkemeye gitmelerine mecbur bırakmayacak ted
birler alarak ihtilâfları menbaında azaltmaya çalışma
nın politikasını uygulamak gerekir. 

Bu arada Garp ülkelerinde, hele ticarî ihtilâflarda 
pekçok kere tatbik edilen tahkim usulüne veya ha
kem usulüne gidilmesinin yollarını açmakta da büyük 
fayda görüyorum arkadaşlar. 

Bu bakımdan ben, içinde fevkalâde iyi yetişmiş, 
araştırmaya meraklı hukukçu arkadaşların bulunduğu
nu da yakından bildiğim bu cihazımızda, işleri yeni 
baştan ele almak zaruretini duyuyorum ve bunu, de
min arz ettiğim gibi; devamlı çalışacak, seviyeli, iyi 
yetişmiş bir heyete bırakmak suretiyle (A) sından, 
(Z) sine kadar adalet işlerimizin üzerine eğilinmesinde 
fayda görüyorum. Aksi takdirde 20 yıl geçecek ihti
lâflar daha çok olacak, vatandaşlar daha çok mah
kemeye düşecek, yine herkes aynı mevzuları konuş
makta devam edecektir, kanaatini taşıyorum. 

Eğer böyle bir heyet kurulu, bir an evvel işin üze
rine eğilinirse, hiç olmazsa 10 sene, 15 sene içerisinde 
bugünkü şikâyetlerin bir kısmını bertaraf edecek ada
let cihazına Türkiye'nin kavuşması mümkün olabile
cektir kanaatini taşıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Bu, 2556 sayılı Hâkimler Kanunu münasebetiyle 

unutulmuş veya ihmal edilmiş bir hususu arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin malumu Adlî Tıp Müessesesi, Adalet Ba
kanlığına bağlı, adalet cihazının çalışmalarında büyük 
yardımı dokunan, adliyecinin kararlarına büyük ölçü
de katkısı bulunan bir resmî bilirkişilik müessesesi
dir. 

1953 senesinde çıkarılmış olan 6119 sayılı Adlî Tıp 
Kanununun 17 nci maddesi aynen, hâkim ve savcı
ların aldığı tazminata, yan ödemeye muadil ödeme ya
pılacağına dair hükmü ihtiva eder. Ayrıca, 18 nci 
maddesi de, nasılki hâkim ve savcılar, hiç bir surette 
meslek icraatının dışında, bunun karşılığında aldıkları 

paranın dışında bir ücret alamazlar ise, Adlî Tıp Mü
essesesi bünyesi içinde çalışan adlî tabipler, mütehas
sıs hekimler, kimyagerler veya meslekle ilgili müte
hassıslar, hiç bir surette, ne resmî ve ne de özel ola
rak dışarıda muayenehane açamazlar, bir bilirkişilik 
ücreti alamazlar, herhangi bir özel işte dahi mütalaa 
beyan ederek ücret alamazlar; yani halen mer'i olan 
6119 sayılı Kanun, Adlî Tıp Müessesesi mensuplarını 
aynen hâkim ve savcılar gibi, yargı organları men
supları gibi usullerle kayıtlamış, bağlamış ve bu yan 
ödeme, tazminat 1953 senesinden 657 sayılı Personel 
Kanununun kabulüne kadar devam etmiş. Aynen hâ
kim ve savcılar gibi, biz içinde bulunduğumuz zaman
da, Adlî Tıp mensupları olarak bu ödemeyi alır idik. 

Bir talihsizlik eseri olarak, 657 sayılı Personel Ka
nununun görüşülmesi esnasında, gerek Meclis kana
dında ve gerekse Senatomuzda, hâkimlerle ilgili yan 
ödeme ele alınırken, o günün sayın Maliye Bakanına 
derdimizi anlatamadık ve Adlî Tıp mensupları, 1953' 
ten 1965 - 1968'lere kadar, (ki, 15 seneye yaklaşan 
bir zaman içerisinde bu ödemeyi aldıkları ve böyle 
bir hak teessüs ettiği halde) Personel Kanunu ile Ba
kanın, «Bilâhara, umumî idare sınıfı vesair sınıflar 
meyanında değerlendirilecektir.» beyanıyle iktifa edil^ 
di ve böylece bu zümre 2,5 sene yan ödeme alama
mak suretiyle vazife yapmak mecburiyetinde kaldı. 

Ayrıca, şunu da ilâve etmek isterim: Adlî Tıp Mü
essesesinin kuruluşundan bugüne, 40 küsur seneden be
ri iş hacmi her sene biraz daha artmaktadır. Mesele 
şudur: 

Nasıl ki bir tabip, hastasına faydalı olacak labo-
ratuvar muayene ve tetkiklerini, teşhise gitmek için 
kullanıyorsa, bir adliyeci de yargılama sırasında ve
receği karara, bir kaziyei muhkeme kabilinden, Adlî 
Tıp Müessesesinin de mütalaasını çok ekseriyetle ad
liyeciler ilâve etmek ihtiyacında ve istidadındadırlar. 
Daima Adlî Tıp Müessesesinin de mütalaası, bilhassa 
ceza hukukunun tatbikatı noktasında müşahede edilir. 
Böylece, Adlî Tıp Müessesesinin yükü, iş hacmi, Yar
gıtayın iş hacmi seviyesindedir; senelik istatistikler, 
aylık yük, rakam böyledir. 

Bir misal arz edeceğim size : 
Fizik Tetkikler Şubesinde ayda ortalama 500 dos

ya tetkik edilir. Burada, bir müdür, bir mütehassıs ve 
iki teknisyen olarak dört kişi çalışır ve bu dört kişiye 
Devlet aşağı yukarı ayda 10 000 lira civarında para 
öder; yani bir dosya, 10 lira civarında, bir ücret ile 
resmî bilirkişilik müessesesi olarak halledilir, yapılır. 
Aynı dosya, bir imza tetkiki diyelim, herhangi bir ya-
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zı tetkiki diyelim, dışarıda özel bilirkişilik müessese
lerine yargı organları, asgarî 200 - 300 - 500 lira kar

şılığında yaptırabilmektedirler. 
Demek oluyor ki, hadise o kadar farklı bir astrono

mik seviye gösteriyor ki, Adlî Tıp Müessesesi bir dos
yayı 10 liraya adliyeye, Devlete mal ediyor, dışarıdaki 
özel müesseseler bunu 200 - 300 - 500 lira gibi, 20 -
30 misli bir ücretle hallediyor; bir de bu yönü var 
meselenin. 

Bu kadar ucuz, kolay, rahat bir resmî bilirkişilik 
müessesesi var; fakat bu müesseseye her nedense dış 
hizmetler; hekimse «Muayenehane açamazsın.» den
miş, kimyagerse «Lâboratuvara gidemezsin.» denmiş, 
fizik imza mütehassısıyie «Başka yerde sakın ha be
yanatta bulunamazsın.» denmiş, kanun bunu kayıtla
mış; ama tazminat ödemeye gelince, her nedense ihmal 
edilmiş, daima unutula gelmiştir. 

Şimdi, burada bir liste arz edeceğim size: Halen 
Adlî Tıp Müessesesinde çalışan 43 kişi var. Bunun 
16'sı birinci derecede meclis azalarıdır. Halen bunlar 
1 200 lira eleman temini güçlüğü zammı, 800 lira da 
işgüçlüğü zammı alırlar; yani en yüksek seviyede bi
rinci derecenin aldığı yan ödeme olan 2 000 liradır. 

Şimdi 2556 sayılı Hâkimler Kanunuyla getirdiğimiz 
zam, birinci derecede hâkime, malum, 9 000'in yarı
sı; yani yüzde 50"si 4 500. Bir taraftan hâkim ve 
savcılara tanıdığımız hakları Adlî Tıp Müessesesine de 
tanıyacağız, öbür taraftan ücret ödemeye gelince, on
lara ödediğimizin yarısını dahi ödemeyeceğiz. 

Tabiî, hal böyle olunca, elbette ki, bu müessesede 
çalışan hekim ve mütehassıs kişiler müesseseden ayrı
lır. Misal vereyim : 

Fizik Tetkikler Şubesi Müdürü ayrılmıştır, kendi
sini emekliye sevk ettirmiştir, dışarıda yüksek parayla 
vazife görmektedir veya Adlî Tıp Müessesesine bilirki
şi olarak, dosya başı 100 lira üzerinden para almak 
suretiyle hizmet görmektedir. 

Çok önemli bir şubesi olan Morg Müdürlüğünün 
Müdürü bu aym sonunda ayrılmaktadır ve Üniversite 
Adlî Tıp Müessesesine geçmektedir. Fizik Şubesini 
kapadık, Morg'u da kapamak üzereyiz, meclis üyelerin
de eksiklerimiz var, birçok mütehassıslarımız yok. E. 
bu vaziyette resmî bilirkişiliğin ücreti, maliyeti ma
lûm... Nasıl oluyor da Adliye Bakanlığı, hâkimler ve 
savcılar meyanında bu müesseseyi mütalaa etmez; bu 
benim için bir üzüntü konusudur? 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Dok
tor olmadığı için. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla.) — Adlî 
Tıp Müessesesi, Adalet Bakanlığına bağlı bir müesse
se; Sağlık Bakanlığı ile veya hekim olmakla; hekimlik 
müesseseleriyle ilgili müessese değil ki... Orada doktor. 
da var, kimyager de var, silâh mütehassısı da var, ba
listik mütehassisi da var, yazı mütehassısı da var, hat
tâ klimatolojiye kadar giden b'Jlümlere ait biyolojiyle 
ilgili birçok mütehassıslar var. 

Şimdi biz bunu, Adlî Tıp Kanununu ayrı bir ka
nun halinde getirerek telâfi etmenin gayreti ve yoluna 
girdiğimiz halde, senelerden beri bu kanunu getirme 
imkânı da olmadı. Anlıyoruz ki, sayın Bakandan da 
öğrendiğimize göre, bu sene de Adlî Tıp Kanununu 
Meclislerden geçirmek mümkün olmayacaktır ve daha 
ne kadar devam edeceği de malum değil. Peki, biz bu 
müesseseyi kapatacak mıyız?.. Bu müessese temelin
den kapanacaksa; çok faydalı bir müesseseyi, çok ucuz 
bir müesseseyi neden cnore edip, ücretini temin edip 
de organize etmiyoruz? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sonra pahalı çalışacak. 
BAŞKAN — Sayın Kırlı, rica ediyorum efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — O 

halde, bu Hâkimler Kanununun; yani 2556 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinde, hâkim ve hâkim gibi gö
rev yapan kişiler meyanında, sayısı fıüî olarak bugün 
43, ama kadroları itibariyle, kadroların tamamını dol
durduğumuz zaman sayısı 60'ı geçmeyen çok faydalı 
bu müessesenin bu grupa ithal edilmemesini üzüntüyle 
karşılıyor, ifade ediyorum; ama Yüce Senatonun ha
vasına baktığını zaman hemen anlıyorum ki, bu Hâ
kimler Kanununu tadilâta uğratıp tekrar Meclisten 
geçirmesini teminden ziyade, esasen gecikmiş ve gecik
tirilmiş olan bu Kanunun bir an evvel çıkması arzu
su ve havası mevcuttur. Bu şartlar dahilinde ben hâ
kim ve hâkim gibi muamele gören fıkraya, maddeye 
bir önerge vererek Adlî Tıp camiasının da dahil edil
mesini elbette isterim. Bunu istediğim zaman karşı
laşacağım hava meydandadır. Bu kanunu şimdi bü
yük faydalan ve tevlit ettiği zararları noktasından Mec
lise tekrar iade edip geciktirmenin mahzurları, sakın
caları nazara alınarak, «Aman bunu geçirelim, bilâha-
ra düşüneceğiz.» diyoruz ve diyeceğiz. Umumî hava 
bu. Böyle olunca da, tabiî bizim buradaki konuşma
larımız havada kalacaktır, değer bulmak imkânına sa
hip değildir. 

Ancak, sözlerimi şöyle bağlamak ve sayın Bakanm 
bilhassa dikkatini çekmek istiyorum : 

Adlî Tıp Kanununu getiremediğimize ve mensup
larım böylesine mağdur ettiğimize gere. bir telâfi Im-
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kânı sahası var; zabıt kâtipleri ve adliye mensubîni 
ile burada değerlendirilemeyen diğer camialar rneya-
nında Adlî Tıp mensupları da 12 sayılı Kararnamenin 
görüşülmesinde nazara alınabilir. Burada yalnız ele
man teminindeki güçlük zammı ile, işgüçlüğü zammı 
verilmiş; ama iş riski zammı verilmemiş. Adlî Tıp me
selesi hakikaten büyük riski icap ettiren işlerdir, ica
bında milyonluk, milyarlık bir senedin imza sahibinin 
kabulü veya reddi meselesi olduğu gibi, 15 - 20 gün 
denizde boğulmuş kalmış, tarlada, hendekte kalmış; in
san olup olmadığı dahi tespit edilemeyecek kadar te
fessüh etmiş, çürümüş olan cesetlerin de tahlil, teşhis 
ve tespitini yapmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Bir hâtıramı sizlere nakledeyim. Adlî tıpta, morgda 

biz çalışırken, o mütefessih cesetlerin korkunç ve ya
naşılması imkânsız olan kokusunu biraz izale etmek 
için morgta vantilatörleri çalıştırırdık ve o vantilatör
leri çalıştırarak kokusunu biraz azalttığımız zaman, 
Gülhane Parkı ve Adlî Tıp Müessesesinin bulunduğu 
çevredeki kahvede oturan vatandaşlar kaçışırlar ve 
kahve sahipleri gelir Adlî Tıp Reisine şikâyet ederler
di; «Vantilatörleri çalıştırıyorsunuz, bütün semt kötü 
kokuya gark oluyor ve müşterilerimiz rahatsız oluyor.» 
derlerdi. Orada birkaç otel de vardı, onların sahipleri 
ve müşterileri de bu şikâyete katılırlardı. 

Şimdi, tasavvur edin meselenin, vazifenin güçlü
ğünü. Dünyada emsallerine bakarsak ne Fransa'da, 
ne Almanya'da, ne İngiltere'de, ne dünyanın herhangi 
bir yerinde adlî tıp müessescslndeki çalışma şekli böy
le değildir. Orada parça başı, tefessüh derecesine güre 
ayrı ücretler takdir edilir. Mahkemeden gelen yazı 
ve dosyaya göre ve dosyanın önemine göre ayrı ba
remler ve sistemler vardır. Bunun Fransa'da pek ge
niş ve detaylı listeleri mevcuttur. 

Bütün bu ağır işler içerisinde çalışan ve adliyenin, 
adliyecinin mühim kararlarına katkısı bulunan bu züm
reyi böylesine mağdur ve mahrum etmek her halde 
yargı organına, adalet cihazının çalışmasına büyük öl
çüde zarar verir kanatindeyirn. 

BAŞKAN — Sayın Yiîmaztürk, bağlayınız lüt
fen. 

ALÂEDDİN Y1LMAZTÜRK (Devamla) — Onun 
için, bilhassa sayifl Bakandan ve ilgililerden istirham 
ediyorum. Mademki, bu kanunun olduğu gibi geçiril
mesi havası Yüce Senatomuzda mevcuttur; hiç olmaz
sa bu mağdur edilmiş olan Adlî Tıp camiası mensup
larının 12 sayılı Kararnamede nazarı itibare alınarak 
değerlendirilmesi ve böylece Adlî Ti o Müessesesinin 

tamamen kapatılmasının önlenmesini istirham eder, 
Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmcn... Yoklar. 
Sayın üyeler, 442 sıra sayılı 2556 sayılı Hâkimler 

Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun tasarı
sının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklenmesine 

dair Kanun Tasarısı 

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

Madde 2. — Adaylar, Devlet Memurları Kanu
nundaki Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup, 
hâkimlik ve savcılık sınıf ve derecelerine dahil değil
dirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Mehmet Fey-
yat söz almış bulunuyorlar. Sayın Mehmet Feyyat 
bu Birleşim için söz hakkından mahrum bırakılmış ol
ması nedeniyle kendilerine söz veremiyoruz. 

Başka söz alan yoktur. 
1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

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

mak, 
4. Askerlik durumu itibariyle, 
a) Askerlikle ilgili bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik 

hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şevki 
tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı ola
rak yurdun her tarafında yapmasına engel olabilecek 
vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özür
lü bulunmamak, 

6. Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında 
evlenenler istifa etmiş sayılır.) 

7. Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak 
veya diğer Türk Fakültelerinden mezun olup usulüne 
göre Hukuk Fakültesi fark imtihanını vermek veya 
yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da Tür-
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kiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan ka
lan derslerinden sınav geçerek başarı belgesi almış bu
lunmak, 

8. Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak su
rette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla 
hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu kabil 
suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden do
layı ceza takibi altında bulunmamak, 

9. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, 
kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmı-
yacak bir hal ile dile gelmiş olmamak, 

Şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İkin
ci madde kabul edilmiştir. 

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

Madde 5. — Adaylık süresi 2 yıldır. İhtiyaç vuku
unda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan adayları 8 nci 
derece yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet Bakanı 
yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı yapan
ların geri kalan süreleri hâkim ve savcı yardımcılık
larında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir. 

Avukat stajyerlerinin mahkemeler nezdinde yaptık
ları stajlar hâkim adaylığında geçmiş sayılır. 

Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görür
ler. Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık kalemlerin
de başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen ince
lemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar. 

İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım 
ederler. 

Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve mü
zakerelerinde bulundurulurlar. 

Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl gö
revliler gibi sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde sa
yın Mehmet Feyyat söz almış bulunuyorlar. Biraz ön
ce ifade ettiğim nedenlerle kendilerine söz söyletme 
olanağını bulamıyorum. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Kanun tasarısı
nın bitimine kadar çalışmanın devam etmesini öngö
ren önergeler var, geliş sırasına göre takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
442 sıra sayılı tasarının müzakeresi bitinceye ka

dar Birleşime aralıksız devam edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Manisa Eskişehir 
Oral Karaosmanoğlu Ömer Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hâkimler Kanunu tasarısı so

nuçlanıncaya kadar oturuma devam edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Kanun tasarısının bitimine kadar ça
lışmamızın devam etmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler., Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununa aşa

ğıdaki iki ek madde ilave edilmiştir. 
Ek madde 1. — Hâkimlik ve savcılık mesleklerin

de bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olan
lara brüt maaşlarının % 50 si nispetinde hâkim öde
neği verilir. 

Adlî tatilden faydalanlar ve Hâkimler Kanununun 
68 nci ve Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesine gö
re verilen izinleri kullananlar ile, yurt içinde ve dışın
da geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler ve 
vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her 
ne sebep ve suretle olursa olsun görevleri başında bu-
lunmıyaniara görevlerinden ayrı bulundukları müd
detçe bir ödeme yapılmaz. 

Hastalık sebebiyle iş başına gelmeyenler bu yüz
den ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı 
60 günü geçmemek üzere ödeme yapılır. 

Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen 
hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarı
daki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır. 

Ödemelere göreve başlandığı günden itibaren hak 
kazanılır ve müteakip ay başında aylıkla birlikte öde
me yapılır. 

Bu maddeden yararlananlar 926 ve 657 sayılı 
kanunlar ile bunların ek ve tadilleri ve diğer kanun
larla verilen yan ödemeleri alamazlar. 

Ek madde 2. — Yurt içinde veya yurt dışında dok
tora öğrenimi yapmış olanlardan hâkimlik ve savcı
lık mesleklerine veya bu meslekten sayılan görevlere 
yeniden atananlara bir üst derece verilir. Meslekte 
iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst dereceye yük
seltilir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; bu madde üzerinde 
sayın Feyyat söz almış bulunuyorlar. İfade ettiğim 
nedenle kendilerine söz verme imkânını bulamıyo
rum. 

Ek madde 1. — üzerinde bir değiştirge Önergesi 
varü okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde l'in birinci fıkrasından sonra aşağıdaki 

cümlenin eklenmesini arz ve teklif ediyorum. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

«Adliye Başkâtip ve kâtipleri, icra memur ve 
yardımcıları, Hapishane Müdür ve yardımcıları ile 
gardiyanlara brüt maaşlarıma yüzde 30'u adalet öde
neği olarak verilir.>x 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, önergenizi açık
layacak mısınız efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfediniz, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hükümet tarafından yüzde 30 tazminat yahut 
hâkim ödeneği talebiyle gelip Komisyonda yüzde 
50'ye çıkarılan ve keza Hükümetin, kadro esas alına
rak bu tazminatın verilmesini talep eden tasarısına iti
bar etmeyen Komisyonun, fiilen almış oldukları maa
şın bürütünün yüzde 50'sinin tazminat olarak öden
mesine dair Bütçe ve Plan Komisyonunun vermiş ol
duğu karar Meclisten de bu şekilde çıkarak huzuru
nuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Askerlere bir zam yapıldı ve geçenlerde bu zam 

verildi. Teknik eleman, doktor, mühendis gibi mes
leği özellik taşıyan memuriyetlere de zaman zaman 
zam yapılıp bugünkü hayat pahalılığını karşılamak 
üzere bunların tatmini cihetine gidilmektedir ve el
bet gidilecektir; fakat Türkiye şu anda fasit bir dai
renin içerisindedir. Bir taraftan fiyatlar yükselir, bir 
taraftan muhtelif vesilelerle, muhtelif memur sınıfı
na zamlar yapılır, bu zamlar piyasaya akseder. Her 
gün işçilerin grevi karşısında Hükümet bir adım da
ha geriler. Devlet fabrikaları, işçinin aldığı maaş ka
dar onlara tazminat verilmesine, zam yapılmasına 
«Evet» der. İşçi mümessilleri gelir, «Eğer bu tazmi
nat verilmeyecekse biz, grevin karşısında olan işveren
lerin lokavtını kanunsuz, Anayasaya aykırı bulur ve 
fabrikayı işgal etmek suretiyle çalıştırırız» diyecek ka
dar açık beyanda bulunur. Anayasanın emrine mu-

I gayir olan bu talepler karşısında Hükümetin kılı bile 
I kıpırdamaz. Anayasanın teminatı altında bu fabrika

lar nasıl çalışır; haklar nasıl tevzi edilir, hangisi âdil-
I dir, hangisi haklıdır, hangisi haksızdır, bunlara da al

dırmaz. Hükümet buraya yüzde 30 taleple gelir, on
dan sonra da bu yüzde 50'ye çıkar ve buraya Maliye 
Bakanı gelip de bir hesap vermek, Adalet Bakanı ge
lip hesap verir. Bunun tutarı nedir? Belli değil. 

Arkadaşlar; 
Peki biz bu fasit dairenin içerisinden nasıl çıka

cağız? Fiyatların hergün alabildiğine yükseldiği bir or
tamda Türkiye bu fiyatları nasıl durduracak? 

Diyeceksiniz ki, «Hâkimlerin ödeneği bahis mev
zuu olduğunda mı bu akla geliyor?» Hayır, her zaman 
için bu sözlerim varittir, yalnız hâkimler ödeneği için 
değildir. 

I Kaldı ki, hâkimlerin bir özelliği var. Kaldı ki, bun-
I ların maaşları, tazminatları Anayasayla da özel ola-
I rak tanzim edilir, diye açık bir Anayasa hükmü var. 

Bu mesleğin özelliği itibariyle diğer memuriyetlerden 
J ayrı bir kategoriye tabi olduğu da hepinizin malumu. 
i O kadar ki, vazife görürken de ayrı bir statüye tabi. 

Mesuliyet altına konulacağı zaman, cezaî müeyyide 
tatbik edileceği zaman da ayrı bir ağır müeyyideye 
tabi ve hâkimlerin gördükleri iş de zaman zaman 
oldukça zor, vicdanî mesuliyeti mucip, ağır işlerdir. 
Bunların hepsi varit; ama ben isterdim ki, Hükümet 
böyle palyatif tedbirlerle gelmesin, bir esas vaz et
sin, bir kriteryum kabul etsin, bir hesabın kitabın içi
ne girsin ve desin ki, «Ben Türk hâkimine maaşının 
yüzde 50'sini veririm, filana da yüzde 30'unu veri
rim, esbabı mucibem şudur, bunların tutarı da büt
çede şudur, ben de bunu bütçeden şu vergiyi koyarak 
alacağım ve hergün fırlayan fiyatların önüne de şu 
şekilde geçeceğim, bundan endişe etmeyiniz..» Bunu 
demeliydi, diyebilmeliydi. 

Eğer gideceğim endişesiyle bizim karşımıza alela
cele hemen bunları getiriyorlarsa; hiç olmazsa gider
ayak bu zamları, bu ücret artışlarını getirmeseydi de, 
kendinden sonra gelecek Hükümete bıraksaydı. Bun
ları da yapmamışlardır; fakat bana sorarsanız, bugün
kü Hükümet büyük vebal taşımaktadır. Bunlar gi
derler; ama onlardan sonra yerine gelecekler de 12 

I milyar lira olan bütçe açığının 24 milyüar liraya çık
tığını görünce; hayatın nasıl hergün biraz daha pa-

I halılandığını ve hâkimlere, filan memurlara, mühen 
dişlere, doktorlara verdiğimiz paranın da zaman için
de nasıl yetişmediğini biz de göreceğiz, onlarda göre-

| çekler. Onlar bir eliyle aldıkları bu parayı öbür eliyle 
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hemen piyasaya aktaracaklar ve yine aynı geçim sı 
kınlısı içinde kıvranacakîar. 

O halde biz Parlamento olarak, bugünkü tedbir 
diye aklığımız şu kanunların kabulüyle de sayın hâ
kimlerimize. adalet tevzi eden bu büyük müessesele
rimize hizmet ettik zannedeceğiz; ama etmediğimizi 
çok kısa zamanda anlayacağız. 

Muhterem arkadaşlar: 
Mahkeme bir küldür. Burada bazı arkadaşlarım 

dokundular: ama çok kısa konuştular. Siz pekâlâ bi
lirsiniz, bir başkâtip olmadan bir mahkeme işler mi 
arkadaşlar?. Bir. kâtip olmadan mahkeme çalışır mı 
zannediyorsunuz?.. O kâtipleri, o başkâtipleri; gece-
gündüz mahkemede, mahkeme dışında, tatillerde, pa
zarlarda, bayramlarda daktilo makinasmı eve götü
rüp de akşama kadar müzekkere yazan hâkimlerin 
baş yardımcısı insanları, hapisanelerde canı ile uğra
şan gardiyanları, icra memurlarını, mübaşirleri dü
şündük mü. düşünüyor muyuz?. Bunlar ne alıyor muh
terem arkadaşlar?. Aldıkları 1 300 - 1 500 - 1 S00 bi
lemediniz 2 000 lira ama, bu insanları düşünen yok 
niye? 

Bu insanların benzi sararmış, aldıkları maaş pey
nir ekmek parasına yetmez halde; ama Hükümetimiz, 
kıymetli hâkimlerimizi düşünürken; adalete hizmet 
ederken müşkül vaziyete, maddî vaziyete girmemele
ri için onları düşünen Hükümetimizin, Adliye Bakan
lığının ileri gelenlerinin, adalete en büyük hizmeti ya
pan bu insanları da düşürımeci; eğer bu kanun içinde 
yer almıyorsa, bir mahzuru varsa (ki. bana göre yok) 
onu da bir başka maddeyle, bir başka usulle, bir baş
ka adla getirmeleri hakkaniyet icabydı. Fukaranın 
hakkı aranmayacak mı. yoksula kimse sahip ç-kma-
yacak mı?.. 

Bu zavallı insanların bugün benzi sararmış, ada
letin baş hizmetinde çalışan bu insanların; hâkim 
8 000 lira alırken, 1 500 lirayla hâkimin yanında ça
lışan bu insanın hiçbir hissin tesirin altında kalmaya
cağını mı zannediyoruz?. «Beni parlprnerüccia düşü
nen insanlar yok rau?s demeyecekler mi?. Diyecekler. 
soracaklar ve biz de bunun cevabını veremeyeceğiz 
muhterem arkadaşlar. 

Dikaat edin doktorlara. Doktorlar alır; fakat sağ
lık memuru da alır, hemşire de alır, sıhhiyeci de alır. 
Sağlık mevzuunda irili ufaklı kim varsa, bunlar top-
yekûn nazarı itibara aîmr. Doktora 5 verilir; fakat 
onun altındakine de 3 •••"erilir. 2 verilir; ama verilir. 
Eli boş bşırakılmaz, ama burada zabıt kâtiplerinin 
elini bom boş bırakıyoruz. 
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Adliye başkâtip ve kâtipleri.. (A. P. sıralarından 
«Kapıcı yok orada» sesi) 

Sayın Başkan, zannederim atılan lâfları duyuyor
sunuz.,. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. Ben ri
ca edeceğim. 

Mühendislere veririz. Dikkat edin, mühendisler 
hakkında çıkan bütün kanunların hemen altında «Tek
nikerler» tabiriyle, onun biraz gerisinde; fakat tek
nik hizmette bulunan insanlara da az veya çok ek
ler, hemen veririz. Doğrudur. Bu hizmetlerin hepsi 
bir kül halinde mütalaa edilmelidir ve birbirine kontr 
giden, biribiriyle sürtüşen müesseseler olmadan, yek 
vücut bir ahenk içinde çalışması icap eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kanunun böyle çıkışına benim gönlüm razı ol

madı. Umarım ki sizinki de olmamıştır. Hâkimleri
mize verilecek para helâl olsun, hoş olsun; alsınlar, 
yesinler, memnun olsunlar, huzuru kalple hâkimlik 
sıfatına yakışır bir icraat içinde çalışsınlar. Buna hiç 
kimse bir şey demez, ama ona hizmet eden, onun her 
türlü meşeakkatina katlanan, daha doğrusu mahkeme
nin âdil bir hüküm vermesi için uğraşan, geceli gün
düzlü çalışan zavallı adamları hiç mi içimizde düşü
nen yok?. Elbette var, hepiniz düşünüyorsunuz; ama 
bu böyle gelmemeliydi muhterem arkadaşlar ve biz 
müşkül vaziyette kalmamalıydık. Yani, gönlümüzden 
gele gele, arzu ede ede hâkim arkadaşlarımıza, savcı 
arkadaşlarımıza vermeliydik. Bunlara verirken, «Yar
dımcılarına, yakınlarına, adalete hizmet eden insan
lara da, az da olsa bir şey verdik» diye huzuru kalple 
evlerimize dönseydik daha iyi olmaz mıydı? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — O da gele-
cek yakında. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Evet arkadaşım cevap veriyor, «O da gelecek» diyor, 
İnşallah, ama gelin, bana yardımcı olursanız.. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Ben yardımcıyım. 
sen haklısın. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bir teklif ge-
tir verelim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu ek birinci maddenin bi
rinci fıkrasında, «Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde 
bulunanlarla, bu meslekten sayılan görevlerde olanla
ra brüt maaşlarının yüzde 50'si nispetinde hâkim öde
neği verilir.» Cümlesinden sonra, benim takririmle 
sizlerden istirham ettiğim husus şudur: 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Ama 
zatıâliniz (saydım) 8 kere laf atıldığı halde hiç birine 
müdahalede bulunup, susturmadınız. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, sizi takip edi
yorum efendim... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — İs
terseniz Sayın Başkanım, onlar bir taraftan konuşsun, 
ben bir taraftan konuşayım. 

BAŞKAN — Siz buyurunuz efendim, rica edi
yorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Eğer bu arkadaşlar konuşma arzu ettilerse; aleyhte 
konuşacaklarsa, lütfedin isimlerini sıraya yazın, bel
ki çok kıymetli fikirler ileri süreceklerdir, gelsinler 
konuşsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, siz devam bu
yurunuz efendim. 

Ben sizin önergesiniz)' önümdeki metinden takip 
ediyorum efendim, buyuran. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
«Adliye Başkâtip ve kâtipleri icra memur ve yardım
cıları. hapishane müdür ve yardımcıları ile gardiyan
lara brüt maaşlarının yüzde 30'u tazminat olarak ve
yahut adalet ödeneği olarak verilir.» cümlesinin bura
ya eklenmesi suretiyle, zaten bunların az olan maaş
larının yüzde 30'u tazminat olarak verilirse; ellerine 
300 - 500 lira gibi (cüzî de olsa) bir para geçecek, böy
lece bunların hatırı hoş edilecek, adalet ve nasafete 
uyacaktır. Hakkaniyete tam manasiyîe tetabuk et
mese bile muhterem arkadaşlarım, bunlar, kendileri
nin Parlamento tarafından düşünüldüğünü, bunlar, 
adalete hizmet etmelerinden dolayı kendilerine dev
letin bu kadar da olsa bir yardım elini uzattığını gör
meliler ve memnun olmalılar. 

Bunlara sahip çıkmakla, kül halindeki adaletin te
cellisine, tahakkukuna da büyük hizmette bulunaca
ğız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zabıt kâtipleri deyip de geçmeyelim. Birçok hâ

kimlerimize, birçok savcılarımıza, adaletin tevziinde, 
mahkemelerin normal yürümesinde, kararların düz
gün yazılmasında büyük yardımcıdırlar; bazen de öğ
reticidirler. 

Dikkat ederseniz, bundan evvelki madde, hâkim 
ve savcı adaylarının başkâtip nezdinde çalışacağını 
söylüyor. Yani başkâtip, hâkim ve savcı adaylarına 
da bir şeyler öğretiyor; öğretici. 
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! Muhterem arkadaşlarım; 
Sonra, kâtiplerimiz hakikaten cansiperane çalışır

lar ve bunların vazifesinin, kanunda olduğu gibi, ehem-
| miyetini Temyiz Matnkehesi de muhtelif içtihatların

da alenen belirtir. Size bir misâl arz edeyim: 
Temyiz Mahkemesine giden dosyaların, ilâmların 

tetkikinde, bir tek zabıtta, bir tek muamelede müc-
derni mahkemelerde dahi böyle) bir kâtibin imzasının 
olmayışı, o kararın, bidayet mahkemesine dönmesi 
için kâfi sebeptir. Yani Temyiz Mahkemesi bozar ve 
geri yollar; «Zabıt kâtibinin niçin imzası yok» diye. 
Demek ki, zabıt kâtibinin bir muamelede imzasının 
olmaydı dahi mahkemenin âdil. bir hüküm, tam bir 
hüküm verd;ği inancını vermemekte; buda kanundan 
doğmaktadır. 

O halele bu kadar kıymetli bir rükün olan, bir tek 
imzasının noksanlığıyle bir koca. dosyanın Temyiz 
Mahkemesinden asıl davaya karar veren mahkeme
ye döndürülmüş olması hali dahi zabıt kâtiplerinin 
kanun vazu ve Temyiz Mahkemesi tarafından nasıl 

| kıymetlendirildiğ), adaletin tecellisinde nasıl baş yar
dımcı, ayrılmaz bir rükün olduğu bu misalle de sabit-

I tir-
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bağlar mısınız 

} lütfen. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

j Paklıyorum Sayın Başkanım. 
O halele muhterem arkadaşlarım, geliniz, bu kü

çük maaş alan. az maaş alan: fakat büyük iş yapan, 
onların sayesinde adaletin süratle tevzi edilmesi imkâ
nı sayın hâkimlerimizle beraber tecelli eden bu insanla
rı düşünüdüğümüzü gösterelim, kendilerine az da ol
sa bir imkân sağlayalım. Adalet, hakkaniyet böylece 
tecelli etsin. 

Hattâ umarımki muhterem arkadaşlarım, bu za
bıt kâtiplerini çalıştıran savcılar ve hâkimlerimiz, 
kendilerinin aldıkları bu tazminatın yanında, zabıt kâ-
tipkerine hiçbir şey verilmemesini kendi yüksek vic-

| danîarınm sesine uyarak hoş görmeyecekler ve bu
nun teessürü içinde olacaklardır. Bundan hiç şüphe 
etmiyorum ve inanıyorum ki, vicdanlı hâkimlerimiz, 
savcılarımız kendi maiyetinde çalışan bu insanların beş 
kuruş tazminat almadan bu şekilde bırakılmalarına 

I vicdanî vönden razı olmayacaklardır. ı ; 
Herinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan konuşacak mısınız efen

dim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMÎ-SYONU BAŞKANI 

s Y'GIT KCXEi\ (Ankara) — Ben. konuşacağım Sa-
[ yın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan sizden önce söz al
dılar efendim. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Efendim, bu önerge üzerinde ifadede 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, bulunduğunuz yerden 
ifade buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

Değerli arkadaşımızın kendilerine ödenek veril
mesini istediği memurlara, gardiyanlara, 657 sayılı 
Yasa hükümleri dahilinde iş güçlüğü ve iş riski namı 
atlında yan ödeme verilmektedir. Bunlar, 1973 yılın
dan ben bu ödemeleri almaktadırlar. Bunların halen 
almakta oldukları yan ödemeler, bazı kademelerde, 
kendilerinin önerdikleri yüzde 30'u aşan bir orana da 
vasıl olmaktadır. 

Kaldı ki, şimdi müzakere edilen madde, Anayasa
nın 134 ncü maddesi emrince münhasıran hâkim öde
neğiyle ilgili maddedir. Memurlar ayrı bir statüye ta
bidir; Anayasanın 119 ncu maddesine ve 657 sayılı 
Kanuna tabidirler. 

Bu itibarla, önergeye katılmadığımızı saygıyle arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa

yın Başkan, müsaade edermisiniz cevap vereyim? 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim; cevap ver

mek mümkün değil Sayın Kalpaklıoğlu. Siz önerge
nizi izah buyurdunuz; Sayın Bakan Hükümet adına 
fikirlerini ifade buyurdular. Şimdi Sayın Komisyon 
adına konuşulacaktır, usulümüz budur efendim. 

Buyurunuz Sayın Yiğit Köker. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

Adliye hizmetinde çalışan memurlar, Sayın Kal-
paklıoğîu'nun önergesinin kapsadığı memurlar, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare 
Hizmetleri kısmında mütalaa edilen memurlardır ve 
Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi, 1973 yılından be
ri artan nispette; 1327 sayılı Kanunla, 657 sayılı Ka
nuna ilâve edilen 71 nci madde ile gelen ek madde ge
reğince yan ödemeden istifade etmektedirler. Hâkim
lerimiz ise şu ana kadar ödenek almamaktadırlar. 

Kaldı ki, 657 sayılı Kanunu tadil eden 12 sayılı 
Kanun Kuvvetindeki Kararname Millet Meclisi Plan 
Komisyonunda görüşülmüş ve göstergelerde birtakım 
değişiklikler yapılmıştır; intibak hükümlerinde yeni
likler getirilmiştir. 
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Sayın Kalpaklıoğlu'nun önergesinin görüşülme 
yeri, kanaatime göre 2556 sayılı Kanunla ilgili görüş
melerin arasında değil, çok yakın bir gelecekte Yü
ce Senatoda görüşülecek olan 12 sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararnamenin müzakeresi meyanında olma
sı iktiza etmektedir. 

Bu itibarla, Komisyon olarak önergeye katılamı
yoruz. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, peki efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Önergenin lehin

de konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, lehin

de konuşmak mümkün değil. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Üzerinde de mi 

mümkün değil?. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Sayın Karaman, işarette bulundunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Vazgeçtim 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Kalpaklıoğlu'nun vermiş bulundukları de

ğişiklik önergesini tekrar okuyarak oylarınıza suna
cağım. 

(Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmadıklarını ifade buyurdular. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Ek 1.. nci madde üzerinde Hükümete tevcih edilen 
bir soru var. okuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 1 için soru: 
Ek madde l'de, hâkimler ve savcıların almakta 

oldukları brüt maaşlarının yüzde 50'si nispetinde hâ
kim ödeneği verileceği bildirilmektedir. 

Hâkim ve savcıların brüt maaşlarının, maaş ve ar
tılarından meydana geldiğine dair Anayasa Mahke
mesi kararı vardır. 

Buna göre, tatbikatta ve ödeme sırasında herhangi 
bir tereddütle karşılaşılmasını önlemek için, tasarıda
ki (brüt maaş) tabirine, artıların da dahil olup olma
dığının, Sayın Adalet Bakanınca açıklanmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla 
Denizli 

Kemal Turgut 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, yeriniz
den ifade buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkanım; ' 

Anayasa Mahkemesi kararı, betahsis hâkimlere 
gösterge üzeri verilen 200, 150 ve 100 rakamlarının 
aylıklarına dahil olduğunu ve bunlardan emekli kese
neği kesilmesi lâzım geldiğini belirtmiştir. 

Kaldı ki, Yüce Senatomuzun raporunu müzakere 
ettiğimiz Komisyonunun bir çizelge eklemesi vardır. 
Bu çizelge tetkik edildiği zaman bütün vuzuhuyle; 
(1 000 + 200), (1 000 + 150), (1 000 + 100) lerin, 
bu yüzden 50 yargı ödeneğinin verilmesine esas olan 
rakamları ifade ettiğini gösterir. 

Kısaca şunu söylemek istiyorum : Yüzde 50 yargı 
ödeneği, (1 000 + 200)'ün, (1 000 + 150) nin, 
(1 000 + 100)'ün baliğ olduğu rakamın yüzde 50'sidir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Vuzuh için tekrar arz ediyor: «Ta

sarıdaki (brüt maaş tabirine, artıların da dahil olup ol
madığının Sayın Adalet Bakanınca açıklanması..» di
yor. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Kesin olarak dahildir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, sualiniz cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Üyeler; 
4 ncü maddenin müzakeresi bitmiştir. 4 ncü mad

deyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler. 4 ncü madde kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 1 . 6 . 1974 

tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, bu madde üzerinde 
gönderdiğiniz önerge değişiklik önergesi midir? 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergesini okuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
Kahraman Maraş 

Hilmi Soydan 
BAŞKAN — Önergenizi açıklayacak mısınız efen

dim? 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hukukta genel bir prensip vardır; «Kanunlar ma

kabline şamil olamaz.» Kanun teklifi, yine Anaya
samıza göre, ya Parlamento üyelerinden (Senatör ve
ya milletvekili) veya hükümet tarafından Türkiye Bü
yük Millet Meclisine intikâl ettirilir. Türlü prosedür 
ve komisyondan geçtikten sonra Millet Meclisi ve Se
natodan geçip, Resmî Gazetede ilân edildikten son
ra kanuniyet halini alır. 

Şimdi biz burada öyle bir kanun çıkarıyoruz kî, 
(Bunun numuneleri vardır) daha kanunu çıkarma
mışız, kanunun çıkıp Resmî Gazetede ne zaman ilân 
edileceği de belli değil, hangi gün liân edilecek ve ka
nuniyet halini alacaktır? Böyle olmadığı halde biz, 
maziye muzaf bir kanun çıkarıyoruz. 

Binaenaleyh, yürürlük maddesinde « 1 . 6 . 1974 
tarihinde» denilmesi maziye muzaf olmaktadır. Do-
layısıyle hukuken genel prensibi ihlâl edilmektedir. 

Bu yönden bir takrir vermiş bulunuyorum. Ka
nun makabline şamil çıkarılamayacağına, ancak yü
rürlüğü tarihinde meriyete gireceğine göre, 5 nci mad
de hükmünü Anayasaya aykırı gördüğümden, tadil 
teklifinin kabulünü arz eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet değişiklik önergesi
ne katılıyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Ktılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı 
efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
1 . 6 . 1974 tarihi ezbere bulunmuş ve metne ilâ
ve edilmiş bir tarih değildir. 

1327 sayılı Kanunla verilen yan ödemeler bu ta
rihten itibaren yürürlüğe girdiği için, 926 sayılı Ka
nuna göre, askerî personele verilecek yan ödemeler, 
bu tarihte yürürlüğe girmiştir, diğer bazı malî hü
kümler bu tarihte diğer müteaddit kanunlarla yürür
lüğe girdiği için, «Hâkim ve savcılara da ödenekle
rinin verilmesi 1 . 6 . 1974 tarihinden itibaren baş
layacaktır» şeklindeki hüküm, daha önce parlamento
dan çıkmış olan diğer kanunlara paralellik temini ba
kımından konulmuş bir hükümdür. Bu itibarla öner
geye katılmıyoruz efendim, 

1 — 
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BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılmıyor, Ko
misyon katılmıyor. Önergeyi tekrar okuyup oylarınıza 
sunacağım. 

(Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler., Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Madde kabul edil
miştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 6 ncı maddeyi okuma
dan evvel, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu seçiminin sonuçlarını arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
için yapılan seçime (96) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat, hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Siirt Kütahya 

Süreyya Öner Ahmet Özmumcu 
Urfa 

İbrahim Halil Balkış 
Üyenin adı ve soyadı Aldığı oy sayısı 

1. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
2. İbrahim Tevfik Kutlar 
3. Nazım İnebeyli 
4. Fevzi Halıcı 

96 
96 
96 
96 

5 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13 
14 
15 

Üyenin adı ve s03 

M. Ali Pestilci 
Solmaz Belül 
Kâmil Karavelioğlu 
Ahmet Karayiğit 
Cemal etin İnkaya 
Ahmet Demir Yüce 
İhsan Topaloğlu 

^adı 

Ziya Gökalp Mülayim 
Halil Tunç 
İsmail İlhan 
Ali Oğuz 

Tasnif Heyeti 
Üye 
Siirt 

Süreyya Öner 

İbrahim 

BAŞKAN — Sayın 
sarılar dilerim. 

Üye 
Urfa 
Halil 

Aldığı 

Üye 

oy sayısı 

96 
96 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
71 
58 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Balk 

arkadaşlara 

s 

görevlerinde ba-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER. (Devam) 

2. — 2556 sayşlı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kbaul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1 '187; C. Senatosu : 1/329) (S. Sayısı : 
442) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 442 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ekli
dir,-. 

j Kanun tasarısının tümü üzerinde lehinde Sayın 
Halil Özmen, buyurunuz. 

j Sayın Demir Yüce, Sayın Halil Özmen size ta-
| kaddüm ettiler, onun için kendilerine söz veriyorum 
j efendim. 

I . .. 
i HALİL OZMEN (Kırşehir) — Arkadaşlar; 
I Geç kalmış bir kanun idi bu; çok geç kalmıştı. Ge-
i . . . 
j tirip çıkardığınız içm hepinize en derin hürmetlerimi 
j sunarım. 
I 

Yalnız, değerli arkadaşım Adliye Vekilinden bir 
hususu istirham ediyorum; teminindeki güçlük mese
lesi, zabıt kâtipleri, başkâtipler ve icra memurları için 
değildir. Onlara 1973'den itibaren 150 veya 250 
lira bir para verildi; fakat o da vergiye kesildi. Maa-
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lesef ellerine 4 0 - 5 0 - 1 0 0 - 1 8 0 lira gibi bir para ge
çiyor. O itibarla, 12 Sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname konuşulurken bu hususun nazara alınmasını 
rica ederim. 

Diğer bir husus: 

Arkadaşlar, hâkim keşfe gidecektir, ona 10 lira, 
15 lira harcırah verirsiniz. Bunun da nazara alın
masını rica ederim. 

Aynı zamanda konutlar mevzuu bugün mem
leketin en büyük konusu olmuştur. Konut mevzuu
na en değerli hizmeti yapmanızı rica ediyorum. 

Trafik mevzuuna gelince: Trafik mahkemesi kurul
malı ve suçlular en süratli bir şekilde yakalanmalı ve 
cezalandırılmalı. 

Ayrıca adlî zabıta kurulmalı ve Adlî Tıp Meclisi 
istediğimiz şekle getirilmelidir. 

Bir de hâkimlerimiz ve mahkemelerimiz, suçüstü 
konusunda şoförlere âdeta kul olmaktadır. Bir cina
yet hâdisesi olduğu zaman, suçüstünde tahsisat ol
madığı için Cumhuriyet Savcısı anında, dakikasında 
gidemiyor, o öldü; o cinayet hâdisesinin ölüsü âdeta 
kokuyor, biç kimse elini vuramıyor. Suçüstü tahsi
satı savcının hâdise yerine zamanında gidebilmesi için 
gereklidir. Bu konuya eğilmenizi rica ediyorum. 
Adliye bir küldür. Başkâtip, zabıt kâtibi, mübaşir 
ve odacı olmadan adliye işleyemez; nasıl ki Cumhuri
yet Senatosu, Yüce Heyetiniz, Sayın Başkanımız, 
değerli üye arkadaşlarımız, zabıt kâtipleri olmadan 
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işlemiyorsa, adliyenin de işlemesine imkân yoktur. 
Adliyeyi çok yüce hale getirmeliyiz. 

Hepinize en derin saygılar. 
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hayri Mum-

cuoğlu buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Vaktinizi israf etmeden teşekkür vecibemi ifa 
için huzurunuza geldim. 

Yüce Senatomuz yargı organı mensupları için özel 
bir dikkatle bu yasayı kabul etmiş bulunuyor. Ben 
de müntesibi olmakla şeref duyduğum bu meslek 
mensuplarının Yüce Parlamentonun bu güvenine, sev
gisine lâyık olduğunu gösterecekleri kanısındayım. 

Yüce Parlamentoya, Cumhuriyet Senatosuna say
gılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
442 sıra sayılı, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosunda müzakereleri bitmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun, yüce ve mümtaz hâkimlerimize ve sav
cılarımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 25.3.1975 
Salı günü saat 15,00'te toplanacaktır. Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonuna üye seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
B - ÎKİNCt DEFA OYA KONULACAK 

tŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs 
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 

göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 12 . 1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re-
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formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

16. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (lQ/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

17. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4,131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

18. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 7 . 3 . 1975) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkai'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısevere 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

21. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 

Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kadroları îl özel idarelerine ait bulunan kü
tüphane ve müze personelinin aylıklarının Genel Büt
çeden ödenmesi hakkında Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/163; C. Senatosu : 1/311) (S. Sayısı : 439) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1975) 

2. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : î/171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1975) 

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/187; C. Senatosu : 1/329) (S. Sayı* 
sı : 442) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2 . 1975) 

X 4. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/144; C. Senatosu : 
1/303) (S. Sayısı : 443) (Dağıtma Tarihi : 20. 2.1975) 

X 5. — Cenazelerin nakli Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/127; C. Senatosu : 1/304) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma Tarihi : 20.2.1975) 

6. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 



Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 2 . 1975) 

X 7. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 
20 .2 .1975) 

8. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/149; C. Se
natosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma Tarihi : 
20 .2 .1975) 

X 9. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/153; 
C .Senatosu: 1/300) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 2 . 1975) 

X 10. — Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1/160; C. Senatosu: 1/298) (S. Sayısı: 449) 
(Dağıtma tarihi: 24 . 2.1975) 

X I I . — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması 
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/297) 
(S. Sayısı : 450) (Dağıtma Tarihi : 24 .2 .1975) 

12. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/181; C. Senatosu : 1/312) 
(S. Sayısı : 451) (Dağıtma Tarihi : 24.2 .1975) 
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X 13. — «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 
1/306) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 

X 14. — «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı 
Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/146; C. Senatosu : 1/305) (S. Sayı
sı : 453) (Dağıtma Tarihi : 24 .2 .1975) 

X 15. — Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerine ya
zılış şekline ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonla
rı raporları (M. Meclisi : 1/86; C. Senatosu : 1/308) 
(S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 

X 16. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltıl
masına dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonları' ra
porları (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/307) (S. 
Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 

17. — İnönü Üniversitesi Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/175; C. 
Senatosu : 1/313) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/88; 
C. Senatosu : 1/299) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
12 . 3 . 1975) 

X 19. — 19 . 7 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konul
masına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü 



maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/172; C. Senatosu : 1/326) (S. Sayısı : 457) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1975) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında suçluların geri verilmesi ve Ceza İş
lerinde karşılıklı adli yardımlaşma sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/87; 
C. Senatosu : 1/301) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
?2 , 3 . 1975) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında Hukukî ve Ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/302) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 12,3.1975). 

X 22. — Dört Üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve 
Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/327) (S. Sayısı : 461) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 3 . 1975). 



Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

< * 

Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve müze per
sonelinin aylıklarının Genel Bütçeden ödenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/163, 

C. Senatosu : 1/311) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 83) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 31 . 1 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1096 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, kad
roları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve müze personelinin aylıklarının Genel Bütçeden ödenmesi 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 17 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 28 . I . 1975 tarihli 28 ve 31 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 83) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 6 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/131 

Karar No. : 4 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Ocak 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, kad
roları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve müze personelinin aylıklarının genel bütçeden ödenmesi 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 31 Ocak 1975 tarihli ve 1096 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 6 Şubat 1975 tarihli Birleşiminde Kültür 
Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I. — Tasarı, il, ilçe, bucak ve köylerdeki kütüphaneler ile müze ve ören yerlerinde görevlendirilen ve 
aylıklarını özel idare bütçesinden alan memur, hizmetli ve bekçi gibi personelin aylıkları ve her türlü özlük 
giderlerinin genci bütçeden ödenmesini öngörmektedir. 

a) Genel açıklama : Son yıllarda il özel idareleri ve belediyelerin malî olanaklarının gittikçe daralması 
sonucunda yurdumuzun çeşitli yörelerinde açılmış bulunan ve kadroları il özel idarelerince sağlanan halk 
kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, müze ve ören yerlerinde görevli memur, hizmetli ve bekçilerin aylıkları
nın ve özlük haklarının anılan idarelerce karşılanması güçlüğü ortaya çıkmıştır. 

Komisyonumuzda hükümeti temsilen hazır bulunan Kültür Bakanlığı temsilcileri tarafından yapılan 
açıklamalara göre, İçişleri Bakanlığı özel idare bütçelerinden söz konusu personele ilişkin maaş ve aylıkla
rın ödenemeyeceğini açıklamış ve 1974 malî yılından itibaren gerekli tedbirlerin alınmasının icabettiğini du-
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yurmuş ve sözü edilen personelin genel bütçeden maaş alabilmeleri için özel bir kanun tedvinine zorunluluk: 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Yurdumuzda okuma olanaklarını sağlamak ve geliştirmek, inceleme, araştırma ve bilgi derleme yolunda 
araştırıcılara gereken yazılı ve basılı belgeleri temin etmekle yükümlü bulunan kütüphanelerde ve kültür 
varlıklarımızın nesilden nesile geçmesini sağlıyan müzelerde çalışan personelin maaş ve aylıklarının genel 
bütçe kapsamına alınması sözü edilen kişilerin mahalli idarelerin malî yetersizlikleri sonucu çoğu kez karşılaş
tıkları aylık alamama durumundan kurtarılmasını ve böylece kütüphane ve müzalerimizin uzun vadeli kal
kınma planında öngörülen hedeflere en yakın biçimde hizmet verebilecek bir istihdam seviyesine ulaştırılma
sını sağlıyacak kanunî bir düzenlemenin gerek planın ve gerek hizmetin yürütülüş gerçekleri yönünden değer
lendirilerek bu amaca yönelik olan bu tasarı Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

b — Malî Porte : Kanunun birinci maddesinde, kapsamına alınan personelin çalıştıkları yer ve unvanla
rı açıklanmıştır. Bu kanunla genel bütçeye alınan ve fiilen kütüphane, müze ve ören yerlerin
de çalışan personelin adedi 204 kişi olup bunların bu günkü durumlarına göre genel bütçeye getireceği malî 
külfet aylık 308 080 Tl., yıllık 3 696 960 Tl. sidir. 

1 Numaralı Tablo : 
Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve müze personelinin aylıklarının Genel Bütçeden 

ödenmesi halinde Kanundan yararlanacak olan personelin sınıf, unvan ve sayısını gösterir çizelge : 

Sınıfı : Unvanı : Sayısı : 

Genel îdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

Halk ve Çocuk Kütüphanesi memuru 
Müze memuru 
Halk ve Çocuk Kütüphanesi 
Orenyeri Bekçisi 

39 
7 

155 
3 

2 Numaralı tablo Toplam 204 
Ekli 

II. — Millet Meclisinin kabul ettiği 1, 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III. — Yurdumuzun okuma ve kültür olanaklarını sağlayan, geliştiren, inceleme ve araştırma yolunda ya

rarlı görev ifa eden kütüphane, müze ve ören yerlerimizde çalışan memur ve hizmetlilerin aylıklarını Genel 
Bütçeden almalarını öngören iş bu tasarının düzenleme sahasının 1974 malî yılı olduğunu gözeten Komisyonu
muz, Genel Kurul'da öncelik ve ivedilikle görüşülmesini de karar altına almıştır. 

Genel Kurul'un tavsiplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Kâtip 
Yozgat 

S. E. Ergin 
Toplantıda bulunamadı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Toplantıda bulunamadı 

Rize 
T. Doğan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkan Vekili 
Konya 

F. Özlen 

Aydın 
/. C. Ege 

Edirne 
M. N. Er genel i 

Sivas 
K. Kangal 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
/. H. Balhs 

Sözcü 
, Uşak 

M. F. Atayurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Talû 

Toplantıda bulunamadı. 

Elâzığ 
S. Hazerdağh 

Tabiî Üye 
S! Karaman 

Toplantıda bulunamadı. 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı;; 
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Halk ve Çocuk Kütüphaneleri ile Müzelerde çalışıp da, îl Özel İdarelerinden maaş alan personele ait 

Sınıfı 

Kadro 
derecesi 

ve kademesi Adedi 

Aylık 
Maaş 
tutarı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4/4 
4/6 
6/5 
6/6 
7/2 
8/4 
9/1 

11/3 
12/1 
12/3 
12/8 
13/1 
13/2 
13/3 
13/4 
13/7 
14/2 
14/3 
14/4 
15/1 
15/2 
15/3 

Toplam 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
3 

11 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 

9 920 
5 280 
7 680 
3 960 
3 040 
2 800 
2 200 
1 880 
1 600 
8 400 
1 880 
2 800 
4 320 

16 280 
1 520 
1 640 
1 240 
2 560 
3 960 
3 000 
1 040 
1 080 

Sınıfı 

Yardımcı Sınıf 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

88 080 » 

Kadro 
derecesi 

ve kademesi 

11/4 
11/5 
12/1 
12/2 
12/3 
12/4 
12/5 
13/1 
13/2 
13/3 
13/4 
13/5 
13/6 
13/7 

14/1 
14/2 
14/3 
14/4 
14/5 
14/6 
15/1 
15/2 
15/3 
15/4 
15/5 

Adedi 

3 
2 

11 
1 
4 
1 
3 
8 
6 

17 
20 
4 
3 
6 
9 
1 
5 

12 
. 8 

3 
23 

3 
2 
1 
2 

Aylık 
Maaş 
tutarı 

5 760 
3 920 

17 600 
1 640 
6 720 
1 720 
5 280 

11 200 
8 640 

25 160 
30 400 

6 240 
4 800 
9 840 

10 800 
1 240 
6 400 

15 840 
10 880 
4 200 

23 000 
3 120 
2 160 
1 120 
2 320 

Sınıfı 

Genel 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 

İdare 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı hizmetle 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Toplam 

Gn. toplam 
(Aylık) 

Yıllık 

220 000 

308 

3 696 

080 

960 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve 
müze personelinin aylıklarının Genel Bütçeden öden

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kültür Bakanlığına bağlı il, ilçe, bu
cak ve köylerdeki kütüphaneler ile müze ve ören yer
lerinde görevlendirilen ve aylıklarını özel idare bütçe
sinden alan memur, hizmetli ve bekçi gibi personelin 
aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden 
ödenir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun 1 Mart 1974 tarihinde 

MADDE 3. — Bu Kanunu Kültür ve Maliye Ba
kanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüphane ve 
müze personelinin aylıklarının Gene Bütçeden öden

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad-: 
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

»-»-« 
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Topîaııü: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

2558 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan, metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 1/187; C. Senatosu : 1/329) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 114) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği " 12 . 2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1213 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 .2 .1975 tarihli 37 nci Birleşim'nde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5.7. 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 11.2.1975 
tarihli 37 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 114) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 14 . 2 . 1975 

Komisyonu 
Esas No. : 1/329 

Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Şubat 1975 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ile görüşülerek işaret oyu ile kabul edi
len, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna iki madde eklenme
sine dair Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Şubat 1975 tarihli ve 1213 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Şubat 1975 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakam Hayri Mumcuoğlu da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, 
A) Hâkimler Kanununun 2, 3 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi ile : 

a) Adayların aylıklarının, Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri esaslarında tayin ve tespit edil
mesini, 
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b) Adaylığa kabul için, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş olunması şartının kaldırılmasını, 
c) Adayların staj süreleri, konusunda Adalet Bakanına yetki verilmesini, 
B) Hâkimler Kanununa iki ek madde ilâve edilerek : 
a) Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlara madde metninde gösterilen esas ve tutar dahilinde 

«hâkim ödeneği» verilmesini, 

b) Hâkimlik ve savcılık mesleğine, doktora öğrenimi yaptıktan sonra atananlar ile hâkimlik ve savcılık 
görevlerinde iken doktora öğrenimini tamamlayanlara bir üst derece kazanabilme hakkının verilmesini, 

Öngörmektedir. 
Tasarının gerekçesinde, hâkim ve savcı kadrosunun Yargıtay dahil 4 977 olduğu ayrıca 500 adet de hâkim 

adaylığı kadrosunun mevcut bulunduğu ancak, günümüzde 666 adet hâkim ve savcı kadrosu ile 316 (Ada
let Bakanı tasarının sevk tarihinden bu yana gerçekleşen atamalar nedeni ile 289 adet olarak beyan etmişler
dir.) adet hâkim adaylığı kadrosunda münhal bulunduğu ve meslekten her gün bir veya iki hâkimin ve savcının 
ayrıldığını ve mesleğin başında adaylık için müracaat yapılmadığına yer verilmektedir. 

Kadro durumuna kısaca değinip gerçekleri imkânlar nisbetinde ortaya koyduktan sonra adlî teşkilâtlan
maya ve iş hacmini de kısaca belirtmek tasarının tanıtılabilmesi yönünden yararlı olacaktır. Gerekçede, adlî 
teşkilâtın Türkiye'de 634 yerde mevcut olduğu ancak bu teşkilâttan çoğunun da eksik kadro ile çalıştığı ve ba
zı ilçelerde hâkim ve savcı bulunamadığı buna karşılık mahkemelere gelen iş sayısının her geçen gün büyük bir 
hız ile attığı ileri sürülürken 1960 yılına kıyasla 1970 yılı rakamları itibarı ile asliye ceza mahkemelerinde 
% 46, müstakil ağır ceza mahkemelerinde •% 41.81, mürettep ağır ceza mahkemelerinde % 39.08, asliye hu
kuk mahkemelerinde % 42, icra dairelerinde c/t. 94, icra tetkik mercilerinde c/c 97, sorgu hâkimliklerinde c/c 25, 
basın mahkemelerinde c/c 227, iş mahkemelerinde Ç{ 256 bir artış olduğu gerçeği ortaya konmaktadır. 

Anılan meslek mensuplarının sayılarında ortaya çskan eksilmenin aksine iş hacminde kaydedilen artış hâ
kimlik ve savcılık mesleğinin günümüzün şartlarına uygun imkânlara kavuşturulmasını ve bu yolda gereken 
- idarî-ve-malî-tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.... 

Anayasamız, yargı yetkisini kullanan hâkim ve savcılara ayrı bir önem vermiş ve bunlarm-haklanmn-, -ni
teliklerinin-, - atanmalarının - ve - özlük haklarının - ayrı kanunlar ile düzenlenmesini ve bu düzenlemede de 
- bağımsızlık - ilkesinin esas alınmasını öngörmüştür. 

Hâkimler kanununun - tümü - itibarı ile ele alınıp Anayasamızın öngördüğü biçimde ve günümüzün şart
larına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi geniş ve uzun araştırmalara ve çalışmalara ihtiyaç göstermekte
dir. Bu gün ise, hâkimlik ve savcılık mesleğinin günümüzün ekonomik şartları karşısında gerekli malî im
kânlar ile teçhiz edilmesi ve mesleğin başlangıç derecelerine genç hukukçuların getirilebilmesi için gerekli 
idarî düzenlemelerin yapılması gibi - ivedi - iki tedbrin gerçekleştirilmesi zorunluluğu vardır. 

Bağımsız mahkemeler eli ile kullanılan yargı yetkisinde hizmet veren hâkim ve savcıların - tarafsız-, - bil
gili - ve - bilinçli - olmaları gibi vasıflarının yanı sıra. - geçim ve gelecek endişesi - içinde bulunmamaları da 
vazgeçilemeyecek bir unsurdur. 

Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği Aralık 1970 tarihinden günümüze hâ
kim ve savcılar da aylıklarının ödenmesi yönünden bu kanuna tabi kılınmış ve Aralık 1970 tarihine kadar al
makta oldukları - hâkim ödeneği - de bu tarihten itibaren kaldırılmış ve kamu görevlilerinin diğer kesimlerine 
çeşitli tarihlerde çeşitli adlar altında yapılan ödemeler hâkimlik ve savcılık mesleğinin özellikleri nedeni ile 
Anayasa hükümleri gereği uygulanamamış ve bu meslek mensupları ekonomik zorluklar karşısında ihmal 
edilmiş bir duruma düşmüşlerdir. 

Nitekim, mesleğin başlangıç derecelerine talip yok denecek kadar azalmıştır. Zira, gerek kamu kurumla
rı ve gerek özel kurumlar, özellikle avukatlık hakkını iktisap etmi^ genç hukukçuları «Hukuk Müşaviri» ola
rak çalıştırırken başlangıç derecesindeki bir hâkim yahut savcıya kıyas ile fevkalâde üstün haklar tanımakta ve 
kurumlarına çekmektedirler. Sonuncu olarak da hâkim'ik ve savcılık mesleğine olan ilgi ancak ihtiyacın pek 
altındaki sayılara ulaşabilmektedir. Bu gelişim, gerek kamu kurumlarının ve gerek özel kurumların lehine 
olmakla beraber hâkimlik ve savcılık mesleğinin aleyhindeki bir uygulamadır. 
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Kaldı ki, hâkim adaylığı için askerlik yükümlülüğünü yerine getirme şartının aranması da, yine bugün 

içinde bulunduğumuz ortam ile hiç de bağdaşır nitelikte değildir. Gençlerimizin üniversiteyi bitirip derhal as
kere gidebilmeleri bugün için imkânsızdır. Bugün herşeye rağmen tâkimlik ve savcılık mesleğine intisap et
mek isteyen genç için bizzat çözüm getiremeyeceği en önemli sorunlardan biri ve başta geleni askerlik yü
kümlülüğüdür. Bu nedenle bu soruna günümüzün gerçeklerine uygun bir düzenleme ile çözüm getirmek zo
runlu biı mahiyet kazanmıştır. 

Uygulamada bütün mesleklerde karşılaşılan önemli bir eksiklik de, meslek mensubunun, öğrenimini bitirdik
ten sonra meslekî gelişmeleri takip etmekte geri kalmasıdır. Hukuk mesleğinde, meslek mensubunun, kendisi
ne bu mesleği veren Hukuk Fakültesinden sonra, arattırma ve incelemelerini kesip, bir gelişim sürecini ger
çekleştirememesi hali bu mesleğin özellikleri ile bağdaşamaz. Devlet Memurları Kanunu, bir üniversite mezu
nu memurun, memuriyet döneminde - doktora - yapması halinde bir üst dereceye yükseltileceği yolunda hüküm 
vaz etmiş bulunduğu halde, Hâkimler Kanununda bu yolda hüküm olmaması nedeni ile hâkimlik ve savcılık 
görevlerinde iken - doktora - yapan meslek mensuplarına bu imkân tanınmamakta böylece de hem bir ayrıca
lık ve hem de meslekte gelişim için bulunulacak giriş'mlerde ilgisizlik ortaya çıkmaktadır. Bunun telâfisi de 
gerek mesleğin gelişmesi ve gerek kendisini geliştirme, çabasındaki meslek mensubu yönünden yararlı sonuç 
doğuracaktır. 

Yukarıda değinildiği gibi, hâkimlik ve savcılık meslekine ilişkin özel kanun, Anayasanın öngördüğü temel 
ilkelere uygun biçimde konulmak zorundadır. 

Ancak, Anayasamızın yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen sürede, Anayasanın öngördüğü 
esaslar dahilinde yeni bir «Hâkimler Kanunu»nun konulması imkânı bulunamamış ve zaman içinde çıkan 
ihtiyaçlar ise, sadece bu ihtiyaçlar nedeni ile yapılan kısmî düzenlemeler ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu vesile ile belirtilmek gerekir ki, Adalet Bakanlığı Teşkilât Kanunu dahi günümüze kadar konulamamış 
ve «Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dâhilisi» yürürlüktedir ki, bunun da tarihi «7 Cemaziyelâhır 
ve 22 Mayıs 327» şeklinde gösterilmektedir. 

Şu kısa açıklamamız adlî teşkilâtımıza ilişkin hususların ne derece ihmal edilmiş olduğu keyfiyetini açık
ça belirleyip bir fikir verebilmektedir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi, münhasıran günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacı ile Hâ
kimler Kanununda değişiklik yapan ve hâkimler ve savcılar ile bunlardan sayılanlara günümüzün ekono
mik şartları karşısında aylıklarının c/c 50'si tutarında «Hâkim ödeneği» verilebilmesini, meslekte iken - dok
tora - öğrenimi yapmış hâkim ve savcılar hakkında da bir üst dereceye terfi imkânının sağlanmasını, aday
lığa kabulde «Askerlik yükümlülüğünü yapmış olma» şartının kaldırılmasını ve adayların «Staj süresi» ko
nusunda Adalet Bakanına yetki verilmesini sağlayan ve Hâkimler Kanununun münhasıran sözü edilen bu 
hükümlerinde değişiklik yaparak günümüz ihtiyaçları yönünden - ivedi tedbirler - getirilmesini amaçlayan 
tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Miilet Meclisi metninin 1, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kavul edilmiştir. 
Madde 2. — Millet Meclisi metni esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak: 
îşbu madde ile değişikliğe tabi kılınan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi metninde yer 

alan : 
«1. Türk vatandaşı olmak,» Hükmünün, kanunun yürürlükte olan hükmündeki şeklinin korunması ile 

«1. Türk olmak,» olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. 
Yine 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişikliğe tabi tutulması öngörülen 3 ncü maddesi metninde yer 

alan : 
«3. Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazanmak,» şeklindeki hükme esas - müiâkat - müessesesinin 

uygulamada beklenen sonucu vermediği ve 'ıatta istismar edildiği yolundaki görüşlerin üstünlük kazanması 
nedeni ile - mülakatta - deyiminin metinden çıkartılması ve metnin de «3. yapılacak sınavda başarı ka
zanmak,» şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişikliğe tabi tutulması öngörülen 3 ncü maddesi metninde yer alan : 
«6. Yabancı ile evli olmamak, (Görevi esnasında evlenenler istifa etmiş sayılır)» şeklindeki hükmün, gü

nümüz gerçekleri ile bağdaşır mahiyette bulunmaması nedeni ile metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 
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Yine 2556 sayılı "Hâkimler Kanunun değişikliğe tabi tutulması öngörülen 3 ncü maddesi metninde yer alan; 
«7. Bir Türk Hukuk fakültesinden mezun olmak veya diğcı Türk fakültelerinden mezun, olup usulüne 

göre hukuk fakültesi fark imtihanım vermek veya ya bancı bir hukuk fakültesinden, mezun olup da Türkiye 
Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı belgesi almış bulun
mak,» şeklindeki hükmün, uygulama kabiliyetinden tamamen yoksun olması nedeni ile (Günümüzde üniversi
telere ne şekil ve şartlar altında girilebileceği, fakültelerin ne şekil ve şartlar alfanda değiştirilebileceği ve ni
hayet gerek hukuk fakültesinin ve gerek diğer fakültelerin ders ve sınav yönetmeliklerindeki bu konuyu dü
zenleyen hükümler, Millet Meclisince kabul olunan hükmün uygulanmasına imkân vermeyeceğinin yanı sıra 
yanlış anlayışlara da konu teşkil edebileceği endişesinin üstün gelmesi sonucunda) benimsenmemiş ve bu 
hükme ilişkin Millet Meclisi Adalet Komisyonunca da aynen kabul edilen Hükümet teklifi metninin «7. Bir 
Türk Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye Hu
kuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı belgesi almış bulunmak,» 
benimsenerek kabul edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Komisyonumuzca da aynen kabul edilen 3 ncü madde metninde yer alan ek madde 1 "in 
düzenleme sahasına ilişkin olarak, bu maddeye esas - hâkim ödeneği - nin ancak, 657 sayılı Kanuna 1327 
sayılı Kanunun 71 ne i maddesi ile eklenen ek madde'de ve 926 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren 1323 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde sözü edilen - iş riski -, - iş güçlüğü - ve - teminindeki güçlük - zammı 
gibi ödemeler ile bağdaşamayacağı hususunun bu açıklık ile Komisyon raporunda ifade olunması uygun gö
rülmüş ve bu arada - hâkim ödeneği - nin masleğin ilk derecesi için 975 TL. sı ve mesleğin en yüksek derecesi 
için 2 034 TL. olacağının yine raporda belirtilmesi yararlı mütalâa olunmuştur. 

Raporumuzun giriş kısmında arz edildiği üzere Aralık 1970 tarihinden günümüze hâkimler ve savcılar 
aylıklarının dışında herhangi bir ödeme almamaktadırlar. 

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

Başkan Sözcü Bu Kanunda Sözcü 
Samsun Eskişehir Kastamonu 

Çerçeve 2 nci maddenin içindeki Çerçeve 2 nci maddenin içindeki A. N. Tuna 
3 ncü maddenin (d) bendine 3 ncü maddenin 1, 6 ve 7 nci 

muhalifim fıkralarına muhalifim 
R. Rendeci Ö. Ucuzal 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
7'. Kapan]ı 

Amasya 
Çerçeve 2 nci maddenin içindeki 

3 ncü maddenin 7 nci fıkrasına 
muhalifim 
M. Zeren 

Artvin 
R. Kocaman 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
F. Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Toplantida bulunamadı 

Hatay 
2 nci maddenin oylamasında 

bulunamadı 
M. Deliveli 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

İstanbul 
F. H. Esatoğlu 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

İstanbul 
Çerçeve 2 nci maddenin içindeki 
3 ncü maddenin 7 nci fıkrasına 

muhalifim 
R, Erdem 
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Bütçe ve Elan Komisyonu rapora 

"Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 14 . 2 . 1975 

Esas No. : 1/329 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi 11 Şubat 1975 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna İki Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Şubat 1975 tarihli ve İ 213 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Şubat 1975 tarihli Birleşiminde, 
Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu ile Adalet ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

I - Tasarı, 14 Temmuz 1934 tarihli ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2., 3 ve 5 nci maddelerinin de
ğiştirilmesini ve bu kanuna 2 ek madde eklenmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz görüşmelerinde adı geçen tasarının Millet Meclisince kabul olunan metni esas olarak 
alınmıştır. 

Yargı yetkisi Millet adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu en büyük hakkı kullanan hâkimin ba
ğımsız, bilgili, bilinçli olması gerekir. Bunun yanı sıra geçim ve gelecek endişesinin de olmaması gerekir. 
Bu gerçeği gözeten Anayasamız hâkim ve savcılara ayrı bir önem vermiş ve atanmalarının ve özlük hakları
nın bağımsızlık ilkesi esas alınmak suretiyle ayrı kanunlarda düzenlenmesini öngörmüştür. Ancak, personel 
rejimine bağlı olarak Hâkim ve Savcılar Kanununun hazırlanması geciktiğinden hâkim ve savcıların maddi 
olanaklarını artırmak ayrıca boş olan hâkim ve savcılık aday kadrolarını doldurmak için kısa vadede ve 
acil, tedbir olarak işbu tasarı getirilmiştir. 

Halen Yargıtay dahil hâkim ve savcı kadrosu 4 977 dir. Ayrıca 500 adet de hâkim adaylığı kadrosu bu
lunmaktadır. Ancak, bunun yanı sıra hâkim ve savcı sınıfından 6,66 adet, hâkim adaylığı kadrosundan da 
316 adet münhal vardır. Ayrıca her gün ayrılmalar olmakta, buna karşılık mesleğin başlangıcında müracaat
lar gayet az yapılmaktadır. Az müracaatın yanında mevcut kanuna göre bugün hizmete alınan bir hukuk 
fakültesi mezunundan en az iki yıl sonra hâkim veya savcı olarak yararlanma olanağı vardır. İki yıl için
de ise bu açığın bir misli artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle % 30,'a varan açıklığı doldurmak imkâ
nı kalmayacak ve adlî mekanizmada büyük aksaklıklar meydana gelecektir. 

Getirilen tasarı ile, Adalet Bakanına bir yıllık staj süresini bitirmiş adayları yardımcılık sınıfına ayırabil
me yetkisi verilmekte, bu şekilde kadrolardaki münhallerin doldurulabilmesi imkânı doğmaktadır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinin malî ve sosyal olanaklar bakımından cazip hale getirilmesi, girişteki bazı 
aksaklıkların kanun yolu ile değiştirilmesi halinde rağbetin artacağı yapılan araştırmalar sonucudur. 

Hâkim ve savcılık sınıfını tercih eden hukuk fakültesi mezunları, mahrumiyet yerlerinde görev yapmak
ta, kendilerine tahsis edilmiş konutları, görevlerini kolaylaştıracak vasıtaları bulunmamakta, bir de bunun 
yanı sıra maddî imkânları da gayet kısıtlı bulunmaktadır. Tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere serbest 
avukat, idarecilik, özel veya Devlet sektöründe hukuk müşaviri olarak çalışmaları halinde ise daha fazla 
imkâna sahip olmaktadırlar, 

Bu nedenle hâkimlik, savcılık mesleklerinde bulunanlarla, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlara; 
adlî tatilden faydalananlar, izinli sayılanlar, yurt içinde veya dışında geçici görevle başka bir tarafa gönde
rilenler, her ne sebeple olursa olsun vazifesi başından ayrılanlar hariç olmak üzere, brüt maaşlarının % 50'si 
nispetinde hâkim ödeneği verilmesi adı geçen tasarı ileöngörülmektedhv Bu ödenekten yararlananlar 926 ve 
657 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri ve diğer kanunlar ile verilen yan ödemeleri alamazlar. Bu yan 
ödemeler tabirinden maksat 926 sayılı Kanunu değiştiren 1323 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi ve 657 sa
yılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek maddede öngörülen «îşgüçlüğü-iş riski • 
teminindeki güçlük zammı» adı ile anılan ödemelerdir. 
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Malî porte : Hükümet temsilcileri tarafmdan verilen bilgiye göre hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bu
lunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlara verilecek olan hâkim ödeneğinin, mesleğin giriş de
recesinden başlıyarak ayhk tutarları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Hâkim ve savcılarla bu meslekten sayılanların halen almakta oldukları brüt ve net ayhk tutarları ile 
% 50 ödenek verilmesi halinde brüt ve net istihkaklarını gösterir cetvel : 

Aylık Aylık 
Derece Aylık Aylık Ödenek Ödenek Ödenek Ödenek 
Kademe Brüt Net Brüt Net Brüt Net 

Not 

1/4 10 800,00 5 906,80 16 200,00 8 144,50 5 400,00 2 237,70 
1/3 10 575,00 5 856,85 15 862,50 8 077,00 5 287,50 2 220,15 
1/2 10 350,00 5 790,10 15 525,00 7 947,45 5 175,00 2 157,35 
1/1 10 125,00 5 692,85 15 187,50 7 799,90 5 062,50 2 107,75 

2/2 
2/1 

3/2 
3/1 

4/2 
4/1 

5/2 
5/1 

6/2 
6/1 

7/2 
7/1 

8/2 
8/1 

9/2 
9/1 

8 955,00 
8 640,00 

7 920,00 
• 7 740,00 

6 570,00 
6 390,00 . 

5 895,00 
5 760,00 

5 265,00 
5 130,00 

4 320,00 
4 230,00 

. 3 870,00 
3 780,00 

3 465,00 
3 375,00 

5 143,75 
4 995,80 

4 657,90 
4 573,40 

3 988,30 
3 903,80 

3 671,55 
3 608,20 

3 375,85 
3 312,80 

2 860,90 
2 813,30 

2 599,30 
2 554,60 

2 380,45 
2 318,25 

13 432,50 
12 960,00 

11 880,00 
11 610,00 

9 855,00 
9 585,00 

8 842,50 
8 640,00 

7 897,50 
7 695,00 

6 480,00 
6 345,00 

5 805,00 
5 670,00 

5 197,50 
5 062,50 

7 114,80 
6 935,70 

6 522,90 
6 414,00 

5 699,15 
5 565,25 

5 206,30 
5 096,50 

4 737,55 
4 646,55 

4 026,70 
3 959,65 

3 691,85 
3 624,90 

3 400,25 
3 332,90 

4 477,50 
4 320,00 

3 960,00 
3 870,00 

3 285,00 
3 195,00 

2 947,50 
2 880,00 

2 632,50 
2 565,00 

2 160,00 
2 115,00 

1 935,00 
1 890,00 

1 732,50 
1 687,50 

1 971,05 
1 939,90 

1 865,00 
1 840,60 

1 710,85 
1 661,45 

1 534,75 
1 488,30 

1 361,70 
1 333,75 

1 165,80 
1 146,35 

1 092,55 
1 070,30 

1 019,80 
1 014,65 

/. — / nci derecenin 1, 2, 3, 4 ncü kademeleri ve diğer derecelerin 1 ve 2 nci kademeleri esas alınmak 
ve evli 1 çocuklu olduğu var sayılmak suretiyle hazırlanmıştır. 

2. — Bu cetvelin hazırlanmasında çocuk zamları nazara alınmamıştır. 
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Bütün bu arz edilen nedenlerle, kısa vadede hâkim ve savcılık mesleğine olan eleman ihtiyacını sağlamak, 
bu mesleği cazip hale getirecek maddî olanakları sağlamak gayesi ile hâkim ödeneği verilmesini öngören 
işbu tasarıyı Komisyonumuz benimsemiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III) Tasarının kısa vadede âcil bir tedbir olarak getirildiği görüşünde birleşen Komisyonumuz, Genel 

Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu kanunda başkan ve sözcü 
Ankara 

Yiğit Kökcr 

Kâtip 
Yozgat 

Süleyman E. Ergin 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Toplantıya katıld» 
İmzada bulunama&ı. 

Rize 
Söz hakkım sakildir 

Talât Doğcai 

Trabzon 
Ali Şak ir Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Konya 

Fakih Özlen 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

• 

Sivas 
Kâzmı Kangal 

Urfa 
Söz hakkım saklıdır. 
İbrahim Halil Balkıs 

Sözcü 
Uşak 

Mehmet Faik Atayurt 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Naim Talû 

Elâzığ 
Salim Hazerdağh 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Yozgat 
Veli Uyar 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek madde eklenme
sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 2. — Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri sınnma dahil olup, 

hâkimlik ve savcılık sınıf ve derecelerine dahil değildirler. 

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

Madde 3. — Adaylığa kabul olunabilmek için: 
1. — Türk vatandaşı olmak, 
2. — 21 yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş olmak, 
3. — Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazanmak, 
4. — Askerlik durumu itibariyle, 
a) Askerlikle ilgili bulunmamak, 
b) Askerlik çağma gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şevki te

hir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
5. — Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı olarak yurdun her tarafında yapmasına engel olabilecek 

vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 
6. — Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında evlenenler istifa etmiş sayılır.) 

7. — Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya diğer Türk Fakültelerinden mezun' olup usu
lüne göre hukuk fakültesi fark imtihanını vermek veya yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da 
Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı belgesi almış 
bulunmak, 

8. — Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla 
hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden dola
yı ceza takibi altında bulunmamak, 

9. — Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlak ve siretçe hâkimliğe yakışmı-
yacak bir hal ile dile gelmiş olmamak. 

Şarttır. 

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

Madde 5. — Adaylık süresi 2 yıldır. İhtiyaç vukuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan adayları 8 nci 
dereceye yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı yapan
ların geri kalan süreleri hâkim ve savcı yardımcılıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir. 

Avukat stajyelerinin mahkemeler nezdinde yaptık! arı stajlar hâkim adaylığında geçmiş sayılır. 
Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler. Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık kalemlerinde 

başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen incelemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Adaylığa kabul olunabilmek için : 
1. Türk olmak, 

21 yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş ol-2. 
mak. 

3. 
4. 
a) 
b) 

Yapılacak sınavda başarı kazanmak, 
Askerlik durumu itibariyle, 
Askerlikle ilgili bulunmamak, 
Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik 

hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere sev
ici tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5. Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı ola
rak yurdun her tarafında yapmasına engel olabile
cek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 
özürlü bulunmamak, 

6. Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak 
veya yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup 
da Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerinden sınav geçerek başarı bel
gesi almış bulunmak, 

7. Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak 
surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla 
hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu ka
bil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden 
dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 

8. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, 
"kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışma
yacak bir hal ile dile gelmiş olmamak, 

Şarttır. 

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

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad

desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir, 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ederler. 
Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve müzakerelerinde bulundurulurlar. 
Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl görevliler gibi sorumlu olurlar. 

MADDE 4. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki iki ek madde ilave edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde-
olanlara brüt maaşlarının c/r 50 si nispetinde hâkim ödeneği verilir. 

Adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanununun 68 nci ve Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesine 
göre verilen izinleri kullananlar ile, yurt içinde ve dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler ve 
vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevleri başında bulun-
mıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe bir ödeme yapılmaz. 

Hastalık sebebiyle iş başına gelmeyenlere bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı 60 
günü geçmemek üzere ödeme yapılır. 

Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarıdaki 
ödeme kendi kadrolarına göre yapılır. 

Ödemelere göreve başlandığı günden itibaren hak kazanılır ve müteakip ay başında aylıkla birlikte ödeme 
yapılır. 

Bu maddeden yararlananlar 926 ve 657 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri ve diğer kanunlarla ve
rilen yan ödemeleri alamazlar. 

EK MADDE 2. — Yurt içinde veya yurt dışında doktora öğrenimi yapmış olanlardan hâkimlik ve sav
cılık mesleklerine veya bu meslekten sayılan görevlere yeniden atananlara bir üst derece verilir. Meslekte 
iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst dereceye yükseltirilir. 

MADDE 5. —• Bu kanun 4 ncü maddesi 1.6.1974 tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe; 
girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonun kabul ettği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 4 ncü 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.; 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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