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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

19 neti Birleşim 

24 .12 .19S9 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 600:602 

II — GELEN KÂĞITLAR 602 

III — YOKLAMA 603 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 603,632 

1. — Manisa Milletvekili Veli Bakir
li'mn, önümüzdeki günlerde açılacak olan 
Ege ekici tütün piyasası için alınması ge
rekli tedbirler hakkında demeci. 603:604 

2. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
Türk - Persen Sendikasının yapılacağını 
açıkladığı boykot ve kamu personelinin 
hayat pahalılığından çektiği sıkıntılar ile 
ilgili demeci. 604:605 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
iki arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde israfa sebebiyet verildiği iddiasiyle 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi ile, Sinop Milletvekili Hilmi iş-
güzar'm, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
sivil, askerî ve resmî müesseselerin dinlen
me kampları için yapılan harcamalar ko-

Sayfa 
nusunda bir Meclis arattırması yapılma
sına dair önergesi (10/4,10/8) 632:649 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 605 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/108) (S. Sayısı : 1) 605:632 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 649 
A) Yazılı sorular ve cevapları 649 

1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'-
m, Kars halkına yiyecek, tohumluk ve hay
van yemi temini için yapılan yardımlara 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Dal
lı'nın yazılı cevabı (7/2) 649:650 

2. — Sivas Milletvekili Vahit Bozat-
lı'nın, ihalesi fesholunan Sivas Göğüs Has
talıkları Hastanesine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı (7/4) 650:652 
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Sayfa 
3. — Ankara Milletvekili Osman Soğuk-

pmar'm, 4/10195 sayılı Kararname ile is
tihdam edilen personelin harcırahlarına . 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet ihsan Birincioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/6) 052:653 

4. — Tokat Milletvekili Reşit öndeı -
in, Tokat ili ile ilçeleri arasındaki yollara 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut 
Gülez'in yazılı cevabı (7/7) 653:654 

5. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'-
nm, Denizli hudutları içindeki Adıgüzeller 
barajının projesinin ne zaman tamamlana
cağına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 

I - GEÇEN TU 
Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan'ın, Hak

kâri Valisi komutunun meçhul kimseler tarafın
dan kurşunlanması olayına dair gündem dışı 
demecime İçişleri Bakanı Haldun Menlteşeoğlu, 

Adama Milletvekili Ali Rıza Güllü'nlün, suni 
gübre suiistimallerine dair gündem dışı deme
cine de Devlet Bakanı Refet Sezgim cevap ver
diler. 

Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bugüne 
kadar uygulanmakta olan yabancı sermaye po
litikasının somut sonuçlarını değerlendirmek 
maksa&âyle bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi okunldu ve gündeme alınarak sırası gel
diğinde görüşüleceği bildirildi. 

Samsun Milletvekilli Ba(hattin Uzunoğlu'nun, 
gündemde bulunan gensoru önergelerinin görü
şülmesi sırasında önerge sahipleri ve gruplar adı
na yapılacak görüşmelerin 20 şer dakika ile sı-
nırlandırılmiıasına dair önergesi, yapılan görüş
melerden sonra, kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 ar
kadaşının, istanbul'da öldürülen öğrendiler do-
layrısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasınla dair 
Önergesinin gündeme alınması hakkında görüş
melere başlandığı sırada 0. H. P. Grupu, ko-

Sayfa 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nm 
yazılı cevabı (7/8) 654:655 

6, — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Denizli'de yüksek teknik okulu açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
yazılı cevabı (7/10) 655 

7. — İzmir Milletvekili Hulusi Çakır'-
ın, Ege tütün piyasasının ne zaman açıla
cağına ve mahsullerin değerlendirilmesine 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu'nun yazıl cevabı 
(7/21) 655:656 

nuşmaların sınırlandırılması kararı sebebiyle, 
Genel Kurul salonunu terk etti. 

Bu gensoru önergesinin gündeme alınması, 
görüşmeler sonunda re'ddolumdu. 

Konya MMetvekili Necmettin Erbakam'm, 
Türkiye Odalar Birliği üzerimde kanunsuz ta
sarruflarda bulunulduğu iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarımca Hükümet hakkında 
ve, 

Siriop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, öğret
men boykotları sırasında mal ve can emniyeti
nin ühl'âl edildiği ve gergin bir zamanda 6 ncı 
Filonun izmir'e gelmesine müsaade verildiği 
iddiasiyle Anayasamın 89 ncu maddesi uyarınca 
içişleri ve Dışişleri bakanları hakkımda birer 
gensoru açılmasına dair önergeleri de yine ya
pılan görüşmelerden sonra, reddedMi. 

24 . 12 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,00 de son 
verildi. 

[Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli! 

Kenan Aral 

*>•<* 

?ANAK ÖZETİ 
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Sözlü sorular 
1. — Simop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 

Cumhuı'iiyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/67) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde inşaat 
yapımının kolaiylaştırılmasına dair sözlü soru 
önergesi, İmar ve iskân Bakanlığına gönderil-
anişıtir. (6/68) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, ZongıiMak'ı diğer illere bağlıyan yolların 
yapımına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/69) 

4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Okulluna 
ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair sözlü soru 
önergösi, Millî Eğitim Bakanlığıma göndertilmiş-
tir. (6/70) 

5. — Zongnldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihtiyacıma 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/71) 

6. — Zonlguldak Milletvekili Ahmet Sümer'
in, E. K. i. Müesseseisindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/72) 

7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa. 
gönderilmiştir. (6/73) 

8. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/74) 

9. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
) Maraş Devlet Hastanesinde ne kadar uzman, he
kimin vazife gördüğüne dair sözlü soru önerge
si, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/75) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olaıı| 
yolun yapımına dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/76) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını Bağlıya

cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve Köy İşleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/77) 

12. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldıü Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair sözlü 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/78) 

13. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nuu, Kastamonu Orman Başmüdürlü

ğüne dair sözlü soru önergesi, Orman Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/79) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, öl-
ı dürülen üniversite öğrencilerinin kaatUlerinin 
.bulunmasına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/80) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/81) 

16. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/82) 

17. — Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönı 
derilmiştir. (6/83) 

18. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöTün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair söz
lü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/84) 

Yazdı sorular 

1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'de işlenen suçların faillerine dair 
yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/42) 

2. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın,, 
Sivas iline bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına 
dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/43) 

3. _ Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, bâzı 
okulların öğretmen ihtiyacına dair yazılı soruj 

.önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/44) 
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4. — Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'm, 
Maraş'in doktor ihtiyacının karşılanması ile 
sağlık ocaklarındaki münhal kadroların doldu-'' 
rıılmasma dair yazılı soru önergesi Sağlık vo 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/45) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
/ Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman işletmesi-

Tasarı 
1. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 

Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski «Tu
ristik propaganda malzemesi ve belgeleri hak
kındaki protokol» ile «özel karayolu araçları
nın geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun «aşarisi (1/148) (Turizm ve Tanıtma, Güm
rük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komis
yonlarına) 

Teklifler 
2. —: Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Toptancı Halleri kanun 
teklifi (2/173) (Adalet ve İçişleri komisyon
larına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Tarım Bakanlığı Teşkilâ
tında çalışan hayvan sağlığı memurlarına öde
nek verilmesine dair kanun teklifi (2/174) (Ta
rım ve Plân komisyonlarına) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık 
Zabıtası kanun teklifi (2/175) (İçişleri, Ada
let, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Plân komisyon
larına) 

5. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 .2 . 1965 gün ye 545 sayılı Kanunun 5 nci | 
maddesiyle eklenen eık maddenin birinci fıkra- i 

nin açılmasına dair yazılı soru önergesi, Orman 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/46) 

6. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türtk'ün, Trabzon'un Çaykara ilçesi Ortaokuluna 
tâyin edilen müdüre dair yazılı soru önergesi,, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/47) 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Doğu illerine yapılan tren seferlerine dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/48) 

sının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/176) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

6. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 19 . 3 . 1969 tarih ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun 35 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/177) (Ada
let Komisyonuna) 

7. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/178) 
(Millî Eğitim, ve İçişleri komisyonlarına) 

8. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrası'z-
oğlu'nun, 625 sayılı özel öğretim Kurumları 
Kanununun 13 noü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/179) (Millî Eği
tim Komisyonuna) 

Tezkereler 
9. — istanbul Milletvekili Rıza Kuas'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/132) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna) 

10. — Afyon Milletvekili Kâzım Uysal'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/133) (Anayasa ve 

! Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
j Komisyona) 

II - GELEN KAĞITLAR 

— 602 — 



M. Meclisi B : 19 24 . 12 . 1969 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanıvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Şevket Doğun (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

Otomaltik cihazla yoklama ya- BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun
luğumuz vardır, görüşmelere başjhyoruız. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Yeli Bakırlı'nm, 
önümüzdeki günlerde açılacak olan Ege ekici 
tütün piyasası için alınması gerekli tedbirler 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Veli Ba
lkırlı, Ege ekici tütün piyasası hakkında gün
dem dışı söz isitemişitir. Kendisine bu konuda 
söz veriyorum. Buyurun Sayın Veli Bakirli. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ege bölgesinde 230 bin aileyi geçindiren tü
tüncülüğümüzün bugünkü durumunu bilmemiz
de fayda varıdır. 

önümüzdeki günlerde Ege ekici tütün piya
sası açılacaktır. Tüm varlıklarını tütüne bağ-
lıyan milyonlarca insan bunu özlemle bekle
mektedir. Bu çilekeş kitle, yazın kavurucu sı
cağı altında alın teri dökerek elde ettikleri 
ürünlerini satacak, borçlarını ödiyecek, artar
sa, elinde kalan üç beş kuruşla geçinmeye ça
lışacaktır. 

Ancak, acı bir gerçek önümüzdedir. Tütün 
ekicileri yıllardaniberi emeğinin karşılığını ala
mamaktadır. Şimdi, bankalara ve kooperatifle
re borçludurlar. Krediler zamanında verilmedi
ği, verilse de yeterli olmadığı için karaborsa
cıların, tefecilerin esiri olmuşlardır. Piyasa
nın gecikmesi, tesbiitlerin uzaması, karaborsa 
tütün toplıyanlara yaramaktadır. 

Yasalardaki engellere rağmen karaborsacı
lar, ellerinin altındaki geniş kredilerden de fay
dalanarak sekiz, dokuz liralık tütünleri iki üç 
liraya ekicinin elinden almaktadırlar. Ekmek 

parasına muhtaç üreticiler, içleri sızlıya sızlı-
ya karaborsacıların eline düşmektedirler. 

Ege'de, yurdumuzun en verimli toprakları 
üzerinde tarım yapan tütün eMcilerimiz sağ
lam ve güven veren bir tütün politikamız ol
madığı için geçim zorluğu çekmektedirler. Üç 
beş kişi, milyonlarca insanın rızkiylle oynamak
tadır. 

Tütün piyasalarına, Tekel değil, tüccar yön 
vermektedir. Ekici tütün piyasalarında, TekeT-
in elinde olması gereken inisiyatif, maalesef Te-
kel'in seyirci kalması sonucu, tütün ekicilerinin 
çok iyi tanıdıkları bozuk düzenin tipik örnek
leri olan, devle!; tarafından da bol kredi ile bes
lenen, ıstırap, ahn teri sömürücülerinin eline 
geçmektedir. 

Yeıterli tedbirler, Hükümet tarafından alın
madığı için, üreticiler, her piyasa sonunda pe
rişan olmaktadırlar. Bu seneki maliyet hesap
ları, Ege Tütün .Ekicileri Federasyonu tara
fından ilân edilmiştir. Üretime tesir eden fiyat 
artışlarının nedeni ile maliyet, geçen yıllara na
zaran daha da yükselmiştir. 

Karma Hükümetler zamanında 11 lira 40 
kuruşa kadar tütün satan ekiciler, dört yıldan 
beri ise ortalama olarak 6 - 7 liradan tütün 
saitmaktadırlar. Aynca, bu geçen zaman içinde 
maliyeti etkiliyen fiyat artışlarının yanı sıra, 
köylülerimizin satınaldıkları tüm ihtiyaç mad
deleri zam görmüş, ama, köylünün ürettiği 
ıtîütün, üzüm ve pamuk fiyatları daha da geri-
lemişltir. 

— 603 — 
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1969 mahsulü piyasası bu gerçekler göz 
önüne alınarak açılmalı, destekleme alımlarında 
üreticilerin hakları korunmalıdır. Değişen ha
yat şartları karşısında, yıllardan beri değişmi-
yen fiyatlarla tütün isatan milyonlarca insana 
mahıım değerini vermek, onları da insan gibi 
yaşama olanaklarına kavuşturmak, Anayasanın 
devlete verdiği kaçınılmaz bir görevdir. Bu gö
rev yerine getirilmelidir. 

Bu kürsüden HüJkütmielti uyrmak bizim göre
vimizdir. Bugünkü bozuk düzen içinde dahi 
alınacak geçici tedbirler, Hükümet tasarrufla
rıyla yakında açılacak olan tütün piyasasında, 
ekicinin mahvolmaktan kurtarılmasını sağlaya
cak tedbirler vardır ve bu tedbirler şunlardır: 

Hüjkümeıt, gierçekten tütün ekicisini destek
lemek kararında ise Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına gereken yardım ve destekte bulunmalıdır. 
Bizim anlayışımıza göre bu m0blâğ, ortalama fi
yat 10 lira hesabedilerek 1 milyar lira civarında 
olmalıdır. Ortalama fiyatın 10 liradan aşağı dü-
şürülmemesi gereklidir. Ortalama fiyatın 10 li
radan aşağı olması yolundaki bütün tutum ve 
davranışlar, hattâ icraatlar, tütün ekicisine kar
şı haksızlığı ifade eder. Bunlar Anayasa dışı ic
raatlardır, tütün ekicisini korumama anlayışı
nı ortaya Ikoyar. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
eksperleri eliyle, ekiciyi terk eden değil, ekici
nin yanında olduğunu gösteren bir yürütme
nin içinde olmalıdır. Geçmiş piyasalardaki 
tesbit, değerlendirme ve piyasa süresince yap
tığı icraat ile, Tekel Bakanlığı ekicinin yanın
da değil, tüccarın yanında olduğu intibaını ver
miş, üreticinin paniğe kapılmasının başlıca so
rumlusu olmuştur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının hangi ölçü
ler içinde destekleme yapıp yapmayacağı, tütün 
tesbiti sırasında belli olur. Örneğin, gerçek
ten 60 randıman tütün tutarı 10 milyon kilo 
olup da, bu rakam, tüccar fiyatına , yakın bir 
ortalamaya gidebilmek için 30 milyon kiloya 
çıkarılacak ise, ne söylersek söyliyelim, tütün 
ekicisini kurtarmaya gücümüz yetmez. Tatbi
kat bu ölçüler içerisinde yapılmaktadır. 

13,25 lira baş fiyatla piyasaya giren Tekel 
ile, 9 liralık baş fiyatla piyasaya giren tücca
rın, ortalama fiyatları arasındaki farklar, ina
nılmaz derecede jküçük rakamları ifade etmek

tedir. Taban ve tavan fiyat açıklanmalıdır. 
Bilhassa taban fiyat, ürünlerin değerlendirilme
si bakımından çok önemlidir. Piyasadan önce, 
Sayın Bakan tarafından halk oyuna duyuruL-
malıdır. Piyasalar devamlı olarak Tekel ta
rafından kontrol edilmelidir. Üreticinin şikâ
yetlerini, Tekel eksperlerinin yanlış ve hatalı 
teshillerini ânında değerlendirecek şikâyet bü
roları, her ilçede kurulmalıdır. 

Bu tedbirler alındığı takdirde, Egeli tütün 
ekicilerine yardım elini uzatmanın mutluluğu
nu, yüreğimizin derinliklerinde duyacağız. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

2. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, 
Türk - Persen Sendikasının, yapılacağını açık
ladığı boykot ve kamu personelinin hayat paha
lılığından çektiği sıkıntılar ile ilgili demeci. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Orhan 
Vural; Türk - Persen Sendikasının, yapaca
ğını ilân ettiği boykotla ilgili olarak, gündem 
dışı söz istemiştir, kendisine bu konuda söz 
veriyorum. 

Sayın Orhan Vural, buyurunuz efendim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan 
ve Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

öğretmenlerin ihtar boykotundan sonra, 
şimdi de gazetelerde devamlı ve ısrarlı bir ha
ber okuyoruz : 

«Türk - Persen Yönetim Kurulu, genel (me
mur boykotunun iki, ya da üç gün sürdürül
mesini kararlaştırmış ve hazırlık için şubeler 
ile temasa geçmişltir.» Türk - Persen yönetici
lerinin Hükümet üyelerinden birisiyle görüş
tüğü, ayrıca Türk - Pensenin yayınladığı bir 
bildiride; «783 000 memurun ekonomik sı
kıntı yüzünden büyük bir bunalım içinde bu
lunduğu» da açıklanmaktadır. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, memur, 
fırtınalaşan hayat pahalılığı karşısında her şe
yi göze alarak, birtakım eylemlere yönelmek 
zbrunluğunu duymaktadır, öğretmenlerin ihtar 
boykotu üzerine yaptığı konuşmada birtakım 
hesaplar yapıp, cem ve tarhlardan sonra çıkar
dığı sonuçları, 783 000 memurun yapacağı 
boykotla karşılaştıran sayın Başbakan, mate
matik bilgisiyle aynı ölçüler içinde, acaba hiç 
düşünüp değerlendirme yaptı mı? 
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Memleket ekonomisi "üzerinde memurların 
yapacağı boykot ne gibi izler ıbırakacaktır ve 
bunun sorumlusu kim olacaktır? Birkaç yö
neticinin hakkında soruşturma ve kovuşturma 
açılmak suretiyle, Adalet Paartisi iktidarı ve
balden ve sorumluluktan kendisini kurtarmış 
sayacak mıdır? 

Örneğin, bir PTT İdaresini ele alalım; iki, 
ya da üç gün kamu hizmetlerinin aksaması ne
lere mal olacaktır? 

Muhterem milletvekilleri; sayın Başbakan 
geçenlerde gündem dışı yaptığı bir konuşma
da, memurlara yapılacak zam için 1 milyar li
ranın üzerinde bir paranın bütçeye konuldu
ğunu söylediler. Zabıtlar aynen elimdedir. Şim
di, kendisinden rica ediyorum; Personel Kanu
nunun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi 
için gerekli olan para miktarı nedir? Yine ha
tırladığıma göre, saym Başbakanın gayrires-
mî gazetelerde çıkan, kendisine atfen beyan
larına - ki teıkzilbedilmemiştir - göre miktarın 
1,5 milyar lira olduğu söylenmektedir. O hal
de, bulunamıyan paranın miktarı yarım mil
yar lira mıdır? 

önlümüzde büyük bir dâva vardır; her yıl 
ertelenmekte olan Personel Kanununun malî 
hükümleri ne zamana kadar ertelenecektir? 
Türkiye'nin gelir kaynakları bellidir. Aya gön
derilmiş astronotlarımız mı vardır ki Türkiye'
ye bugün kıymetli taşlar getirecekler ve bun
ların bedelleri Türkiye'nin Hazinesine ithal 
edilecektir? Neyi bekliyoruz? Aradaki yarım 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddele
rinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) (1) 

BAŞKAN — 19 Aralık Cuma günü 17 nci 
Birleşimde, Yüce Heyetinizin aldığı bir karar 
gereğince, 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa-

(1) 1 sayılı basmayazı 19 . 12 . 1969 tarihli 
17 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

milyar lira fark, bugün 30 milyara yakın olan 
bir Devlet bütçesinde sözü dahi edilemez bir 
miktardır. 

Arkadaşlar, ayrılan bu bir milyar lira tah
sisat heba olacaktır, çarçur olacaktır. Sonun
da sayın Başbakanın, hayır dua yerine, başka 
türlü dualar alacağmı söylemek, her halde bir 
kehanet işi olmasa gerektir. 

Gelin, hep birlikte etele verelim, kaçırıl
mış bir fırsat veya harcanmış bir zaman yok
tur; şu Personel Kanununun malî hükümlerini 
yürürlüğe koyalım, bu feryat ve figan artık 
dinsin* Akıllı iktidarlar, günlük olayların de
ğil, gelecek günlerde doğacak olayların neden
leri üzerinde duran ve gerekli her türlü ted
birleri cesaretle ve açık yüreklilikle almasını 
bilen iktidarlardır. 

Aç insanların üzerine üzerine gidilemez. 
Sayın Başbakan - Allah, Lillâh aşkına - bugün
lerde şöyle istediği, paşa gönlünün dilediği bir 
pazara, bir çarşıya elinde filesiyle uğrayıver-
sin ve her şeyin ateş pahasına ve tamamen mu
rakabemiz, korkunç fiyat artışlarını bir kere 
ıgözüyle görsün. Ondan sonra da, geometrik 
bilgisiyle Uzayın sonsuzluğunda, bakın nasıl 
boşuna tutunacak bir dal arayacak ve hattâ 
bunun için nelere başvurması lâzımigeldiğini 
daha iyi görecek ve daha iyi anhyacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

rısı ve Adalet Komisyonu raporu üzerindeki gö
rüşmeye devam edilecektir. 

Sözü geçen kanun tasarısı üzerinde grup 
sözcüleri görüşmüş, iki arkadaşımız da şahısları 
adına konuşmuştur. Şimdi, konuşacak arkadaş
ların sırasını arz ediyorum : 

Yılmaz Alpaslan, Turhan özgüner, Hilmi İş
güzar, Salih Ay gün, Şinasi Özdenoğlu, Reşit Ül
ker, Movlût Ocakçıoğlu, Yaıar Akal. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerini alsın 
efendim. 

Söz sırası Sayın Yılmaz Alpaslan'dadır. Bu
yurun Sayın Alpaslan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym 
Başkan, Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili tasarının 
tümü üzerinde şahsi görümlerimi arz etmeye ça
lışacağım. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Hükümetin Yüce 
Meclise sunduğu tasarı üzerinde durmadan ön
ce, Anayasa Mahkemesinin, gerek Hâkimler Ya
sasının 63 ncü maddesini, gerekse Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesini ip
tal ediş nedenleri üzerinde durmakta faydalar 
olacağı inancındayım. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Anayasa Mahke
mesi iptal gerekçesinde, her iki maddenin de 
Anayasanın 137 nci maddesine aykırı olduğunu 
açık ve seçik olarak belirtmiştir. Adalet Partisi 
iktidarının geçen dönemde Yüce Meclise sun
duğu tasarının gerekçesinde, yargıçlara verile
cek teminatın hâkimlere verilen teminat gibi ol
maması icabettiği, daha doğrusu, yargıçların 
taraf olduğu, binaenaleyh savcılara verilen te
minatın kısıtlı olması görüşü, öne sürülmekte
dir. Saygıdeğer arkadaşlarım, oysa ki, Anaya
samızı tetkik ettiğimiz zaman, Anayasamızda 
savcılarla ilgili kuralların, yargı bölümünde, 
yani yargıçlara ilişkin kuralların bulunduğu 
yargı bölümünde olduğu görülür. Üstelik, eğer 
Adalet Partisi iktidarının iddia ettiği gibi, yar
gıçları Anayasa koyucu, bir memur olarak ka
bul etmiş olsaydı daha doğru bir tâbirle savcıla
rı Anayasa koyucu, bir memur olarak ka
bul etmiş olsaydı 137 nci maddeyi tedvin etme
mesi icabederdi. Çünkü Anayasamız memurlar 
için ayrıca bir teminat müessesesi getirmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla gerek geçen dönemde 
ve gerekse şu anda müzakeresi yapılan kanunun 
gerekçesinde sözü edilen görüşler Anayasamızın 
gerekçesine, Anayasamızın lâfzına ve ruhuna 
tamamiyle aykırı bulunmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; inanıyorum ki, 
Sayın Adalet Partisi iktidarı savcılarla ilgili 
teminatı sağlayıcı olduğu iddia edilen bu tasa
rıyı Yüce Meclise sevk etmelerine rağmen bu 
yasanın Anayasamızın 137 nci maddesine aykırı 
olduğunu bile bile getirmektedirler. Bu iddiamı, 
geçen dönemdeki Sayın Adalet Bakanı, Senato
da bütçe müzakereleri sırasında yaptığı konuş
mada âdeta açıklamıştır. 

Sayın Adalet Bakanı davranışını haklı gös
termek uğruna 1967 yılı bütçeleri görüşülürken 
Senatoda yaptığı beyanda; «Bizim düşüncemiz 

137 nci maddenin bize göre anlayış şeklindedir. 
Benim anlayışım bâtıl ise Meclis bunu düzeltir. 
Meclislerin de anlayışı hatalı ise Anayasa Mah
kemesini niçin kurduk? Bir kere daha bozar.» 

Saygı değer arkadaşlarım; Yüce Meclis mü
temadiyen Anyasaya aykırı kanun çıkaracak, 
Anayasa Mahkemesi bozacak, biz de kürsüye 
çıktıkça, «Yüce Meclisin itibarını koruyalım» 
diye söz edeceğiz. 

Saygı değer üyelerden istirhamım; Anaya
saya aykırılığı açıkça belli olan bu tasarının 
Yüce Meclisten geçmemesidir. Eğer bu tasarı 
Yüce Meclisten geçecek olursa karşımıza şöyle 
bir durum çıkacaktır; evleviyetle bu yasa Ana
yasa Mahkemesince iptal edilecektir. Ancak, 
inanıyorum İd, Adalet Partisi iktidarına sevimli 
görünmiyen, Adalet Partisi iktidarı tarafından 
istenmiyen birtakım tutum ve davranışın içinde 
bulunan savcılar sağa - sola serpiştirilecekler, 
ondan sonra da bu kanun Anayasa Mahkeme
since iptal edilecektir. Böyle bir duruma gir
mek ne Adalet Partisi iktidarına itibar getirir, 
ne de Yüce Meclisin itibarını koruyabilir. 

Bunun için saygı değer milletvekillerinden 
istirhamım; Anayasaya aykırı olduğunu madde 
madde belirteceğim bu tasarı hakkında gereken 
incelemeyi, gereken hassasiyeti elbirliği ile gös
terelim ve Anayasaya uygun yeni bir tasarıyı 
Hükümet Meclisimize getirsin, müzakeresi sağ
lanmış olsun. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Anayasa Mahke
mesi bozma gerekçesinde diyor ki; gerek 63 ncü 
madde, gerekse 77 nci madde Anayasaya aykırı
dır, çünkü savcıları atama ve özlük işleriyle il
gili tasarruflarda görevli bulunan kurulun baş
kanı Adalet Bakanıdır ve Adalet Bakanının em
rinde bulunan yüksek seviyedeki memurlardır, 
binaenaleyh bu memurlar ve Adalet Bakanının 
Hıîunduğu bir komisyonun vereceği kararla tâ
yin edilecek savcı hâdiseler karşısında gereği 
gibi umumi, objektif davranamaz. Onun için 
77 nci maddeyi de, Hâkimler Kanununun 63 ncü 
maddesini de Anayasamızın 137 nci maddesine 
aykırı buluyor. Anayasa Mahkemesi yine gerek
çesinde ; her şeyden önce 137 nci maddenin ted
vini savcıları siyasi baskıdan kurtarma amacına 
yönelir, eğer tasarı bugünkü haliyle müzakere 
edilip kabul edilecek olursa, her ne kadar Ada
let Bakanı bugünkü savcıları tâyin yetkisiyle 
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görevli komisyonun başında bulunmamakta ise 
de, bu komisyonun çoğunluğunu Adalet Bakanı
nın emir ve direktifi altında bulunan kimseler 
meydana getirmektedir ve perde arkasında yine 
Adalet Bakanı vardır, bu itibarla Adalet Baka
nının istediği şekilde tâyin yapılmadığı zaman 
bu komisyonda bulunan kişiler sandalyalarmdan 
emin olamıyacakları için, siyasi baskı altında 
tutulacakları için gerekli tarafsızlığı gösteremi-
yeceklerdir, demektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; Anayasamızın 
137 nci maddesini, konuşmamın başında belirt
tiğim gibi, Anayasa Koyucu ayrı bir bölüme al
mamış, yargıçlarla ilgili olan yargı bölümünde 
mütalâa etmiş ve dolayısiyle demek istemiş ki, 
hâkimlere tanıdığım teminatı savcılara da tanı
yacaksınız. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanununa göre 

savcı taraftır iddiasında bulunulmaktadır ve ha
len müzakeresi yapılan tasarıda da gerekçede 
bu husus açık ve seçik belirtilmektedir, özellik
le hukukçu arkadaşlarımdan istirham ediyo
rum ; C. savcısı bir taraf mıdır? C. savcısı bir-
dâvayı iddianame ile açar. C. savcısı sadece, 
açtığı dâvanın sanığının aleyhindeki delilleri 
toplamakla görevli değildir, C. savcısı yine, Ce
za Muhakemeleri Usûlü Kanununa göre, sanığın 
lehindeki delilleri de toplamak görevindedir. 

Ve yine C. savcısı, toplanan delillere göre 
mahkûmiyet istiyebildiği gibi, sonunda delille
rin sanığın aleyhinde olmadığını tesbit ederek, 
beraet de istiyecektir. Ceza Muhakemeleri Usû
lü Kanununumuzun koyduğu bu usûl gösteriyor 
ki, C. .savcıları taraf değildir. C. savcıları, ka
nunu uygulıyan, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununu ve Türk Ceza Kanununu ve öteki ka
nunları uygulıyan, Anayasanın kabul ettiği bir 
müessese, bir kuruluştur. Bu itibarla yargıçlar 
gibi bunlara da görevlerini ifa sadedinde geniş 
teminat vermemizde adalletin tecellisi yönünden 
sayılamıyacak faydalar vardır ve aynı zaman
da bu, Anayasamızın 137 nci maddesinden çık
maktadır. 

Saygı değer arkadaşlarım, Anayasamızın 137 
nci maddesi teminatı, yürütme organına karşı 
kabul etmiştir. Yani, Cumhuriyet savcıları, yü
rütme organına karşı teminatlı olacaklardır. 
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Şimdi, elimizdeki tasarı Cumhuriyet savcıla
rını yürütme organının, onun bir unsuru olan 
Adalet Bakanının ve onun emri kumandası al
tında bulunan yüksek dereceli memurların eli
ne bırakmaktadır. Denir ve geçen oturumda 
dendi ki; peki, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda Adalet bakanlarının yazılı emirle dâva 
açma hususunda verecekleri emri istediğimiz 
teminatlarla nasıl telif edeceksiniz? 

Saygı değer arkadaşlarım Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununa göre yazılı emir verilecek
tir. Ancak, yazılı emirle dâva açılabilir, fakat 
Cumhuriyet Savcısı mutlak surette; «Bakan ba
na emir verdi, ben de son tahkikatta mahkûmi
yet istiyeceğim,» diye bir yüküm, bir mükelle
fiyetin altında kalmıyacaktır, eğer 137 nci mad
deye saygılı olarak ve Anayasaya aykırı olmı-
yan bir madde getirebilirsek. Getirmediğimiz 
takdirde, deliler sanığın aleyhinde ise, eğer si
yasi iktidar savcıya emir verirse, siyasi iktidar 
savcıyı baskısı altına alırsa, deliller sanığın le
hinde olsa dâva açılacaktır, deliller sanığın 
aleyhinde olsa, eğer Cumhuriyet savcısı zayıf 
ise istanbul'dan ayrılıp Kars'a gitmek istemi
yorsa, haksız yere birtakım dâvalar açacak veya 
açılması icabeden bir dâvayı açmıyacaktır. 

Bizim ceza hukukumuza göre dâvayı mün
hasıran Cumhuriyet savcıları açar. Cumhuriyet 
savcılarına eğer Anayasamızın öngördüğü, 137 
noi maddenin öngördüğü teminatı sağlamazsak 
Cumhuriyet savcıları; insanların bâzılarında gö
rülen zayıflık, savcıların da bir grupunda ola
cağı evleviyetle kabul edilmek icabeder, onlar 
birtakım kanunsuz ve usulsüz tasarruflara gide
ceklerdir. Zaten 137 nci maddenin konmasının 
bir gereği de, kanaatimce, budur. 

Savcıların üzerinden teminatı kaldırdığınız 
zaman, savcıları Adalet Bakanının ve siyasi ik
tidarın baskısı altında tuttuğunuz zaman savcı
ların bâzıları hiç de istenmiyen birtakım davra
nışların içinde bulunacaklardır. Bu itibarla ada
letin hiçbir şüpheye mahal vermiyecek şekilde 
tecellisi için de savcılık teminatının mutlak su
rette Anayasaya uygun olarak kabulü gerekir. 

Saygı değer arkadaşlarım; sözlerimi, benden 
sonra konulacak arkadaşlarıma da zaman bırak
mak düşüncesiyle bitirirken, Yüce Meclisin saygı 
değer üyelerinden dileğim, Anayasa aykırılığı 
Anayasa Mahkemesince sabit olmuş, Anayasaya 
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aykırılığı geçen dönemde bu kürsüde konuşan 
grup sözcüleri ve milletvekilleri tarafından 
açık ve seçik olarak ortaya konulmuş bulunan 
aynı tasarı ufak bir cümle iflâvesi ile bugün tek
rar Yüce Heyetinizin huzuruna gelmiştir. Ana
yasaya aykırı olduğu bilmen bir kanunu Millet 
Meclisi oylariyle çıkardığı takdirde hiç de bu, 
Yüce Meclise itibar sağlamıyacaktır. Bu itibar
la bu yasanın bu görüşülen maddelerine müspet 
oy vermemenizi istirham eder, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan», sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesinin iptali üzerine savcı

lara teminat verilmıesi zımnında 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerimin yeniden düzemlenmesli ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesinle mütedair kanun tasarısı 
ehemmiyetine binaen hakikatten üzerinde fazla
ca durulmajya şüphesiz değer. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde konuş
mam bir noktada toplanacak, ancak maddeler 
üzerinde şüphesiz sırası geldiğinde ayrı ayrı de
ğinerek duracağız. 

Şimdi, tümü üzerinde, şu toplayıcı neticeye 
varmadan evvel, şu maddeler üzerinde, bilhassa 
maddelere doğrudan doğruya girmeden, mad
delerin getirdiği müesseseler bakımından dur
mak gerekir. 

Bu kanun tasarısı M yeni müessese getiri
yor; bir, atama ve nakil plânı, ikincisi, aitama 
ve nakil kurulu. Evvelemirde atama ve nakil 
plânında öngörülen bakanlığın zatileri genel 
müdürlüğünün ve ondan sonra da tasarının es
babı mucibe kusanında belirtildiği üzere, bizzat 
bakanın ağırlığı... Göze çarpan bu. Bakanlık 
zatdşleri genel müdürlüğü, plânın hazırlanmasın
da esastır. Fakat tasarımın bilhassa mucip sebep
ler kısmında belirtildiği üzere, bu şekilde hazır
lanacak taslak, atama ve nakil kurulunca ince
lenerek uygum bulunduğu takdirde Adalet Ba
kanı tarafından müşterek bir kararname ile 
yürürlüğe konulur, denilmek suretiyle yine ev
velâ zatişleri müdürlüğüne, sonra da bakanın 
kendisine bu mevzuda ağırlık verilmektedir. 

Bilhassa atama ve nakil kurulu, benim ve 
benden evvel konuşan arkadaşların dikkatini 
çekmiştir. Burada yedi kişilik kurulda dört ki
şi bakanlığın yetkili memuru, bu dört kişi şüp

hesiz yediye nazaran ağırlık teşkil eder. An
cak, mühimi olan şu; ekseriyetle toplanır, ekse
riyet dört kişidir ve bu dört kişi iki kişli ile ka
rar verebilir. Çünkü, bu kanun tasarısında de-
liştöirilmesi bahis mevzuu olan 89 ncu madde, 
müsteşara başkanlık verip, iki oy hakkı tanımış 
olduğuna göre, bir müsteşar bir de Başbakan
lığın yetkili memuru yedi kişilik kurulda iste
diği atıama ve nakli yapabilirler. 

Arkadaşlarımı; yine üzerinde bundan daha 
hassalsiyetle duracağımız, geçici yetki meselesi
dir. Geçici yetkiler, «gerektiğinde» tâbir olu
narak esbabı mucibe kısmında dile getiriliyor 
ve gerektiğinin takdiri şüphesiz bakanlığa ait
tir. Geçici yetki ile yapılan atamalarda safvcı-
nm bilâhara bu geçici yeltkisinlin onaylanması 
Atama ve Nakil Kuruluna aittir. Ancak, 89 ncu 
madde bu geçici yetkinin bâzı hallerde Atama 
Kurulundan, geçmemesini öngörmektedir. Bu hal, 
Bakanlık hizmetlerinde tâbir olunuyor. Bakan
lık hizmetlerinde geçici yetki ile nakil yapıldığı 
takdirde Atama ve Nakil Kurulunun hiç bir sa
lâhiyeti yoktur. Bakanlığın hizmetlerinde ne 
gibi bir aitama yapılacağı tamamen Bakanlığın 
kemdi yetkisi dâhilinde. Şüphesiz, diyemeyiz 
ki, bugünkü iktidar bunu istismar edecektir. 
Biz, muayyen iktidarlar için değil, ama kanunu 
kanun olarak nazarı itibara alarak her halükâr
da iyi veya kötü niyetin de değerlendirilmesini 
yaparak, bir iktidar bunu kötüye kullanabilir 
kaydı ihtirazı ile hareket ederek temkinli dav
ranmalıyız. Böylesine Atama Kurulundan dahi 
geçmiyecek maddeyi şimdiden, efendim bu ikti
dar iyi niyetle hareket edecektir ve esbabı mu-
ciıbede hüsnüniyet esastır gibi çok sakim bir yo
la gitmemeliyiz, diyorum. 

Arkadaşlarım; simidi netice itibariyle bilhas
sa kanun tasarısının tümü üzerimdeki konuşma
mı şöyle bağlıyacağım. Anayasa Mahkemesi ip
tali, savcılara gerekli teminat verilmesi için yap
mış. Oysa ki, tümü üzerinde müzakeresi yapı
lan bu tasarıda iddia ediyoruz ve belirmiştir ki, 
benim kanım o; teminat bahis mevzuu değil, an
cak Anayasa Mahkemesinin iptali gereğince bir 
kanun yeniden getirilmiş olmak için getiriliyor. 
Neden?.. Sebeblerini söyledik. Peki; buna rağ
men bu kanun neden getiriliyor?... Hakikatten 
komisyonda bahis mevzuu olduğu üzere zaman 
çjok kısa. Bu kanun çıkmadığı takdirde Anaya
sa Mahkemesinin verdiği müddet itibariyle bir 
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kanun getirilmemiş olacak. Getirilen bu kanun, 
Anayasa Mahkemesi muvacehesinde yine haki
katen iptali bahis mevzuu olan bir kanun oldu
ğu halde neden geftMliyor?.. Ben diyorum M, 
Türkiye CumihuriiiyötA Aaıayajaasunın kuruluşla
rınla, anayasal kuruluşlara, müesseselere her 
halde saygılı olmanın gereği alelûsul zamııanırnl 
darlığını ileri sürerek bir kamun taslağı getir
mek değildir. 

Arkadaşlarım; "bu kamun bu Mecİstem çık
sa dahi yine Anayasa Mahkemeli bunu iptal 
©decektlir. Bu bahis mevzuu, aimıa Anayasa 
Mahkemesi iptal eder mi, ötmez mi?.. Hukuk
çu olan arkadaşlarım iyi blüir ki, bu kamun te
minat getirmiyor. Anayasa Mahkemesi boza
cak. Bozarsa bozsun diyenler benim şahsi ka-
naaitiıme göre şunu müdafaa etmektedirler: 

Anayasa Mahkemesi Meclislerden çıkan1 ka
nunları bozuyor. Türk MilM. huzurumda, ef
kârı umumiye muvacehesinde Anayasa Mahke-
mesimfı böyleöe, kanunları Meeliils. çıkarıyor, 
amla ne yapaltan Anayasa Mahkemesi bozuyor, 
şeklinde göstermek. Yani milleti Anayasal ku
ruluşların ve özellikle Anayasa Mahkemesimim1 

karşısına geçinmek. Bu havayı mı yaratmak is
tiyorsunuz?.. Hükümet sözcülerimin, şüphesiz 
komilsıyon sözcüsünün de bu idiidıaimız karşısın
daki beyanlarını din%ieceğilz, alma efkâra uımu-
miyıdde daha Mecliste müzakere edilmekte ol
duğu şu sırada konuştuğumuz hukukçularla, 
hukuk oitarıiteleri(yle, savcılarla görüştuğümüz-
de, bozulacak kamumu AdaM Partisi iktidarı 
bile bile getiriyor, çünkü, Anayalsa Maihkemesli 
bunu iptal ©Mm; Anayasa Mahkemesi yaptığı
mız bütün kanunları iptal ödüyor, diyerek bu 
millete anayasal kuruluşları ve özellikle Ana
yasa Mahkemesini âdeta şu durumlda göster
mek. Oysa ki, Meclisimiz Anayasa Mahkemesi
nin bozmıyaoağı şekilde ve omun ipltlaü ille ge
tirdiği ışık altında, o yolda bîr kanun hazırla-
malı idi. Bir zorlamla yapılmamasını ve Aniaya-
sa Mahkemesiniiaı yenliden, bir iptale gültmemesi-
ni temin için bu tasarımın komüsyomia iadesini 
ban şahıslan daha gerekli görüyorum. 

Saygılar sunlaıniın. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyu
run. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Siıniop) — Sayın Baş
kam, muhterem arkadaşlar; 
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Anayasa Maihkemlesi tarafınldam iptal edal'-
ımiiış alam bir kamun tasarısının tekrar müzake
resi bahis mevzuudur. 25ö6 sayılı Hâkimler 
Kanunumun 63 ncü maiddesi, keza 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulumun 77 mel malddesdmlim 
1 nci fıkrası tamamen iptal eollmîşıtiLr. Bu iptal 
sebebi olarak da, yangı organlarımda vazife 
lalan savcıların Anayasada yer almış 137 nci 
maddeye göre teminattan mahrum bırakılmış 
olmasa ileri sürülmüştür. O halde, bu kanun ta-

I ıSarısım biz 137 nloi mlaiddenlim ruhuna uygun 
olup olmadığını eleştirmek suretiyle görüşleri-

j mizi arz edeceğiz. 
Şunu hemen ifade edelim ki, 137 nci mad

de, savcılarla hâkimler arasında çok az bir 
nüans farkımı işaret etmektedir. Bizimi hukuk 
anlayışımız şudur ki, savcı ile hâMlm arasın
daki fark; savcılara, bilhassa Adalet Bakanlığı 
tarafından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
na görle bâzı dâvaların açılması hususumda ta
limat verilmesi, bir de yazılı emir ile bozma 
hususumda emir vermiş olması keyfiyetime do^ 
kumımamak kayıt ve şartı ile 137 mei maddenin 
ruhuna uygum bir kanun tasarısının buradan* 
geçirilmesidir. Amia biz, kamum tasarısını hazır
lamış olanı komisyonum raporlarını eleştirdiği
miz ve maddelerinle (baktığımız zaman hakika
ten 137 noi maddeye uygum bir şekilde kamum 
talsansmın getirilmemiş olduğumu görmekte
yiz. Esasımdıa tasarımım ikinıoi sayfasımım son 
ibölümünlde şöyle bir kayıt da bulunmaktadır:' 
«Kamu görevimi yercime getirirken kanunlardan' 
doğan idarieye bağMığı, idarie ile alam münase
betleri ısefbelbi ile omun özlük işlerinim bir piar-
çasi olan a'tama ve nakil işlemimde de mutlak 
surette bağımsız kalalmıyacağı düşüncesi hâ
kim olarak tasarınım hazırlainimlaisında 45 sayılı 
Yüksek HâkimiDer Kurulu Kamunumun sistemi 

I ve düzenime bağü kalımmıişltır.» Yani bu tasarı
yı hazırlayanlar esalsımlda bağımsızlığı (aitamada, 
özlük iışlerlnlde kabul etmediklerini beyan et
mektedirler. Bu baHomdan biz, birinci malddede 
yer almış olam atama ve nakili komisyonumda 
vazifeli yedi üyeden dördümün tamamen ba
kanlığın enirimde çjaJlışan birinci sınıf hâkim te-
miiinaltıma siahlilbolan arkaldalŞ'laramızım> bulunma
sı ve diğer üçümün de bitaraf kalması, temima-
tı alam imkanlardan kurulu olduğunu düşünür-
ısek, ekseriyetim bakanağa bağlı memurlar ta
rafımdan yapılacağı düşüncesi ile, bu teminat 
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zedelenmiş bulunmaktadır. Her ne kadar 
iimsanlıar, istese birinci sınıf bir mıevkiye ka
dar yütoelmtiış olsunlar, sıfatları ne olursa ol
sun daima insan olduklarım ve hislerle hareket 
edileceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu 
arkadaşlarımıza biz itimatsızlık bakımından 
işaret etmek istemiyoruz. Nihayet bir müesse
seye verilen teminatın sağlam temellere dayan
ması bakımından işarete mecburuz. 

Müsteşar, özlük işleri müdürleri tamamen 
bakana bağlı bulunmaktadır. Bakanların em
ri dışında hareket edecek güçte olanlar da bu
lunabilir. Fakat bunların burada tutulması tat
bikat bakımından da mümkün değil. Kaldı ki, 
teminat dediğimiz şey de yoktur. 

Esasında Bakanlıklar tamamen siyasi mev-
kilerdir. Bakanların teminatı olmadığına göre, 
müsteşarın teminatı olabilir mi? Bir dönem 
içinde bir bakanlığı temsil eden bakan arka
daşlarımızın birlkaç defa değiştiğini düşünür
sek, bunların aynı müsteşar veyahut da zatiş-
leri müdürleriyle çalışmasını kabul etmek dıa-
hi mümkün değildir. 

Bu yönü ile tasarı tamamen teminattan 
uzaktır. Ama bu kanunun mutlaka çıkarılması 
lâzımdır. Bu kanunun biran önce çıkarılmasın
da çeşitli faydalar vardır. Bu şekilde çıkarıl
ması da mümkün değildir. Çünkü, bu kanun çı
karılmadığı takdirde Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararınıın yürürlüğe girmesinden sonra, 
savcılar arasında büyük bir huzursuzluk yeni
den doğacağı gibi, öyle tahmin ediyoruz M, 
asgari 200 e yakın savcılık da boş kalacaktır. 

Elimizde mevcudolan bazı hususlara burada 
da işaret etmek istiyoruz. Savcılık müessesesi, 
ilk Medenî Kanunu Yüce Meclse sevk eden 
rahmetli Adliye Vekilinin, meali tam hatırım
da olmamakla beraber; «savcıların yargı or
ganlarındaki vazifelerinin ağırlığı büyüktür, 
Savcılar âmme adına iş yaparlar, savcılar hem 
suçlunun hem de suçsuzun hakkında ileri sürü
len bütün delilleri toplamak zorundadır, esa
sında kanunlar savcılara bu hakkı vermiştir... 
Savcılar hudut boylarındaki yetimlerin gözya
şından tutunuz da» rahmetli Esat Beyin söyle
diği gibi; «Tarlasında sabanını kaybetmiş olan 
(köylülerin sabanından dahi mesul olan kişiler
dir.» Binaenaleyh en az hâkimler kadar yar
gı organında vazife alan savcıların teminata 
kavuşturulması lâzımdır. 

Cumhuriyet kanunlarının koruyucuları, bek
çileri olan savcıları en az hâkimler kadar ka
bul etmek zorundayız. Sadece savcılara verile
cek direktifleri iki noktada, Bakana hak ola
rak tanınan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu ile yine o kanunun verdiği yetkiye göre ya
zılı emirle bozma hususlarına halel getirmemek 
suretiyle tam olarak bunlara bir yetki veril
meli, teminata bağlanmalıdır. 

Bu teminat verildiği takdirde mahzur ne
dir? Bunu komisyonun sayın sözcüsünden öğ
renmek istiyoruz. Yani, yargı organlarında va
zife alan savcılara hâkimler gibi teminat veri
lirse ne gibi mahzur vardır? Atama, esasında 
plân dâhilinde yapılmalıdır. Bunları, öteden 
beri hâkimler için bile coğrafi yer teminatı 
dediğimiz ve getirilmesi lâzımgelen, fakat bu
günle kadar getirilmiyen kanunlar da, coğrafi 
yer teminatına bağlandığı takdirde her yerde 
dört sene, M sene ihtiyaçlara göre dereceleri
ne ve bölgelerine göre ayrıldıktan sonra, ata
manın teminatlı hâkimler elinde yürütülmesi
nin hiçbir mahzuru yoktur. Şunu hemen ifade 
edelim ki, bu geçici göreve sağa sola gönde
rilen savcıların üzerinde siyasi baskının oldu
ğu iddiası vardır. 

Asli görevle çalıştırılan bir savcı, bulundu
ğu yerden bir başka yere gönderiliyor ve onun 
yerine de bir başkası veriliyor. Savcı arkadaş
larımızın çeşitli gazetelere intikal eden yazıla
rından bunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu ka
nun çıkmadığı takdirde savcılar kendilerine 
ayrılmış olan izinlerini bile kullanamamakta 
ve bu yüzden de mağdur durumda bulunmakta
dırlar. Meselâ, Havza Cumhuriyet Savcısının 
bir kişi tarafından tabancayla vurularak yara
lanması üzerime Vezirköprü Savcı Yardımcısı 
Havza Savcılığında, Gerze Savcısı izinli ve ra
porlu olduğu içim Sinop Savcı Yardımcıların
dan biri Gerze'de, Ertelek Savcısı izinli oldu
ğu için Ayancık Savcısı Ertelek t e yetki! ola
rak çalışmaktadır. 

Bu arada Türkeli Savcısı hastalanmış, ye
rine Kastamonu ̂ dan Savcı Yardımcısı gelmiş. 
O da hastalanmış, yerine Karabük'ten bir ar
kadaş görevlendirilmiş. Bu arkadaş da rahat-
sızlıaışınca Türkeli'ne Boyabat Savcı Yardımcı
sı gönderilmiştir. Durağan Savcısı rahatsızla
nıp ameliyat olmak üzere görevinden ayrılınca 
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Samsun'dan bir savcı arkadaşa Durağan Savcı
lığım ifa etmek üzere yetki verilmiş. Bu arka
daş da rahatsızlığı ve mazereti sebebiyle Du
rağan'a ^elemeyince bu defa Tosya Savcısına 
Durağan için yetki verilmiştir. Durağan Savcı-
sızdır şimdi. Bir haftadır savcı bulunmıyan 
Durağan'da - bunu ben teslbit edeli de bir hay
li zaman olmuştur - işlerin ne şekilde görülece
ği, hâdise çıkltığı takdirde klimin takilbedeceği-
nıin tâyin ve takdirini sizlere bırakıyorum. 

Bunun yanında bu kanunun teminattan 
uzak olmıası sebebiyle bir yere tâyin edilmiş 
olan savcı arkadaşlarımız uzun yıllar orada 
beklemekte, unutulmaktadırlar. 3 - 4 sene önce 
atanıp gittikleri, Çıldır, Tuzluca, Aralık, Di
yadin, Muradiye, Gürpınar, Başkale, Çatalca, 
Şemdinli, Karayazı ilçelerinde nöbet değiştir
mek için bekliyen savcılar vardır. Bütün kış 
Türkiye'ye bağlantısı olan tek karayolunun 
(kapalı, yalnız Rus dağlarını seyreden 1 000 
küsur nüfuslu yerde savcılığa gelen iş adedi 
200 civarında olan Posof ilçesinde ilki tane sav
cı arkadaşımız kaderleriyle başbaşa bırakıl
maktadır. O halde bu misaller bize göstermek
tedir ki, birini istediğimiz şekilde tâyin edebi
liyoruz, diğeri de kendi halinde, kendi kaderiy
le başbaşa bırakılmaktadır. Bunların nakil ve 
/tayinlerinin tamamen bir objektif organın eli
ne bırakılabilmesi, her türliü siyasi basıkıdan 
azade, hattâ iddiaların da ötesinde bulunabil^ 
mesi için, mutlaka bu kurulda vazifeli olan 
arkadaşların dördünü hiç değilse, hattâ yedisi
ni de teminatlı hâkim ve savcı sınıfına mensu-
bolan arkadaşlarımıza bırakmak istiyorsak, Ba
kanlığı temsil eden insanların bâzı hususiyet
leri bilmesi zaıtişleri müdürünün bulunmasını 
dstiyorsalk, hiç değilse dört tanesinin mutlaka 
diğer yandan da üç tanesinin Bakanlığa men-
suibolan Devlet memurlarından teşekkül ettir
memizde fayda vardır. 

Bunları yapmadığımız taîkdirde bunun çık
ması mümlkün değildir. Esasında bu konu, 
önemi bir konudur, kısa zamanda da çıkarıl
ması lâzımıgelen bir kanun tasarısıdır. Anaya
sa Mahkemesi iptal ettikten sonra bugüne ka
dar bu kanun tasarısı üzerinde bir çaba da gös
terilmemiştir.. Şimdi getirilmiştir ve iki üç 
gün sonra bunum müddeti bitecektir, o halde 
bunu çıkaralım, Mecliste bunu oldu - bittiye 

getirme zehabı uyanmaktadır insanda. Bu ba
lkımdan biz şahıs olarak hukuk anlayışımızla 
ve 137 nci maddeye uymadığı kanaatiyle bu
nun Anayasaya aykırı olduğunu söylüyoruz. 
Anayasa bugün böyle düşünür, yarın şöyle dü
şünür iddiasına da katılmak mümlkün değildir. 
Ayrı konularda Anayasa Mahkemesi ayrı ka
rar verecektir. Ama, aynı konu üzerinde Ana
yasa Mahkemesinin ayrı ayrı karar verdiğini 
görmedim. Bu bakımdan bu konu üzerinde 
hassasiyetle duralım. Komisyondan istirham 
ederim; kendilerinin alıp değiştirecekleri nakil' 
ve atama komisyonlarına aidolan üyenin sıfat-
lariiylie ilgili olan kişilerin ilavesidir, bunu bi
ran önce çılkaralım ve savcı arkadaşlarımızı 
kurtaralım. 

Esasında bu kanun getirilirken savcı ve hâ
kimlerle ilgili olan coğrafi yer teminatı kanu
nunun getirilmesi jrerekildi. Buorün büyük şe-
hir'ıe^ırn.iade teminatlı telâkki ettiğimiz hâkim 
â fUpıdâ ia-nmjz ölünceye kadar hakimlik yap
makta, buna mukabil de Şark'da veya saffda 
«oMoki hâk'ımler de ölünıoeye kadar orada hâ-
k M ' k yakmaktadırlar. Bu da adalete uverun 
dı^'Müv. Sofl̂ al adaleti temellinden vıkan illke-
''leridir. Savcıların, hâkimlerin teminatını sairlıa-
vıcı tedaileri alacak, coerafi ver teminatını 
ç?ap-lıvaıĉ k kanımnım biran önce ^etİTiflırnesini, 
bnnlarm taı-ronÜTHaflarının da bugünkü havat se-
vive^me ctkarı'maisının yerinde olıaıcaihnı bu 
vpss'ıle ile işaret eder, hepinize saygılarımı su
narım. 

BARKAN — Savın Sallih Ayerün, buvurun. 
SAT-tH AYG-ttN r Amasya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 

Ben bâzı noktalara değinmekle iktifa ede
ceğim. önce müzakere şekline biraz temas et
mekte mülâhaza ediyorum. 

Biz, kanun tasarısının tümü üzerinde konuş
ma yapaırken, bütün konuşmacı arkadaşlarımız, 
nedence, tümü ve maddeler üzerinde konuşarak 
Meclislin saatlerini isoral etmek gibi bir duru
ma getirdiler beyanlarım. Aynı zamanda tek
nik bir konu olan Savcılar Kanunu üzerindeki 
konuşmalar politik bir hüviyet aldı. Ben, bil
hassa Sayın C. H. P. sözcüsünün belirttiği gibi, 
bu konuısmaiları politikadan sıyırıp günün icap
larına, memleketin ihtiyaçlarınla göre, kısa, söz
lü, esaslar üzerinde durmak suretiyle müzake-
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resimde fayda mülâhaza ediyorum. BeM yeni 
olmıaımoız sebebiyle (buma alışamadık ama, tek
nik bakımdan buma ilhıtiyaç vandır kamısımıdıa-
yıım. 

Eslbaibıımjujdlbe lâyihası kolmilsyom tarafım-
dlanı thıaızırlîaımdığınla ve komisyon da Anayasa 
Mahkemesinin bozma sebeplenM bildiğimle gö
re, eısfbıalbıımıuıcdlbe lâyihası, komisyondaki baz
ıma sebepleri esaslarıma göne hazırilaınjmıjşitır. 

Bu bakımdan bunu «raine boynuna didikle
meye lüzum yoktur sananım, Çünkü, komâisyıon 
teknik bir yendir, burada muhalefete de, ikti
dara da mensup arkadaşlarımız varıdır. Bu ba
kımdan bu konu üzeninde durmaya lüzum yok. 

Biraz önce arkajdiaşımız işaret buyurdular; 
bir pliân yapılmıştır, kanunda bir plân mevcut
tur, coğrafi teminatı kaldırmıştır. Tamamenı 
yerindedir. Çünkü, hâkimler kanunumda tanı
mam coğrafi temJinialt bugün bir yürekler acısı 
durumdadır. Bumu söylemekle delmek işitemiyo
rum ki, Hâkimler Kanununa ihtiyaç yok veya 
müstakil bir müesseseye ihtiyaç yok. Bir tayi
nlin yapılmialsı yılanca sünüjyor arkadaşlarım. 
Bu balkumdam plânın getirilişi de teknik bakım
dan gayet uygundur. Aynı zamanda memilıekeh 
tin ve günlün ilhtıiyaçlarıma da uygun bulum-
mjaktadır. 

Sorana bir hulsulsa daha temas edeceğim; ar
kadaşlarım, tâyiln bir viiodan meselelslidk. Bıen, 
komisyona ginem arkadıaşClıarıımızınj Bakanım em
rimde bir roboıt ğilbi hareket edeoeklleriinii ka-
itdıyeın kabul ve tasvlibetmiyonulm. KıaHı M, mu-
halefetltıe bulunian arkadaşlarım ve bâzı sözcü 
arka/daşilfarıım, Hâkimler Kamununum 45 noi 
maddesinle göne mutlak ısuretıte teminat afaıdla 
ibulunlam üyelilerin Varlığım da kalbul etmiş. Bu 
bakımdam yeldi kişilik heyet, topüaniması mütm-
ıkün ve aynı zamanda vicdammiera hareket ede
ceklerimle inamdığılm bir ekifptir. Zaltem, eğer o 
ekip gelişi güzel harleket edecekse, bunu me te-
ımimaıt, rae Anayalsa, me dıe kamum fneraliyebifc 
Biz o arkadaşlianm katı suneltltie, ükıtiiıdana hangi 
siyasi teşekkül gelirlsie gelsim, Bakamım noibotu 
lolıadağını kalbul etmiyoruz. O mevkie gelmiş 
arkadaşllanimız mutMc şahsiyet sıahM arkadaş
lardır ve nihayet savcıların ve hâkâimlenim ana
sından çıkmış, tonların dertlerimi bilen arkadaş
larıdır. 

BMm içim önlemli ollam mokta; arkadaşlarım 
miiçim bunu bitnaz da böyle geçerler, anlamıyo
rum. Anayasamın 137 nci maddesi savcılar hu
susundaki hükmü korkem bumu dört satırla 
laçıkdaımış, okuyorum; 

«Kamum, Cumhuriyet Savcılarınım vıe kamum 
sözcülerinin özlük işlerimde ve görevlerimi yap
malarımda teanimıat sağlayıcı hükümler koyar.» 
demiş. Fakalt ihâkiim meisllekime ait hükümleri 
tedvin edenken aşağı - yukarı onlbeş satırlık 
- yuvarlak hesap söylüyorum - bir hüküm vaz'-
etımliştir. Bu bakımdan savcılana ait hüküm 
ıdoğruidan doğruya Yüksek Meçisin ve tedvin 
edilecek kamunun, her hailde, konulara esaslar 
dâhilimde Anayasaya aykırı olmadığı kanısın
dayım. 

Bir hulsulsu bilhassa işaret etmeden geçıemi-
yeceğim arkadaşlar. Savcılar, her hangi bir 
hâdise ile kanşıkarşıya geldikleri zaman, nak
li icabete©, acaba kaç ay sürecek, kaç yıl sürte
cek!.. O savcının, o yenden başka yere makli 
'zarureti hasıl olsıa ki, hâkimlerde mevcuttur, 
yer vermek istemiyorum, hâdiseler oerteyan 
'eder, yılar sorana hâkim maMediilr arkadaşla
rım. Bu da çok s akait bir hüküm. 

Bizim düşüldüğümüze göre - kamunun mad
deleri müzakere edilirken ayrıca bu husustaki 
tekliflerimizi getireceğiz - kamum Aniayaisaya ay
kırı değilldir. Kamum, fbulgümkü yurt ihtiyaçlarıma 
uygum şekilde ilgililer tarafımdan tedvin edil-
ımişltir. Aynı zamamda, komisyonda bütün ar-
kajdaşlar bu hususta ittifak ettiklerime göre 
kamumda bir slakınöa olmadığı kanısındayız. 

Savcılar bu kamumu beklemektedirler. Sav
cıları halkla kanşıkarşıya bınakmiaımıak, aynı 
zaımlanida bütün ihtiyaçlarına binan ömce tennin! 
etime bakıımımdlam bu kanunun çıkması gerekli
dir kanısındayım. 

Bu kamumu hazırlıyam arkadaşlara haîssatera 
teşekkür ederim. Anayasaya aykırı bir husus 
olmadığımı, bilhasısa Amayalsiaya aykırılık üze
rimde ıduram arkaıdaşılanımızım Seçiım Kanunu
mu, Adalet PlarltM Hükümeti zamanımda iptal 
için müracaat edildiği zıalmıara, Anayasaya aykı
rı bulumimaldığı hususundaki baraj hükmünüın 
teknar çıkarıldığı zamara Anayasa Mahkemesi 
tanafınldan, Amayalsiaya aykırı olduğu hususum
daki iptal kararını Yüce Meclisin; gözlıeni önü
ne sermede fayda mülâhaza ediyorum. Amaya-
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sa Ma&kemesMide bulunan insanlar da bizim 
gibd inisaınlıajrdır. Bu sıefoeplle, biran evvel savcı
ların dierltlleniaıe çare bulmatoba fayda var. 

HepünjM hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Kranisyon adıma buyurum Sa
yım Arnikamı. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan tasarı üzerinde dokuz 
arkadaşımız grupları ve şahısları adına fikirle
rini... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bizim 
de söz hakkımız var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon takaddüm eder efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (Devamla) — Gerek grupları 
adına gerekse şahısları adına görüşlerini beyan 
ettiler. 

Hiç şüphesiz ki bunların hepsi muhtemel
dir. Biz de şimdi komisyon olarak, huzurunuza 
getirilmiş bulunan tasarı hakkında teknik bilgi 
arz edeceğiz. Bu arada görüşen arkadaşlarımı
zın itirazlarına da arzı cevapta bulunacağız. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ meseleyi vaz'-
edelim: Neyi görüşüyoruz?... Mesele şudur: 

Savcılık meslekinde bulunanların naklen 
atanmaları ile yeniden bu mesleke alınacakla
rın tâyini hakkında 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 77 nci maddesi hükmü, 
Anayasaya aykırıdır mülâhazasiyle 18 . 2 .1967 
tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
tir. Bu iptal hükmü yürürlüğe girdiği için 
1968 Şubat ayından bu yana Adalet Bakanlı
ğınca savcılar hakkında kararname çıkarılma
maktadır. Bu sebeple memleketimizin muhtelif 
bölgelerinde bulunan - hiç şüphe yok ki bu böl
gelerin bir kısmı da mahrumiyet yerleridir -
savcılarımız daha iyi yerlere nakledilememekte 
ve ihtiyaç dolayısiyle mesleke de yeniden sav
cı alınması mümkün olamamaktadır. 

Doğmuş bir hakkın ihraz edilememesinden 
dolayı ha,k sahiplerinin duyacakları büyük 
üzüntüyü Yüce Heyetiniz elbette takdir ede
cektir. 

Durum bu iken, ayrıca zaruri hallerde sav-
cısız olan yerlere Adalet Bakanının geçici gö
revle savcı tâyin edebilme hakkını tanıyan yi

ne Yüksek Hâkimler Kurulunun, Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 89 ncu maddesi 
24 . 6 . 1969 tarihinde, «asıl savcı tâyin edile
mediği için esasen geçici görev de verilemez» 
esbabı mucibesiyle de Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü 23 . 12 . 1969 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu tarihe kadar iptal edilmiş olan maddeler 
yeniden tedvin edilemediği için Yüksek Heye
tinize üzüntü ile arz etmeye mecbur olduğu
muz manzara şöyledir: 

Meslekte bulunan savcıların daha müsait yer
lere naklen tâyinleri mümkün olamamakta, ay
rıca mesleke ihtiyaç bulunmasına rağmen yeni
den savcı alınamamaktadır. Geçici görevle sav
cı gönderme hakkı da Adalet Bakanlığından 
alındığı cihetle halen birçok ilçelerimiz savcı-
sız durumdadır. 

Vaktiyle kendilerine geçici görev verilen 
savcılarımız ise, Anayasa hükmü geriye doğ
ru işlemediği için, bu yerde bulunacaklardır. 
Bunların da burada devamlı kalmaları elbette 
bir mahzurdur. 

Savcısız yerlere savcı gönderilmesi, savcı te
mini kabil olamadığı için, takdir buyurursunuz 
ki, Asliye Hukuk Mahkemeleri savcılar huzu
ruyla çalıştığından, bugün birçok ilçelerimizde 
Asliye Ceza Mahkemeleri çalışamamaktadırlar. 

Suç işliyen savcılar hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı takibatı kalkmıştır. Sorgu hâkimliği 
tahkikatı aksamaktadır. Âmme dâvası işlemi 
durmuştur, meşhut suçlar takipsizdir. Tahliye 
ve meşrutan tahliye işlemleri de yapılamamak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, şu haliyle bugün 
Türkiye'mizde göz bebeğimiz kadar itina gös
terdiğimiz adalet cihazımız bir kriz geçirmekte
dir. Bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, arkadaşlarımın, «Mesele neden bu 
safhaya getirildi?» sorusunu haklı olarak sora
caklarını düşünüyorum, işte şimdi bu soru da 
dâhil, Adalet Komisyonu sözcüsü olarak konu 
ile ilgili teknik bilgiyi, fikri rabıtaya ve man
tık ve teselsülüne itina ederek arza çalışaca
ğım, 

Grupları adına ve şahısları adına dokuz de
ğerli arkadaşımız ilk müzakereden bu yana ta
sarının tümü üzerinde elbetteki bir tetkik mah
sulü olan fikirlerini beyan ettiler. Bu konuşma
ların hepsini, hazırlanmış bulunan metnin daha 
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iyi bir şekle sokulması hususunda samimî gay
retlere, samimî gayeye matuf çabalar olduğu
nu kabul ediyoruz. Biz bu samimî kanaati ta
şıyoruz. Esasen, başka türlü bir tavsife tâbi 
tutmaya da gönlümüz razı değildir. 

Yüce Heyetiniz adına vazife gören teknik 
komisyon olarak huzurunuza bir hazırlığı ge
tirmiş bulunuyoruz. Eğer Yüce Heyetiniz daha 
iyiyi var edecek bir şartta bulunursa elbetteki 
buna da muntazırız. 

Kanunun müzarekesi sırasımda ortaya ko
nan fikir; «Savcılar da hâkimler gibi özlük işi
ne ve teminata tabi olsun» iddiası ve ısrarıdır. 
Değerli arkadaşlarım, hâkimler bu hakkı nere
den almış? Anayasadan. Anayasa, Cumhuriyet 
«avcılarına da aynım vermişse, münakaşaya ne 
lüzum Var? Devletin bekası ve Cumhuriyetin 
korunlmasrnda gayretleri müsellem olan savcı
larımızdan meyi esirgiyoruz? Bu, bizim irade
mize mevdu bir iş olsa hemen verelim. Ama bu 
bir Anayasa meselesidir. 

Hâkime ne vermiş, savcıya ne vermiş; bunu 
Anayasada bütün ayrımtılariyle tetkik eteneye 
ve bir sonuca varmaya mecburuz. Bu, ne bir 
özel maksada dayanır ve ne de arkadaşilanmı-
zm karşılıklı ithamlarını icabettirir. Ettirmez. 
«Anayasanın vermediğini biz versek, ne olur» 
da diyemeyiz. 

Anayasa hâkimle ne vermiş, dikkatle okuya-
li'm: 

«Madde 132. — Hâkimler, görevlerinde ba
ğımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve 
vicdanî kanaâtlanna göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı 
yetikisinin kullanılmasında mahkemelere ve. hâ
kimlere emir ve talimat veremez; genelge gön
deremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz» diyor. 

133 ncü madde de hâkimlik teminatından 
bahsediyor: «Hâkimler azlolunamazlar. Kendi
leri istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan 
önce emekliye ayrılamaz; bir malhkemenin ve
ya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, ay
lıklarından yoksun kılınamaz» deniyor. Bu, 
hemen hemen savcılarımız için de tanınmıştır. 

Hâkimlerin özlük işini, teminat işini, tarzı 
terekkübünü de 143 ncü maddesinde tadadet-
mek sureltiyle Anayasa Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bırakmıştır. Anayasamızın 143 ncü mad
desi Yüksek Hâkimler Kurulunun ne şekilde 

teşekkül edeceğinden bahseder. Vaktinizi alma
mak için okumuyorum. 

144 ncü maddeyi okuyorum: «Madde 144 -
Hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar 
verme yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulunundur. 

Bir hâkimin, her ne sebeple olursa olsun, 
meslekten çıkarılması hakkındaki karar, genel 
kurulun salt ooğ'unluğu ile alınır. 

Adalet Bakanı gerekli gördüğü haillerde bir 
hâkim hakkında disiplin kovuşturması açılması 
için Yüksek Hâkimler Kuruluna başvurabilir» 
diyor. 

Hâkimler hakkında, görüyorsunuz ki, Ana
yasa sarahaten hüküm getirmiş; hâkimin temi-
naJtı şudur, bu teminat ve özlük işi şu mües
sese tarafından istimal edilecektir, tasarruf edi
lecektir ve bu müessese şöyle teşekkül eder, di
yor, bu vazifeleri de sayıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, savcılar için 
ne düşünmüş? Anayasanın, savcıların teminatı 
ve özlük işleri hakkındaki 137 nci maddesini 
ıruJüsaadenizle okuyalım: 

«Madde 137. — Kanun, Cumhuriyet savcı
larının ve kanun sözcülerinin özlük işlerinde 
ve görevlerini yapmalarında teminat sağlayıcı 
hükümler koyar.» Hâkimler hakkında okudu
ğumuz maddeden tamamen ayrı bir madde; ka
nunla konacağını Anayasa emrediyor, ama şek
lini tamamen kanun koyucuya bırakıyor. 

Şu hususa dikkatlerini çekiyorum, lütfen iyi 
dinleyiniz: 137 nci maddede savcılar hakkın
da, «Kanun, Cumhuriyet savcılarının ve kanun 
sözcülerinin özlük işlerinde ve görevlerini yap
malarında teminat sağlayıcı hükümler koyar», 
dedikten sonra: «Cumihuriyt Başsavcısı, Başka-
nunsözcüsü ve Askerî Yargıtay Başsavcısı 
Yüksek Mahkemeler hâkimleri hakkındaki hü
kümlere tâbidir» diyor. 

137 nci maddenin 2 nci fıkrasında, Cum
huriyet Başsavcısı, 5 kanun sözcüsü, Askerî 
Yargıtay Başsavcısı hakkında diğer savcılar
dan ayrı Anayasa bir hüküm getirmiş ve onla
rın yüksek mahkeme hâkimlerinin tabi ola7 
cağı hükümlere tabi olacağını Anayasa vazı-
hen göstermiştir. 

Bunun mefhumu muhalifinden ne çıkar? 
Şu çıkar: Diğer savcılar için, hâkimler hakkın
daki hükümlere tabidirler, demediği için, onla-
rınkinden ayrı özlük işlerinde ve görevlerini 
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ifada teminat - sağlayıcıı değişik hükümlere 
tabi tutulacakları Anayasaca öngörülmüştür. 
Değerli arkadaşlarım, biz de bunu yapıyoruz, 
bunun hazırlığını yapıyoruz. 

45 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin iptal 
sebebi şöyle sıralanmıştır; Anayasa Mahkeme
si bunu şöyle ifade ediyor: «Bakan siyasi bir 
güç sahibidir. Bakanlık müdürler kurulu kara
rı istişaridir, bakanı bağlamaz ve ayrıca ata
ma ve nakil için objektif bir plân yoktur. Se
bepleriyle iptal etmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım,, 137 nci mad
deye göre, savcılara özlük işlerinde ve teminat-j 
lannda ne şekilde bir hüküm getirileceği hu
susunda kanun koyucunun yapacağı hazırlık
ta Anayasa Mahkemesi kararında bir ışık tut
muştur. Demek ki, şu üç noktaya dikkat ede
ceğiz : Bakan siyasi güç sahibidir, yani baka
nın savcılar üzerindeki zararlı etkisini ber
taraf ediniz diyor. Ama değerli arkadaşlarım, 
Bakanlık Müdürler Kurulu; Bakanlıktaki ge
nel müdürler, müsteşar, Adalet Bakanının 
emrindedir; binaenaleyh, karar ve kanaatleri 
daima Adalet Bakanının cebindedir diye bir 
şey söylemiyor. Ne diyor? Eski iptal edilen 
77 nci maddede, Bakanlık Müdürler Kurulu 
kadarı istişaridir, Bakanı bağlamaz; binaen
aleyh, bu karar istişari olmasın bağlayıcı ol
ein.» diyor. Biz yeni yapacağımız hazırlıkta 
bunu nazarı itibara alacağın. Ayrıca «Atama 
ve nakil plânı yoktur.» diyor. «Cumhuriyet 
savcılarının ne şekilde atanacakları ve nakle
dilecekleri hakkında bir de objektif esaslara 
dayanır bir plân üzere hareket edilsin.» di
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, 77 nci maddenin 
iptalinden sonra geçen dönem getirilen metin 
şöyleydi; belki sabrınızı suiistimal edeceğim, 
r.,m?., meselenin iyice vuzuha kavuşması için 
lütfen dinlemenizi istirham ediyorum. 77 nci 
maddenin iptalinden sonra geçen dönem getiri-

: len ve kanunlaşmadığı için kadük olan metin 
şöyleydi: «Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcıları ve Cumhuriyet savcı 
yardımcıları Adalet Bakanının başkanlığında) 
Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 
genel müdürlerden müteşekkil Atama ve Na
kil Kurulunun çoğunluğunun uygun mütalâa
sı alındıktan sonra Adalet Bakanı ve Başba-

i kanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşka

nın onayı ile atanır ve nakledilir.» deniyordu. 
Bu metinde Adalet Bakanı kurulun üyesidir 
ve Başkanıdır ve bu metinde tamamen, kurul 
üyeleri Adalet Bakanlığına mensup müşteşa^ 
Teftiş Heyeti Başkanı ve genel müdürlerden 
ibarettir. Diğer hususlara burada da riayet 
edilmiştir,, objektif plân v.s. Vaktinizi alma
mak için okumuyorum. 

Bu kadük olmuş. Geçen dönemde burada 
müsakeresi yapıldığı sırada gerek değerli ar
kadaşlarımız fikirlerini beyan ettiler, gerekse 
üniversitelerimizde, özellikle Hukuk Fakültesin
de profesörlerimiz bu hususta fikirler beyan 
ettiler. İşte bütün bunlar nazarı itibara alına
rak geçen dönemki metinden vazgeçilerek şim
di müzakeresini yapmakta bulunduğumuz me
tin getirilmiş bulunuyor. 

Bu yeni metni müsaade ederseniz okuyaca-/ 
ğım: «45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 77 ve 89 ncu maddeleri aşağıda yazılı 
olduğu üzere yeniden düzenlenmiştir.» 

«Cumhuriyet savcılığı meslekine atama ve 
nakil, 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cum-1 
huriyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Baş
savcı yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşa
rının Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Baş
savcısı, iki Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile BP \ 
kanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Ge
nel Müdürü ve Zatişleri Genel Müdüründen 
müteşekkil atama ve nakil kurulunca aşağıda 
yanlı olduğu üzere alınacak kesin karar ge
reğince Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhur
başkanının ortak kararnamesiyle atanır ve 
nakledilir.» denmektedir. 

Arkadaşlarımızın hassasiyeti bu birinci fıkra 
üzerinde bulunduğu için sözlerimi daha ziyada 
buraya teksif ediyorum. Objektif esaslara da
yanma, nakil plânı ve saire, reylerin ne şekil
de verileceği, nasıl toplanacağı diğer fıkralarda 
gösterilmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu yeni meti
ne karşı itiraz nedir? «Kurulda bulunan Ba
kanlık mensubu Müsteşar ve genel müdürler 
Bakanın emrindedir; Bakan perde gerisinde 

< kalacak, istediğini yine yaptıracak ve Anayasa 
Mahkemesi kararında tasrih olunan siyasi güç 
etkisi dolaylı şekilde yine devam edecektir.» 
deniyor. «Onun için savcılar da hâkimler gibi 
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Yüksek Savcılar Kuruluna verilsin», deniyor. 
Hattâ 45 sayılı Kanuna göre Yüksek Savcılar 
Kurulu bu işi esasen yapıyor, şeklinde de bir 
beyanda bulunulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 45 sayılı Yüksek Hâ-
; kimler Kurulu Kanununun '69,, 70, 71, 72 ve 

73 ncü maddeleri okunursa bu savcılar kuru
lunun vazifesinin ne olduğu orada da açıkça 
gösterilmiştir. Bendeniz şunu arz edeyim ki, 
bu kurulun savcı tâyin ve nakliyle hiç ilişiğ^ 
yoktur. 

Anayasanın savcılar hakkındaki hükmünü 
az önce arz ettim. Anayasa hâkimler gibi bir 
kurula lüzum görseydi, bunu 137 nci maddede! 
aynen hâkimler gibi tasrih ederdi, etmemiş. 
Ayrı hükme tabi tutulmalarını istediği için 
etmemiş. O halde bunu 137 nci maddeye uya
rak ve Anayasa Mahkemesinin iptal hükmün
deki sarahati da nazarı itibara alarak biz be/ 
lirteceğiz. işte getirmişiz ve müzakere ediyo
ruz. Atama Kurulunda Bakanlık mensubu hiç
bir genel müdür ve başkan, yani Teftiş Heyeti 
Başkanını kasdediyorum, bulunmasın deniliyor. 
Bu fikir sahiplerine göre, savcılar tamamen 
Adalet Bakanlığından koparılmaktadır, Ba
kanlıkla hiçbir ilişkisi kalmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım,, bütün savcılık teşkilâ
tı Adalet Bakanının idaresi altındadır, diyen Hâ
kimler Kanununun 85 nci maddesi meriyettedir 
ve bu 85 nci maddenin Anayasaya aykırı ol
duğu bugüne kadar kimse tarafından' ileri sü

rülmemiştir. Savcı ile Adalet Bakanlığının, 
savcının gördüğü iş bakımından, kanunların 
kendisine tevdi ettiği iş bakımından sıkı sıkı
ya rabıtası vardır. 

Bir kere Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
numuzun 148 nci maddesine göre Adalet BaJ 
kanı Cumhuriyet savcısına bir mesele hakkın
da âmme dâvası açacaksınız, diyebilir. Yazılı 
emir değildir tabii bu. Yazılı emir müessesesini 

} arkadaşlarımızın bir kısmı burada karıştırdı
lar, 343 ncü maddedir; o, Cumhuriyet Başsav
cısına verilen bir emirdir, ben savcılardan bah
sediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım,, 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 82, 83, 84 ne .̂  
maddelerine göre, Yargıtay savcıları da dâhil, 
disiplin işleminde Adalet Bakanı söz sahibi
dir ve bu maddelerin de Anayasaya aykırılığı 

ı bugüne kadar iddia edilmemiştir. Yine 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 78 
nci maddesine göre, Yargıtay Cumhuriyet Sav
cılığında veya Cumhuriyet ikinci Başsavcılığın
da bir münhal olursa, 78 nci maddede yazıl^ 
kurullar kendi aralarında her münhal için üç 
aday gösterecek ve bu üç aday arasında bir 
tanesini Adalet Bakanı tâyin edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, en yüksek savcılık 
, makamına tâyin etme yetkisi Adalet Bakanlı
ğının uhdesinde 78 nci maddeye göre bulun
maktadır. Bunun da Anayasaya aykırı oldu
ğunu bugüne kadar kimse iddia etmemiştir. 
Ama bütün bunlardan sonra diyoruz ki, savcı-j 
lara Adalet Bakanlığı hiç karışmasın, ilişkisi ol-
ımasın, koparalım.. 

Gelen yeni tasarıda Bakan, kurula dâhil 
edilmemiştir. Yeni tasarı geçen devre kanun-
laşamıyan, kadük olan 77 nci maddeden çok 
farklıdır ve getirilen teminat Anayasanın is
tediğinden az değildir. 

Kurulda Bakanlık genel müdür ve müste
şarının bulunması, Bakanın etkisini devam, et
tirir, deniyor. Bu, yanlış bir muhakeme tarzı f 
dır kanaatimizce. Bu tarz bir beyan bu meslek 
mensubu arkadaşlarımızı, sizler de takdir bu
yurursunuz ki, incitir. Evet, müsteşar ve genel 
ımüdürler Adalet Bakanlığı teşkilâtı içinde Ba
kana bağlıdırlar, buna kimse itiraz etmiyor. 
Ancak kanunla kendilerine tanınan bir hakkı 
Bakanın arzusuna göre bu zevatın kullanacağı 
nasıl kabul edilebilir? 

Bir kere 884 sayılı Kanunla Hâkimler Ka^ 
nunıma ekli iki sayılı cetvele bu bakanlık men
subu kişiler ithal edilmiştir. Bunlar birinci sı
nıf savcıdırlar ve bunların şimdi bulundukları 
yerden sonra gidecekleri yer Cumhuriyet İkin
ci Başsavcılığıdır. Bu da çok cazip bir mev
kidir ve bu hal, bu zevatın vazifelerini tarafsız 
ve vicdan huzuru içerisinde yapabilmeleri için 
kâfi teminattır kanaatindeyiz. 

Keza Bakanla bakanlık mensubu memurlar 
arasında meslekî, hiyerarşik bir teamül içeri-
sinde terbiyevi bir tezahürü vicdan esaretî, 
olarak tavsif ve takdim etmek kanaatimizce 
çok vahim bir hatadır. Adalet Bakanını böyle 
bir arzu ve gayretin içinde görmek ve göster
mek ve kanunun kendilerine verdiği bir yetki
yi, bakanlık mensubu kurul üyelerinin baka
nın emrine tabi tutacaklarını zannetmek ka-
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naatimizce hukukî bir itiraz değildir. Kaldı ki, 
tasarının bakana tanıdığı hak kesin de değildi-^ 
ve müessir de değildir. Kararnameyi bakan 
tetkik edecek, «Şu hususlar bir kere daha tetkik 
edilsin.» diyecek; kurul tetkik edecek, kuru-

' • 1un vereceği karar kesindir. 

Yine değerli arkadaşlarımın söz konusu et
tikleri 89 ncu maddenin de bakana tanıdığı ge
çici görev verme hakkı bakandan alınmış, bu 
Atama Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu haliyle biz ta
sarıyı Anayasaya aykırı göremiyoruz. Sözleri
min başında da arz ettiğim gibi, biz bir hazır
lık yaptık huzurlarınıza getirdik. En iyiyi bul
mak elbette Yüce Heyetin vazifesidir ve hak
kıdır. 

Sözlerimi bitirirken bu husustaki irşatlarını
zı kemali ciddiyetle nazarı itibara alacağımızı 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmelerin yeterliği teklif ediliyor. Komisyon 
görüştü. Şimdi son söz olarak Sayın Şinasi 02-, 
denoğlu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, konu üzerinde birkaç celsedir 
süregelen müzakereler sonucu görüşler genel
likle tebellür etmiş bulunuyor. Söylemek iste
diğim, açiklamak istediğim fikirler, benden 
Önce konuşan arkadaşlarım tarafından esaslı 
surette açıklanmış bulunuyor. Esasen, burada 
yapmayı düşündüğüm maruzatımı Bütçe Ko
misyonunda Adalet Bakanlığı bütçesi müna
sebetiyle yapmış bulunuyorum. 

Zamanınızı suiistimal etmemeye çalışarak 
birkaç noktaya temas edip huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Değerli arkadaşlarım, neyin mücadelesini 
yapıyoruz? Belli ve malûm bir neticedir ki, ada
let teminatını tam ve kâmil anlamda yerleş
tirmenin mücadelesini yapıyoruz. Hâkimlere 
teminat verilmiş, savcılara verilecek teminat 
üzerinde aslında lüzumsuz çekişmeler oluyor; 
daha doğrusu iktidar kanadından mukavemet
le, hattâ tâbirimi mazur karşılamanızı rica 
ediyorum, inatla karşılanıyor. 

Arkadaşlarım, teminat müessesesine saygı 
duymak ve teminatı kamu hizmeti gören in

sanlardan, vazifelilerden esirgememek lâzım. 
Hele bu teminat Cumhuriyet savcıları gibi, Cum
huriyetin ve Cumhuriyetin ilkelerinin temina
tını sağlıyacak bir ağır görevle yükümlü kişi
lere taallûk ederse, o zaman bu teminatta cö
mert olmamız lâzımdır. Çünkü, bu teminat as
lında Cumhuriyetin ve dolayısiyle vatandaşla
rın teminatıdır. Öyle ise niçin esirgeniyor? Ni
çin bu kadar açık seçik bir hak, âmme nizamını 
böylesine yakından alâkadar eden bir konuda 
lüzumsuz bir çekişme oluyor? Bunu anlamak 
mümkün değil. 

Sayın Komisyon sözcüsünden önce konu
şan A. P. li milletvekili arkadaşım; «Tâyin bir 
vicdan işidir, öyle ise yüksek kademede bu tâ
yinleri yapmakla yetkili kişiler vicdan sahi
bidirler, korkunuz olmasın, böyle bir hak suiis
timale uğramaz» dediler. 

Arkadaşlarım, gerçeklere inmeye mecburuz; 
Türkiye'nin gerçeklerini, enine boyuna naza
rı dikkate almaya mecburuz. Biz, bu memleket
te parti başkanının emriyle iki saat içerisinde 
göç etmeye hazırlanan savcı görmüşüzdür, göç 
etmeye mecbur edilen savcı görmüşüz. Bun
lar acı hâdiselerdir. Tekerrüründen kaçınmak 

.. için bu mücadeleyi yapıyoruz. 

Onun için muhalefet olarak bizim bu dire
nişimizin, kanunun hâkim kılınması ve Ana
yasa ilkelerinin hâkim kılınması yolunda hak
lı bir direniş olarak kabul buyurulmasını rica 
ediyorum. Oysa ki Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararına rağmen ve Anayasanın, arkadaş
larımın da uzun uzadıya izah ettikleri gibi, 
137 nci maddesindeki savcılara tanınmış olan 
temel hakka rağmen, şu huzurunuza getiril
miş olan 77 nci maddede öngörülen, atama ve 
nakil kurulunun teşekkül tarzına mütedair 
sayın iktidar kanadından gelmekte olan di
renmeyi, çok özür dilerim, hakka ve hukuka' 
karşı bir direnme olarak nitelemek zorunda 
kalıyoruz. 

Aslında, hep söylüyoruz, Sayın Başbakan da 
sık sık söylüyor, Bakanlarımız da söylüyorlar} 
ve milletvekili arkadaşlarımız da; «Asgari müş
tereklerde birleşelim», sloganı âdeta bizim siya
si edebiyatımıza geçmiş bir deyim olarak küU 
lanılıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, yalnız asgari müşte
reklerde değil âzami müştereklerde ol M birleş 
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meye mecburuz. Türkiye'nin temel sorunları-' 
nı en kısa süre içerisinde çözünıliyebilmek 
için, hal yolu bulabilmek için hakikaten- ikti
darın ve muhalefetin l~n sorunlara ait âzami, 
müştereklerde birleşmesi zorunluğu mevcut
tur. Öyle olduğu takdirde Parlâmentonun iti
barını kurtarmak mümkün olabilir ve böyl-j 
olduğu takdirde memlekete ve bütün âmme 
hizmetlerine, halk hizmetlerine ferahlık getir
miş olabiliriz.. 

Öyle ise nedir bizim teklifimiz? Arkadaşla
rım da izah ettiler; açık ve seçik; nihayet 70 
nci madde ile bir kurul teşkil ediliyor, 
bu kurul yedi kişiden müteşekkildir, başında 
müsteşar vardır. Ne diyoruz? Bütün müsteşar--
lara saygımız baki olmakla beraber, en kötü ih
timali bertaraf edebilmek için, bir başka tâbir
le, korkulu rüya görmektense uyanık kalabil
mek için; ki aslında bu teminatın mücadelesi, 
iktidarın işine gelen bir neticedir, iktidarı 'bir-
tr,Vji7ri sıkıntılardan kurtaracaktır. Yarın bunu 
uygulayacak olan iktidardır, yarın bunun reak-
siyordariyle kargı karşıya kalacak olan iktidar
dır. Öyle ise burada muhalefetten daha çok ik
tidarın baş mesele telâkki etmeye mecbur oldu
ğu kendi meselesi vardır. Kendi meselesini be-
ninısemiyen itkidarm meselesini biz muhalefet 
olarak benimsemeye mecbur kalıyoruz. 

Diyoruz ki, yedi kişiden müteşekkil bu ku
rulun ekseriyeti su veya bu tarzda siyasi bas
kıdan masun kalabilecek kişilerden kurulsun. 
Mesele budur. Bu kadar basit bir mesele üzerin
de gerçekten kaç celsedir müzakere devam edi
yor ve öncelik ve ivedilikle görüşülmekte olan 
ve gerçekten hemen çıkması gereken bir ka
nun, ama son derece mühim bir kanun, memle
kette hukuk düzeniyle, Anayasa felsefesiyle 
doğrudan doğruya alâkalı bir kanun de geciki
yor. Bu gecikmeden, emin olun, efkârı umumi
ye bizden daha çok müteessirdir. Azami müş
tereklerde birleşelim diyoruz, işte bunun bir 
örneği, bir fırsatı önümüzdedir. Önerge de tak
dim etmiştim daha evvelki celsede, lütfetsin 
komisyon bu tasarıyı geri alsın, muhalefetin 
üzerinde karar kıldığı tarzda bir değişiklik ya
pılması şartiyle... 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Maddelere geçilsin. 

I ŞlNASl ÖZDENOĞLU (Devamla) — Efen
dim, maddeler üzerinde maddenin kuruluşu hak
kında konuşmak da tümü üzerinde konuşmak 
demektir beyefendi. 

Bu itibarla, mesele kalmamış olur, ama mu
halefet direnir, iktidar direnirse, o takdirde 
âcil çözüm yolu bekliyen meselelerimiz lüzum
suz yere gecikmiş olur. Bundan Parlâmento ola
rak hiçbir kazancımız da olmaz. 

Bu itibarla zaten söylenecek bir mevzu kal
mamıştır. Mesele, açık seçik ortadadır. Anaya
sanın ikinci maddesi ile hukuk devleti olarak 
tescil edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti son derece önemli ve gerçekten Cumhuriye
tin savunucusu, vatandaş haklarının teminatı ve 
savunucusu niteliğinde olan Cumhuriyet savcı
larına teminat getirecek olan ve âmme hizmet-

I lerinde, kamu nizamında ferahlık yaratacak 
[ olan böylesine önemli bir kanunu görüşürken, 

iktidar rica ediyorum, bu direnişten vazgeçsin. 
Komisyon tasarıyı geri alsın, demin arz etmiş 
olduğum istikametteki değişikliği yapmak kay-
düşartiyle zaten mesele çözüm yolu bulmuş 
olacaktır, ve böylece Meclisin değerli saatleri 
de israf edilmemiş olacaktır. 

Hepinizi derin saygılarımla selâmlarım ar
kadaşlar. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır. Kanunun tümü üze
rinde konuşmaların yeterliğinin oylanarak mad
delere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesinden önce tasarının ko
misyona iadesini öngören üç önerge vardır. Bu 
önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanl-ğa 

Görüşülmekte olan 45 sayılı Kanunun bâaı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzj, 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa-, 
rısınm, Anayasa Mahkemesinin iptalinde öngör 
rülen teminatı getirmediği anlaşılmaktadır. Ta-
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san dar bir zaman içinde ve aceleci bir tutumla 
yeteri kadar inceleme yapılmadan getirilmiştir. 

Bu sebeple, tasarının yeniden ve gereği gibi 
hazırlanabilmesi için komisyona iadesini teklif 
©diyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasan, Anayasanın 

137 nci maddesine açıkça aykırılığı nedeniyle, 
kanunlaştığı takdirde ikinci kere Anayasa Mah
kemesince iptali bahis konusudur. Bu sonuç, 
Yüce Meclislerin itibarını doğrudan doğruya il
gilendirmektedir. Meseleyi bir engelleme değil 
yapıcı bir zihniyetin tezahürü olarak kabul 
edip, Anayasa Mahkemesinin bozma sebepleri 
de dikkate alınmak suretiyle gerekli değişik
lik yapılmak üzere, tasarının komisyona iade
sine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının, komisyonda usulsüz konuşulması 

bakımından, komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

KEMAL KAYA (Kars) — önerge aleyhin
de söz istiyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — önergemi 
açıklıyacağım sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, önerge aley
hinde Sayın Kaya, buyurunuz. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Savcılann atama ve nakillerine ait kanun 
tasansının. tümü üzerinde, burada birçok ar
kadaşlar görüşlerini izah ettiler. Yalnız, kanu
nun Anayasaya aylan olduğu ve sebebolarak 
da, heyetin kuruluş şekli ileri sürüldü. Yani, 
heyet 7 kişiden müteşekkildir, bunun 4 ü ba
kanlık mensubudur, 3 ü de savcılardan müte
şekkil olduğu için Anayasaya aylandır, denil
di. Meselenin esası buradadır. 

Bu husus, kanunun tümü ile değil, 1 nci 
maddenin tadili ile ancak düzelir. Binaenaleyh, 
kanunun tüm olarak komisyona iadesi yerinde 

değildir. 1 nci madde görüşülürken, arka
daşlar bu tadil tekliflerinde bulunur ve bunu 
da komisyon benimserse, heyetin sureti teşek
külü hususu o zaman orada görüşülür. 

Bu bakımdan kanunun tümünün reddedile
rek tekrar işin uzatılması için komisyona iade
si yerinde değildir. Bu hususun nazara alın
masını istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
IBAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, önerge le-, 

hinde, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım; 
Benim önergemin gerekçesi şudur : Kanun-

lann komisyonlarda müzakeresi usulleri var
dır. içtüzüğümüz bunu açıkça göstermekte
dir. Bu kanunun - ki acele olabilir - komisyon
daki müzakeresinde, İçtüzüğün 31 nci madde
sinin açık olan, «Encümen ruznameleri, encü
menler tarafından tanzim ve bir gün evvel bü
tün vekillere ve mebuslara ilân olunur.» kura
lına uyulmadığı, komisyondaki arkadaşlarımız 
tarafından ifade edilmiştir. Hattâ, bu konuda 
Meclis Başkanlığına başvurulduğunu da zanne
diyorum. öyle ise, buradan geçireceğimiz bir 
kanunun, içtüzüklere aykın geçirilmiş olma
sı tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani, bu me
sele Anayasa Mahkemesine gittiği zaman, Ana
yasa Mahkemesinde bir usulsüzlük, bir bozma 
sebebi niteliğindedir. 

Bundan dolayı istirham ediyorum; mesele, 
usulüne uygun olarak ve yürürlükte kalmak 
üzere Meclisten kanun çıkarmaktır. Maksat, 
kanunu çıkardıktan sonra Anayasa Mahkeme
sinde iptal ettirmek değildir. Zaten bu, geçen 
devreden bu yana, uzun bir zaman geciktiril
miş bir kanundur. Savcılar bundan şikâyet et
mektedirler. Bir de bu iptal meselesini üzerine 
eklemiyelim. 

Bunun için istirham ediyorum, tasanyı ko
misyona verelim. Komisyon da usulüne uygun 
olarak müzakeresini yapsın ve Yüce Huzura 
bu şekilde getirsin. 

Saygılanmla. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Müsaadenizle bir hu
susu arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Sayın Başkanım, 

Usul meselesi geçen celse ortaya atılmıştı, 
uygun şekilde müzakeresi yapıldı ve Yüce Heyet 
tarafından reddedildi. Binaenaleyh yeni baş
tan bir usul müzakeresine girmeye lüzum yok
tur. 

Diğer hususa gelince; biz konuşmamızda, ar
kadaşlarımızın fikirlerine hürmetkar olduğumu
zu beyan ettik. Ama, bu konuşulanlardan bir 
netice çıkarılması lâzımgelir. Yani, 1 nci mad
de ne şekilde tedvin edilsin? Maddelere geçe-

* lim. Arkadaşlarımız o zaman tekliflerini lütfet
sinler. Ondan sonra, bu mevzuda da maruzatta 
bulunuruz. 

BAŞKAN — Efendim, üç arkadaşımız tara
fından ayrı ayrı verilmiş olup, aynı amacı gü
den, yanı tasarının komisyona iadesini hedef 
alan üç önergeyi birlikte oyunuza sunacağım. 

Tasarının komisyona iadesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeni
den düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiş

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

rulu Kanununun 77 ve 89 ncu maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere yeniden düzenlenmiş
tir. 

Cumhuriyet savcılığı meslekine atama ve na
kil : 

Madde 77. — Cumhuriyet savcıları, Cumhu
riyet savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında bir Cumhuriyet İkinci Başsavcısı, 
iki Yargıtay Cumhuriyet savcısı ile Bakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza işleri Genel Müdü
rü ve Zatışleri Genel Müdüründen müteşekkil 
atama ve nakil kurulunca aşağıda yazılı olduğu 
üzere alınacak kesin karar gereğince Adalet Ba
kanı, Başbakan vo Cumhurbaşkanının ortak ka
rarnamesi ile atanır ve nakledilir. 

Atama ve nakil kurulu üye tamsayısının ço
ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halin
de Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutu
lur. 

Atama ve nakil kuruluna katılacak Cumhuri
yet ikinci Başsavcısı ile, Yargıtay Cumhuriyet 
savcıları 69 ncu maddede gösterilen Yüksek 
Savcılar Kuruluna katılmıyan Cumhuriyet ikin
ci başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet savcıları 
arasında Yüksek Savcılar Kurulunda yapılacak 
ad çekme üzerine iki yıl süre ile seçilirler. Bir 
Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı ile, iki Yargıtay 
Cumhuriyet Savcısı da atama ve nakil kurulu
nun Başsavcılığa mensup üye noksanını tamam
lamak üzere yedek üye olarak aynı usulle tesbit 
edilir. 

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

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

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

Atama ve nakil plânı, atama ve nakil kuru
lunca hazırlanarak Resmî Gazetede yayımlanır. 
Plânın yürürlük süresi iki yıldır. İknci yılın 
Aralık ayı içinde plânda hizmetin icabı olarak 
değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılan bu de
ğişiklik, yoksa plânın iki yıl aynen uygulanma
sına devam olunacağı, Ocak ayında Resmî Ga
zete ile ilân olunur. Şu kadar ki, yargı çevrele
rinden birinin sosyal veya ekonomik şartlarında 
meydana gelen değişiklik sebebiyle derecesinin 
değiştirilmesi veya bir yerdeki yargı teşkilâtının 
genişletilmesi, yahut değiştirilmesi veya yeni 
yargı çevreleri meydana getirilmesi hallerinde 
plânın adlî kaza bölgelerinde gerekli değişiklik 
her zaman yapılabilir. 
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Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlüğü 
kanuna, atama ve nakil plânına uygun olarak 
hazırlıyacağı kararname taslağını incelemek 
üzere atama ve nakil kuruluna tevdi eder. 

Atama ve nakil kurulu, kararname taslağı
nın incelenmeye hazır olduğunun Bakanlık Za
tişleri Genel Müdürlüğünce bildirildiği günü ta
kiben 3 gün içinde toplanır, inceleme sonucu ilk 
toplantı günü dâhil olmak üzere en geç 7 gün 
içinde Bakanlığa bildirir. Resmî tatil günleri 
bu sürelerin hesabında nazara alınmaz. 

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

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

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

Atama ve Nakil Kurulu Bakanın görüşü
nü kanuna ve Atama ve Nakil plânına uygun 
bulmadığı sonucuna varırsa yeni görüşünü 
karara bağlar. 

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

Atama ve Nakil Kurulu kararname taslağı 
hakkında bu maddede gösterilen görüşlerini 
ve kararlarını kanuni süreler içinde vermediği 
takdirde kararname taslağını kanuna ve ata
ma ve nakil plânına uygun bulmuş sayılır. 

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

dede yazılı kurulun kararı alınarak Cum
huriyet savcı yardımcıları . ile, Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılarına ve Cumhuriyet savcı

larına asli görevlerine ilâveten diğer adlî gö
revleri dahi geçici olarak ifa ettirmeye Adalet 
Bakanlığı yetkilidir. 

Bir yargı çevresinin savcısız kalmasını ge
rektiren vefat, hastalık, ilgililerin görevlerini 
veya görev yerlerini terk etmeleri gibi âcil 
hallerde hizmetin aksamaması için yetki Ada
let Bakanlığınca verilecek en kısa süre içe
risinde Atama ve Nakil Kurulunun onayına 
sunulur. Bu şekilde görevlendirilen yetkilinin 
Kurulca değiştirilmesi halinde, o yer için Ku
rulun yetkili kılacağı ilgilinin gelip işe başla
masına kadar, önceki yetkilinin yaptığı bü
tün işlemler geçerli sayılır. 

Kendi yargı çevreleri dışında geçici olarak 
görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla 
çalıştırılamazlar. 

Ancak görevi başında bulunmıyan Cumhu
riyet Savcı ve Cumhuriyet Savcı Yardım
cısının uzun sürecek bir hastalığı bahis konusu 
ise bu süre uzatılabilir. 

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

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz alan 
arkadaşların isimlerini arz ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Vahit Bozatlı. 
Şahısları adına Sayın Reşit Ülker, Yaşar Akal, 
Mevlüt Ocakçıoğlu, Ahmet Durakoğlu, Yusuf 
Ziya Yılmaz, Turhan özgüner, Gıyasettin Ka
raca. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Vahit Bozatlı'nın. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZAT
LI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

C. H. P. Grupu adına Yüce Heyetinizi say-
giyle selâmlarım. 

Değerli arkadaşlar, en önemli tasarılardan 
birini bugün görüşmekteyiz. Bu itibarla bizim 
gösterdiğimiz hassasiyeti hoş görmenizi rica 
edeceğiz. 

Tasarının tamamı bir madde halinde tedvin 
edilmiştir. Bu itibarla tasarının tamamı hak
kındaki görüşlerimize, bu defa maddelere geç
miş olmamız itibariyle, yeni bâzı görüşler ilâve 
ederek ve daha ev^el arz ettiğimiz bâzı husus-
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ların da anlaşılmamış olduğunu buradaki görüş
meleri takibederek anlamış olduğumuzdan, bir 
kısım görüşlerimizi de tekrar olarak arz etmek 
mecburiyetini duyuyoruz. 

Saym arkadaşlar, bu tasarı gücümüzü ve ku
ruluşumuzu meydana getiren hukuka ve meşru
iyete tecavüz niteliğini taşımaktadır. Çünkü 
hukukun hâkimiyeti olan ve yasama gücünün 
çıkardığı kanunların Anayasaya uygunluğunu 
takdir eden, kararı ile tescil eden Anayasa 
Mahkemesi Anayasanın 137 nci maddesinin mâ
nası ve maksadı hakkında çok açık bir karar 
vermiştir. 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsünün 
açıklamalarını dikkatle takibettim. Bu açıkla
malarda ileri sürülen beyanlarda, plânın olma
yışı ve kurulun istişari kurul olup, son sözün 
Bakanın olması sebebiyle Anayasa Mahkemesi
nin Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesini iptal ettiği ileri sürülmüştür. 

Şimdi, bu iddia karşısında ben Anayasa 
Mahkemesinin 18 . 12 , 1967 tarihli Kararının 
metnini getirip oradaki gerekçeyi aynen metin
den sizlere arz etmeye mecbur kaldım. Bizim 
esas istinadettiğimiz ve hakikaten meşruiyete, 
hukuk düzenine saygılı olmıyan ve yeniden 
kendi elinizle çıkardığınız bir kanunla hukuk 
düzenini ihlâl eden bir tasarrufu yapmış olaca
ğımızı beyan etmek mecburiyetini bu karardan, 
bu gerekçeden istihraç ediyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçeye mütaallik, 
Resmî Gazetenin 6 nci sayfasında ve 1 numara
da zikredilen kanunun Anayasaya aykırılığma 
mütedair sebeplerden birisi şu, aynen okuyo
rum: «Bakanlık ileri gelenlerinden kurulu top
luluğun düşüncesinin alınmış olması hiçbir şe
kilde teminat sağlamaz. Çünkü bu kurulda 
bulunanlar hukukî durumca Bakana karşı doğ
rudan doğruya idari murakabe zinciri içinde
dirler.» 

Yani arkadaşlarımızın bahsettikleri, Genel 
Müdürlerin Hâkimler Kanununa tabi olması, 
teminatlarının bulunması, bütün bunlar hesaba 
katılmıyor; ama Bakanın murakabe zinciri için
de oluşu nedeniyle Anayasa Mahkemesi bunla
rın tarafsız kalamıyacaklarmı kesin olarak be
lirtiyor. 

Devam ediyor: «Bundan dolayı bu nite
likteki ibir kurulun düşüncesi Bakan için bağ

layıcı bulunsa bile!..» Evvelki tasarı Sayın Ko
misyon Sözcüsünün de bahsettikeri gibi, sadece 
istişari bir kurul getirmiş idi. Şimdiki tasarı 
bağlayıcı. Anayasa Mahkemesi bu gerekçesin-
'de her iki şıkkı da ayrı ayrı belirtiyor. Diyor 
ki, bu kurul, Bakan için ister bağlayıcı ol
sun, ister istişari olsun, hiç fark etmez, diyor. 
Bilhassa bu nokta çok önemli. Kurulun bağlayı
cı olması ile Sayın Hükümet bu tasarısı ile bir 
yenilik getirmiş olmuyor ve dolayısiyle Anaya
sa Mahkemesi kararma uygun bir tasarı getir
miş olmuyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu
lada açıkça söylüyor; kurulun kararı ister bağ
layıcı olsun, ister bağlayıcı olmasın diyor, ki bu 
defa. bağlayıcı; her ijkiisi de hiçbir şey değiştir
mez, diyor. «Bağlayıcı bulunsa bile yine bir te
minat sayılamaz. Kaldı ki, söz konusu madde
ye göre bu kurulun düşüncesi Bakan için bağ
layıcı da değildir. Bu kurul üyelerinin temi
natlı olmaları dahi durumu değiştirmez.» 

Diğer ileri sürülen sebeplerden hiç birisi, 
daha evvel de arz ettiğim gibi, varit görülme
miştir. Çünkü Danıştaya yapılmış olan bir ta
sarrufun, tâyinin iptali için bir dâva açılıyor; 
bu dâvada davacı olan savcı Danıştay 5 nci 
Daire Başkanlığına hitaben iddialarını sıralı
yor. Bu iddialara karşılık Adalet Bakanlığı 
da savunmasını yapıyor ve şimdi Hükümetin ve 
biâhara da Komisyon Sözcüsünün ileri sür
düğü sebepleri Danıştay Başkanlığına hitaben 
verdikleri savunmalarında bir bir aynen sıralı
yorlar. Bütün bunlar için de yine huzuru
nuzda okuduğum Anayasa Mahkemesi bu ka
rarında diyor ki, «Adalet Bakanlığının ileri 
sürdüğü bütün sebepler varit değildir ve Ana
yasanın 137 nci maddesine uygunluğa yeter 
sebep değildir.» diyor. Neticeye varıyor, diyor 
ki; «N1© suretle olursa olsun 137 nci maddeye 
aykırı bulunması itibariyle 77 nci maddenin ve 
63 ncü maddenin iptaline karar verdim.» di
yor. 

Sevgili arkadaşlar; hukuku bilmemek maze
ret teşkil etmez. Kaldı ki, en tabiî ve kutsal 
bir görev olaralk biz bunu kesin bir dille bu
rada Yüce Heyetinize arz ediyoruz. Bu tasarı 
ve kabul edilecek olan bu madde toplum 
huzurunu kaçıracak, mevcut huzursuzluğu 
çok daha fazla artıracaktır. Tasarının tama
mı hakkındaki beyanlarımızda da arz ettiğimiz 
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gibi, savcının toplumun ihtiyacı olan huzuru 
temin etmek için Anayasa 'nın emrettiği nite
likte, tam bir tarafsızlık içinde görev yapa
bilmesi şarttır. Bu sözlerimizden hiçbir şekil
de kurula dâhil edilen [kişilerin yetersizliği mâ
nası çıkarılmamalıdır. Veyahut kurula teklif
te bulunacak Adalet Bakanının illâ tarafgir
lik yapıp, illâ siyasi gücün emirlerini savcılar 
aleyhinde kullanacakları mânası çıkarılmama
lıdır. Belki bir Bakan çıkar, çok tarafsız ta
sarruflarda bulunabilir. Be|ki Adalet Bakan
lığının güzide genel müdürleri beklenilenden 
çok daha fazla tarafsız hareket edebilirler. Ger
çekleri, hakkaniyeti Bakana karşı savunabilir
ler. Bunlar kişisel nedenlerdir. Kanun çıkarı
lırken kişilerin ulviyeti, kişilerin mükemmelliği 
yeter selbep teşkil etmiyor. Kişilerin muhtemel 
tesirlsre tâbi olmaları ve ileride toplumun hu
zuruna tesir edecek tarafgirane hareketlere 
mukavemet edemiyecekleri hususu Anayasa 
yapıcısı tarafından nazara alınmış, 137 nci 
madde vaz'edilmiştir. Madde çok kısa olabi
lir, ama bu maiddeye ruh veren, bu maddeye 
mâna veren, bu maddenin maksadını açıklayan 
elimizde bir Anayasa Mahkemesi kararı var. 
Bu karar, hukukun emri budur, diyor. Bu 
emre, bu meşru nizama saygılı olacak bir kanu
nu kabul etmek vazifesi ile karşı karşıyayız. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin bu kesin ka
rarına rağmen Parlâmentonun, daha evvelki 
konuşmalarda da parça parça ileri sürüldüğü, 
ihdate edildiği gibi, Anayasa Mahkemesi kararı
na rağmen ve ona aykırı bir kanunu hazırla
ması kanaatimiz odur ki, adlî mercileri gerek
siz yere zorlamak olur. Onları gereksiz dâ
valarla karşı karşıya bırakmajk olur. Bu ola
ğan bir şey değildir. 

Neticesi şudur ki : Şayet bu kanun burada 
muhterem oylarınızla kabul edilip çıkacak olur
sa, bu kanunun kuracağı komisyonun tasarruf

t a n aleyhine tâyini yapılan savcılann hemen 
hepsi tekrar Devlet Şûrasına başvuracaklar ve 
daha evvel alınmış kararı alacaklar, hattâ bel
ki Adalet Bakanlığı ve onun tâyin ve nakil ko
misyonu doğru dürüst tek bir tâyin yapmak im
kânını dahi bulamıyacak, belM de Danıştayın 
yürütmeyi durdurma kararları ile karşı karşıya 
gelecektir. Bu itibarla bile bile, adlî görevi ya
pan kimseleri, mercileri birçok dâvaların karşı-
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I smda bırakacak bir tasarrufu kabul etmek, icra 
etmek doğru olmaz. 

Bâzı arkadaşlarımızın aklına şu geliyor : 
Siz yargının aynı kararı vereceğini, yani bu de
fa kabul edeceğimiz bu tasannın dahi Anayasa
ya aykıniığına karar vereceğini nereden bili
yorsunuz, " diyorlar. 

Biz bunu şuradan biliyoruz arkadaşlar; se-. 
nelerce bu memlekette yargı gücünün hizmet
lerini ve çalışmalarını yakinen takibetmiş kim
seler olarak biliyoruz ki, Türk mahkemeleri de-
ğişmiyen vicdani kurallarına göre karar verir
ler. Bilhassa onların en yücesi olan Anayasa 
Mahkemesinin, bir sene evvel verdiği kararının 
hilâfına ve aksine, ileri sürdüğü gerekçenin ak
sine yeni bir gerekçe ile, başka türlü bir karar 
vermesine imkân olamaz. Bunu bildiğimiz için, 
mahkemelerin, yargı gücünün yüceliğine inan
dığımız için bunu burada kesinlikle iddia ediyo
ruz. 

Bu konuda zaman zaman yasama gücünün 
Anayasaya aykırı kanunlar çıkararak Anayasa 
Mahkemesinin iptalini davet etmesi de kanaa
timizce doğru bir şey olmaz. Yüce Meclisin iti
barı memleketin bugünü ve geleceği için ne ka
dar lazımsa, yargı gücünün itiban da o derece 
lüzumludur. Anayasaya aykırı bir tasarrufu bi
le bile yaptıktan sonra, Anayasa Mahkemesinin 
bizim icraatlarımızı köstekliyen ve tasarrufları
mızı engelliyen bir merci olduğunu zaman za
man sağda solda söylemek fırsatını elde etmek 
için, böyle bir tasarrufu yapmış olmanız da doğ
ru bir şey olmaz. Açık açık beyan ediyoruz, 

' Anayasaya aykırılığı, keşindir. Bu itibarla, Ana
yasanın 137 nci maddesinin metnine, ruhuna ve 
mânasına uygun bir tasarrufun buradan çıkma
sını arzu ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar; biz 1 nci madde hakkında 
Yüce Başkanlığa bir tadil teklifi takdim ediyo
ruz. 1 nci maddenin bu teklifimize uygun olarak 
tadil ve kabul edilmesini ve gerekirse bu yolda 
komisyona iade edilmesini yüksek tasvip ve tak
dirlerinize C. H. P. grupu adına arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun; 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; evvelâ bir usul meselesini huzurunu
za getirmek istiyorum. 

Kanun tasansmda «Madde 1.» başlığı altın
da birkaç madde, 77 nci madde ve 89 ncu mad-
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de bir arada alınmış. Aslında, bunlar uzun mad
deler; her bir fıkrası üzerinde durulacak mad
deler. Bunların her birisinin ayrı bir madde ha
linde müzakeresi doğrudur. Meclisin usulü bu
dur. Eğer, bir maddenin içinde iki uzun mad
deyi kaJbul edecek olursak, bir gün gelir, bir 
maddenin içerisinde beş veya onbeş maddeyi de 
müzakere etmek gibi bir duruma düşeriz. Bunu 
ayrı ayrı müzakere etmede, ayrı ayn madde ha
linde getirmede büyük faydalar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 1 nci maddenin için
deki 77 nci madde ile ilgili konuşma yapıyo
rum. 

Burada : «Cumhuriyet savcıdan, Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı yar
dımcıları Adalet Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında...» diye başlayıp bir kurul kurulmak
tadır. Şimdi, bu kurulun da tarafsızlığı sağlan
dığı özet olarak iddia edilmektedir; tarafsız bir 
kuruldur, Anayasa Mahkemesinin istediği bir 
sonuçtur... 

Değerli arkadaşladım; bu noktaya gelişimizi 
kısaca bilmekte fayda vardır. Yani bu madde
nin bu tedvin şekline gelişini bilmekte fayda 
vardır. Adalet Bakanı tarafından altı ayda üç 
defa yeri değiştirilen Mehmet Feyyat ismindeki 
bir savcı kendi hakkında yapılan isnatlar esna
sında, disiplin takibatı esnasında Danıştaya baş
vuruyor ve Danıştayda Anayasaya aykırılık id
diasında bulunuyor. 

Çok enteresan olan nokta; bu savcı için muh
telif tazyikler, tertipler yapılıyor, kendisinin 
bulunduğu bölgedeki din görevlilerinin rapo
runda bu savcıdan şöyle bahsediliyor : «Ayrıca 
bâzı derneklerimiz Kur'an kurslarıyla beraber 
kapatılması için mahkemeye sevk edilmiş, fede
rasyonumuz durumdan haberdar edilmiştir. Bu 
meyanda Çerkezköy kazasının pek meşhur ile
rici ve sosyalist savcısının üye derneğimiz aley
hine açtığı bu dâvanın...» Yani burada değerli 
arkadaşlarım, çoğu zaman samimiyetle (çünkü 
bilgileri o noktadadır) ifade ettikleri; «Efen
dim, savcılara kim dokunur?» meselesi bahis 
mevzuu değildir, işte o zaman, Kur'an kursu 
Derneğinin kongresinde şikâyet edilen savcı mü-
taaddit defalar yen değiştirilmiş bir savcıdır. 
Demek ki, savcıların yerlerinin siyasi iktidar ta
rafından değiştirilmesi bahis mevzuudur. 

Şimdi, bugün bu şekilde olan 77 nci madde 
iptalden evvel şöyle idi : «Cumhuriyet savcı 

yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları 
ve Cumhuriyet savcıları, Bakanlık Müsteşarının 
başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı ve 
genel müdürlerden müteşekkil kurulan mütalâ
ası alındıktan sonra, Adalet Bakanı ve Başba
kanın müşterek kararnamesi ve Cumhurbaşka
nının onayı ile atanır.» 

Şimdi, bu gelen ile şu iptal edilen hüküm 
arasında hiçbir fark yoktur. Bunu değerli arka
daşlarımız lütfetsinler ve kabul buyursunlar. 
Demek ki, meselenin menşei böyle olmasına ve 
Danıştay Anayasa Mahkemesine müracaat et
tikten sonra o zamanki Sayın Bakan arkadaşı
mızın geri almasına (geri alıyor, diyor ki, «ben 
bu savcı hakkındaki disiplin uygulamalarını geri 
aldım, dediğini yapıyorum, vazgeçiyorum.) rağ
men Anayasa Mahkemesi vazgeçmiyor. Dikkati
nizi çekerim; Sayın Adalet Bakanı vazgeçiyor, 
Resmî Gazetede çıkan kararda gözüküyor, fa
kat Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir dâva
nın görülmesinden vazgeçmiyerek bu noktaya 
geliyor. 

Şimdi demek ki, böyle bir endişe ortada var. 
Ayrıca, geçen yıl ki, müzakereleri sırasında da 
ifade ettik, o zamanki Sayın Adalet Bakanını 
takdirle ifade etmek gerekir, evvelâ Anayasa 

^Mahkemesinin iptal kararına uygun bir metin 
hazırlatıyor, fakat sonra ne oluyorsa oluyor, bu 
metin ortadan kalkıyor, bir yenli metin geçen 
devrede verilen metin getiriliyor. 

Şimdi, biz bunu bu kürsülerden sorduk Sa
yın Bakana Sayın Bakan bize «hayır» 
diyemediler. Bu da bir hakikattir. Yani, 
evvelâ bizim şu kürsüden biraz evvel 
sayın ve kıymetli sözcümüzün söyledi
ği sözlerin esprisi içinde bir tasarı hazırlandığı, 
fakat sonradan her ne sebeple olduğu anlaşıla
mıyor, (Aslında anlaşılıyor, ama anlaşılamıyor 
diyoruz) böyle bir tasan getirildiği muhakkak. 

Değerli arkadaşlanm, geçen devre bu çıkma
dı veya çıkarılması arzu edilmedi. O zaman, bize 
mektuplar geldi Türkiye'nin dört bir yanındaki 
savcılardan. Biran evvel şu kanunu çıkann, bu 
yetki durdukça seçimde biz yerlerimizden oynı-
yacağız. Yani bunu da şunun için söylüyorum... 

KEMAL KAYA (Kars) — Arkadaşlarınız 
da yaptılar. Öyle bir şey yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Mektubu ge
tirip gösterebilirim. 
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Ben şimdi şunu söylemek istiyorum : Savcı
lar da, bu yetkinin böyle kullanıldığını söylü
yorlar. Şahsımız için değil, bütün milletvekille
rine de, Adalet Partili arkadaşlarımıza da gön
dermişlerdir o mektubu. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, görülüyor ki, 
mesele gün gibi ortadadır. Bizim geçen devre bu 
kürsülerden yaptığımız ikazlar, uyarmalar boşa 
gitmiş sayılmaz. Çünkü, bu sefer tasarı getirilir
ken geçen yılkinden farklı getirilmiştir. Bir 
adım daha ileri atılmıştır. Bu ileri adımları söy
lemekten de şeref duyarız. Bu tasarının farklı 
gelmesinin sebebi de içerisine savcıların katıl
ması olmuştur. Demek ki, bir konunun Mecliste 
iyi yürekle, açık kalblilikle mücadelesinde, an
latılmasında, tartışılmasında faydalar hâsıl ol
muştur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu durum böy
ledir ve herkese dağıtılan Ankara Hukuk Fa
kültesi tarafından yayınlanan broşürün 14 ncü 
sayfasında bu husus vardır. Anayasa Mahkeme
si kararında : «Bakanlık ileri gelenlerinden ku
rulu topluluğun düşüncesinin alınmış olması 
hiçbir şekilde teminat sağlamaz. Çünkü bu ku
rulda bulunanlar hukukî durumca Bakana kar
şı doğrudan doğruya idari murakabe zinciri için
dedirler. Bundan dolayı bu nitelikteki bir kuru
lun düşüncesi Bakan için bağlayıcı bulunsa bile 
yine de bir teminat sayılmaz.» deniyor. Kaldı 
ki, söz konusu maddeye göre bu kurulun düşün
cesi Bakan için bağlayıcı da değildir. Tabiî bu
günkü şekli biraz değişiktir. 

Görülüyor ki, sözcü arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi, bugün bu kürsüden bütün iddia edi
len hususlar, Adalet Partili arkadaşlarımız ta
rafından ileri sürülen bütün hususlar o zamanki 
Adalet Bakanı tarafından Anayasa Mahkeme
sine gönderilmiş, bunlar teker teker Anayasa 
Mahkemesi tarafından ele alınmış, her birisi 
cerh edilmiş, ondan sonra karara varılmıştır. 
Yani, burada özel bir karar var. Yalnızca veril
miş bir karar değil de, bütün bu iddiaların te
ker teker serd edildiği bir durum var. 

Şimdi arkadaşlar mesele şurada : Bugün 
ceza dâvası açmak tekeli genel olarak Cumhuri
yet savcılarının elinde. Savcı dâvayı açar veya 
açmaz. Ben geçen yıl da ifade etmiştim : «Se
çim sırasında mecbur olmadıkça dâva açmayın?. 
diye tamim yapıldığı iddia edildi. Bütün bu te

keli elinde bulunduran savcıların durumu re
jimle ilgili bir meseledir. Çünkü, Ceza Kanunu
nun tatbiki onun elindedir. İrtica suçları onun 
elindedir, komünistlik suçları onun elindedir, çı
karacağınız TRT Kanunundaki suçlar onun elin
de olacaktır, Düzeni sağlıyacak yeni bir ceza 
kanununun getirileceğinden bahsediliyor, o da 
savcıların elinde olacaktır, öyle ise mesele, ce
za dâvası açmak tekelini elinde bulunduran sav
cıların siyasi iktidann etkisinde olması doğru
dan doğruya rejimi ilgilendiren bir meseledir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bundan dolayı
dır ki, Cumhuriyet Halk Partisi bu konunun 
üzerinde dikkatle durmaktadır. Ankara Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi beş kişilik bir profesör
ler kuruluna meseleyi inceletmiş ve bugün ge
tirilen tasarının yanlış olduğu ifade edilmiştir 
ve o zamanki Sayın Bakana sunulmuştur. Sa
yın Bakan, ilim adamlarının ve üniversite kür
sülerinin ikazına rağmen o tasarıyı getirmek 
zorunda kalmıştır. 

Aynı bilim adamları, aralarından ceza hu
kuku kürsüsünden iki sayın profesörü seçmiş
lerdir; bu vaziyet karşısında Sayın Genel Baş
kanımıza, Anamuhalefet Partisi Lideri İnönü'ye 
göndermişler ve «Bu önemli bir kanundur, bu
nun üzerinde durun» demişlerdir. Sayın Genel 
Başkanımız da geçen yıl verdikleri bir beyanla 
meselenin C. H. P. si tarafından önemle ele alın
dığını ve gerektiği takdirde Anayasa Mahkeme
sine gidileceğini ifade etmişlerdi, önümüzdeki 
tasarı budur. Şimdi, aynı düşünceler biraz de
ğişik şekilde buraya getirilmiş bulunmaktadır. 

Bir noktada da arkadaşlarımızın geçen yıl 
ve bu yıl söyledikleri, «Efendim, savcıların 
idari vazifeleri vardır, savcılar tamamen bir 
yargı uzvu anlamına gelmezler.» ifadeleri zik
redilmiştir ve gerekçede de Alman kanunu mi
sal gösterilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade ede
lim ki, ilim adamlarının kanaatine göre Alman 
kanunlarındaki savcıların idare adamı niteliği 
vardır, bu doğrudur. Çünkü Alman sisteminde 
dâva açacak hâkimler vardır, diyorlar. Yani 
savcılar dâva açmaz, bunun yerine dâva hâkim
leri vardır. Bakınız sistem gerekçede gösterilen 
sistemden de uzak. Orada dâvayı, dâva açma 
hâkimleri diye ayrıca teşkil edilmiş olan hâkim
ler açıyor ve savcıların vazifesi daha ziyade 
idari. 

— 625 — 



M. Meclisi B : İ9 24 . 12 . 1969 O : 1 

Binaenaleyh, gerekçede gösterilen Alman sis
teminde de böyledir iddiası ilim adamlarının 
görüşlerine göre kaJbul edilecek bir iddia değil
dir. Bu, idari vazifeleri vardır iddiası da Ana
yasa Mahkemesinin kararında cerh edilmiştir. 
Bunun daha fazla tafsilâtı var, fakat anlatılmış
tır. 

Ben burada sözümü bağlıyor ve istirham edi
yorum; bugün bu getirilen metin Anayasa Mah
kemesinin kararma rağmen iptal edilen hük
mün getirilmesi anlamını taşır. Bu, iki kere iki
nin dört ettiği kadar açıktır. Seçimden evvel bu
nu yaptınız, geçen devrede. Şu seçimi geçirelim 
dediniz. Ben o zaman da söylemiştim, yeni söy
lemiş olduğum bir şey değil bu. Siz bu kanunda 
Tbu seçimi geçireceksiniz, bu kanun çıkmıyacak, 
ondan sonra Allah Kerim diyeceksiniz. 

Seçim geçti. Yeni seçime daha uzun seneler 
var. Arada da seçim yapılmıyacağı ifade edili
yor. Geliniz arkadaşlarım bunu evvelki Sayın 
Bakanın ilk yaptığı gibi Anayasaya uygun bir 
şekilde çıkaralım, boşu boşuna Anayasa Mah
kemesinde uğraşmıyalım. Anayasa Mahkemesin
ce bizim çıkardığımız kanunların iptali edilmesi 
her halde Parlâmento bakımından sevinç verici 
hâdiseler telâkki edilemez. Şu 45 sayılı Kanun
da, hatırımda yajnlış kalmadı ise, 5 - 6 tane ip
tal oldu. İstirham ediyorum Sayın Bakan ve Ko
misyondan, lütfetsinler şu maddeyi geri alsın
lar, şu söylediğimiz sözflerin, sözcümüzün vermiş 
olduğu önergenin ışığı altında bir kere daha 
tetkik etsinler. Bunun ne zararı olur, ne kaybe
deriz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, müzakeresini yap
tığımız konu geçen devre de müzakere edilmiş 
bir kanun tasarısıdır. Biraz evvel sayın grup 
sözcümüz ve değerli arkadaşım Reşit Ülker'i 
dinledim. Bu kürsüden savcılarımızın teminata 
kavuşturulması hususunda halisane, candan 
ve yürekten tavsiyelerde bulundular. 

Millet Meclisine gelmeden evvel ben, uygu
lamada birtakım hatalar görürdüm. Derdim ki, 
«Millet Meclisi içinde acaba bir arkadaş çıkmı
yor mu ki, bu uygulama şu mânaya çekilir, bu
nu şöyle düzeltelim, demiyor mu?» diye merak 
ederdim. Meselâ, öyle kanun maddeleri vardır 

ki, «ve» yerine «veya» dediğiniz takdirde uy
gulamayı yapan hâkim, avukat, icra memuru 
bir yanlış anlayışın içine girebilir. 

Şimdi gördüm ki, bırakınız bu kadar ufa-
cıcık meselelerde, çok büyük meselelerde dahi, 
hakikat apaçık görüldüğü halde, anlamamak 
için özöl bir gayret gösterilmektedir. 

Yeni bir Anayasa yapmışız. Bu Anayasaya 
birtakım müesseseler getirip koymuşuz. Bu 
Anayasayı yaşatmaya mecburuz. Anayasanın 
birtakım esaslarını Meclislerden kanunlar ola
rak çıkartmak mecburiyetindeyiz^ 

Bir kanun yapmışız, o kanunu Anayasa 
Mahkemesi bozmuş. Bu kanunun Anayasa Mah
kemesinin bozduğu şekil dikkate alınarak ve 
Anayasa Mahkemesinin kararına uygun şekilde 
Meclisimizce yapılması asıldır. Bu defa yeni bir 
tasarı getiriliyor. Geçen devre o tasarı hakkın
da ilim adamları, bütün hukuk kuruluşları aya
ğa kalktılar, «olmaz» dediler. Şimdi tekrar Ba
rolar Birliği, en yetkili hukukçular ayağa kal
kıyorlar, uygulamayı bizzat yapan savcılar aya
ğa kalkıyorlar; muhalefette bir kısım arkadaş
larımız «yapmayın, etmeyin» diyorlar. «Bu mad
de bu şekilde çıkarsa tekrar Anayasa Mahkeme
si bozacaktır» diye en yetkili hukukçular söy
lüyor. Sevgili arkadaşlarım, bir çoğunluğa da
yanarak koca Meclisi millet önünde, dünya 
önünde rezil etmeye ne hakkımız var?... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclis rezil 
olmaz. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ne hakkımız 
var? Bu kanun tasarısı şimdi geldiği gibi Ana
yasa Mahkemesine gittiği ve bozulduğu takdir
de hiz tundan Meclis olarak itibar mı kazanı
rız, yoksa itibarımızdan mı düşeriz?... Bu fazla 
öğündüğümüz ve yüceltmeye çalıştığımız şey, 
Meclisimizin itibarıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, hiç görmek istemiyo
rum, hele bu konuda hiç istemiyorum, ama eğer 
bu konuda, diğer konularda olduğu gibi Anaya
sa müesseselerine Adalet Partisi Grupunun bir 
tepkisi olarak görünüyorsa o zaman çıkarlar, 
açıkça söylerler. 

Ben, zaman zaman görmüşümdür; Anayasa 
ile kurulmuş olan müesseselere, Anayasanın 
yaşatmaya mecbur olduğumuz özerk müessese
lerine Adalet Partisinin tahammülsüzlüğü var
dır ve bu Anayasayı bir dar ceket kabul ede-
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rek zaman zaman yırmta zorlamalarına gir
mişlerdir, girmektedirler. Yeri gelmiş, üniversi
tenin özerkliğine, yeri gelmiş TRT nin özerkli
ğine, yeri gelmiş özerk müesseselerin hepsine 
Adalet Partisi tarafından devamlı olarak bir 
tahammülsüzlük gösterilmiştir, gösterilmekte
dir. 

Sevgili arkadaşlarım, adliyemizin en büyük 
unsurlarından biri olan savcılara teminat mü
essesesini verirken Anayasanın gereğini yerine 
getirmiş oluyoruz. Ben duyuyorum arkadaşlar 
arasında, efendim, hâkimlere teminat getirdik, 
işte görüyorsunuz, başıboş. Ne oldu? Hâkim 
saat onda mahkemeye geliyor, önüne gidemi
yoruz. Hâkim keşfe gitmiyor, sesimizi çıkarmı
yorum Hâkim şunu yapıyor, şöyle yapamıyo
ruz... Değerli arkadaşlarım, bir müessesenin is
temesindeki noksanlıklar o müessesenin tüm 
reddini gerektirmez, onu düzeltecek tedbirleri 
almak lâzımdır. Parlâmentonun ininde," Parlâ
mentonun âdabına uymıyan çok şeyler olur. 
Bu, Parlâmentonun reddini mi gerektirir? Ama, 
Parlâmentoyu, demokrasiyi ortadan kaldıralım 
mı deriz? Bunun içtüzüğünü değiştiririz, uygu
lamasını değiştiririz. Yazılı olmıyan âdetlerini 
uygun hale getiririz. Hâkimlerin buçünkü uy
gulamadaki durumuna bakarak, «aman efen
dim, yarın da savcılara böyle bir teminat ve
rirsek ne hallere geliriz, o zaman da savcıları 
kontrol edemeyiz» demek, savcılara teminatın 
verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Hâkimle
rin teftişi ile ilgili hususları, Hâkimler Kanu
nunu çıkarırken noksan bırakmış olmamız, sav
cılara teminat vermememizin esbabı mucibesi 
olmamalıdır, olamaz. 

Esasen, şu maddenin hazırlanışında, Sayın 
Reşit Ülker söylemişti, tam Anayasa Mahkeme
sinin istediği şekilde bir kanun maddesi hazır
lanmıştır, ama, hangi sebeplerdir bilmiyorum, 
esas düşüncenin biraz evvel söylediğim Anaya
sa müesseselerine tahammülsüzlük olmamasını 
temenni ederim, ama bu savcılara teminat ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısını hazırlar
ken tamamen Anayasa Mahkemesinin istediği 
şekilde bir tasarıyı getirmek mecburiyetinde
yiz. 

Sevgili arkadaşlarım, şu tasarı, aslında bir 
tek noktasına değineceğim, bir tek gerekçesiy
le, tasarının hazırlanışındaki gerekçe ile dahi 

tamamen Anayasa Mahkemesinin kararına ters--
tir. Bakınız bu maddenin, bu tasarısının hazır
lanmasında gerekçe ne diyor. 

«Anayasanın 137 rici maddesi, kanunun, 
Cumhuriyet savcıları, için özlük işlerinde ve gö
revleri yapmada teminat sağlayıcı hükümler ge
tirmesini emretmiştir. Ancak teminatın kapsa
mı açıklanmamış olup, bunu sadece Cumhuriyet 
Savcılığı görevini gereği gibi yerine getirmeye 
imkân verecek hükümler olarak düşünmek 
icabeder,» 

Sadece «görevi» olarak anlıyor tasarıyı ha*-
zırhyan. Değil öyle. Anayasa Mahkemesinin ka--
rarınm (D) bölümü var. Bu bölümün 8 nci mad
desi sarahaten diyor ki : «Yalnız görevlerini ya
parken değil, özlük işlerinde de savcılar tam te
minata kavuşturulacaktır. Savcıların özlük iş
lerinde ve görevinde teminata kavuşturulabil-
meleri için bir tek şart vardır; o da idarenin 
yargı organlarına, idarenin, savcıların görevini 
yaparken özlük işlerine savcıların işine karış
maması şeklinde olur» diyor. Bu kesin. Bunu 
Sayın Sözcümüz büyük bir vuzuhla belirtti. 
Bundan maada, hangi formülü tatbik ederseniz 
ediniz, idareyi savcıların işine karıştırdığınız 
takdirde, getirdiğiniz tasarı kanunlaştığı tak
dirde, Anayasa Mahkemesinin kararma aykırı 
olacaktır. Anayasa Mahkemesinin kararma ay
kırı bir kanun tasarısının bu Mecliste çoğunlu
ğa dayanarak çıkması, sevgili arkadaşlarım, bi" 
zim, ilim yapan arkadaşlarımızı, bizim avukat 
olarak bağlı bulunduğumuz kuruluşların, bu iş
le uğraşan hukukçuların Parlâmento üzerinde 
ne şekilde düşüneceklerini siz takdir edersiniz. 

Sizden istirham ediyorum sevgili arkadaşla
rım, bu kanun tasarısı bu hali ile çıkmamalıdır. 
Bu haliyle çıktığı takdirde ben inanıyorum, bu 
işle uğraşan bütün hukukçular inanıyor ki, bu 
tasarı kanunlaştığı takdirde gene Anayasaya ay
kırı olacaktır. Bundan da Meclisimiz hiçbir şe
kilde yararlanamıyacak, aksine çok korumaya 
mecbur olduğumuz ve gurur duyduğumuz iti
barına zede gelecektir. En çok üzüldüğüm nok
ta budur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akal, bir dakika efen
dim. 

Efendim, sözlerinizin arasında her halde bir 
sürçülisan olarak, «Bu kanun böyle çıkarsa 
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Meclisimiz rezil olur» gibi bir ifade vardır. Bu
nu tavzih etmenizi istirham edeceğim. Sebebini 
de arz edeyim : 

Demokratik rejim içinde görevleri ve yetki
leri kanunlarla ve Anayasayla belli edilmiş mü
esseseler vardır. Bunların bir tanesinin almış 
olduğu karar bir diğerinin kendi görev ve yet
kisi dâhilinde aldığı bir karar ile iptal edilirse, 
bu ilk kararı alan müessesenin rezil olduğu an
lamına gelmez. Demokratik rejimin işleyişi bu
dur. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar, «zabıtlardan çıkaralım» sesi) 

Zabıttan çıkmaz, efendim. O usuller elham
dülillah geri kaldı, zabıttan çıkmaz, fakat tav
zih eder arkadaşımız. 

Bunu lütfen tavzih ediniz, efendim. 

YAŞAR AK AL (Devamla) — Efendim, sev
gili arkadaşlarım, sürçülisan değildir, üslûp siv
riliğidir. O kelimeyi kullanmamam gerekirdi. 
«Rezil, değil de; hoş duruma düşmeyiz, itiba
rımız zedelenir.» demem lâzımdı. O bakımdan 
arz etmiş oldum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ede
rim. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — 
Başkanım, yerimden bir hususu arz edebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Usulle mi ilgili, efendim? 
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Ko

misyona ait, fakat usulle de ilgili sayılabilir. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Bu
lunduğum yerden kısaca arz edeyim : 

Efendim, bizim edindiğimiz intibaa göre, bu 
müzakerelerin neticesinde, yapılan konuşmalar
la verilen önergelerin ışığı altında komisyonun 
1 nci maddeyi geriye alıp yeniden gözden ge
çirme ihtimali mevcuttur. Acaba bu yola gide
cekler mi, bu cihetin komisyondan sorulmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, komisyonun böyle bir ar
zusu varsa, bunu her zaman istiyebilir. 

Komisyon, 1 nci maddeyi geri istiyor musu
nuz, efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Muhterem Başkanım, 
1 nci madde üzerinde verilmiş önerge varsa, o 
önergelerin ışığı altında 1 nci maddeyi tekrar 
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'Komisyonda teemmül etmek üzere geri ala
biliriz. («Bravo» sesleri). 

BAŞKAN— Var, efendim. Heım 1 nci mad
denin tadili ile ilgili iki ve hem de 1 nci mad
denin Hükümete iadesi hakkında bir önerge 
vardır. Koımisyonunuzun her' zamlara, hakkıdır, 
talebediyorsanız, şimdi ifade edin, verilen öner
gelerle birlikte maddeyi Komisyona iade ede
lim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
KAR ARIKAN (İçel) — Biz Komisyon olarak, 
vazifemizi yapmak üzere, Komisyona maddeyi 
önergelerle birlikte geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Şu halde, 1 nci maddede değişiklik talebe

den Sayın Nebil Oktay ile Vahit Bozatlı'nm, 
Önergeleriyle birlikte Komisyona iade edilmiş
tir. 

O takdirde, sayın komisyondar başka birşey 
öğrenmek zarureti doğuyor: 1 nci maddeyi 
ĝ eri aldığınıza göre, bunun 2 nci maddeyle 
irtibatı ve belki mütaakıp mdadelerle irtibatı 
tiolayiBiyle müzakereye devam edebilir miyiz. 
yoksa 1 nci maddenin yeniden tedvinine değin 
müzakereyi talik mi edeilim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — 2 nci maddenin mü
zakeresine devam edebiliriz, Sayın Başkanım. 
Zira 2 nci maddedeki görevleri 77 nci maddede 
adı geçen kurul yapacaktır. Binaenaleyh bu ku
rul bilâhara - teemmülden sonra - getireceği^ 
miz metinle tebellür edecektir. Bu itibarla 2 nci 
maddeyle ilgisi yoktur, müzakereye devam ede
biliriz. 

BAŞKAN — «ilgisi yok» diyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIKAN (İçel) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Peki, efendim., 
Şu halde 2 nci maddeye geçiyoruz. 2 nci 

maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler 

Kurulu Kanununun 90 ve 95 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

Adaylık : 
Madde 90. — Kanun hükümleri dairesinde 

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

Yardımcılık sınıfına geçeceklerin istekleri, 
adaylık devresinde görülen istidatları ve teşkilâ
tın ihtiyacı göz önünde tutularak hakimlik ve 
•savcılık mesleklerinde hangisine alınacakları, 
Yüksek Hâkimler ve yüksek savcılar kurulları
nın ilgili bölümleri arasında 'birlikte kararlaş
tırılır. 

İkinci fıkra gereğince meslekleri tesbit edi
lenlerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 
suretiyle teslfcılt olunur. Bunlardan hâkimlik 
ıneslekine ayrılanların ad çekmeleri ve atanma
ları Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. Sav
cılık .meslekine ayrıllanlar ise Adalet Bakanlı
ğınca ad çektirmeden sonra Adalet Bakanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak karan 
ile atanırlar. 

Bakanlık hizmetlerinden hâkimlik veya sav
cılık mesleklerine geçme : 

Madde 95. — Hâkimlik ve savcılık meslek
lerinden bakanlık hizmetlerine alınanlar, Ada
let Bakanının veya kendilerinin istekleri üze
rine Yüksek Hâkimler Kuruluca hâkimlik 
mesleki içinde veya 77 noi madde gereğince 
savcılık meslekinde bir göreve, bakanlık hiz
metlerinde iktisiabettikleri haklar naızara aJlın-
mak suretiyle atanabilirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker ve Sayın Gıyasettin Karaca söz is
temişlerdir. 

ıSayın Reşit Ülker?.. Yok. 

Sayın Gıyasettin Karaca, buyurun. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, Komisyon 
1 noi maddeyi geri almıştır, kendilerine teşek
kür ederim. 

Ancak, "şurasını arz etmek isterim ki, mü
zakeresi yapılan 89 ncu madde, Komisyonca 
geriye alınan 77 nci madde ile ilgilidir. Birin
de savcılar için doğrudan doğruya nakil mev-
zuubahistir; diğerimde ise görevi başında bulu
nan bir savcının geçici bir görevle başka bir 
yere nakli hususu vardır. 

Netice itibariyflte her ikisi de bir savcıyı bu
lunduğu yerden başka bir yere alma sebebine 
müstenit bulunduğuna göre - Anayasanın ge
rekçesi nazarı itibara alındığı takdirde - bu 
madde 'Hiğer maddeyle ilgili olduğundan, Ko

misyonun bu maddeyi de geri almasını, bilhas
sa istirham ediyorum. 

Yalnız, bu 89 ncu maddenin 2 nci bendinde 
«vefat, hastalık ve gaybubeti hali» deniyor ki.. 

BAŞKAN — Onu geçtik, Sayın Karaca. 
89 ncu maddeyi geçtik, efendim. Komisyon onu 
geri aldı. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ha
yır, almadı efendim, 77 nci maddeyi aldı. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde bir çer
çeve maddesidir, iki maddeyi ihtiva ediyor, 
45 sayılı Kanunun iki maddesini ihtiva ediyor, 
birisi 77 nci madde, birisi de 89 ncu madde. 
Binaenaleyh, Komisyon «1 nci maddeyi geri alı
yorum^ deyince hem 77 nci maddeyi, hem 89 
ncu maddeyi geri almış oluyor. 

Şimdi, gelen tasarının yine bir çerçeve mad
desi olan 2 nci maddesini müzakere ediyoruz. 
Bu madde, 45 sayılı Kanunun 90 nci ve 95 nci 
maddelerini değiştirmeyi öngörüyor. 

Binaenaleyh, mütalâalarınızı şu iki madde 
üzerinde lütfen söyleyiniz. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — 
Evet, efendim, affedersiniz... 

Efendim, 90 nci madde adaylıkla ilgili bir 
kısımdır. Bu maddede; hâkim adayların tâyin
lerinin Yüksek Hâkimler Kurulunca yapıldığı 
ifade ediliyor. Savcıların normal nakilleri ve 
geçici görevle başka yerlere atanmaları, Adalet 
Bakanlığının dışında, yeniden tarafsız bir ko
misyonca yapılması düşünüldüğüne göre, doğ
rudan doğruya savcı adaylarının tâyininin de 
aynen Hâkimler Kurulunda olduğu gibi, taraf
sız kimseler tarafından yapılmasını; aynı, sav
cıların normal tâyinlerini hangi kurul yapacak 
ise, savcı adaylarının tâyinlerinin de aynı ku
rulca yapılmasını bendeniz teklif ediyorum. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bir hususu tesbit ve 
zabıtlara geçirmek için bu madde üzerinde söz 
almış bulunuyorum. 

Madde, aslında 1 nci majddenin çerçevesine 
uygun şekilde kaleme alınmıştır. Ancak bu ka
nun tasarısında maddeler tedvin edilirken Ana
yasa Mahkemeli ve Anayasa kuruluşları çalış
maya esas olarak alınmamıştır. Anayasa Mah
kemesi Yüksek Meclisin çıkardığı bir kanunla 
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kurulmuştur. A. P. Anayasa Mahkemesine ve I 
Anayasa kuruluşlanna karşı aîlerjisi olan bir 
parti değildir. Zira A. P. Anayasa Mahkemesi
nin kuruluş Kanunu çıkarken bu kürsüden o 
Kanunun çıkması ve Anayasa Mahkemesinin ku
rulması için büyük emek vermiştir ve o zama
nın iktidarı ile beraber, muhalefette dahi bu
lunmadan, el birliğiyle, dostça, elele çıkarılmış 
olan bir kanundur. Anayasa Mahkemesi bir ka
nuna göre kurulmuş olan bir Anayasa müesse
sesidir. Kendi emeğine, kendi eserine itimat et-
miyecek, ondan allerji duyacak bir parti değil
dir A. P. si. 

Anayasanın diğer kuruluşları için de aynı 
şey vardır, ama Anayasa Mahkemesi bir karar 
verdiği zaman, Anayasa Mahkemesinin vermiş 
olduğu bir karar üzerinde düşünmek, fikir söy
lemek ona karşı olmak demek değildir. Eğer 
böyle olmuş olsaydı, Parlâmentonun çıkarmış 
olduğu kanunlara karşı fikir beyan eden insan
lar da Parlâmentoya karşı olmuş olurlardı. Hal
buki bugün Parlâmentonun çıkarmış olduğu 
birçok kanuna yetkili, yetkisiz, mesuliyetti, rae-
suliyetsiz, önüne gelen, önüne geldiği yerde çe
şitli beyanlarda bulunabiliyorlar. 

Türk Parlâmentosunun bünyesine bu şekil
de tenkidde bulunan insanlar Parlâmentoya 
karşı olmuyor da, Anayasa Mahkemesinin her 
hangi bir konudaki kararı üzerinde mütalâa 
serd eden, fikir beyan eden insanlar Anayasa 
müesseselerine karşı oluyor diye bir iddia orta
ya atmak doğru bir hareket değildir. 

Yani, böyle bir kanunun, çok zaruri, çok 
lüzumlu bir kanunun görüşüldüğü bir sırada 
onun bir maddesi üzerinde durup da, o madde
yi ele alarak; yani bu kanunu getirenler Ana
yasa müesseselerine tahammül edemiyorlar, on
lara karşı allerjileri vardır gibi... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Madde üze
rinde değil mi Sayın Başkan?... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aynen, Ya
şar Akal arkadaşımın söylediği şekilde konu
şuyorum. Zaten bu müzakerede maddeyle, tümü 
konuşulmadı. Grup sözcünüz buraya geldi, tü
mü üzerinde konuşurken maddeyi eleştirdi. Bu
günkü müzakere sistemimiz böyle, işin madde
lerle umumisi karıştığı için, nitekim Sayın Ya
şar Akal da madde üzerinde konuşurken tümü 
üzerindeki gerekçeyi okudu, bu itibarla, mad
de üzerinde konuşmuyor diye bir beyanda bu- | 
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lunmaym, bilâkis memnun olunuz ki, A. P. nin 
Anayasa müesseselerine karşı olduğu yönünde 
aklınızda bir istifham varsa bunu çıkarınız. 

A. P. yi Anayasa müesseselerine karşı gös
termekle hiç kimse bir şey kazanmaz. Çünkü 
ortada böyle bir şey yoktur. A. P., Türk Mille
tinin kendisine verdiği güç ve Türk Milletin
den aldığı yetkiye göre kanunları memleketin 
gerekçelerine uygun olarak çıkarma gayreti 
içerisindedir. Bu çıkan kanunlar Anayasa Mah
kemesi tarafından incelenir. Nitekim daha ön
ceki koalisyon iktidarları zamanında çıkarılmış 
olan kanunlar da Anayasa Mahkemesi tarafın
dan incelenmiş, kimisi ret, kimisi kabul edilmiş
tir. 

Ben şunu söylemek istiyorum: Böyle kanun
lar konuşulurken, ikide bir A. P. yi Anayasa 
müesseselerine karşı göstermekten vazgeçelim, 
bunun daha tatlı teknik münakaşasını . 
yapalım diyelim ki, A. P. nin kanun gö
rüşü budur, C. H. P. nin budur. G. P. nin 
budur. Biz böyle görürüz, bu daha iyidir, sizin
ki iyi değildir gibi... Yani Anayasa Mahkeme
sini oraya umacı gibi koyup da ikide bir; bak 
oradan bakıyor ha... bozuverirse itibarınız kay
bolur, bozu verirse şöyle olur, gibi bir şey yok. 
Böyle «Demoklesin kılıcı» altında bu Meclis va
zife görmez. Bu Meclis kendi iradesiyle kanun
ları çıkarır. O kanunlar ilgili yerlere gider, red-
dolunur, kabul olunur... Reddoîunursa yeniden 
Meclisler üzerine eğilir. Kabul olursa tatbik 
edilir, memleketin meseleleri görülür. Meclis
lerin. üstünde böyle demoklesin kılıçlarını gös
termekten vazgeçiniz, zira o zaman Bleclisin 
itibarı kaybolur. Meclisin itibarını yüksek tut
mak istiyenler, Türk Parlâmentosunun üzerin
de hiçbir kuvvetin olmadığını kabul edecekler 
ve kendi haysiyetlerini .böyle koruyacaklardır. 

Türk Parlâmentosuna gölge düşürmemek için, 
bir daha, Parlâmento üstü güçlerden, Parlâ
mento üstü kuvvetlerin bulunduğundan, böyle 
umacılar göstermekten sarfınazar etmenizi ve 
Yüce Meclisin her şeye kaadir olduğunu, Türk 
Milleti adına her kararı verebileceğini, her ka
nunu çıkarabileceğini, milletten aldığı irade ve 
güçle çıkarabileceğini kabul ediniz, Türk Par
lâmentosunu Türkiye'de en büyük, en mukad
des müessese olarak tutunuz. Bu mukaddes mü
essesenin çıkardığı kanunlarla çalışan müessese-
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leri, bu mukaddes mabedin üzerinde güçlü bir 
kuvvet olarak ilândan vazgeçsin aziz arkadaş
larım. 

Biz A. P. liler olarak Anayasa müessesele
rine saygılıyız, Anayasa müesseselerini severiz. 
Onların kanunları bizim parmaklarımızın oy
ları ile çıkmıştır, ama onlar var diye milletin 
nef'ine, memleketin nef'ine, millî iradenin iste
diğine aykırı bir davranışın içine giremeyiz. Bu
nun böyle bilinmesini saygı ile arz ederim. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya, buyurun. 
KEMAL KAYA (Kars) — Aziz arkadaşla

rım, 2 nci madde tamamen adaylığa alınma 
işi ve adaylığı bitirenlerin tâyin işiyle ilgili
dir. 

Biliyorsunuz ki, adaylığa alınmak, yani 
stajiyerlik dediğimiz; ne savcı stajiyeri alınır, 
ne hâkim staj iy eri, ismi doğrudan doğruya yar
gıç adayıdır. Yargıç adayı alınırken, elbetteki 
bakanlık alacak, bu staj bitecek, ondan sonra 
mesleklerine göre, savcılık veya hakimliye gö
re savcılar kuruluyla, hâkimler kurulu ayıra
cak, bundan sonra kur'a çekilecek; yani ad 
çekme suretiyle tâyin edilecek. Bakanlık kur'a 
çekerken, her halde kur'aya da tesir edecek de
ğil. Sayın (riyasettin Karaca, Hâkimler Kurulu 
kur'a çektiği gibi, yeni kurulacak kurul da 
kur'a çeksin... Yani kur'aya da vekâlet tesir 
edecek, hile katacaksa bunu da takdirlerinize 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Komisyon adına Sayın Arıkan, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, 2 nci maddenin, yani aday
lığa ait Hâkimler Kurulu Kanununun 90 ncı 
maddesinin Anayasa iptal kararı ile bir alâka
sı yoktur. Esasen bunun 1 nci ve 2 nci fıkra
ları Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
90 ncı maddesinde mevcuttur. 

Yalnız, kanunda bir boşluk olduğu için 3 ncü 
fıkra getirilmiştir ve bu 3 ncü fıkrada da: 
«2 nci fıkra gereğince meslekleri tesbit edilen
lerin görevleri ve görev yerleri ad çekmek 

suretiyle tesbit olunur. Bunlardan hâkimler 
meslekine ayrılanların ad çekmeleri ve atan
maları Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılır. 
Savcılık meslekine ayrılanlar ise Adalet Ba
kanlığınca ad çektirmeden sonra Adalet Baka
nı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak kara
rı ile atanır.» denilmektedir. 

Yerleri belli olduktan sonra bir kararna
meyle atanmalarında hiçbir sakınca yoktur. 
3u hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen? Yok. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun 1 nci mad-
lesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yüksek 
Tîâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi 
gereğince hazırlanacak ilk atama ve nakil plâ
nı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ven en geç iki- ay içinde yürürlüğe konur ve 
yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın Aralık 
ayı sonuna kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen,? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
"sr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde % — Bu kanunun 1 nci mad-
lesi ile yeniden düzenlenen 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun' 77 nci maddesi 
gereğince teşekkül edecek olan atama ve na
kil kurulunun Cumhuriyet Başsavcılığına 
mensup asil ve yedek üyelerinin seçimi bu ka
nunun yürürlüğe girdiği günden itibaren en 
geç 15 gün içerisinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
luyurun Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
:izim bir önergemiz vardı, önergemiz bu mad
deye biraz aykırı düşüyor. Bizim teklifimizde 
«en kıdemli savcılar» şeklindedir. Eğer komis
yon nazarı itibara alırsa bu takdirde seçime lü
zum kalmıyor ve bu maddenin değişmesi gere
kiyor. Çünkü burada bir seçimden bahsediliyor. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile irtibatlı mı di
yorsunuz efendim?... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Efendim, eğer 
komisyon teklifimize iltifat ederse, senime lü
zum kalmıyor. Komisyonun bu husustaki görü
şünü öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Saym komisyonun bu hususta

ki görüşü nedir, efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-

HAR ARIK AN (İçel) — Bu maddeyi de bilâha-

ra görüşelim Saym Başkan. 

IV - BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL 

3. — Konya Milletve!:ili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküller-'n>le is
rafa sebebiyet verildiği id di asiyi e bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar iv, iktisadi Devlet 
'teşekkülleri ile sivil, askeri ve resmî müessese
lerin dinlenme kampları için yapılan harcama
lar konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/4, 10/8) 

BAŞKAN — Gündemimizin Başkanlık Diva
nının Genel Kurula sunuş bölümüne geçiyoruz. 

Efendim, bu. önerge üzerinde önerge sahip
leri olarak sayın Mehmet Nebil Oktay ve sayın 
Hâlimi İşgüzar'dam sonra G. P grupu adma sayın 
Hamdi Hamamcıoğlu arkadaşımız görüşmüştür. 
Şimdi söz sırası şöyle: C. H. P. Grupu adına sa
yın Baıhri Ersoy, A. P. Grupu adına sayın Ve
dat Önsal; şahısları adına saym İhsan Kabada
yı, Orhan Akay, Kemal Palaoğlu. 

Söz sırası 0. H. P. Grupu adına sayın Bahir 
Ersoy'undur, buyurun sayın Baihir Ersoy. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHİR ERSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin de

ğerli üyelerö; 
Gerçekten her dem taze bir konu üzerinde

yiz. iktisadi kalkınmamızın, Devlet çıkarımı
zın ağırlığını omuzumda taşıyan büyük makaniz-
ma ile milletimizin bağlantı noktalarından biri
sinin üstünde tartışıyoruz. 

Her millet kendi meselelerini kendisi hallet
mek yoluna gitmez ve bu yolda güç sarf etmezse 
milletler ailesi içinlde daima yardıma muhtaç 
olur. Devlet ve iktisadi Devlet Teşekküllerin-
deki çeşitli israfları önlemek çabası bu açıdan 
ayrıca önem taşır. Hanlgi sistem olursa olsun, na
sıl bir düzen düşünülürse düşünülsün ilk kuru
luşlarında dayandıkları felsefenin Mealine ya
kın, hiç olmazsa ona özenti bir temelde oturur. 
Bir müddet düzgün gider, sonra yavaş yavaş 

BAŞKAN — Efendim geçici 2 nci maddeyi 
de komisyon geri alıyor. Madde 3 ve madde 4 
esasen yürürlük maddeleridir, diğer maddeler 
kabul edilmedikçe görüşülemez. Bu itibarla ka
nun tasarısının görüşülmesine burada son veri
yoruz. Komisyon maddeyi tedvin edip getirdi
ği zaman devam edeceğim 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I kusurları meydana çılkar. Bu kusurlar bâzan 
sistemin tabiatından doğar, İdmi hallerde de, he
le hele genellikle tatbikatçıların kabiliyet, tu
tum ve niyetlerine göre sarsılır, bozulur veya çö-

I kor. Bizin de kanımıza göre Devlet ve iktisadi 
Devlet Teşekkülü kuruluşlarımda israf boldur. 
A jîmda bunu bilmek için kâhin olmıya lüzum 
yoktur. Bizden önceki dönemlerde konu ile ilgi
li çalışmaların raporlarını, kitaplarını, müzake-
r?, tutanaklarını dikkatlice incelersek ilginç bii'l-
giler ediniriz. Bunlardan birisi de Merkezi Hü
kümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Ku
rulu raporudur ki, bunda Devlet Su işleri eski 
Genel Müdürü ve halen Başvekil olan sayın Sü
leyman Dömirerin imzası vardır. Bu rapora kı
saca (MEHTAP) raporu da denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir tra
fik derdi vardır. MEHTAP raporunun kaleme 
alındığı yılda Emniyet Genel Müdürlüğü bütçe
sindeki trafik hizmetleri! için koftan 200 bin li
ra, bütün Türkiye'de bu hizmette kullanılan per
sonel sayısı 1600 civarında idi. 1959, 60, 61 yıl
larında trafik kazalarının yıllık ortaJlaıması 8500, 
ölü ortalaması 1600, yaralı ortalaması ise 8500, 
millî servet olarak zarar ortalaması tam 500 mil
yon lira idi. Bu zarar sıfıra inmez. Asrın trafik 
düzeni buna engeldir, ama trafik meselesi halâ 
1960, 61 in istidadını muhafaza ediyorsa (ki edi
yor) o can kaybı, o millî servet ziyanı o tarihle
rin canlılığı içinde ise ve o şekJMe gelişiyorsa 
(ki gelişiyor) burada bir arıza vardır. Onu araş
tırmak, sebebini bulmak, daJha iyi bir işleyiş 
sağlamak önce insanî sonra kalkınmamızın önem
li gereklerinden biredir. O tarihten bu yana en 
azından beş kere daiha beş y\xz bin israf israf 
olmuşsa, millî servette bunun miktarı 3 milyar 
eder. 3 milyarın meimleket potans'iyelindeki öne
mini .sokaktaki adamı çok iyi ölçer. 

Bir dtfğer önemli mesele de bakanlar arasın
da gerekli koordinasyonun olmayışıdır. Bu ça-
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lışmalar da zaman ve para israfına sebdboluyor. 
Merkezî hükümet teşkilâtının ve ona bağlı idari 
bilimlerin müşterek bir tek mekanizma halinde 
birlikte çalışabilmelerini sağlamak amacını gü
den her türlü f aaliyett, koordinasyon kavramına 
girer. Çeşitla dairelerim bina ve mesken inşaa-
tiyle ayrı ayrı uğraşmaları yüzünden tedahül 
ve tekerrürler olmakta, bunun sonucunda tek
nik personel israfı ile karşılaşılmakta, standar-
dizasyonun sağladığı imkânlardan fayıdalanıla-
ımamaktadır. Tedahülleri, tekerrürleri ve bun
ların mahzurlarını asgariye indirmek için Ba
yındırlık Bakanlığı, İktisadi Devlet Teşekkül
leri dışımda kalan bütün Devlet teşekkül ve ku
rumlarındaki bina ve resmî lojman işlerinin pro
je ve inşaatını üstüne almalıdır, iktisadi Dev
let Teşekkülleri; Bayındırlık Bakanlığı'nın va
zife, proje, şartname, fiyat, standardizasyon ve 
ihale işlerinden faydalanmalıdır. İhtiyaca en iyi 
cevap verecek bir tashihin yapılabilmesi için 
bina ihtiyacının ve tedarikinin planlanması ge
rektiği halde, fiilen böyle bir çalışma yapılma
maktadır. Böyle, tahsis işj, objektif ve sitandart 
ölçülere göre değil, dairelerin kendi ölçülerine 
göre yapılmakta, bâzı daireler ihtiyaçlarını tam 
karşılayamaizken bâzıları da lüks ve israfa kaç
maktadırlar. Örneğin, bir tarafta İşçi Sigorta
ları Genel Müdürlüğü binasına sığınan Çalışma 
Bakanlığı, (işçi Sigortaları Genel Müdürlüğü 
kendi ihtiyacını kendi binasında karşılayamaz 
ve ba l̂ka binalara taşarken) burada oturmakta
dır öbür tarafta Orman İşletmelerinin binalarm-
daki lüks ve israf kimsenin gözünden kaçma
maktadır. 

Her daire kendi bütçesine koydurduğu öde
neğe göre bina kiralamakta olduğundan, yine 
objektif işte kullanılmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet malı binaların 
tam bir envanteri bile çıkarılamamaktadır. Ya
pılan değişiklikler gereği gibi takibedilememek-, 
te, yapılması icabeden hizmetler için bir prog
ram hazırlanamamakta, lüks, israf ve binaların 
harabolması gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 

Diğer yandan, koordinasyon noksanından 
doğan düzensizlik en küçük dairelere kadar ini
yor. Yaklaşık konularda çalışan kollar, zaman 
geliyor birbiriyle çelişki haline düşüyor. Uzun
köprü ilçesinin Gazihalil köyüne yol yapmak 
gerekiyor, köylü yolun masrafına iştirake davet 
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olunuyor, köylüler istenilen parayı seve seve 
veriyor, yanılmıyorsajn 20 - 25 bin lira civarında 
tutuyor bu para, yol yapımına başlanıyor, köy
lü bedenen de çalışıyor. Bu sırada köyün he
men yakınında küçük bir baraj, gerçek ifade
siyle gölek yapımı vardır. Bizim köyün yolu 
geliyor gölekte bitiyor. Meğer yolun plânı gö
leğin içinden geçecek şekilde çizilmiş. Bütün 
emekler boşa gidiyor, fakir köylünün ekmeğin
den kesip verdiği binlerce lira heder olup gidiyor, 
Gazihalil köyü yolsuz kalıyor. Köylüler dertle
niyorlar, yine ilgililere müracaat edip yollarının 
yapılmasını istiyorlar. Bu defa aldıkları cevap: 
«Başüstüne, yolunuzu yaparız, fakat masrafa 
sizde katılın, aranızda para toplayıp getirin, 
hemen başlıyalım» oluyor. Tabiî köylüler şaşı
rıp kalıyorlar. 

Bir başka örnek daha; Muş'ta Karınca Barajı 
yapılıyor. Malum olduğu üzere baraj bitimin
den sonra su dolacaktır. Böylece çapma göre 
bir miktar arazi su altında kalacaktır. Bölgede 
de birtakım köyler vardır. Bizim istihbaratımı
za göre, suların kaplıyacağı köylerde okul yapı
lıyormuş. 

Bu konuda bir üçüncü örnek daha: Varto'yu 
herkes bilir. Varto denince akla bugün, dep
rem. gelir. Varto, birinci derecede deprem böl
gesidir. Bundan bir iki sene önceki Varto felâ
ketinin ıstırabı hâlâ yüreklerdedir. Kış orta
sında, evsiz, barksız Vartolularm yurdun dört 
bucağına dağılıp nasıl iş ve ekmek mücadelesi 
yaptıklarını ben çok iyi bilirim. Bunu sizler de 
en az benim kadar hatırlıyacaksınız. Yanılmı
yorsam, Sayın Başbakan Süleyman Demirel o 
zaman Varto'yu yeniden kuracağını va'detmişti. 
Evet, Varto yeniden kuruluyor. Bu doğru, ama 
burada yapılan evlere hangi projenin tatbik 
edildiğini düşünebilirsiniz. Adana'd a ne proje 
ile ev yapılıyorsa, Varto'da da o tatbik ediliyor. 
Yarın Varto, eğer aşka gelip hafif bir sallanır
sa yine ölülerin, çıplakların, damsızların, ölü
süne ağlıyanlann, ekmeksizlerin memleketi ola
cak. Kaybolacak canların kurtarılması, yok 
yere harcanan paraların kaybı memleketimiz 
için her halde bir şeyler ifade eder. 

Bunun altında, ihmallerin ve israfların yat
tığı aşikârdır. Devlet ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinde israf, önce kâğıttan başlar. Bir aded 
teksir kâğıdını yıkadığı elini kurulamak için 
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kullanmanın mubah sayıldığı bir ortamdayız. 
Araba saltanatı var mı diye düşünmeye bile 
değmez. Hattâ, araba israfının olduğunu ra
hatlıkla söyliyebiliriz. 

Bu arada Devlet Malzeme Ofisinin, sıkıntı
larına iki kelime ayıralım. Makam arabalarının 
renginin önemi, montajcıların fiyat yükseltme 
oyunlarının çeşitleri, Ofisin zaman zaman bun
lara naııl boyun eğmek zorunda kaldığı, bu 
araştırma ile gün ışığına çıkacaktır. 

Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisinin bir de mat
baa derdi vardır. Merdiven köyde 15 milyon 
sarfiyla bir bina yapılmıştır. Mu binanın he
defi bütün matbaaları bir araya toplamak, iki 
bin veya üç bin kişilik bir matbaa teşkilâtı, te
sisatı meydana getirmektir. Böylece, Devlet 
müesseselerinin baskı işlerinin daha ucuza çıka
bileceği ümidiyle yapılmıştır bu teşebbüs. 

Bugün, bu binada 15 matbaa, yalnız Devlet 
Malzeme Ofisine ait 15 matbaa çalışabilmekte ve 
böylece Merdivenköy'e lüzumsuz yere 15 milyon 
gömülmüş bulunmaktadır. 

Resmî arabaların kenarına, «resmîdir» ifa
desinin yakılması, bu arabaların baharda ve ya
zın pasar günleri mesire yerlerinde bol sayıda 
park yaramalarına mâni olamamıştır. 

Devlet Demiryollarının boş yük vagonlarının 
yurdun bir ucundan öbür ucuna nasıl yolculuk 
yaptığını, hepimiz biliriz. Bu müessesenin zarar 
durumu da cümlenin bilgisine acıktır. Bir ta
raftan kamyon ve otobüs nakliyatının zarar bas
kılan. varken, öbür yandan bol para sarfivle ya
pılan bülten, broşür, kitap ve yılbaşı, hediyeleri 
gibi kollardaki masraflarına dikkati çekeriz. Ye
ni yıl hediyeleri konusu yalnız Devlet Demiryol
larına mahsus değil, hemen bü*im devlet imlet
melerinde bu hastalığı görmek de mümkündür. 

Bu arada İktisadi Devlet Teşekkülleriyle si
vil, askerî ve resmî müesseselerin dinlenme 
kampları konusuna da birkaç cümle ile işaret 
etmekte fayda vardır. 

Her vatandaşın, dinlenme hakkıdır. Bu ba
kımdan dinlenme kamplarına muhalif değiliz, 
Hattâ bu kampları halka daha açık hale getir
mekte isabet vardır, bu bakımdan bu teşebbüs
leri teşvikte de fayda vardır, fakat, kampların 
yammmda ve ibaresinde israfı önlemek de zaru
rettir. Bir kampta avizelerin bulunduğunu işi
tiyoruz, başka bir kampta başka lüks tesisle

rin bulunduğunu duyuyoruz. Lüks; daima bu 
bizim için fuzulidir. Bu bakımdan da gerçek
ten, bir araştırmanın faydasına inanıyoruz. 

Ancak, bu arada hazır kamplardan bahset
mişken, memleketin, bilhassa İstanbul bölge
sinin bir sahil meselesi olduğunu da hatırlat
mak isteriz. Hemen Sirkeci'den, Kumkapı, 
Yenikapı, Samatya, Bakırköy, yukarı doğru 
yürüyünüz, yeni yapılan yolun sonunda parsel
lenmiş birtakım barakaların kurulduğunu, bir
takım inşaatın yapıldığını göreceksiniz. Bura
da, Devlet kasasından, burada belediye kasa
sından hırsızlık vardır kanısındayız. Bu söy
lenti gayet yaygın bir şekilde gelişmektedir. 

Bu itibarla, bu bakımdan da araştırmanın 
zaruretine inanıyorum. 

Başka bir konu da, iç ve dış seyahatlerdir. 
Bunların çeşitli kademelerde ne kadar ilgi 
topladığı herkesçe bilinir. Pek çoğunun teme
linde israfın yattığı seyahatlerin, kişisel ve 
bol harcırah alımının idari hedeflerinin ne
man peşini kovaladığı, para umudunun büyük 
ağırlık taşıdığı da unutulmamalıdır. Bu müna
sebetle Hükümetin, Personel Kanununa, yük
selen hayat pahalılığı karsısında fiyat ve üc
ret politikasına bir kere daha dikkati çekmek-
de fayda görüyoruz. 

Mehtara Raporuna göre; «Ücret politikası 
bölgesel farklar, mahrumiyet bölgeleri, deği
şen geçim şartları ve özel sektör ücret seviyele
ri gözetilerek düzenlenmelidir.» Sayfa 79. 

Yine Mehtap Raraoruna göre; «Ancak, ikti
sadi ve malî imkânların elverişsizliği, hem 
düşük, hem de adaletsiz bir maaş seviyesini 
devam ettirmek için yeter sebep sayılmamalı
dır.» Sayfa 83, Fıkra 32. 

Değerli arkadaşlarım, burada müsaadenize 
sığınarak Anayasanın 41 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına intikal etmek istiyorum. Burada da, 
«iktisadi ve sosyal hayat, adalete tam çalış
ma esasına ve herkesin insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacı
na göre düzenlenir.» demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ıtoplum bünyesindeki 
loluşumları tetkik edersek; bu üç gerçeği tes-
bit eden üç ifadenin, Anayasamızın 41 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının ruhuna uygun olan 
ifadenin anlamından çıkmaktadır bir kısmı bun
ların. Bilfarz, Türk - Persen'in karan, öğret-
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menlerin durumunu bu cümlenin içinde müta
lâa etmekte fayda vardır. Bizim kanımıza gö
re, haysiyetli ve adaletli bir yaşayış sistemi 
içinde oynak merdiven sistemine dayanan bir 
ücret politikası ikame edilmesi ve Personel 
Kanununun bu yolda tedvini en büyük arzu
dur. 

Buna kısaca işaret etitik. özür dilerim, bel
ki de kusurlu olabiliriz. 

Ek görev konusu da mühimdir bu arada. 
Bir tarafta 783 bin memur, her gün biraz da
ha yükselen hayat pahalılığiyle güreşir, öbür 
yanda bir avuç kişi ek görevle korunursa, ora
da adalet yok, iltizam vardır. Bu düzeni sa-
vunanlarsa, bu karışıklıkta çıkar arayanlar 
olabilir. Bunların incelenip, işe göre adam esa
sının ikamesinde zaruret vardır. 

Bâzı işletmelerimizde muvakkat çalıştırılan 
memur sayısının, son bir iki yıl içinde âzami 
kabarması da gözden kaçmamalıdır. 

Örneğin, 1965 ile 1969 yılları arasında Tür
kiye Şeker fabrikalarmdaki eleman sayısı yıl 
yıl kadrolarına göre açıklansın, sonra sebep
leri anlatılsın, o zaman bize hak verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, umum müdür, mü
dür ve diğer kademelerdeki görevli kişilerin 
sık sık değiştirilmesi, ilgili daire veya işletme
lerin verilmesine eksi etki yapmaktadır. Bil
hassa Kamu iktisadi Kuruluşlarının randıman 
düşüklüklerinde bu hal açık olarak görülür. 
Dolayısiyle, memleketin, dişinden, tırnağından 
artırarak getirdiği makinalar ya tam kapasite 
ile çalıştınlamıyor veya acemi yönetim ile 
vaktinden ©wel yıpratılarak israf ve zararla
ra sebeboluyor. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde 1965 ten bu 
yana, istihdamda artış olduğu söylenir, örne
ğin; 11 . 10 . 1968 de Cumhuriyet Senatosunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyo
nu müzakere olunurken bir hatip, «Son 3 yılda 
memur ve hizmetli sayısında 13 bin kişilik, işçi 
sayısında ise 10 bin kişilik artış olmuştur. En 
artışlar yerinde midir, değil midir?» diye, ko
nuyu dile getirmektedir. 

Büyük bir fedakârlıkla çalışan idareci, me
mur ve işçilerin huzurunda saygı ile eğiliriz. 
Fedakârları mükâfatlandırmak; özel kayırma
ları önlemekle, partizan düşüncelerle yerleştiri
lenlerin varlığına dikkati ısrarla çekerek, bun

ların maddi ve manevi baskılarından diğerlerini 
kurtarmak mümkün olacaktır, örneğin; 440 sa
yılı Kanunun getirdiği yönetim kurullarına Ma
liyece gönderilen temsilcilerin değiştirilerek, 
yerlerine eski politikacıların tâyin olunduğu da 
gerçekler arasındadır. Burada da partizanlığın 
acık örneğini görüyoruz; Sümerbank ve Eti 
bankta olduğu gibi. 

Yönetim kurullar] ndaki bu gelişmeyi, memur 
ve işçiler arasında son 4 yıllık devre içinde işe 
alınanlarda da göreceğiz. Hem, oldukça büyük 
ölçüde bir rakam karşımıza çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada, belediye
lerin halka yüksek fiyatlarla elektrik satmala
rında da partizan kayırmaların eikisi olduğu 
söylenebilir. Sermayesinin yüzde 51 i Etiban-
ka aidolan elektrik işletmelerinde, varlıklı iş 
alamla riyle mahalli politikacıların yönetim ku
rullarına etki yaparak, kendi adamlarını kayır
ışları elektrik maliyetinin yükselmesine se-

.bsbolm aktadır. 
Diğer taraftan, belediyeler emrindeki elek

trik idarelerinin idarecilerinin, idareyi masrafa 
boğması, satış fiyatını yükseltmeleri dolayısiyle 
bunun ıstırabını halk çekmektedir. 

Kamu işletmeleri, uzun süre sigortalara da 
milyonlar kaptırmışlardır. Meselâ, 1966 ve 
1S69 yıllarında, sigortalara 341 400 000 lira ya
tırmışlardır. Hasar tazminatı olarak ancak 
102 900 000 lira çekmişlerdir. 238 500 000 li
ra, sigorta şirketlerinin kasasında kalmıştır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının anketine göre, 
1958 ile 1962 yılları arasında 50 tane Kamu ik
tisadi Teşebbüsü sigorta şirketlerine 286 milyon 
lira ödemiştir. Buna mukabil, hasar bedeli ola
rak 62 500 000 lira çekmişlerdir. Geriye 
223 500 000 lira, sigorta şirketlerinin kasasında 
kalmak üzere artmıştır. Bâzı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde yıllarca önce kurulan ve bâzı 
teşebbüslerde ise son yıllarda işletilmeye başla
nan dahili sigorta fonları, kamu kuruluşlarının 
nisbeten riskleri az olan mallarını dışarıya si
gorta ettirmiyerek, kendi bünyeleri içerisinde 
sigortalamaları için ayırdıkları özel fonlardan 
teşekkül etmektedir. Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunca bastırılan rapordaki 
bilgilere göre, 1960 ile 1966 yılları arasında, 
kuruluşlarca dahili sigorta fonlarına ayrılan pa
ralarla» dahili sigorta fonundan ödenen hasar 
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bedelleri şöyledir : Dahili siogrta fonuna ayrı
lan para 320 700 000 lira; bu fondan mahsube-
dilen, çekilen para 27 900 000 lira, geriye ka
lan 292 800 000 lira para, kasada kalan para 
olarak görülmüştür. 

Şu halde, dahili fonlar biriktirilip bir si
gorta kurumu meydana getirilse, Güven, Gü
neş, Başak sigortaları bu kuruma katılsa, 500 
milyon lira sermayeli bir büyük güc meydana 
gelir. Kamu iktisadi Kuruluklarının milyonla ı 
aşan paralan başka kaynaklara gitmekten, do-
layısiyle israf ve teleften kurtulur. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi hangi yün
den ele alırsak alalım, bir Meclis araştırmasını 
gerekli gösterecek çeşitli nedenler ile karalat
tığımız ortadadır. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adma, araştırma teklifine evet diyeceğimizi 
arz eder, meydana gelecek raporlardı kâğıtta 
yazılı kalmamayı temennisiyle muhterem heye
tinizi raygı ile selâmlarım. (O. H. P. ramların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — AdaM Partisi Grupu adına 
Sayın Vedat ömsal, buyurumuz efemidtaı. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA VEDAT 
ÖNSAL (Sakarya) — Muhterem Baışkam, sayın 
milletvekilleri; 

Güven Partisi Grup Bıaşkamıvekilleri Vefa 
Tanır ve Ndbil Oktıay düıe Adana Milletvekilli 
Turgut Topaioğlu tariafınidain, Devlet ve İktisa
di Devlelt Teşlekküllerlinideki çeşitli israfı önle
mek amıaıciyle Meclis atfaştırmalsı iaçılmıaısı hak
kımda verilmiş olan takrirde ifade iedilem husus
lar, zaman zaimjan orlbaya atılan ve kamu oyu
nu işgal eden çeşitli iddiaları ihtiva ©tmektie-
dir. 

ıSimiop Milletvekili Hilmi işgüzar tarafından 
verilmiş olan ve bu önerge ile birlikte •görüşül
mesi, Yüce Meclisçe kanara bağlanmış olanı 
ömengedle de, resmî tevekküllerin kamp tesıisle-
ri yatırımlarımda isriaf 'olduğu iddia edilmekte
dir. 

Bu iddialar doğrudur veya doğru değildir 
veya kısmen doğrudur. Bu husustaki görüşle-
nimi Mnaz sonra amahaJtılarliyle ve kısaca ifa
de edeceğim. Amoak, bu ğM iddiaların zaman 
aam'an ortaya altılmiası, Devlet ve iktisadi Dev
let Teışieklküleıtnlde çaikışan memurları tedirgin 
«tmelkte, ürkutaıektedir. İsıtülkbalindıen tieneddü-
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de düşien memur ise, elbette kendisini güren, al
tında görmek arzusu ile kırftalsi blir duvar örmek 
ve bu duvarın arkasına salklanimıaık lüzumunu, 
ihtiyacını duymaktadır. Bundan da, her zaman 
şikâyet ettiğimiz, bu önergede de şiiikâyet edi
len, kırtasiyeye boğulmuş Devlet nJizatmıma dıoğ-
ru sürüklenip gidiyoruz. 

Türkiye, kaffiktnmaktla olan bir memlekettir. 
Kalkınmanın muvaffak ollabüımesi ise, her pey
den evvel imlsian faktörümün iyi kullanılmasına 
bağlıdır. Mıesieleleri müspet tarafından gönen, 
meselelere hail çareleri ariyanı, inlisiyaltifini kul
lanabilen, icabında mesuliyet deruhde «delbileın 
her kademedeki âmir ve memurlar, işlerin iyi
ye gitmesinde en mühim atolü oynarlar. Ancak, 
bu gibi iddiaların, zaman zaman açılan tıaJhMIk 
ve teltlkiklerin isie, memurlardialki inisiyatifimi 
kulllanma, oesiaret ve mesuliyet deruhde edebil-
ımle hassalarını ortaidan kaldırdığı da bir vakı
adır. 

Ben şunu iddia ederim: Devlelt ve iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde vâki israf, bu müessese
lerde çalışan her kademedeki âmir ve memur
lardan ziyade, meri mevzuat dolayısiyle ve bu 
yüzden olmaktadır. Mevzuatım düzeltlillmıelsi ve 
•aksak ımolktalarımım teslbit edilelbifllmiesi ise, evle-
viyeitle teknik bir konudur. 440 sayılı Kanunla 
göre kurulmuş odan Kamu Teşebbüslerimi yemi-
dem Dıüzemlemie Komisyonu, bu mevzu üzerinde 
4 yılı geçen bir çalışma yapmış ve hazırlamış 
OLİduğu raporu, geçen yıl Devlet Plânlama Teş-
kiillâtımia intikal ettlirlmiştıir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı da mevzu üzerimde halen slektör ça
lışmalarını yapmaktadır. Hükümet programın
da da, bu mevzu ele alınmış ve bu çalışmalarım 
•davanı edeceği derpiş edillmii!şitIİr,. 

Bu izahatımdan da görüleceği veçhile, me
sele bir icraıi karakter feşumakstıadır. Eğer, Mec
lis araştırması açılmaktan gaye, mevzua bir 
çözüm getirmek isle, mevzu üzeninde eısasem tek
nik ve idari kademelerde çalışılmaktadır. Mec
lis araışltırmıasımıın mevzua pratik bir çözüm 
getirteıbileîcieği kamlaiaıtiındıe değilim. Eğer gayö 
ıdem'etllsımıe ise, bu demeltleımleyi Meclis adına, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
yapınmktlaldır. Amıoalk şu hususu tekrar belirte
ceğim,; bu mevzu, çeşitli isıiaf iddiaları o ka
dar silk ortiaya atılmıştır M, o kadar çok ko-
muişulmuışlfcur ki, Meclisçe mevzuun üzerime bir 
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defa daha eğilmekte ve bu mevzuu burada ke
sip atmakta Adalet Fantisi Grupu olarak da 
fayda görüyoruz, Bu bakımdan bu tahkikatın 
açılması istikametinde rey kullanacağız. 

Şimdi kısaca önergede belintilmiş olan israf 
iddiaları üzerinde görüştoiımji ifade etmek iste
rim. Biilâhara da kalkınmamızı etkiijyecek de
recede önemli gördüğüm işgücü israfı üzerin
de durmak istiyorum. 

önergede; «Resmî araba israfı kamu oyu
nu işgal ettiği, 'çeşitli dedikodulara sebeboldu-
ğu gibi zaman zaman Parlâmentoya da getiri
len aktüel bir konu olarak devam etmektedir.» 
deniliyor. 

Bu mevzu üzerinde hakikaten çok konuşul
muştur. Herjkes bir araba saltanatı olduğu, ara
ba israfı olduğu yolumda iddiaları ortaya at
mıştır, konuşmuştur. Ancak ben, kalkınmamı-
zı dtkiflliyeeek çapta ve vüsate bir araba israfı 
olduğu kanaatinde değilim. Haltta şunu rahat
ça iddia edefbiliiırilm; işlerin akışını temin bakı
mından Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
gerekli taşıt gücünden mahrumdur. Bunun da 
sebebi, bu iddiaların sik sık ortaya atılmış ol
ması, kamu oyunu işgal etmiş olması ve bunun 
neticesinde bu israfı önlemek gayesiyle ortaya 
çıkmış bir taşıt kanununun mevcut bulunma
sıdır. Bir hizmetin yapılması için bâr büyük 
müessese kurarsınız, bu müessesenin eline Dev
letin milyarlarını teslim edersiniz ve yine işin 
yürümjesli için bu müesısesienin yetkililerine mil
yonlarca liralık, hattâ milyarlarca liralık satm
alına yetkisini verirsiniz, ama yine işlerin akı
şını temin bakımından müessesenin başındaki-
leriin Mzuımllu göreceği 10 - 15 bin liralık üç 
tekerlekli bir vasıtayı almak yetkisini, bu ta
şıt kanunu muvaoeneıslinde, bu müesseseye ver
mezsiniz. Sonra ne olur? Sonra İşler aksar, iş
gücü israf olur, 10 - 15 bin lira tasarruf ede
ceğim derken Devletin mjilyonl'an (akar, gider. 

Bir araştırıma komisyonunun bu mevzuun 
üzerine eğilmesi ve işgücü israfına meydan ve-
nen bu taşıt gücünden mahrumiyete bir çare 
bulması lüzumuna inanıyorum. Elbette bazı 
kötü kuJlianma haileni varıdır. Yüzde yüz, mev
cut taşıtları en iyi şekilde kullanmak elbette 
mümkün değildir. Bu, idari tedbirlerle önienil-
mıeye elbette çalışılıyor, çalışılmaya devam edi
lecektir ve büyük ölçüde elbette mâni oluna

caktır, ama bugün sıkıntı; benim kanaatim, 
Devlet ve iktisadi Devlet TeşeBdriiliertimlim elin
deki taşılt gücü işlerin rahatça görülüneisini, iş
lerin akışını temin edemiyeoek durumdadır ve 
bunun da sebebi taşılt kanunudur. 

Yine önergede «ısosyal hizmetler namı ailltın-
ıda çeşitli lokaller eğlence yerleri, dinlenme 
yerleri, plaj ve saire gibi bâzı tesisler miemllle-
ket gerçelklerinli aşan lüks inşıaat şeklimde, mü
esseseler arasında âdeta bir rekabet mevzuu ol
makta, Devlet daireleri arasında adaletsiz bir 
durum yanatmaktadır.» deniliyor. 

Bugünkü mevzuatımız bu gibi tesislerin ya
pılmasını zorlaştırıcı birçok hükümjlerüe dolu
dur, ama, bunla rağmen bu tesisler yine yapıl
maya devam etmektedir. Aslında bu gibi tesis
lerin yapılmasına da zaruret varıdır. Devlet ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan her ka
demedeki personelden randıman almak istiyor
sanız, bu personeli dinOlendirmeye ve hattâ eğ
lendirmeye mecbursunuz. Bu tesislerin yapıl
ması bu bakımdan son denece lüzumludur, ehem-
ımliıyeıtllMir, hattâ bu müesseselerde çalışan bü
tün personeldin dinlenmesini sağlıyaoak şekilde 
tevalinde de zaruret varıdır. Ancak lüks inşaat 
tarzına hiçbir zaman kaçılmaması da efflbette 
gereklidir. 

Türkiye'de hızla gelişmekte olan bir sana
yi vardır. Sanayiin gelişmesi ise her şeyden ev
vel muhtelif sanayi kollarında çalışan idareci
si, mühendisi, işçisi teknisyeni, (teknük eleman
ları ile dlur. Sanayi geliştikçe teknik elemana 
olan ihtiyaç, büğlü işçiye, ustaya, mühendis©, 
idareciye olan ihtiyaç hızla antmaktadır. Bu 
elemanların yeıtiştirilmeısi hızı isıe ihtiyacın hı
zına yetişemez durumdadır, özel sektör, elin
de bulunan birtakım maddi imkânlar dolayıisi|y-
le, Devlet sektöründe bulunan personıellli kendi 
bünyesine çekmek imkânlarına her zaman sahi-
bolagelmiştir. Bu bakımdan da Devlete ait iş
yerlerinde yetişkin eleman sıkıntısı büyük öl
çüde kendisini hiisısıelttlirmektedir. Personelli mü-
eısısıeısıesine bağlıyalbilmek, her şeyden evvel ve 
büyük ölçüde bu gibi tesislerin mevoudolmaısı-
na bağlıdır. Bu balkımdan da bu gibi tesiMlerün! 
yapılmasında ve tevsiinde mutlak bdr zaruret 
görüyoruz. 

Bu tesislerin, (bölgenin yaşantısı üzerinde 
müspet rol oynadığı, müsp©t etkileri olduğu 
da bir realitedir. Tesislerin kurulduğu bölge-
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ilende sosyal gelişmeye son derece faydalı ol
maktadır. Biraz evvel de ifade etmiş olduğum 
gibi, bu teslisler yapılmalıdır. Ancak lükse ka
çılmadan ve müessesede çalışan bütün persone
lin eğlenmesini ve dinlenmesini temin edecek 
şekilde tevsi edilmesinde de zaruret varıdır. Bir 
Meclis araştırmasının bu mevzua bir kanuni 
veçhe vermesi bakımından da faydalı olabilece
ği kanaatindeyiz. 

Yine önergede; «Kırtasiye, basılı evrak, çe
şitli matbua, demirbaş yenilemeler israfı bü
yük harcamalara sebebolmalktadır.» dıenliıyor. 

Kırtasiye israfını önlemek, elbette kırtasî 
muamelelerin azalitıllması suretiyle, olur. Kırta
sî muamelelerin azaltılması da, sadece kırtasi
ye israfını değil, son derece önemli oillan işgü
cü israfını önlliyecek olması bakımımdan mü
himdir. Alınacak tedbirleri tatlblk edecek olan 
personelde güven hissini uyandıraımazsanız kır
tasî muamelelileri hiçbir zaımıam azaltmak ve kır
tasiye israfımın önüne geçmek imkânım bula
mazsınız, işıtıe bu gibi iddialar, sık sık ortaya 
atılan israf iddiaları, suiistimal iddiaları, ku
rulan tetkik ve tahkik heyetleri memurda her 
şeyden evvel bu güven hissini yok etmekte, 
kendini korumiak ihtiyacını duyan memurun 
sebebiyet verdiği kırtasiye israfı süratle ve bir 
çığ gibi büyümektedir. Açılacak bir Meclis tah
kikatının, bir son tahkikat olmasını ve memur
da güven hissimi uyandıracak tarzda bir tahki
kat almasını temenni ederim. 

Yine önergede; «Malî yıl sonlarına doğru 
ödeneklerin iptal edilmemesi gerekçesiyle, is
rafla harcanması müzmin bir gelenek halinde 
devam edegelmektedir.» deniliyor. 

Yıl somlarında artan ödeneklerin kullanıl
ması ve bu yoldan ihtiyaçların giderilmesi yo
lunda bir temayülün olduğu doğrudur. Her yıl 
sonunda alınan tedbirlerle bu yoldaki israfın 
önlenmesine çalışılmaktiadır. Elbette, yüzde yüz 
önlemek mümkün değildir ama, bu gibi ted
birlere devam etmek suretiyle,, idari tedbirlere 
devam etmek suretiyle büyük ölçüde bu isra
fın önüne geçilmektedir ve bundan böyle de 
mutlaka geçilecektir. 

Yime önergede; «Yüksek kademedeki me
murları çeşitli sebeplerle işlerinden ayırmak 
için, teamül haline getirilen, müşavirlik ve ben
zeri kuruluşlarda tecrübeli ve bilgili memur ve 
kalifiye işgücü israfı vardır» denilmektedir. 

Uzun süre aktif hizmetlerde çalışmış ve 
devletin üst kademesinde yer işgal etmiş me
murların zamanla yerilerM gençlere terk et
melerinden daha tabiî bir şey olamaz. Bu de
ğişiklikler, müesseselere yenilik fikri ve dina
mizm getirir. Kanaatimce tekâmülün şartı da 
biraz buraya bağlıdır, bağlıdır. Uzun seneler 
çeşitli devlet memuriyetinde çabşmış kıymetli, 
bilgi ve tecrübeye sahibolmuş elemanların, bu 
billgi ve tecrübelerinden istifade etmek maksa-
diyle müşavirlik hizmetlerine aktarılmaları, iş
gücünün israfı değil, kanaatimce işgücünün 
tam yerinde kullanılmasıdır. Bu bakımdan, 
ömıergede işaret edilen bu noktaya iştirak ede-
miyeceğiım. 

«Çeşitli iç ve dış gezilerim masraflarının 
imkânlarımıza uydurulması» noktasına da öner
gede işaret edilmiektedir. 

işlerin süratli akışını temin edebilmek ga
yesiyle elbette iç geziler de yapılacaktır, dış 
geziler de yapılacaktır. Bunların sadece lüzum
lu ahvale inlhisar etmesi ise, alınacak olan ida
ri tedbirlerle ancak mümkün olabilir, gerçek
leşebilir. 

Ancak, şu da bir vakıadır, bugün gerek 
Türkiye dâhilimde seyahat edem, gerıek Türki
ye dışında seyalhalt eden bir memurun, zaruri 
masrafları için almakta olduğu harcırah, ihti
yaçlarımı karşılamaktan çok uzaktır. Eğer ya
pılacak bir araştırma neticesinde bu noktaya 
da bir çözüm getirmek mümkün olursa, elbet
te araştırma faydalı bir istikamete götürülmüş 
olacaktır. 

Önergede ifade edilmiş olan bâzı israf hak-
kındaJki görüşümü böylece ifade ettikten sonra, 
kalkınmamızı eitkiliyeeek çapta mütalâa etti
ğim işgücü israfı üzerimde durmak isterim. 

«İşgücü» tâbirinden kastım; gerek hizmet
lerin görülmesinde, gerekse çeşitli imalât dalla
rında işlim vücut bulmasında kullanılan imısam 
ve makina gücüdür. 

önergede bu hususlarda israf olduğuna işa
ret edem pasajlar vardır: «işe adam değil, da
ima adama iş bulma kaygısı ile istihdam gücü 
israf edilmektedir.» deniyor. 

Bir diğer kısımda; «Devlet ve İktisadi Dev
let Teşekküllerimıdeki makina ve malzemeler
den tam ve lâyılkı veçhile istifade edilemediği 
veya mevcut mıaMnıa ve ımalzeımelerle yapılan-
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dan çok fazla iş yaptırılabileceği, bilenleroe da
ima tenikid konusu olan mevzulardamdır» deni
yor. 

İşgücünü, bugün bütün Devlet ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde tam mânasiyle kullan
dığımız, tam randımanlı olarak kullandığımız 
iddia edilemez. Bu israfı önlemek, en fazla 
randıman almıak, kanaatimce her şeyden evvel 
bir metot meselesidir. Metotların değiştirilme-
sli, yemi metotlarım getirilmesi ise, bugünkü 
mevzuatımız muvacehesinde, ücret sis temimiz 
muvacehesinde her zaman mümkün görüflımü-
yor. Verimlim arttığı, üretimin arttığı nisbette 
çalışanlarım ücretlerimin arıtacağı, yeni ve mo
dern mieitotlarcı, ıslistemleri memleketimizde d© 
tlatlbik etmekte mutlaka lüzum vardır. Prim 
siiıst&mi, akort sistemi, parça başına ücret sis
temli giM, Baltı ülkelerinde taitibük edilen ve iş
gücünden, insamgüoümdem en fazla randıman 
almayı sağlıyam metotlar Türkiye'de taitibük 
edilmieıye, hıer müessesede taltbilk edilmeye baş
lanmalıdır. Aınoalk, bu metotları tatlbik etmeye 
kalk44ımız zaiman karşınıza kamuma zorllıulklıar, 
güçlükler, mevzuat müşkülleri çıkar. 

Devlete ait muhtelif ilerlerimde bugün 
muhtelif statüye, tabi üç - dört, hattâ daha 
fazla sitaıtüye tabi personel, ayna işlin vücut 
bulması yolumda çalışımalktıadır. 

Bunlardan bir kısmı iş kanununa tabi, işçi 
vasfını haiz ve toplu sözleşmelerle çalışan per
sonelidir. 

Bir diğer kışımı «teknlik eleman» tâbir edi
len mühendis ve yardımcıları durumunda olan 
personeldir ki, bunfllar 10195 sayılı Kararnıame-
ye göre çalışır. 

Yüne işin vücut bulımasımlda çalışıarn bir kı-
ısıim perBonıel dıe memurdur ve ücretlidir. 

Üretimin arttığı, verimin arttığı nıisbette 
çalışanların ücretleriniin de artacağı bir siste
mi . getirmeye çalıştığınız zaman, toplu sözleş
meye bâzı maddeler ilâve etmek suretiyle iş
çilerde bunu tatbik etmek imkânını bulursu
nuz. Amıa, ücretli kaskatı olan memur, yevmi
yeli teknıik personel ve ücretlilerde bu imkâ
nı bulamazsınız. Bundan dolayı da verimi ar
tırmak, üretiiımli artırmak içim polisiye tedibir-
lerie başvurursunuz. Neticede bâr işgücü israfı, 
insangücü israfı devam eder gelir. Meclis araş
tırmasının, mevzuat yönünden bir hal çaresi 

bulacak işgücü israfına hal çaresi bulacak yön
de yapılmasında büyük fayda mütalâa ederiz. 

Makina gücünün de israf edildiği bir vakı
adır. Bugün Devlet ve İktisadi Devlet Teşek-
külerliinıim, muhtelif İktisadi Devlet Teşekkül* 
lerinin elinde aynı maksada yöneltilmiş tesis
lerin bulunduğu ve zaman zaman bu tesislerim1 

birlbiriilerliyle yıkıcı bir rekabetin içine girdiği 
ve neticede bir İktisadi Devlet Teşekkülünün 
elimde buflıuınıan makümaların muattal duruma 
geçtiği vakıadır. 

Ancak, mesele bir araştırma meselesi ol
maktan ziyade bir plânlama meselesidir. Me
seleye, plânlama safhasında müdahale edebilir
seniz dublikasyon'ları önlemek imkânım bulur
sunuz. Devlet Puanlama Teşkilâtı mevzu üze
rinde hassasiyetle durmakta ve dublikasyon-
lar dolayısiyle işgücü 'israfını önlemek yolumda 
gayret siarf etmektedir. 

Mevcut makina gücünün en iyi şekilde kul
lanmak, elbette bütün teşekküllerde üç vardi
ya çalışmalarına gitmekle mümkün olabilir. 
Bunum için de birtakım dar boğazları aşmak, 
yemi tesisler ve teçhizat temin etmek ihtiya-
cındadır müesesseler. Bu da plânlama safha
sında halledilecek bir meseledir. Bu tedbirler 
getirilirken, bir taraftan da pazarlama tedbir
leri, işgücü israfını önlemek bakımından bir
likte getirülmelMir. 

Bu kusa mâruzâtımla şunu ifade etmek iste
nim; bâzı mevzularda vâki israf, Devlet ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan zi
yade merî mevzuat yüzümden olmaktadır. Mev
zuatım aksayan noktalarının bulunması, tesbit 
edilmesi her şeyden evvel bir uzum idari ve 
teknik çalışmaya ihtiyaç gösterir. Bu çalışma 
ise yapılmaktadır, Devlet Plânlama Teşkilâtın
da bu çalışmalar devam ekmektedir, Hükümet 
programında da bu çalışmalara devam edilece
ği derpalş edilmiştir. 

Kanunlardaki bâzı aksak noktaların gide
rilmesi bakımımdan Meclis tahkikatı açılmasın
da bâzı faydalar mütalâa edilebilirse dıe, mev
zu amalhatlam ile bir icra meselesi hüviyetomdle-
dir. Meseleyi tam mânaaiyle haUıediebilecek pra
tik bir çözümüm, Meclis araştırması neticesi 
getirilebilleceği kanaatinde değtiliz. Denetleme
yi de Meclis namı hesabına, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu yapmaktadır. 
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Ancak, bu söylentilere, bu iddialara, zaman 
zaman kamu oyunu işgal eden, memuru ürkü
ten, korkutan, işleri aksatan bu iddialara bir 
son verilmesi bakımından, bir Meclis araştır
ması açılması teklifi lehinde, Adalet Partisi 
Grupu olarak, oy kullanacağız, 

Hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır : 
Müzakerelerin, bu araştırma önergesi üstünde
ki görüşmeler bitene kadar devamını istiyor... 

Önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Müzakerenin, görüşülmekte olan Meclis 

araştırma önergesinin bitmesine kadar, devamı
na karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Söz sırası Sayın İhsan Kabadayı'da?... Yok. 
Sayın Orhan Okay, buyurun. 

ORHAN OKAY (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Güven Partisi Konya Mil
letvekili Sayın Vefa Tanır ve iki arkadaşı tara
fından verilen iktisadi Devlet Teşekküllerindeki 
çeşitli israfları önlemek için Meclis araştırması 
yapılması hakkındaki önerge ve bu önerge ile 
birleştirilen Sayın Sinop Milletvekili Hilmi îş-
giizar'm aynı mealdeki önergesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi açıklıyacağım. 

Bu araştırma önergesinin verilmesinden son
ra Saym Maliye Bakanı tarafından yapılan bir 
basın toplantısı ile 1970 bütçesi açıklanmış bu
lunmaktadır. Bu bütçe, kaba rakamlarından da 
anlaşıldığı üzere 28 milyar küsurdur. 1970 büt
çesinin 13 milyarı cari masraflara, 7 milyarı ya
tırımlara ayrılmıştır. 13 milyarlık cari harca
malar göstermektedir ki, bütçenin yarısı Dev
letin yönetimi için sarf edilmektedir. Her şey
den önce bu bütçe rakamı israfil bir Devlet ol
duğumuzu göstermektedir. Aslına bakılacak 
olursa, yapılan incelemeler göstermiştir ki, bu
günkü memur kadrosu ihtiyacın üstündedir, fa
kat gerçek personel rejimi uygulanamadığı için 
verimli ve yeter memur miktarı tâyin ve tesbit 
de edilememektedir. 

içinde bulunduğumuz sistemde bir bakıma, 
herkes gözünü Devlete dikmiş durumdadır. 
Türkçe'de bir ata sözü vardır, meşhurdur, 
«Devlet malı deniz, yemiyen domuz» denir. Bu, 
bizim fert ve Devlet ilişkilerimizi en güzel ifa
de eden bir sözdür. 

Gerçekten Türkiye'de bütün vatandaş gözü
nü Devlete dikmiştir. Devlet, her çeşit gelirin 
kaynağıdır, ferdin geçim vasıtasıdır. Üniversi
teyi bitiren genç gözünü Devlet hizmetine diker, 
özel sektör krediyi Devletten bekler, mütaahhit 
Devleti kazıklamayı düşünür, memur, Devletten 
daha çok nasıl alırım gayreti içindedir. Özel
likle büyük şehirlerimizde ve yüksek kademeli 
dairelerde çalışanların büyük kısmı, kendileri 
için çeşitli kanallardan imkânlar yaratmışlardır 
ve pahalı Devlet böylece doğmuştur. 

Bakanlıkların büyük kademelerinde görevli 
olup dış gezi yapmamış, Amerika'ya, Avrupa'ya 
staj ve ihtisas gibi vesilelerle çıkmamış memur 
yok gibidir. Bunlar içinde şüphesiz faydalısı, 
lüzumlusu vardır, fakat fayda ve lüzum dışında 
keyfî geziler tertibedilmekte, imkânlar yaratıl
makta; ne Devlete, ne de geziyi yapana meslekî 
bir katkısı bulımmıyan turistik geziler, böylece 
yaygın hale gelmiş bulunmaktadır. 

Hiç şüphesiz ki, çalışanların sosyal ve me
deni haklarını çalıştıran müesseselerin tanıması, 
memur ve müstahdemlere iyi bir hayat temin et
mesi bizim anlayışımıza, sosyal Devlet ilkesine 
uygundur. Yalnız, bu amacı gerçekleştirirken 
dikkat edilmesi gereken şey; fakir bir Devletin 
dar imkânlarını müsrifçe harcamaktan kaçın
maktır. 

Devlet, çalıştırdığı memurun dinlenme ve is
tirahat etme haklarını tanımalı, bunda kendi
sine yardımcı olmalıdır. Böylece, belli bir süre 
dinlenen, istirahat eden memurun morali düzel
miş, iş gücü de artmış olur. Buna itiraz edile
mez. Ne var ki, bunu bazan o kadar pahalı ve 
lüks içinde temin etmekteyiz ki, o zaman normal 
dinlenme bir lüks yaşantısı haline gelmektedir. 

Hemen hemen bugün pek çok Devlet dairele
rinin, bakanlıkların ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin memurları için yazlık kamplar vardır. 
Türkiye'nin en güzel bölgelerinde, deniz kena
rında milyonlarca liraya malolmuş lüks plajlar. 
plaj evleri, oteller, lokaller, gazinolar, kamping
ler kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı o derece 
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lükstür ki, görenler hayretlerini saklıyamamak-
tadır. Bir bakanlığa ait bir yazlık dinlenme ye
rindeki tüm odaralar binlerce liralık kristal avi
zeler ve buzdolapları, pahalı halılar ile döşen
miştir. Şüphesiz bunların hepsinin parası fakir 
Devletin bütçesinden çıkmaktadır. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin hemen hepsinin de yazlık 
kampları vardır. Bu kamplar için Devlet bütçe
sinden milyonlarca lira harcanmaktadır. 

Yanlış anlaşılmasın; biz gerek Devlet memu
runun, gerekse özel sektörde çalışanların tama
mının insanca bir yaşamaya kavuşmasını iste
riz. Fakat insanca yaşamayı sağlıyacağız, diye 
Devlet bütçesini israfa boğmaya da hakkımız 
yok. Bizim halkımızda zaten, doğru yanlış, bir 
Devlet memuru düşmanlığı vardır. Çünkü, az 
gelişmiş bir ülkede halkın büyük çoğunluğu 
yoksulluk içinde çırpmırken, Devlet memurla
rının, bu umumi yaşayışla tezat teşkil edecek 
bir görüntü içinde bulunması halkı rahatsız et
mektedir. Halk mütevazi evlerde, gecekondular
da otururken, kendi ödediği vergilerle maaşını 
alan Devlet memurunun lüks konutlarda, pahalı 
yazlık dinlenme kamplarında, plajlarda keyfin
ce yaşamasını haklı görmemektedirler. 

Bir konuda, yıllarca herkesin şikâyetçi oldu
ğu bir mesele de otomobil saltanatıdır, Bunda 
şikâyetçi olmıyan yoktur. Hepimiz yakınırız, 
fakat bir türlü çaresi bulunamamıştır. Görünen 
odur ki, çaresi de bulunamıyacaktır. 

Devlete ait resmî araçların özel işlerde tatil 
günlerinde keyfî bir şekilde kullanılmaması de
vamlı surette söylenmiştir, yazılmıştır. Bu kon
trolü sağlamak için resmî otomobillerin kapısı 
üzerine «Resmî hizmete mahsustur» diye yazı da 
yazılmıştır, ama sonuç ne olmuştur?... Bir pa
zar günü bir mesire yerine gidiniz, ağaçların al
tında sayamıyacağmız kadar çok üzerinde «Res
mî hizmete mahsustur» ibaresi yazılı arabalar 
göreceksiniz. 

Bâzı dairelerde memurlarını sabah evinden 
daireye, akşam da daireden evine taşımak için 
özel otobüsler kullanılmaktadır. Bir kısım me
murun evinden işine, işinden evine kendi imkân-
lariyle gidip gelmesi karşısında, bâzı dairelerin 
bu değişik ve istisnai muamelesi hoş karşılan-
mamaktadır ve israftır. Ya bütün Devlet memu
ru işine resmî araç ile gidip gelecektir, yahut 
bir kısım memur resmî araç ile taşmmıyacaktır. 
Bu bir adaletsizliktir. 

Sayın arkadaşlarım; Devlet daireleriyle İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin diğer bir israf 
kaynağı da yılbaşlarmdaki hediyelerdir. İktisa
di Devlet Teşekküllerinin hemen hepsi yılbaşı 
için cep takvimleri, duvar takvimleri bastırmak
ta; kalemler, çantalar yaptırmakta, bunları da 
cömertçe dağıtmaktadırlar. Bütün bunların özel
liği İktisadi Devlet Teşekkülleri için bir reklâm 
olduğu iddia edilebilir. Ne var ki, müesseselerin 
böyle reklâmlara pek de ihtiyaçları yoktur. Za
ten tanınan, bilinen kuruluşlardır. Nitekim, ban
kalardan birisi takvim ve diğer hediyeler dağıt
ma yerine, bu iş için ayırdığı para ile köy oku
lu yaptırmakta, böylece her yıl birkaç köy oku
la kavuşmaktadır.. Önümüzdeki yılbaşında ba
kanlıklar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri arasın
da hediye dağıtma yarışı başlıyacaktır. Bütün 
bunlar şüphesiz ki, Devlet bütçesine büyük bir 
yük yüklemiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Devleti ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerini israfa sürükliyen bir di
ğer sebep de partizanlıktır. Hiç kimse alınma
sın. Burada bâzı gerçekleri ortaya koymaya ça
lışıyoruz. İktisadi Devlet Teşekkülleri neden za
rar etmektedir, niçin israfa boğulmuştur, bunla
rı söylemek istiyoruz. Özellikle Adalet Partisi 
kendi mensuplarını işe yerleştirmek için İktisa
di Devlet Teşekküllerini kullanmakta, ve bu ku
ruluşlara ihtiyacın çok üstünde adam yerleştir
mektedir. Böylecö bu işletme, ihtiyacının üstün
de memur çalıştırmak zorunda kaldığı için, kâr 
yerine zarar etmektedir. Bugün İstanbul Bele
diyesini ele alınız. İstanbul Belediyesi gelirinin 
% 70 ini memur ve müstahdeme maaş ve ücret 
olarak ödemektedir. Halbuki, normal bir işlet
mede ücretler gelirin % 30 unu geçmemektedir. 
Bu yüzden de Istanlbul Belediyesinin kendi ge
liri ile büyük bir hizmet yapmasına imkân yok
tur. 

Aynı manzara ile Zonguldak Kömür İşletme
lerinde de karşılaşmaktayız. Bu işletme 1961 -
1965 arasında kâra geçtiği halde 1965 yılından 
sonra, yani Adalet Partisi iktidara geçtikten 
sonra işletmede partizan bir tutum hâkim olmuş, 
pek çok Adalet Partili işe yerleştirildiği için 
Türkiye Kömür İşletmeleri zarar eder duruma 
düşmüştür. 

Aynı örnek diğer pek çok kuruluşlarda da 
uygulanmıştır. Eğer bu konuda bir Meclis araş-
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tırması yapılacak olursa bütün gerçeklerin oı* 
taya çıkacağında şüphe yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet bütçesini israfa 
boğan bir diğer harcama da resmî yayınlardır. 
Bir bakanlığın, bir dairenin kendi çalışma ala
nına giren konularda yayın yapması normaldir. 
Hizmetlilerin böylece halka intikali sağlanmış 
olur. Fakat bizlere kadar gönderilmiş olan o 
kadar çok ve çeşitli dergi, broşür, gazete çık
maktadır ki, bunların bir kısmının faydalı oldu
ğunu iddia etmek çok güçtür. Belli bir azınlığın 
özel meselelerini yansıtan kuşe kâğıdına basıl
mış, lüks ambalajlı dergilerin çoğunun ciddî bir 
yarar sağlamadığını sanıyorum. Bunların bir 
kısmı gösteriş olsun diye, bir kısmı o idarenin 
başında bulunanları övmek için çıkarılmakta, 
çoğu hiç okunmamakta, esasen muhtevası boş 
olduğu için önem de verilmemektedir. Dolapları
mıza atılan bu çeşit yayınların da kurulacak ko
misyon tarafından incelenmesinde, faydalı mı, 
yoksa zararlı mı olduklarının tesbitinde yarar 
vardır. Bu resmî yayınlar ciddî bir şekilde ince
lenir ve neticede faydalı olanlarının devamı, za
rarlı olanlarının durdurulması kararlaştırılırsa, 
bunda elbette Hazine lehine büyük yararlar var
dır. 

Arkadaşlar, bütün mesele, idare edenlerdeki, 
saym memurlarımızdaki Devlet anlayışında top
lanmaktadır. Devleti güçlendirecek miyiz, yok
sa Devleti israfla batıracak mıyız? Devlet ma
lını «deniz» sanan zihniyetle israfı önlemeye im
kân yoktur. Bugün özel sektörün kâr etmesi, fa
kat Devlet kuruluşlarının zarar etmesi Devlet 
malına, onu işletenlerin, sahip çıkmamasından 
ileri gelmektedir. Her şeyden önce bu zihniye
tin düzeltilmesi ve «Devlet malı yenilmezse do
muz olunmıyacağı» gerçeğinin de iyi bilinmesi 
gerekmektedir. 

Biz de şahsan bugün Devlet ve İktisadi Dev
let kuruluşlarında bir israf olduğunu, lâubalilik 
olduğunu, Devlet malının yeterince korunmadı
ğını, saym önerge sahibi arkadaşlarımız gibi, 
kabul ediyoruz. Bu sebeplerle önergenin kabu
lünde ve bir Meclis araştırması yapılmasında bü
yük faydalar olduğuna kaaniiz. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı buyuru
nuz efendim. 

Efendim, yeterlik önergesi de geldi. Sa
ym Bakandan sonr'a son Söz olarak sırada 
ismini kaydettirmiş olan Sayın Mustafa Ke
mal Palaoğlu'na söz vereceğim. Ondan sonra 
yeterliği oylatacağım. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Meclis araştırması önergesi vesilesiyle 
burada söz almış bulunan arkadaşlarımızın 
bir kısmı, konu, sadece iktisadi Devlet Teşek
küllerinin israfı olduğu halde, Devlet bütçe
sindeki cari ödeneklerin bu bütçenin yarı
sını tuttuğundan, İstanbul Belediyesinin mas
raflı çalıştığından ve umumiyetle Devletin 
masraflı çalıştığından söz ettiler. 

Bunlar, şüphesiz ki, 1970 bütçesinin huzu
runuzda görüşülmesinde daha teferruatlı ko
nuşulacak olan meselelerdir. 

Burada konuşan muhterem milletvekili ar
kadaşlarımla, diğer muhterem arkadaşılarımla 
ollduğu, gibi, bir konuda birleşiyoruz : Tür
kiye buigün israfil çalışan bir Devlet ol
muştur. israf, Devlet hizmetlerinin her yönü^ 
ne sirayet etmiştir. Biz Adalet Partisi iktidarı 
olaark, Cumhuriyet Hükümeti olarak böyle 
bir şeyin tasvipçisi değiliz, bilâkis, Devletin 
her kuruşunun yerine sarfedilmesinin takip-
çsiyiz. 

Bu sözlerimi dinledikten sonra arkadaşla
rım müsterih olsunlar. 

Yalnız şunu ifade etmeden geçemiyece-
ğim : Türkiye'deki israf geçtiğimiz üç beş se
nenin eseri değildir. Türkiye'deki israf, asır
ların verdiği itiyadın, biraz da Türk ekono
misinin bünyesinden gelen sebflio vesaiklerin 
neticesi bu hali almıştır. Ve Türkiye'deki is
raftan dolayı t'enkidîere muh'atabolmak Ada
let Partisi İktidarının bir kaderi olmuış, bu 
israflarla mücadele etmek de keza Adalet 
Partisi iktidarına düşmüştür. 

Son olarak konudan bir arkaJdaşım, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin israfçı hareket etmesi
nin sebeplerinden birisi olarak partizanlığı 
gösterdi. 

1965 seçimleriyle iktidara geldiğimiz gün
den beri bu kürsülerde tekrar ettik ve sözü
müze uygun şekilde de hareket etmeye çalış
tık ve çalışıyoruz. Adalet Partisi, partizanlık
tan şikâyet ede ede iktidara gelmiştir ve par
tizanlığa katiyen taraftar değildir. 
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Bir hâtıramı burada zikretmeme müsaade 
'buyurunuz; Devlet memuru olarak şu görevli 
memur sıralarında oturduğum zaman, burada 
geçen bâzı münakaşalara şahidolmuştum. O 
zaman Adalet Partisi iktidarda değildi. O 
zaman iktidarda olan Hükümet, parti başkanı 
olan bir avukatı Süt Endüstrisi Kurumu Yö
netim kuruluna üye olarak tâyin etmişti. 
Sayın Eölüklbaşı da bu kürsüye çıkmış, Resmî 
Gazetedeki kararnameyi okumuş ve bunu par
tizanlığa bir örnek olarak göstermişti. 

Demiek ki, bu şikâyetler Türkiye'de yeni 
'değildir, öteden beri devam edip gelen şi
kâyetlerdir. Ben burada, huzurunuzda tek
rar ediyorum, biz partizanlığa taraftar deği
liz. 

Şimdi iktisadi Devlet Teşekkülleriyle ilgili 
olarak verilmiş olan araştırma önergelerine ge
çiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, evvelâ tâbirde 
vuzuha ulaşmak icâbeder. «iktisadi Devlet Te-
şdbbüsleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri, Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri» tarzında her zaman 
işittiğimiz tâbirler vardır, önerge sahipleri de 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden bahis açmış
lardır. Şu halde evvelâ tâbirde vuzuha ulaş
mak daha doğru olur. 

Devlet işletmelerine, 3460 sayılı Kanunda 
kabul edilen terim uyarınca, iktisadi Devlet 
Teşekülleri denilmekte idi. Daha sonra kabul 
edilen 440 ve 468 sayılı kanunlar, bu işletme
leri bir üst kavram «Kamu iktisadi Teseb-
Ibüsleri» deyimi içine almış ve sadece 440 sa
yılı Kanuna tâbi kurumlar «İktisadi Devlet 
Teşekkülü» sayılmıştır. 

Önergeler, sadece 440 sayılı Kanuna tâbi İkti
sadi Devlet Teşekkülermdeki çalışmalar ve bun
ların israfil çalışmalariyle ilgili bir araştırma 
teklif etmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüs
lerine nazaran «İktisadi Devlet Teşebbüsleri» 
tâbiri daha dar mânada kullanılmış olmakta ve 
bunun Devlet Bütçesiyle, resmî dairelerle ve 
belediyelerle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve daha ge
niş mânasiyle «iktisadi Devlet Teşebbüslerinin» 
durumu hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. 

1970 programında, kalkınma plânı ile ilgili 
1970 programında daha ayrıntılı şekilde belir
tildiği gibi, bu teşebbüsler 1968 yılı sonu itiba

riyle 69 milyar 700 milyon lira civannda bir 
varlığa sahiptirler. Sistemin malî bakımdan 
incelenmesinde derhal dikkati çeken husus, bu 
teşebbüslerin kullandıkları yabancı kaynakların 
fazlalığıdır. 

Aynı yıl sonu itibariyle teşebbüslerdeM ya
bancı kaynaklar 44 milyar 500 milyon liraya 
ulaşmaktadır. 

işletmeci kurumlarda bu durum, daha dik
kati çekicidir. Söz konusu kurumlar 9 milyar 
100 milyon liraya ulaşan öz kaynaklarına kar
gılık, 25 milyar 600 milyon lira civarında ya
bancı kaynak kullanmaktadırlar. Bu yabancı 
kaynaklardan 10 milyar 100 milyon liralık kıs
mının kısa vadeli oluşu da ayrıca üzerinde du
rulmaya değer bir noktadır. 

Bu durumdan anlaşılacağı üzere, teşebbüs
lerin öz kaynaklarının yabancı kaynaklara ora
nı öz kaynaklar aleyhine bir bozulmayı göster
mektedir. Modern işletmecilik kurallarına göre 
1/1 olması gereken bu oran, yani yabancı kay
nak ve öz sermaye oranı, işletmeci kuruluşlar
da 1/2,8 civarındadır. 

Kısaca belirtmek gerekirse, bu teşebbüslere 
yeteri kadar öz kaynak tahsis edilememiştir. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri veya daha geniş 
mânasiyle, teşebbüsleri, 1968 yılında 332 171 ki
miye istihdam sağlamıştır. Aynı yılda personele 
(5 300 000 000) lira ödeme yapılmıştır. Adam 
başına ücret, (16 037) lira olmuştur. Burada ge
nel olarak görülen husus, ihtiyacın üzerinde 
personel çalıştırılması halidir. Teşebbüslerde ça
lışan kişi başına hâsıla yılda (54 537) lira olup, 
dünya standartlarına göre düşüktür. 

işletmeci kurumları, 1968 yılında 7 milyar 
lira katma değer yaratmışlardır. Toplam katma 
değer 9 milyar ve adam başına katma değer, 
(27 367) liradır. Teşebbüslerin 1960 -1968 yılla
rında sağladıkları kârlar, istenilen seviyede olma
makla beraber, dikkat çekici bir gelişme gös
termiştir. Konsolide kâr ve zarar 1963 yılında 
5 milyon lira iken, düzenli bir şekilde artarak 
1968 yılında 640 milyon liraya ulaşmıştır. 

Bu izahatım gösteriyor ki, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, masraflı çalışmalarına rağmen, 
kârlılık bakımından son yıllarda önemli geliş
meler kaydetme yolunda bulunmaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, 1960 yılında 154 
sayılı Kanun ile iktisadi Devlet Teşekkülleri-



M. Meclisi B : 19 24 . 12 . 1969 O : 1 

nin borçları konsolide edilmişti. Aynı kanun bu 
talikim ile birlikte teşekküllerin malî bünyele
rinin ıslahını ve yeniden düzenlenmelerini ön
görmüştü. Kanun gereğince yapılan çalışmalar, 
yeni bir organik kanun ile Devlet Yatırım Ban
kası kanunlarının yürürlüğe konmalarına mün
cer olmuştur. 

440 sayılı Kanun ise, yeniden düzenleme ça-
lışmalarmm devamını sağlamış ve böylelikle 
teşekküllerin özel kanunları yeni bir sistem 
içinde hazırlanarak yasama organlarına sunul
muştur. Ayrıca teşekküller için tek düzen mu
hasebe sistemleri, personel, pazarlama, organi
zasyon sermaye ihtiyaçları yeniden değerleme 
meseleleri üzerinde etraflı araştırmalar yapıl
mıştır. 

Bu çalışmalardan sonra Maliye Bakanlığı, 
teşekküllerin tümünü kapsıyan bir yapısal re
form tasarısı hazırlama içerisine girmiştir. Di
ğer taraftan teşekküllere ait kanun tasarıları 
da Yüce Meclislere sunulmuştur. 

Bu açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere, te
şekküllerin, iktisadi kalkınmamızda kendilerine 
düşen rolü etldli bir şekilde ifa edebilmeleri 
için gerekli çalışmalar aralıksız olarak yapıl
maktadır,. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ile - askerî olan
lar dâhil - diğer kamu kuruluşlarının dinlenme 
kampları konusunu mücerret bir şekilde ele 
almamak ve hizmetle ilcisi açısından görmek 
gerekir düşüncesindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, kendi ücretleriy
le, kendi malî güçleriyle denizden ve güneşten 
istifade edip dinlenme imkânını bulamıyaıı 
personelin, iktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışan personelin ve askerî personelin dinlen-ns 
kamplarında, kendi teşekkül, kurum veya der
neklerinin tesis ettikleri dinlenme kamplarında 
her sene 15 gün, 20 gün gibi kısa müddetler 
içerisinde denizden ve güneşten istifade etmele
ri elbetteki doğrudur. Kendi başlarına yapa
mayacakları bu işi kurumlarının kendilerine 
sağlaması zannediyorum ki tarafınızdan tarjvi-
bedilmiyecek bir husus değildir. Ancak, bu 
dinlenme kamplarının ayrı ayrı faaliyette bu
lunmaları elbetteki maksadı temin için daha 
masraflı çalışmalarını icabettirmektedir. Bu se
ne Bütçe Komisyonunda, bütçeyi takdim konuş
mamda bu kamplarla ilgili olarak şunu söyle
dim. 

«Diğer taraftan çeşitli daire ve teşekküller
de idare edilen tatil ve dinlenme evleri ile 
kampların lâyiki veçhile istifadeyi sağlıyama-
dığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, bu tesislerin bir 
elden idaresi hususunda inceleme yapılarak ge
rekli mevzuatın hazırlanması düşünülmektedir.» 

Bu beyan, Hükümet adına bütçeyi takdim 
konuşmamda, tarafımdan resmen yapılmıştır. 

Gerek askerî kampların, gerek sivil kampla
rın durumu halikında elimde geniş bilgiler var
dır. Fakat, bu saatte huzurunuzu fazla işgal 
etmemek için detaya girip bu rakamları arz et
mekten sarfınazar ediyorum. 

Yalnız bir hususa temas etmeme müsaadeni
zi rica edeceğim. Anayasanın 127 nci maddesi 
şöyledir: «Sayıştay, genel ve katma bütçeli da
irelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 
ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hük
me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Sayıştaym kuruluşu, işleyişi denetim 
usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve 
diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin temi
natı. kanunla düzenlenir.» dedikten sonra, «Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. inde 
denetlenmesi kanunla düzenlenir, diye bir hü
küm getirmiştir.» 

Bu hükme istinaden 468 sayılı Kanun çık
mıştır, Meclislerin tasvibine mazhar olmuştur, 
O kanunun bu işle ilgili maddesinde de şöyle de
nilmektedir: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporlariyle Başbakanlı
ğın sevk edeceği diğer raporları inceler. Her 
teşebbüs bilançosu ile netice hesaplarını kapsa
ması gereken bu raporlar esas itibariyle bir yıl 
önceki duruma aidolmak üzere en geç her Ka
sım ayı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne Başbakanlıkça sunulur, ve derhal Karma Ko
misyona havale edilir. 

Karma Komisyon, incelemelerini raporun 
kendisine havale edilmesinden itibaren 90 gün 
içinde tamamlar. Karma Komisyonun, bütün 
Karnu İktisadi Teşebbüslerini kapsaması gere
ken raporu Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru-

— 644 — 
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luna ssvk edilir. Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu, bu rapor üzerine en cok 15 gün süren 
görüşme açar ve bu genel görüşme sonunda bi
lançolar ile netice hesaplarının tasvibedilip, 
edilmediği hakkında görüşlerini Millet Meclisi
ne bildirir.» 

Demek ki, Anayasanın 127 nci maddesinden 
mülhem olan 468 sayılı Kanun, İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri hakkında bir kontrol mekanizması 
getirmiş ve bu kontrolün ne şekilde Meclisler 
tarafından yapılacağını - gününe kadar - ne ka
dar münakaşa edileceğini detayına kadar tan
zim etmiştir. 

Şu gördüğünüz raporlar da Yüksek Mura
kabe Heyeti tarafından, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri için ha
zırlanmış raporlardan bir numunedir. Bir yıla 
ait bir cilttir. Bunlardan cok vardır. Böyle ka
im kaim raporlar halinde Meclislere sunulmak
tadır, bu denetim neticeleri. Meclislerde de ariz 
ve amik tetkik edilme durumundadır. 

Bakınız, Devlet Demiryollariyie ilgili olan 
bu rapordan birkaç cümle okuyacağım. 

«Malî bünye ve bilanço; 
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarının 

2,5 milyar olan nominal sermayecinin tamamı 
1962 yılından beri ödenmiş durumdadır. Ancak, 
işletmenin devamlı sarar etmesi sebebiyle her 
yıl öz kaynaklarından büyük bir kısmını kay
betmekte ve yabancı kaynakları ve bunlara öde
diği faizler artmaktadır.» 

Önemli bir müşahede, observaeyon. 

Bu rapordan başka bir cümle. «Fa^la perso
nelin ihtiyaç yerlerine kaydırılması tedbirleri
nin alınmasını, bu arada özel bir eğitim konu
suna da yer verilmesini uygun görmekteyiz.» 
diyor. 

Başka bir cümle; «Şebekede hatların hizmet 
önemlerine vo imkânlarına göre petrol, kilmür, 
cevher ve sp.̂ re hatları olarak teşhis ve tasnif 
edilmesi, balanı ve onarım, yenileme ve ıslah 
ihtiyaçlarının bu telhise göre karşılanmağım te
şekkülde programlanmasını ve bu meyanda, Gü
ney Hattı üzerinde önemle durulmasını ve hat
tın ve isletme imkânlarının artırılmasını tavsi
ye ederiz.» diyor. 

Yüksek Murakabe Heyeti, bu İktisadi Dev
let Teşekküllerinin durumlarını teker teker ele 

j alıp, bunu tafsilâtlı raporlara bağlamakta ve bu 
raporları da Meclislerin denetimine sunmakta
dır. 

Bu izahatı şunun için verdim: Aslında ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin israfçı durumları 
malûmdur ve bunun tedbirleri alınmaya çalı
şılmaktadır. Teşriî organ da sıkı bir denetim 
kurmuştur. Kanun, bunları yakında denetleme 
imkânını vermiştir, teşriî organa. Bu »durumda 
Meclislerin bir de araştırma komisyonları ku
rarak bunları tetkik etmeleri belki mükerrer bir 
mesai olacaktır. Yapılacak tetkikat, şu arz et
tiğim izahatla bunun mükerrer bir mesai ola
bileceği konusunda ciddi olarak düşünmek lâ-
sımgeldiğini ortaya koymaktadır. 

Bu sözlerimden sonra, Hükümet olarak, mü
kerrer bir işlem yapılmaması için, esasen yapıl
makta o lm bir işin bir defa da Meclislerce ya
pılmaması için, «Araştırma önergelerinin lehinde 
değiliz» tarzında konuşmam ve öyle bir netice
ye bağlamam lâzımgelir, aslında. 

Ama iç politikamızda, her gün Meclislerde 
şahidolduğumuz müzakerelerde, «denetimden 
kaçıyorsunuz, siz sadece ekseriyetinize güveni-
yorsunus, muhalefetin söylediklerine iltifat et
miyorsunuz» tarzındaki töhmetler altmda kal
mamak için bunun, bu arattırmanın lehinde ol
duğumuzu huzurunuzda beyan eder, saygılarımı 

I sunarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Son sez olarak, Sayın Mustafa 
Kemal. Palaoğlu buyurun, efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, İktisadi 
Devlet Teşekküllerindeki israf hakkında bir 
Meslb araştHrra<3:nı btiyen önerge üzerinde ki
şisel görüşlerim i açıklamak için huzurunuzda
yım. 

Önerge sahip"eri, Sayın Maliye Bakanımızın 
isabetle işaret ettiği gibi, sadece İktisadi Dev
let Tevekküllerini kapsamına alan bir araştır
ma talebetmektedirler. Sayın Maliye Bakanı 
bu vuzuhu getirmeselerdi, bu terminoloji karı
şıklığına, bu muhtemel bir terminoloji karışık
lığına bendeniz ibaret edecektim. 

Arkadaşlarım, israf; eski bürokrasinin müz
min bir hastalığıdır. Bürokrasinin kendi bün
yesi içinde, özellikle, birtakım mevzuat rahat
lıkları, çeşitli seyyaliyetler, meselâ Artırma Ek-

! siltme ve İhale Kanununun hükümlerinden ve 
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mecburiyetinden istisna edilmiş olmaları, genel 
bütçeye dâhil olmamaları ve bu kabîl istisnai hal
ler ve hareket serbestileri dolayısiyle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bürokrasinin tümüne 
aidolan bu eskinin tedavisi zor bir müzmin has
talık, daha had bir şekilde, daha ciddi bir şe
kilde tezahür etmektedir. 

Bu mevzuat farklılığı, hareket serbestisi, 
bütçe ayrılığı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
daha israfil olmalarına müncer olmaktadır. 

Burada meseleye hangi açıdan bakacağımı 
ve hangi perspektiften meseleyi ele alacağımı 
peşinen arz etmek istiyorum. Bürokrasinin tü
münün ve özellikle İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin duçar olduğu eski kronik hastalık, israf, 
vasıta israfı, malzeme israfı, zaman israfı tar
zında ele alınabilir. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kendi felsefelerinin israfı, kaynaklarının 
israfı tarzında ele alınabilir. 

Bu konuda ben vuzuha varabilmiş değilim. 
önerge salhibi arkadaşlarımızın meseleye hangi 
perspektiften bakmak istediklerini ve hangi 
amaçla - dar amaçla veya geniş amaçla - bu 
önergeyi verdiklerini anlıyabiimiş değilim. Ken
dilerimi bundan önceki oturumlarda dikkatle 
takibeıtmişıtitm. Aslında haklı olarak başka siyasi 
teşekküllere ve gruplara mensup milletvekilîıeri 
tarafından verilmiş iki önerge birleştirildi. 

Ben, izin verirseniz, kısaca dar anlaaniyle 
İktisaidi Devlet Teşekîriillerindekli israftan, son
ra da, yine kısaca geniş anlamiyfte, böylesine ge
niş ve da'ha isabetli bir perspektif içerisinde, 
daha isabetli bir açıdan kaynak israfı mesele
sine, vaktinizi ve sabrınızı her halde suiisıtimal 
etmeden temas etmek işitiyorum. 

Arkadaşlarım, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin dar anlamda israfa eğilimleri, özellikle ikti-
ısaden az gelişmiş ülkelerde bütün brökratlarm 
gösterişe, israfa, lükse ve ihtişama temayülleri 
fazladır. Bugün; yazın soğutma, kışın ısıtma 
imkânı veren «ConverlfoMe air Condition» ci
hazları ile donanmamış umum müdür muavini 
odası bulm'ak, sekreterden mahrum bir daire 
başkanına, bir şube müdürüne raslaanak çok 
zor Türkiye^de. 

Yazlık kamplarda, dinlenme ve sayfiye ma-
hallerimde, hizımet arabalarında, basılı kâğıtlar
da, İktisadi Devlet Teşjekküllarinde yapı, bün
ye ve mevzuait farkı, alım satım işlerinde haiz 

oldukları rahatlık, kolaylık ve istisna hüküm
leri dolayısliyle israf daha çok. Bütün bunların 
üserine parflıâmentonun, Sayın Maliye Bakanı
nın görüşünün ve temennisinin aleyhine, böyle 
spesifik bir konuyu ele alarak eğilmesinde ben 
fayda ve isabet mülâhaza ediyorum. 

Kanaatimce çok daha önteımli olan, özel sek
tör eliyle kalkınma felsefesine sahip bir ikti
dar dönemi içinde İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bizzat kuruluş felsefelerinin, bizzat kendi
lerinin ve bizzat kaynaklarının israf edilmekte 
oluşudur. Bu konuya ağırlık vererek değinmek 
istiyorum. 

Meselâ/ Yüksek Denetleme Kurulunun 1967 
raporlarından aldığım bilgiye göre, yurdumuz
da İktisadi Devlet Teşekküllerinin aktif ve pa
sif toplam gücü 73 milyar Türk Irasına yakın
dır. 

Kuruluşların birbirine inikas eden karşılıklı 
iştirakleri hesaba katılmak gerekirse ve bu 
hesap dolayısiyle bir düzeltmıe yapmak icabe-
derse İktisadi Devlet Teşekküllerinin iki 
yıl öncesine nazaran varlıklarının toplamı
nın 62 milyar Türk (lirası olduğu görülmektedir. 
iki yıl içinde para değerindeki düşmeler hesap
lanıp moneter bir düzeltme yapıldığında, bugün 
Türk İktisadi Devlet Teşekkülerinin varlıkları
nın toplamının rahatça 100 milyar Türk lirasını 
aştığı söylenebilir. 

Aziz arkadaşlarım, bu rakamlar İktisadi Dev-
clt TeşekkÜJİeriiriin, umumi hayatımız ve ekono
mimiz içinde sanıldığından da çok daha önemli 
bir mevkiye ve fonksiyona saıhibolduklarını gös
termeye kâfidir sanırım. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ticari ve sınai 
hayat içerisinde ve milî ekonomide büyük öl
çüde mal ve hizmet üretirler ve piyasayı her 
zaman etkiliyecek çapta alım ve satım işleri ya
parlar ve her mal ve hizsmeit bu teşekküllerin 
kararlarından geniş ölçüde etkilenir. O kadar 
önemli iktdsadi fonlktsiyona sahiptirler ki, zaman 
zaman siyasi hayatımızda iktisadi Devlet Tevek
küllerine karşı görüşe sahip, açıkça karşı görü
şe sahip, onOarın tasfiye edilmeleri görüşünü, 
onların hattâ süratle önsel kesime intikal etme
si görüşünü açıkça savunduktan sonra iktidara 
gelmiş siyasi teşekküller dahi, kendilerini bağ
lamak gereken bu açık görüşlerine rağmen, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş felse-
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felerinin karşısındaki bu vaziyetlerine rağmen 
onlardan vazgeçememişlerdir ve vazgeçilemi-
yeceğini anlamışlardır. 

Varlıklarının toplamının 100 milyar Türk 
lirasını aştığını tahmin ettiğim ve söylediğim 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 1967 yılında sa
dece 1 316 000 000 Türk lirası kâr sağ'iyabil-
ımişlerdir ki, bunun öz kaynaklar toplamına 
oranı % 5,8 den ibarettir. Teşekküllerinin süb
vansiyonlar ve işletmecilikle ilgisi olmıyan ge
lirleri düşüldüğü, tenzil edildiği takdirde bu 
oran % 3,5 a kadar düşmektedir. Eğer sabit kıy
metler yeniden değerlendirilerek bir hesap 
yapılacak olursa bu oranın daha da düşeceği 
a.p.ıVt.ır-

1967 yılında, benim elde edebildiğim soni 
rakamlar ve doneler bu yıla taallûk ettiği için 
hep o yılı esas alıyorum, 1967 yılında İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yarattıkları katma de
ğer toplamı ise 7 160 000 000 Türk lirası ci
varındadır. Bunun 1967 safi millî hâsıla raka
mına bölündüğünde çıkacak oran % 9 dan iba
rettir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin istihdam 
yönünden de önemleri büyüktür, iktisadi Dev
let Tevekküllerinin tümünde 1967 rakamlarına 
göre çalışan işçi ve memur sayısı 350 000 e ya
kındır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin, nihayet aziz 
arkadaşlarım, devlete ödedikleri vergi yönün
den de önemleri ve değerleri büyüktür. 1967 
yıknda yine iktisadi Devlet Teşekküllerimiz 
toplam olarak 1 milyar Türk lirası civarında 
gider vergisi ve 1,5 milyar Türk lirasına yakın 
miktarda da dâhilde alınan istihsal vergisi öde
mişlerdir. 

Varlıkları büyük, önemleri inkâr edilemi-
yecek kadar açık, genel iktisadi hayat için
de, sınai ve ticari hayat içinde fonksiyonları 
gayet açık olan bu dev kuruluşlar acaba iyi 
çalışıyorlar mı, iyi yönetiliyorlar mı, bunlar
dan gerektiği kadar yararlanıyor mu iktidar? 
Bir arkadaşımızın haklı olarak temas ettiği, 
Sayın Maliye Bakanının reddettiği partizan
lık var mı yok mu? iyi yönetim mi var, kötü 
yönetim mi var? Finansman açığı veriyorlar 
mı, yoksa kazanıyorlar mı? Kaynak yaratıyor
lar mı? Asıl kuruluşların temelinde yatan se
bep, büyük espiri, büyük felsefe ve gerçek amaç 

budur; kaynak yaratıyorlar mı, kaynak mı tü
ketiyorlar? Bütün bunları, yine sabrınızı suiis
timal etmemeyi vadederek, kısaca eleştirmek 
istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, her şeyden önce iktisa
di Devlet Teşekküllerimizin bir kısa tarih seyriı 
ürerinde, umumi yatırım tablosu ve kamu 
yatırımları tablosu içindeki yerini İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırmalarının yerini tes-
bit edebilmek için 1963 ten, içinde bulunduğu
muz yıla kadar Türkiye'deki yatırımların da
ğılımına kısaca atfı nazar etmek istiyorum. 

Yurdumuzda 1963 yılında kamu sektöründe 
5 140 000 000, özel sektörde 5 milyar, 1964 yı7 
lmda oranlarını arz edeyim, genel yatûım şe
yi içinde. 

1963 yılında kamu sektörü yatırımlarının 
umumi yatınma oranı yüzde 50,7, 1964 te 53,8, 
1965 te 54,6, 1966 da 54,9, 1967 de 53,3, 1968 de 
52,8, 1969 da 51,7. 

Özel sektör yatırımlarının umumi yatırım
lar tablosundaki nisbeti: 

1963 yılında 49,3, 1964 te 46,2, 1965 te 45,4, 
1966 da 46 5, 1967 de 46,7, 1968 de 48,2, 1969 da 
48, yaklaşık olarak 3, 

Şu tablo hemen göstermektedir ki 1963 yı
lından 1969 yılma uzanan tarihî seyir içinde», 
özellikle 1966 yılından itibaren kamu sektö
rünün yatırımlarının genel yatırım tablosu 
içindeki yeri, önemi ve değeri azalmaya, grafik 
düşmeye; özel sektör yatırımlarının genel ya-( 
tırım tablosundaki grafiği yükselmeye başla
mıştır. 

Bu, şunu göstermektedir arkadaşlarım: 
1965 yılından itibaren iktidarda olan A. P.J 

özel sektör eliyle kalkınma felsefesine sahip
tir ve bu inanç içindedir. Bunu bu felsefeyi tar
tışmak, eleştirmek, tezyif etmek için söy'emif 
yorum sadece objektif olarak ve iyi niyetle 
bir tesbit amacı güdüyorum. 

Şimdi bir iktidar ki felsefesi bu olunca ve 
bu hiçbir siyasi teşekkülün iltifat etmemesi 
esas olan. hiçbir siyasi teşekküle mal olması 
düşünülemiyecek olan salt rakamlarla mey
dana çıkınca, özel sektör eliyle kalkınma fel* 
sefesi içinde bulunan, böyle bir dünva görüşü
ne sahibolan bir iktidarın 4 ncü yılında bü
yük ümit bağladığımız, kendisinden kendi
sine en karşı olan siyasi iktidarların bile vaz-
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geçemedikleri iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
içinde bulundukları durum, vadettikleri ümit 
veya ümitsizlik nedir, bunu tesbit edelim. 

Her şeyden evvel ve buna taallûk eden ra
kam hazinesine geçmeden önce söylemeye, açık
ça tesbit etmeye mecburum ki, A. P. iktidarı 
yılları içinde biteviye İktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansman açıkları büyümüştür ve 
büyümektedir. A. P. nin iktidara gelmesinden 
önce uzun, sabırlı gayretler sonunda az çok 
kazanç sağlar ve kaynak yaratır duruma ge
tirilmiş teşekküller dahi zararla çalışmaya, ken
di amortismanlarını yemeye - ki, bunlar çoğun
lukla tasarrufçu İktisadi Devlet Teşekkülleri de
ğillerdir - âdeta tasarrufçu iktisadi Devlet Te
şekküllerinin yarattıkları kaynakları dahi ye
meye ve yıldan yıla büyüyen finansman açık
lan vermeye başlamışlardır. 

Filhakika, elimdeki bir belgeye ve rakama 
göre 1963 ilâ 1968 yılları arasında İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yatırımlarının gerçekleşme* 
oranı meselâ yüzde 82,9 ile başlamış, 1968 yılın
da yüzde 96,9 a ulaşmış gibi görünmekte ise de, 
objektif olmak için rakamların hepsini oku
maya, lehte veya aleyhte olanları da yüksek, 
dikkatinize sunmaya kendimi mecbur ediyo
rum, her ne kadar İktisadi Devlet Teşekkülleri-1 

nin yatırımlarındaki gerçekleşme oranları yük
selmiş görünmekte ise de bu oranlar asanda 
aldatıcıdır. Zira, yıldan yıla yatırım hedef
leri düşürüldüğü için nisbet haliyle ve alda
tıcı bir şekilde yükselmiş görünebilmektedir. 

Asıl önemli olan ve tesbit edilmesi gereken 
husus İktisadi Devlet Tevekkülleri yatırımla-, 
rmın artış hızlandır. Yıllar itibariyle iktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatıranlarının artış hızlaraı-
da büvük ölçüde, ciddî ölçüde bir azalma var
dır. Meselâ, 1965 yılında İktisadi Devlet Te-, 
şekkülleri yatıranlarının artış hızları. Yatırım 
hedeflerine vâsıl olma oranı değil, yatınmlan
nm artış hızları. Yatmm hedefi kiicültiijlürse' 
ona vâsıl olma oranı büyük görünebilir, önem
li olan yatıranlara! artış hızlarındaki azal
ma veya çoğalmadır ve gerçeğe uyan da bu-' 
dur. 

1965 yılında artış hıza yü^de 25,7 iken 1966 
yılında yüzde 26,3 e, 1967 yılında bu hız yüz
de 9,8 e ve geçen yıl da 9,6 ya kadar düşürül
müştür. Bu İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

24 . 12 . 1969 O : 1 
büyük ölçüde kaynak israfına işaret eder ve 
A. P. iktidarı dönemi içinde İktisadi Devlet» 
Teşekkülleri yatırımlarında ciddî bir durak
lama döneminin başladığını gösterir. 

A. P. SİKALARINDAN BİR, MİLLETVEKİ
Lİ — israf mı var? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devam-f 
la) ,— israf, muhtelif şekillerde anlaşılabilir 
efendim, ben böyle anlıyorum. Kaynak israfı 
olaraik anlıyorum, ki doğrusu budur. Yoksa, 
dnlıı çok araba kullanmak değildir her hal
de. Bir milletin geleceği için tehlikeli olan, 
bu teşekküllerin istikbali dçin tehlikeli olan 
air condition kullanmak değildir herhalde, 
0 da israftır. 

Böylece finansman açıklan, yıldan yıla 
büyüyen iktisadi Devlet Teşekkülleri, A. P. 
iktidarlarının elinde artık bir kalkınma aracı 
olmaktan maatteessüf çıkmıştır. 

Son üç yıl içinde, özellikle Türlüye Kömür 
işletmeleri gibi, Devlet Demiryolları gibi, De
nizcilik Bankası gibi, Şeker Şirketi gibi, işlet
meci İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak
larında büyük düşme vardır. Kaynak yarat
maları şöyle dursun,, cari masraflaraıı kar
şılayabilmek için dahi finansman ihtiyacı duy
maktadırlar. Bu açık 1969 da sadece cari har-

, camalarda - yatıran harcamalan hariç -
1 276 000 000 T. L. na, işletmeci iktisadi Dev
let Teşekküllerinin cari harcamalarındaki fi
nansman açığı 1 276 000 000 T. L. na baliğ ol
muştur. Yıldan yıla büyüyen finansman açık
lan verdikleri için, kendi amortismanlannı 
dahi yer duruma duçar olmaktadırlar işletmeci 
kuruluşlar ve bunlar süratle fon tüketir ha
le gelmişlerdir. Halbuki Türk ekonomisinde
ki yeri, fonksiyonu çok önemli olan ve «Kay
nak yaratsınlar» diye kurulmuş olan bu teşek
küllerin fon tüketir hale gelmeleri, yıldan yı
la büyük finansman açıklan vermeleri hiç 
şüphesiz sevinilecek ve memnuniyetle kayde
dilecek bir hal değildir. 

israfı böyle anladım ve böyle bir perspek
tiften baktım. Yüce Meclisin de bu perspektif
ten bakması gerektiğine inanıyorum. 

Filhakika, iktisadi Devlet Teşekkülleri Yü
ce Meclisiniz tarafından denetlenir. Karma İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri Komisyonu yıllık ra
porlarını incelerler, bunlar Genel Kurula gelir 
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ve uzun uzun, tıpkı Devlet bütçesinin müza
keresini andıran, bir müzakere seyri ve tabiatı 
içinde müzakere edilir. Ama, bir araştırma. 
önergesi vesilesiyle meselenin üzerinde bir me
sai tekerrürü ihtimali gösterse bile, eğilmenin 
faydalı olacağı inancındayım. Bunun her şeyj 
den evvel müspet bir psikolojik etkisi olacak
tır. Ağır çalışan, ancak beş yıl, dört yıl ön
cesine ait raporları dört yıllık, beş yıllık, 
gecikmelerle Genel Kurula getirilebilen bir Kar
ma Komisyona, bir Araştırma Komisyonunun 
tekaddüm etmesinin faydalı, isabetli ve yararT 
lı olacağını tahmin ediyorum. 

Bu mülâhaza ile, israfa geniş ölçüde kay
nak israfı, fon israfı şeklinde anlıyarak ve 
bu hudutlar içinde bir Meclis araştırmasına 
şahsan taraftar olduğumu ve bu istikamette 
önerge için müspet oy kullanacağımı saygiy-
ie arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan mevzu aydınlanmış bu

lunması itibariyle müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya 

Yavuz Acar 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuma sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 
verildiği iddia olunan israf ile sivil ve aske
rî resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda bir Meclis araş
tırması açılmasını ve bu amaçla bir Araştırma 
Komisyonu kurulması hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu Komisyonun sekiz üyeden kurulmasını 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında
ki yerlere de gitmesi hususunu oyunuza sunu-, 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
imiştir. 

Komisyonun görev süresinin, üye seçimi ta
rihinden başlıyarak üç ay içinde bitirmesi hu
susunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit gecikmiş olduğu cihetle 26 
Aralık Cuma günü saat 15,oo te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,02 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 
halkına yiyecek, tohumluk ve hayvan yemi te
mini için yapılan yardımlara dair sorusu ve 
Ticarei Bakanı Ahmet Dallı'mn yazılı cevabı 
(7/2) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

1. Kuraklığa mâruz ve halkı çaresiz kalmış 
Kars halkının yiyecek - tohumluk hayvan ye
mini tedarik için Ziraat Bankası veya diğer ban
kalarca kredi açılma ve sair imkânı sağlamak 
suretiyle bir program dâhilinde yardım yapılmış 
mıdır? 

2. Kuraklığın tesirlerini göstermeye başla
dığı 1 . 7 . 1969 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarihleri 
arasında : 

a) Kars ili, ilce ve köyler itibariyle her 
hangi nam ve şekilde olursa olsun yapılan yar-
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dımlar nelerdir? (Ziraat Bankaları, Tarım Kre
di Kooperatifleri ve Halk Bankasınca) 

b) Banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığı ile yapılan ve açılan yeni kredi miktarı 
1 . 7 . 1969 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarihi ara
sında ne kadardır? (İlçeler itibari ile) 

3. Ziraat Bankasınca talep sahiplerine yem 
tedariki vergileri üzerine kredi açılması işlemi 
hangi tarihte başlamış hangi ilçelerde kaç talep-
çinin ne miktarda ihtiyacı karşılanmıştır? 

4. Kuraklığa mâruz Kars'ta halkın az sıkın
tı ile ve ekonomik yıkıntıya mâruz kalmadan 
kışı geçirmeleri için gerekli 300 milyon liralık 
nakdî banka kredisi için Ticaret Bakanlığının 
düşündüğü bir çare ve uygulıyacağı bir program 
var mıdır? 

5. 1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarih
leri arasında (Bankaca sakınca yoksa kredi 
açılanların isimleri açıklanmak üzere) Kars il 
merkezinde ve geri kalan 14 ilçe merkezinde 
oturan şahıslara 10 000 lira ve yukarısında, 
50 000 ve yukarısında 100 000 ve yukarısında 
500 000 ve yukarısında açılan projeli kontrollar 
veya her hangi bir nam ve şekildeki Ziraat 
Bankası, kredisi açılanlar sayısı ve yukardaki 
limitlere göre her birine açılan kredi miktarı 
nedir? 

6. 1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarih
leri arasında Kars ili merkezi ve ilçe merkezi dı
şında köylerde oturanlara 5 nci soru maddesin
de gösterilen şekilde kaç kişiye ne kadar mik
tarda kredi açılmıştır? 

7. Kars ili nüfus - çiftçi ailesi sayısı, halkın 
geçimini münhasıran tarıma bağlı olması sebe
biyle : 

a) Eski borçlar nazara alınmadan, 

b) Verilecek sanayi yemleri mahsubu yapıl
madan, 

c) Her çiftçi ailesine 2 000 liradan az olma
mak üzere Ziraat Bankası kredilerinin açılması 
hususunda Bakanlığın gerekli tedbirleri alma
sını talebediyoruz. 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 3 . 12 . 1969 
Şube Remzi ve No. 4 (140.2) 

24772 
Banka ve Kredi 

Konu : Kars Milletvekili Turgut 
Artaç'm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 11 . 1969 gün ve 59/00213 sayılı 
yazınız. 

Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, Kars 
halkının ihtiyaçları ile ilgili olarak bankalarca 
açılan krediler hakkındaki yazılı soru önergesi 
cevabının hazırlanarak gönderilmesi T. C. Zi
raat Bankası ve T. Halk Bankası Genel mü
dürlüklerine yazılmıştır. 

T. Halk Bankası Genel Müdürlüğünden alı
nan yazıda; Bankanın esnaf ve küçük sanat
kârların kredi ihtiyaçlarını karşılamakta oldu
ğundan münhasıran kuraklık sebebiyle plas
man tahsis edilmediği, Kars ili ve ilçelerinde 
bulunan 4 aded Esnaf Kefalet Kooperatifinin 
1968 yılı sonunda toplam plasman limiti 
6 900 000 lira iken, Doğu'nun özellikleri göz 
önünde bulundurularak 1969 yılı içinde 
1 200 000 ilâve plasman verilmek suretiyle ge
nel plasman limitinin 8 100 000 liraya yüksel
tildiği, 

T. O. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında ise; soru önergesindeki bir 
kısım bilgilerin Kars bölgesindeki şubelerin
den tedarikini mütaakıp verilebilmesi mümkün 
olacağından gereğine tevessül edildiği ve ne-
nüz cevapların derlenemediği, 

bildirilmiştir. 

Lüzumlu bilgiler alındığında ayrıca takdim 
edilecektir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ahmet Dallı 

Ticaret Bakanı 

2. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
ihalesi fesholunan Sivas Göğüs Hastalıkları 
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Hastanesine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı ce
vabı (7/4) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 

iSivas'ta 4 000 yatalkı Göğüs hastalıkları 
hastanesi yapılması kabul ve ihale edilmişti. 

1. Bakanlık bu ihaleyi neden feshetti? 
2. iSivas'ta bu hastane yapılmıyacak mı? 
3. Halen dispansere kayıtlı veremli hasta 

mevcudu 5 000 kadar olduğuna göre Sivas'ın 
şiddetle ihtiyacı olan bu hastane yapılacaksa 
ne zaman yapılacaktır? 

4. İhalenin feshi sebebiyle Hazine ne ka
dar zarar gördü, veya görecek? Bir sorumlu 
varsa kimdir? 

5. Mütaahhit kimdir ve bu ihalenin feshi 
zaruri mi idi? 

6. Sivas ne zaman sosyalizasyona dâhil 
edilecektir? 

Bu konuda kesin bir tarih verilebilir mi? 

T. C. 
iSağlık ve Sosyal 16 . 12 . 1969 

Yardım Bakanlığı 
Bakan : 8744 

Konu : Sivas Milletvekili Sayın Va
hit Bozatlı'nm yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 11 . 1969 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü : 92/552 - 7/4 sayılı ya
zınız. 

Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlı'nm 
ilgi yazınız elindeki 13 . 11 . 1969 tarihli soru 
önergesine karşılık cevabım ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlı'nm 
yazılı soru önergesine cevabım : 

Soru 1. Bakanlık, Sivas'ta inşa edilmekte 
olan 400 yataklı hastanenin ihalesini neden 
feshetti? 

Cevap : 
Sorunuza cevap vermeden önce şu hususu 

açıklamak isterim. Bakanlığımızın inşaatları 
Bayındırlık Bakanlığı kanalı ile yapılmakta
dır. Bu sebeple tesislerin ihaleleri, inşaat
ların takibi, ihalelerin icabederse feshi mua
meleleri mezkûr Bakanlıkça tedvir edilmek
tedir. Bu itibarla aşağıdaki suallere verdiğim 
cevaplar Bayındırlık Bakanlığından aldığım 
malûmata istinadetmektedir. 

Filhakika Bayındırlık Bakanlığına Bakan
lığımızdan yazılan bir yazı ile inşaatın dur
durulması istenmişti. Ancak bu talep bir fe
sih değildi. Çünkü o tarihte Sivas'ta yaptı
ğım gezide Verem Hastanesinin yerini çok sı
kışık görmüştüm. Ortada başalmış bir inşaat
ta yoktu. Belediye Reisi başka yerde arsa bu
lacağını vadetmişti, bunun üzerine Ankara'ya 
dönüşümde durumu Bayındırlık Bakanlığına 
bildirmiştim. 

Soru 2. Sivasta hastane yapılacak mı? 
Cevap : 
Sivas'ta göğüs hastalıkları hastanesine ih

tiyaç vardır ve yeni ihale en kısa zamanda 
yapılacaktır. 

Soru 3. Halen dispansere kayıtlı veremli 
hasta mevcudu 5 000 kadar olduğuna göre Si
vas'ın şiddetle ihtiyacı olan bu hastane ya
pılacaksa ne zaman yapılacaktır? 

Cevap : 
Dispansere kayıtlı verimli hasta sayısı 

5 000 in altındadır. Bununla beraber inşaat 
yeni ihaleyi mütaakıp devam edecektir. 

Soru 4. ihalenin feshi sebebi ile Hazine ne 
kadar zarar gördü veya görecek? Bir sorumlu 
varsa kimdir? 

Cevap : 
İhalenin durdurulması Bayındırlık Ba

kanlığınca mütaahhide 17 . 1 . 1969 tarihinde 
bildirilmiş ve bu arada tetkikler yapılmış, ay
rıca belediye vadettiği arsayı da bulama
yınca inşaatın devam etmesi 7 Mart 1969 da 
mütaahhide tekrar Bayındırlık Bakanlığınca 
duyurulmuştu. Böylece aradan 50 günlük bir 
zaman geçmesine rağmen mütaahhit bu duru
mu bir koz olarak kullanmak suretiyle esasen 
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1966 yılından beri artmakta olan fiyatlara 
göre artışın % 26 yi bulduğunu da bahane ede
rek mukavelesinin feshedilmesini istemiş ve 
(böylece elde okuyan sebeplerle ihale fshe-
dilnıişti. Bu tasfiye ile müteahhide 375 000 
lira pul, teminat mektubu ve genel masraf
lar için para Bayındırlık Bakanlığınca öden
miştir. Aynıca 1 537 000 liralık ihracat ya
pılmıştır. Bayındırlık Bakanlığının yazısın
da 1 537 000 liralık malzeme 1966 rayiçlerine 
göre alındığından mütaahhide ödenen 375 000 
liralık gideri karşılıyacak kadar alman mal
dan kâr sağlanmış olduğu da anlaşılmakta
dır. 

Soru 5. Mütaahhit kimdir ve bu ihalenin 
feshi zaruri mi idi? 

Cevap : 
İnşaatın mütaahhidi Nejat Rona'dır. İn

şaattaki fiyat artışı ihale tarihinden itibaren 
% 20 nin üzerine çıktığı mukayeseli keşifle 
tesbit edildiğinden mukavelenin feshi mütaaih-
hidin talebi üzerine zaruri olduğu Bayındır
lık Bakanlığınca bildirilmiştir. 

ıSoru 6. [Sivas ne zaman sosyalizasyona dâ
hil edilecektir? 

Bu konuda kesin bir tarih verilebilir mi? 
Cevap : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi sı

rası Sivas'a gelmiş durumdadır, önümüzdeki 
yıllarda yatmm finansmanlarının müsaadesi 
nislbetinde sağlık ocaklan inşaatı başlıyacak-
tır. Bununla beraber Sivas'ın sosyalleştirilmesi 
için kararname Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Vedat Âli Özkan 
ıSağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanı 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, 4/10195 sayılı Kararname ile istihdam 
edilen personelin harcırahlarına dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birinci-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/6) 

10 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen hususun, Gümrük ve Te
kel Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığımızı saygılanmlla dilerim. 

Osman Soğukpınar 
Ankara Milletvekili 

1. 4/10195 sayılı Kararname uyannea istih
dam edilenlerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümleri uyarınca, tâyin ve nakillerinde ken
dilerine sürekli görev yoluğu verilmesi gereke
ceği Sayıştay Grenefl Kurulu Karan ile tesbit 
olunduktan başka, Maliye B'akanlığı Bütçe Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğünce de olumlu görül
mektedir. 

2. Kanunun açık hükmüne ve uygulamada 
yetkili mercilerin olumlu kararlanna rağmen, 

Bakanlığınızda 4/10195 sayılı Kararname 
hükümleri uyarınca istihdam edilen teknik per
sonele - özellikle inşaat kontrol yardımcılanna -
6245 sayılı Harcırah Kanunun öngördüğü, sü
rekli görev yolluğu ödenmıiyen personel var mı
dır? 

Varsa, kanun hükümleri ile çelişen bu uy
gulamanın nedenleri nelerdir ve bu uygulama 
ile mağdur duruma düşürülen personelin mağ
duriyetlerini gidermek için Bakanlıkça düşünü
len bir tedbir mevcutmudur. 

T. C. • 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği : 7469 

17 . 12 . 1969 
Konu : Ankara Milletvekili Os
man Soğukpınar'm yazılı soru 
önergesi. 

MİLDWT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 13 . 11 . 1969 tarülh ve 7/6 - 94/553 sa
yılı yazılan. 

4/10195 sayılı Kararname ile isltihdam edi
len personelin harcırahlanna dair, Ankara Mil
letvekili Osman Soğukpınar'm 10 . 11 . 1969 
tariihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ankara Milletvekili Osman iSoğukpınar'ın 
4/10195 sayılı Kararname ile istihdam edilen 
personelin harcırahlanna dair yazılı soru öner
gesi cevabıdır 

Saym Milletvekilinin 10 . 11 . 1969 tarihli 
soru önergesinde talebettiğu hususlar sırasiyle 
aşağıda cevaplandınkmştır. 
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1. Tekel Genel Müdürlüğünde 4/10195 sa
yılı Karamama eki (Muayyen ve Muvakkat 
müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli 
personel) yönetmelik uyarınca isıtüMam edilen 
teknik personelin tâyinlerinde ve bir işyerin
den diğer bir işyerine nakillerinde yatırını bö
lümünde daimi görev yolluğu ödeneği bulunma
dığımdan 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 
daimi görev yolluğu ödenmemekte, 1964 ve da
ha sonraki Bütçe kanunlarının (A/2) yatırım 
harcamaları maddelerine konulan teknik perso
nel geçici görev yolluğu maddesinden sadece 
geçici görev yolluğu ödenmektedir. 

1963 ve daha evvelki yıllara ait bütçenin 
(A/2) cetvellinin yatırımla ilgili bölüm ve mad
delerine konulan tahsisatta, 

a) Yapı tesis ve büyük onarım giderleri, 

b) Teknik personel ücretleri, 
c) Teknik personel gemici görev yolluğu 

gibi, 
Ayırım yapılmadığından zikredilen persone

le 1963 malî yıl sonuna kadar 6245 sayılı Har
cırah Kanununa uyularak daimî görev yolluğu 
ödenmekte idi. 

2. Sayıştay Genel Kurumlunun 6 . 6 . 1932 
tarihli ve 6764/2 sayılı Kararı, karar tarihinden 
evvel cereyan citmiş bir hâdise ile ilgili olup, 
bu karar 1963 malî yılı sonuna kadar itibarda 
kalmış ve 1964 ve daha sonraki Bütçe kanun
larına konulan madde ile sadece teknik perso-
ıj'elin tâyin ve nakillerinde geçici görev yollu
ğu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

3. Tekel İdaresinde 4/10195 sayılı Kararna
me eki yevmiyeli personel yönetmeliğine göre 
çalıştırılan bütün personele 1964 malî yılı bida
yetinden itibaren geçici görev yoluğu öden
mektedir. 

4. Kanun hükümleri ile celsen bir durum 
mevcut değildir. Tatbikat Bütçe Kanunu mad
delerine konulan kayıtlarla yürütülmektedir. 
Personelin bu yönden mağduriyetinin giderilme
si için umumi olarak yönetmelikten muvakkat 
ısüre kaydının kaldıntoaısı ve Bütçe Kanununa 
da (A/2 yatınım harcamaları bölümilerine) daimî 
görev yolluğu maddesinin ilâvesi lüzumlu gö
rülmektedir. 

Arz ederim. 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

4. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, To
kat ili üe ilçeleri arasındaki yollara dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı ce
vabı (7/7) 

17 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat. Milletvekili 

Reşit önder 

Her yıl Devlet bütçesinden Karayollarına 
büyük meblâğ ayrılmış olmasına rağmen, To
kat ili ile ilçeleri arasındaki yol durumu maale
sef en geri kalmış Afrika memleketlerine na
zaran, ilgisizlikten, bir karış asfalt yoldan na
sibini alamamıştır. 

Bu hal daha ne zamana kadar devam ede
cektir? 

Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 3.12.1969 

Hususi Kalem 
Sayı : A -166 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19 . 11 . 1969 gün ve 128/848 sayılı 
yazınız. 

Tokat ili ile ilçeleri arasındaki yollara dair 
Tokat Milletvekili Sayın Reşit Önder tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

Tokat ilinde; Zile - Çekerek - Alaca, Fat
sa - Aybastı - Reşadiye, Erbaa - Gökdere, İğ
dır - Yenimüslüman ist., Erbaa - Kozlu, (Amas
ya - Turhal) ayr. - Zile, Tokat - Pazar - Zile, 
Tokat - Çamlıbel - 16 ncı Bölge hududu ve To
kat - Niksar yolları programa dâhildir. Söz ko
nusu yollarda bütçe imkânlarımız nisbetinde yü
rütülen yapım ve onarım faaliyetlerimize müta-
akıp yıllarda da devam edilecek ve bu yollarda 
daha rahat geçit sağlanmasına çalışılacaktır. 
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Tokat ilinin Dökmetepe - Turhal yönünde ı 
Amasya ile ve ayrı yönde Pazar ve Zile ile olan 
bağlantıları asfalt kaplamalıdır. 1969 yılında 
Gökdere yolunda 20 kilometrelik yeni sathi 
kaplama yapılmıştır. 

Yukarıda açıklanan yapım, ve onarım çalış
maları ile asfalt kaplama seviyesine getirilecek 
yollarda bütçe ve makina imkânlarımızın müsa
adesi nisbetinde mütaakıp yıllarda asfalt çalış
maları yapılacaktır. 

5. — Benizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, De
nizli hudutları içindeki Adıgüzeller barajının 
projesinin ne zaman tamamlanacağına dair soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit 
Osman Avcı'nm yazılı cevabı (7/8) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanınca yazılı olarak cevaplandı- | 
nlması için gerekli muamelenin ifasını saygıla- I 
rımla istirham ederim. 

Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı 

Denizli'nin Çivril kazası hudutlarında kâin 
bulunan Işıklı barajının sulamada mansap ova 
maJhiyetinde bulunan Sarayköy ve Söke ovaları 
istifade edip memba ovası olan Baklan - Çivril 
ovası istifade edememektedir. 

Memba ova (Baklan - Çivril ovası) ile Man
sap Ova (Sarayköy ve aşağı ovalar) arasında 
inşa edilecek olan Adıgüzeller barajının proje 
ihalesi yapılmıştır. Adıgüzeller barajının inşası 
ile Işıklı barajının aşağı ovaları sulama fonksi
yonu Adıgüzeller barajına intikal edecek ve bu 
suretle Işıklı barajmdaki suyun Baklan - Çivril 
ovasının sulanmasına tahsis edilmesi mümkün 
olacaktır. 

Bu sebeple 1. Adıgüzeller barajının proje
lerinin normal olarak ne zaman bitirilebileceği, 

2. Mezkûr barajın hangi yıl inşasına geçi
lip, hangi yılda bitirilebileceği, 

3. Dolayısiyle Baklan - Çivril ovasının nor
mal olarak kaç sene sonra sulanmasının müm
kün olacağı? 

j 17 . 12 . 1969 
T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı : 16/1-280/884 

Konu : Denizli Milletvekili Sayın 
Fuat Avcı'nm yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 21 . 11 . 1969 
tarih ve 7/8 -135/877 sayılı yazınız. 

Denizli hudutları içindeki Adıgüzeller bara
jının projesinin ne zaman tamamlanacağına dair 
Denizli Milletvekili Sayın Fuat Avcı tarafından 
verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanı 

Sabit Osman Avcı 

Denizli Milletvekili Sayın Fuat Avcı'nm Adı
güzeller barajının ne zaman tamamlanacağın. 

dair yazılı soru önergesine ait cevap 

Soru : 1. Denizli'nin Çivril kazası hudutla
rında kâin bulunan Işıklı barajından sulamada 
mansap ova mahiyetinde bulunan Sarayköy ve 
Söke ovaları istifade edip memba ovası olan 
Baklan - Çivril ovası istifade edememektedir. 

Memba ova (Baklan - Çivril ovası) ile man
sap ova (Sarayköy ve aşağı ovalar) arasında 
inşa edilecek olan Adıgüzeller barajının proje 
ihalesi yapılmıştır. Adıgüzeller barajının inşası 
ile Işıklı barajının aşağı ovaları sulama fonksi
yonu Adıgüzeller barajına intikal edecek ve bu 
suretle Işıklı barajmdaki suyun Baklan - Çivril 
ovasının sulanmasına tahsis edilmesi mümkün 
olacaktır. 

Bu sebeple Adıgüzeller barajının projeleri
nin normal olarak ne zaman bitirilebileceği. 

Cevap : 1. Adıgüzeller barajına ait kati 
projelerin yapılması işi 1970 yılında ihale edile
bilecektir. Proje ihzarı takriben bir yılı aşarak 
ikmal tarihinin 1971 yılı ortasını bulacağı düşü
nülmektedir. 
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Soru : 2. Mezkûr barajın hangi yıl inşaatı
na geçilip hangi yılda bitirilebileceği, 

Cevap : 2. Baraj inşaatına 1972 den önce 
başlanılması mümkün görülmemektedir. 

Soru : 3. Dolayısiyle Baklan - Çivril ova
sının normal olarak kaç sene sonra sulanmasının 
mümkün olacağı? 

Cevap : 3. Baraj tesis bedeli; halihazır du
ruma göre 608 300 000 Tl. civarındadır. İnşaa
tın süresi her yıl bütçe imkânlariyfle kayıtlı ol
makla beraber başlangıçtan itibaren en çok 5 
yıl içinde ikmal edilmesi öngörülmektedir. 

6. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, De
nizli'de yüksek teknik okulu açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'un yazık cevabı (7/10) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Sayın Millî Eğitim Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ge-
rekli muamelenlin ifasını saygılarımla istirham 
ederim. 

Denizli Milletvekili 
Fuat avcı 

Denizli Merkez ilçe ile ilçe ve kasabalarında 
halen 35 ortaokul ve 6 lise tedrisatına devam et
mektedir. 

Bu husus gtözönünlde bulundurularak Hükü-
mjetçe memlekette açılması düşünülen 10 adet 
yüksek teknik okuldan bir adedinin de Denizli'ye 
açılması kararlaşırılmış ve bu durum tasarıya 
ithal edilmişti. 

Mezkûr teknik okulların (Bu arada Deniz
li'ye 1970 yılında açılması) düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî eğitim Bakanlığı 

Özel 
322 

4 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 11 .1969 tarih ve 7/10 -137/879 sa
yılı yazılarınız. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, Denizli'
de yüksek teknik okulu açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi ile 
Siğili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Denizli Milletvekili Sayın Fuat Avcı'nın Deniz
li'de Yüksek Teknik Okulu açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesine 

cevabımız 

Yeniden açılacak on teknik okulun (Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Adakemilerinin) Ku
ruluş ve Kadro kanunu tasarısı ilgili Bakanlık
ların görüşü alındıktan sonra tetkik ve mütalâa
sı için Maliye Bakanlığına 18 Aralıfk 1967 tarih 
ve 20526 sayılı yazımızla gönderilmiştir. 

Bakanlığın müsbet mütalâası alındıktan sonra 
tasarı Yüce Meclise sunulmak üzere Başbakan
lığın tavsiplerine arz olunacaktır. 

Tasarı kanunlaştıktan sonra ihtiva edeceği 
esaslara göre yurt sathına serpdstirilecektir. 

7. — İzmir Milletvekili Ifıdûsi Çakır'ın, Ege 
tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve mah
sullerin değerlendirilmesine dair sorusu ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'-
nun yazılı cevabı (7/21) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru konularının Gümrük ve Tekel 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
talebederim. 

1. Ege tütün piyasası ne zaman açılacaktır? 
2. Ekicinin mahsullerinin değer pahasına 

satılabilmesini sağlamak görevini Anayasa Dev
lete yüklemiştir. Bu sebeple tütün mahsulünün 
değerlendirlilmesl için ne gibi tedbirler alınması 
düşünülmektedir. 

izmir Milletvekili 
Hulusi Çakır 

24 . 11 . 1969 
T. C. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
7271 

17 . 12 . 1969 
Konu : İzmir Milletvekili Hulusi Ça-
kır'm soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

1 . 12 . 1969 gün Ve 7/21-231/1206 sayılı yazı
ları. 

Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına 
ve müstahsil malının değerlendirilmesi için ne 
gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair 

— 655 — 



M. Meclisi B : 19 

İzmir Milletvekili Hulusi Çalkır'm 24 . 11 . 1069 
tarlilhli yazılı soru önergesinin cevabı ilki nüsha 
olarak ilişikte sunuluımıuşitur. 

Arz ederim. 
Gümrük Ve Tekel Bakanı 
Ahmet îhsan Birincioğlu 

İzmir Milletvekili Sayın Hulusi Çakır'ın 1969 
mahsulü Ege tütün piyasasının açılma tarihli ile 
mahsulün değerlendirilmesi yönünden neler dü
şünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki yazılı so
ru önergesi cevaJbıidır. 

1. iSayın milletvekili arkadaşım önergenin 
1 nci maddesinde Ege tütün piyasasının ne za
man açılacağım sormaktadır. 

Bilinldiği üzere Ege tütün piyasası her yıl 
genellikle Ocak ayı içerisinde açılmakta ve bu 
ay içeriisinde hangi gün açılabileceği; 

a) Denklemin ikmâli, 

b) Tesbitlerlin tamamen sona ermesi veya 
(büyük bir kısmının tesbitleritnJm yapılmış olması, 

c) Tüccarın piyasaya girme hazırlıklarını 
tamamlamış bulunması, 

d) Genel olarak para ve anbar imkânlarının 
hazır durulma gdtirilmemiş olması, gibi şartların 
tekemmül derecesine göre tespit edilmektedir. 

24 . 12 . 1969 O : 1 

Bu yılda piyasanın aynı esaslar dairesinde ve 
kesin olarak Ocak ayı içerisinde açılacağını arz 
ederim. 

2. Spru sahibi sayın arkadaşım önergesinin 
2 nci maddesinde ekici mahsulünün değerlendi
rilmesi hususunda ne gibi tedbirler alındığının 
belirtilmesini istemektedir. 

Çiftçi mallarının değerlendirilmesij, Anayasa
mızın derpiş ettiği bir husus olduğu gibi Hükü
met programımızda da önemli bir yer almakta 
ve özellikle tütün için aynen «tütün yetiştiren 
müstahsilin emeğinin değerlendirilmesi destekle
me alımlarında ön plânda tutulacaktır.» denil
mektedir. 

Bu perensiplerin ışığı altında her yıl olduğu 
gibi, bu yıl da Bakanlığımız tütün müstahsili
nin emeğini değerlendirmek ve mahsulünü yok 
pahasına elinden çıkarmasına imkân verilme
mek içim gerekli bütün tedbirleri almış ve almak
tadır. Bu hususta yapılan çalışmalar sona ermek 
üzere olup açılacak piyasada Bakanlığımız des
tekleme görevini sonuna kadar yapacak ve eki
cinin hiç bir surette mağdur olmasına meydan 
vermiyecektir. 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

— 656 — 



Millet Meclisi 
Gündemi 

19 NCU BİRLEŞİM 

24 . 12 . 1969 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
.-arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddia siyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî müessese
lerin dinlenme kampları için yapılan harcama
lar konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/4, 10/8) 

2.. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

5. — Sivaz Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

6. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

8. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının sıottmıt sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındıırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Sürt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 



6. — Antalya Milletvekili îhsan AtaöVün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. _ Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. _ Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve fcaımu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Millet vekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, -Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşja'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 

2 — 
| elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen-

paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'mn, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nüın, çiftçilerim yeıterd kadar zirai krediye fea-

I vuşmaları içim bir Kooperatifler Bankasımıa 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına* 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — iSalkarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gömüliüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara ıdair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü Klorlusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mun, ıSivas ısımırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Balaoğlu'auujn, bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e iait eşyalara» dair Millî Eğitim Balkanım
dan ısözlü Borfusu (6/28) 

25. — İzmir ıMilletvekili ITalât Orhun'um, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılam NATO 
tatbikatımda zarara oığrryam köylülere dair 
Millî Savumoma Bakamımdan sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhom'mı, 
İzmir'e bağlı (Seferihisar - Doğambey lkarajyolu-

I nun no zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — tizımıir [Milletvekilli Talât Orhom'um, 
İzmir süt fabrikasımıa ıdıair Tıarıım, Bakamımdan 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzımir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e (bağlı Bergama, - Kımık ilçelerimden ge-

j çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara. 
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dair Enerji ve Tabiî 'Kaymıaklar Bakamımdan I 
sözlü »onunu, * (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhamefct&n Asu-
tay'un, 931 sayılı (Kamumun tatbikatuna dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
G-ünaydm Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, I 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş- I 
bafean ve Ticaret baklanlarımdan sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen I 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) I 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün I 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) I 

37. — Sinop Milletvekili Tevfok Fikret Övet'-
in, ıSinop ili orman ve dağ köylerinin kalkmdı- I 
nlmasma ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

'38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. T— İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, I 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) I 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfaltlanmam:nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-, 
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından eözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

ö l . — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma-



üye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'iıı, 
'sel felaketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
uar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. ^ - Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntıkaya nakline dair Orman ve İmar ve İs
kân bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakan
ından solü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü so rusu (6/65) 

62. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


