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I - GEÇEN TU 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ankara 
Fen Fakültesinde cereyan eden olaylar ve onu 
takilbeden gençlik hareketleri hakkındaki de
mecine Devlet Bakanı Refet Sezgin ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ve 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Ege üniversitesinin açacağı ikinci 
Tıp Fakültesinin yerinin Afyon Karahisar ol
ması gerektiğine dair demecine de Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz cevap verdiler. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin 
verilmesi kabul olundu. 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'a 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi, 

İmar ve iskân Bakanı Hayrettin Nakiboğ-
lu'nun, 1/190 esas numaralı kanun tasarısının 
havale edildiği kamisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi, 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, 2/254 
esas numaralı kanun teklifinin havale olun
duğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair tezkeresi ile 

Geçici Komisyon Başkanlığının, 2/139, 
2/140, 2/240, 2/287 ve 2/288 esas numaralı 
kanun tekliflerinin komisyonlarına havale edil
mesine dair tezkeresi kabul olundu. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım 
ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretici ka
zancının üreticiye bırakılması yolunda ve 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'm; son za
manlarda meydana gelen hukuk dışı davra
nışları önleme çarelerini belirtmek, millet ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak gerekli tedbir
leri tesibit etmek maksadiyle birer genel gö
rüşme açılmasına ye, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın; orman 
köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik çık
maza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkınmama sebebini tesbit etmek 

VNAK ÖZETİ 

maksadiyle bir Meclis araştırması yapılması
na, 

dair önergeleri okundu ve bu önergelerin 
gündeme alınarak sıraları geldiğinde görüşü
leceği bildirildi. 

Maraş Milletvekili Attilâ İmamoğlu ve 2 
arkadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklerin benimsendiği halkkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporunun gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi 
onaylandı ve yapılan görüşmelerden sonra 
adı geçen kanun teklifinin kanunlaştığı bildi
rildi. 

Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu 
ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına rapor
tör kadroları eklenmesine ve 3056 sayılı Dev
let Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylandı ve lt 2 ve 3 ncü mad
deleri kabul olundu. Komisyon yetkilisinin is
temesi üzerine geçici madde Komisyona geri-
verildi ve kanun teklifinin görüşülmesi gelecek 
birleşime bırakıldı. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cumhuri
yet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Beler ve Konya 
Milletvekili özer ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 gün 
ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması ve 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 ar
kadaşının. 286 sayılı Köy Kanununda değişik
lik yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesi
nin değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 
105 nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sa
yılı Belediye Kanununda değişiklik yapılma-
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sına dair Kanunun 24 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri, öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek, kabul olundu. 

23 . 3 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,15 te son 
verildi. 

Tasanlar 
•1. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hak

kında Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı (1/245) 
(Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyon
larına) 

2. — 5246 sayılı istanbul Teknik üniversi
tesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanu
na ek 6033, 7222 ve 333 sayılı Kanuna bağlı 
cetveller de değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/246) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

3. — 5584 sayılı Posta Kanununun 62 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı (1/247) (İçişleri, Adalet ve Ulaştırma ko
misyonlarına) 

4. — 1076 sayılı Yedeksübay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/248) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) 

5. — Devlet kitapları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/249) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

6. — Malsandıklarmca ödenen emekli ay
lıkları ile benzerlerinin Hazine adına T. C. 
Emekli Sandığınca ödenmesine dair kanım ta
sarısı (1/250) (Maliye ve Plân Komisyonları
na) 

7. — Millî Savunma Bakanlığı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi ile Ankara üniversitesi 
Tıp Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hak
kındaki Kanuna ek kanun tasarısı (1/251) 
(Millî Savunma, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Nurettin Ok Memduh Ekşi 
Kâtip 

Erzurum 
Naci Gacır oğla 

8. — Millî Savunma Yükümlülüğü kanunu 
tasarısı (1/252) (içişleri, Ulaştırma, Adalet, 
Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

9. — Seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkında Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/253), (içişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına) 

10. — Serbest Liman ve Bölge kanunu tasa
rısı (1/254) (içişleri, Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları
na) 

11. — Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasına 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/255) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

12. — Tıp ve yardımcı tıp mesleklerinin 
uygulanması hakkında kanun tasarısı (1/256) 
(Millî Eğitim, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

13. — 25 Haziran f958 tarih ve 7163 sayılı 
Türkiye ve, Orta - Doğu Âmme idaresi Ensti
tüsü Teşkilâtı Kanununun 15 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/257) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
14. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 80) 

15. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/186) (S. Sayısı : 82) 

II - GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KATİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle ve Ada-
na'dan başlamak üzere yoklama yapacağım. 
Hazır bulunan sayın üyelerin lütfen «bura
dayım» diye cevap vermelerini rica ederim. 

1. — Sanayi Bakam Halâhattin Kılıç'm, 
ekonomik bakımdan önemi büyük olan ve son 
(fünlerde basında yer alan demir ve pik fiyat
ları ve dağıtımı ile ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı Sayın Salâhat-
tin Kılıç, ekonomik önemi büyük olan ve son 

günlerde baısmda yer adan demir ve pik fiyatla
rı ve dağıtımı ile ilgiili olarak gündem dışı söz 
istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Sanayi Bakanı. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Özellikle son günlerde basınımızda hammad
de darlığı ve bu hammadde meyanıinda demir 
ve pik darlığı yüzünden muhtelif fabrikaların 
kapanma teMikesüyle karşı karşıya kaldığına 
dair haberler çıkmıştır. Buna ilâveten, Cumar
tesi günkü gazetelerde Millet Meclisimizin bir 
sayın üyesi tarafından Yüce Meclise verilen bir 
sözlü soru önergesi de haber mahiye tünde neş
redilmiştir. 

Bir taraftan bu hammadde darlığı, bir ta
raftan da hammadde dağıtımında usulsüzlük 
yapıldığı intibaını verecek şekilde haberler 
gayelerimizde intişar etmiştir ve hattâ birçok 
gazetelerde fiyat artmasına tekaüdüm eden 
günlerde Sayın Başbakanın Kardeşi Şevket 
Dömirel'e Karabük'ten 200 ton pik verilmek 
suretiyle menfaat sağlandığı, kilosuna 35 ku
ruş zam yapılan pikin böylece Şevket Demir-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

el'e mensub olduğu H aymak Şirketine 70 bin 
liralık bir menfalait sağladığı gibi bir konu Yüce 
Meclisle soru olarak getirilmiştir. 

Hiç şüphesiz sözlü sorunun maksadı, sözlü 
sorunun veriliş şekli ve bunun taibMke tabi tu
tulup tutulmaması, ajanslarda yayınlanıp ya
yımlanmaması sözlü soruyu veren Parlâmento 
üyesi arkadaşımızın, Parlâmento görevi, denet
leme görevine verdiği ehemmiyetle mütenasip
tir, ama, bunun bir siyasi polemik, bir siyasi 
çamur, atma vasıtası haline getirdiği gün ce-
valbını bu kürsüden almak durumundadır. 

Hiçbir şey, bu derece uydurulmuş bir ifti
rayı tahkik etmeden Meclis Başkanlığına ver
diğiniz gün gazetelere de yaymayı mazur gös
teremez, Denetleme görevi gayri ciddidir ve 
ciddiye alınmamıştır bu suretle. 

Bakınız savgili arkadaşlarım, itlhlam ettiği
niz arkadaşlar kimleridir ve hâdise ne şekilde 
cereyan etmiştir : 

Tabiî, haberin veriliş şeklini her gazete, ken
dine göre, kendi maksadına göre tanzim etmiş
tir. «Verilmiş... Verildi mi?» de demiyor, 
«Fiyat artmasına takaddüm eden günlerde ve
rilmiş ve 70 bin lira kazandırılmış...» Kim ka
zandırmış bunu? Bu fiyatın artmasına karar 
verenler: Sanayi Bakanı, Sanayi Dairesi Reisi, 
Karabük Demir Çelik Müdürü, Ereğli Demir 
Çelik Müdürü. 

Memleketi için gecesini gündüzüne katan
ları 70 bıin liranın ithamı altında bıraka-oak 
siniz ve bunun adı da siyasi görev, bunun adı 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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da Parlamento görevi olacaktır. Buna vicdanı 
olanlar razı olamazlar. (A.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bakınız mesele nedir sevgili arkadaşlarım : 
Türkiye'de pik dağıtımı Karabük Demir - Çe
liğin elindedir ve pik tüketen, , pikten boru 
yapan, her türlü malzeme yapan fabrikaların 
muayyen bir hissesi vardır. Söz konusu Hay-
mak Şirketinin yıllık kapasitesi 600 tondur ve 
1969 yılı içinde Haymak Şirketi 600 ton kapa
sitesine karşılık sadece 50 ton pik almıştır ve 
bahsedildiği şekilde de 1970 yılı içinde bir ki
lo, bir gram pik almamıştır. Hadisenin aslı 
budur. 

Haymak şirketi, bütün şirketler gibi 1969 
senesi içinde parasını yatırmış ve seçimlerden 
dört gün sonra, 16 Ekim'de sırası gelerek 50 
ton pik almıştır. Bundan sonra Haymak Şirke
ti, ne buna takaddümıeden günlerde, ne ondan 
evvel, ne ondan sonra bir gram pik almış de
ğildir. 

İkinci iddia, Devlet büyüklerine ait misafir
hanede ağırlandığı şeklindedir. 

Sevgili arkadaşlarım, Şevket Demirel 7 
Ocak 1970 tarihinde Karabük'e gelmiştir. Dev
let büyüklerine ait misafirhanede misafir 
edilmemiştir. 3 - 4 mühendis arkadaşı ile bir
likte, yüksek mühendis olan Şevket Demirel, 
Karabük'te mühendislere ait lokalde mühen
dislerden birisinin parasını ödediği 131,60 ku
ruşluk ücret karşılığında 4 ilâ 5 mektep arka
daşı ile yemek yemişlerdir ve ondan sonra da 
çekip gitmiştir. Hâdise bundan ibarettir. 

Şimdi bu ne oluyor beyefendiler? Gazete
lerde sözlü Boru, neşrediyor ajanslar ve 70 
bin lira «Fiyatın artırılmasına takaddümeden 
günlerde gel al, çünkü yarın 35 kuruş artırıra-
cak, sen 70 lira kazan» şeklinde bir iftira, bir 
çamur atma şekline geliyor mesele. Bunun da 
parlâmento görevi ile kabili telif tarafı yoktur. 

Mesele bu noktaya gelmişken, Yüce Mec
lisin bütün üyelerini şahit gösteriyorum, mu
halefet partisine ve iktidar partisine men-
subolan arkadaşlarım demir tevziinde, benden 
bir kilo demirin bir saat evvel alınmasına dair 
imtiyazlı bir müsaade alamamışlardır ve bun
dan sonra da alamıyacaklardır. Bunu bu de
rece ciddî, herkese karşı eşit bir nizam içeri
sinde yürüttük ve bundan sonra da yürütece
ğiz. 

Bakınız, pik demirin fiyat artışı da nasıl 
olmuştur : Buradan Sanayi Bakanlığı Müs
teşarı ve Sanayi Dairesi Reisi ile bir gün, ak
şam üzeri, Meclisten çıkıp saat 5,45 te Kara
bük'e gittik. Karabük'te Karabük Fabrikası 
Umum Müdürü ve Ereğli Demir - Çelik Fab
rikası Umum Müdürü ile gecenin 11,30 unda 
oturduk ve dışardaki pik fiyat pahalı, artık bu 
müesseseler eskisi gibi 101 kuruştan pik sat
maya tahammül edemedikleri için, dışardan 
ithal ettiğimiz pikin maliyetine bu piklerin 
fiyatını yükseltmek üzere karar verdik. Mü
teakip günün sabahı da piki 135 kuruştan sat
maya başladık. Bu tarih, 1 Mart 1970 tir. Hay
mak Şirketinin aldığı 50 ton pik ise 16 Ekim 
1969 tarihinde alınmıştır. Aradan 135 gün geç
miş, başka hükümetler gelmiş, başka insanlar 
gelmiş ve siz bu 70 bin lirayı, Başbakanın ya
kınıdır diye, başka hiçbir sebep olmaksızın bir 
siyasi istismar konusu yapıp sözlü soru halin
de Meclise getireceksiniz.. 

Getirebilirsiniz, bunda hiçbir mâni yok, ama 
ciddiyetle Meclise verirsiniz, cevabını da alır
sınız. Tahkik edip etmemek te yine sizin vazi
fe telâkkinizin icabıdır. Siyasi tecrübenizi ve 
mevcut zekânızı böylece gayet kolay bulaş
tırılmaya, başkalarına iftira edilmeye müsait 
bir haberin pazarlamasında kullanmak bu mil
lete hizmet etmek değildir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Her zaman hizmet edersiniz siz. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Zannediyorum söylediklerim 
sizi sıktı. Çünkü, gerçeğin ta kendisini ifade 
ediyorum, tahammül edemiyorsunuz. (A.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu bir iftiradır, Meclis kürsüsünden söy
lüyorum, bu bir iftiradır ve asgari vicdanları 
olanları dahi titretecek bir iftiradır. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sen savunmaya mecbursun çünkü. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Beyefendiler, «Bir memlekette 
faziletin ayakta kalması için eğriler kadar 
doğru olmak kâfi değil, cesur ve namuslu ola
cak» dersiniz. İşte biz hem namusluyuz hem de 
cesuruz. Namuslu ve cesur insanlara yardım 
etmek, namuslu ve cesur insanları teşvik et-
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mek, memlekette faziletin ayakta kalması için 
hepimizin boynunun borcudur. 

Değer hükmünüz nedir, bir siyasi yarar mı 
bekliyorsunuz? iftira çamurunu imal etmek, 
iftira çamuruna malzeme hazırlamak, ona ya
taklık etmek ve iftira çamurunu pazarlamak 
hiç kimseye siyasi yarar sağlamıyacaktır. 

Başka değer hükümleriniz mi var, insaf de
ğer hükümleriniz mi var? Bu iftira insaf değer 
hükmüne de sığmaz. 

Günaha mı inanıyorsunuz? Bu iftira gü
nah inancına da sığmaz. 

Hulâsa, baştan aşağı tahripkâr, namuslu in
sanları tahripkâr, ciddî insanları tahripkâr ve 
bu memlekete hizmet etmek yolunda gecesini 
gündüzüne katıp çalışan Sanayi Bakanlığı 
mensuplarına, Karabük Demir - Çelik Fabri
kası mensuplarına iftiradır. 

Bu vesile ile hepinizi saygılarımla selâmlı
yorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın 
Göğüs? (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurunuz, arkadaşı
mız kendi fikirlerini izah kudretine sahiptir, 
sizlerin müdahalenize lüzum yok. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, ben bir sözlü soru önergesi verdim. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi sırasında 
Sayın Bakan konuşur, sözlü soruyu soran da 
ona cevap verir. Halbuki, burada gündem dışı 
konuşarak bana konuşma imkânını tanımamış
tır. Binaenaleyh, bana konuşma imkânı veril
diği zaman bu transfer kıymetin içyüzünü 
açıklama imkânını buluruz. Kimin iftira edip et
mediğini de açıklama imkânını bulurduk. 

(C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Göğüs, Baka
nın bu gündem dışı konuşması sizin sözlü soru 
önergenizin görüşülmesine mâni değildir. O, sı
rası geldiği zaman görüşülecektir. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler...) 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Efen
dim, ayrıca en ağır şekilde ithamlara mâruz 
kaldık. Parlömanter olarak, şahıs olarak, müf
teri, pazarlamaya iştirak, çamur atmak... Bü
tün bunlara cevap vermek istiyorum. 

23 . 3 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, o zaman işin şekli 
değişir. ıSiz, «Benim sözlü soru önergem var, 
bu görüşülseydi bana da söz sırası gelirdi, bun
dan mahrum edildim» dediniz. Ben de ona ce
vaben, sözlü sorunun görüşülmesine engel bir 
hal yoktur, o raddeye gelecek, dedim. 

ıSayın Paksüt, sizin talebiniz nedir efendim? 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş

kan, müzakere içtüzüğe aykırı cereyan etmek
tedir. Müsaade ederseniz İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre müzakerenin ne yolda cereyan 
etmesi lâzımgeldiği hakkında kürsüden maruzat
ta bulunacağım. 

BAŞKAN — Yani, usul dışı bir hareket gö
rüyorsunuz öyle mi?.. Buyurun izah ediniz efen
dim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, biraz evvel Başkanlık Divanının 
müsaadesiyle bir sayın bakan gündem dışı bir 
konuşma yapmak arzusunu izhar ederek kür
süye geldi. Bir bakanın bir memleket meselesi 
hakkında Yüce Meclise, büyük millete kürsü
den gündem dışı konuşma hakkı münakaşa edile
mez. Ancak, Sayın Bakan kürsüye çıktıktan 
sonra, gündem dışı dediği meselenin, bu Par
lâmentonun bir üyesi tarafından verilmiş olan 
bir soruya cevap mahiyetinde olduğunu açıkça 
belirtti. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Basında çı
kan yazıya... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Basında çı
kan yazıları mevzuubahis etti, «Bir sayın mil
letvekilinin sözlü sorusu» diye tasrih etti. O 
sözlü sorunun mahiyetini tavsif etti ve ona ce
vap verdi. 

Ben bir milletvekili olarak bütün milletin 
fertleri ile birlikte bu kürsüden gerçeklerin 
ortaya çıkmasını istiyenlerdenim. Böyle bir 
şeyin ortaya çıkması ise tek taraflı beyanlar
la olmaz. Soru, Anayasanın 88 nci maddesin
de açıkça gösterildiği üzere, bir denetleme 
müessesesidir. Soru, tesadüfe bırakılarak mü
zakere edilmez, içtüzükte sorunun nasıl müza
kere edileceği, nasıl verileceği yazılı. Milletve
kili arkadaşım sorusunu yazı ile cevap isteme 
tarzında yapabilirdi, kürsüden şifahen cevap 
verilmesini istiyebilirdi. Sayın Vekil, soruyu 
âmme menfaati mülâhaza ettiği zaman vaktin
den önce cevaplandıracağını tasrih ederek kür
süye gelebilirdi. 
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Açıkça görünüyor iki arkadaşlar, Sayın Ba
kan bir soruya cevap veriyor. Madem ki ce
vap veriyor, 'bu hak elinden alınamaz, ama lüt
fen Başkanlık Divanı, içtüzüğün sarih hü
kümleri ve Anayasanın 88 nci maddesinde dü
zenlenmiş bir müessese olması itibariyle bunu 
esasına irca etsinler. Yani nasıl olacaktır? 

Kürsüden soru okunacaktır. Sayın Bakan 
konu hakkında dilediği ölçüde maruzatta bu
lunacaktır. Soru sahibi kürsüye gelerek tat
min edildiğini veya edilmediğini veya nede
nini belli bir süre içerisinde - İçtüzükte gös
terilmiştir - ifade edecektir. Bu yapılmaz ise, 
tek taraflı olarak, bir müessesenin işletilme
mesi neticesi doğar. Bugün Hükümetin hüs
nü istimal ettiği bir konu gibi gelir ama, yarın 
bir başka meselede Hükümeti müşkül duruma 
düşürecek şekilde bir başka beyana yol açar. 
O halde, madem ki Başkanlık, vaktinden önce 
soruya cevap verme müessesesinden faydalana
rak açıkça bu soruya cevap vermek imkânını 
Sayın Bakana vermiştir, soru sahibine de şim
di, İçtüzük hükümlerine göre kürsüde müta
lâasını bildirmek müsaadesini vermek duru
mundadır. Aksi hal, İçtüzüğün 89 ncu mad
desine, Anayasanın 88 nci maddesine açıkça 
aykırı düşer. 

Arz ederim. (G.P. ve C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Paksüt'ün 
beyanında değindiği bir husus doğrudur. Yani, 
bir bakan kendisine tevcih edilmiş soruya onun 
gününü, saatini beklemeden öncelikle cevap 
verebilir. Bu müessese gene işliyebilir, ama, bu
gün Bakanın bize not ettirdiği söz talebi, sadece 
bir gündem dışı söz talebi idi ve aynen şöyle not 
ettirilmiştir. «Ekonomik önemi büyük olan ve 
son günlerde basınımızda yer alan demir ve 
pik fiyatları ve dağıtımı hakkında gündem dı
şı söz istiyorum» Binaenaleyh, Başkanlık, bu 
gündem dışı söz talebinin Sayın Ali İhsan Gö
ğüs tarafından verilmiş olan bir sözlü soruya 
cevap mahiyetinde olduğunu dahi, sizinle bir
likte burada öğrenmiştir. Şimdi biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Sayın Ali İhsan Göğüs'ün söz
lü sorusunun görüşülmesi gene İçtüzük gere
ğince ve gündem dairesinde yapılacaktır, sı
rası geldiği zaman. Ancak, Sayın Ali İhsan Gö
ğüs'ün talebi ile ileri sürdüğü husus ta varittir. 
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Yani, Sayın Bakan bu konuşmasında ıSayın 
Ali İhsan Göğüs'e çeşitli yönlerden sataşmada 
bulunmuştur. Bu itibarla kendisine İçtüzüğün 
95 nci maddesine göre söz veriyorum. Buyurun 
Sayın Ali İhsan Göğüs. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Bir sözlü soru münasebetiyle, usulüne uy
gun olarak burada pik demirinin bir kişiye ne 
miktarda ve ne zaman verildiği ilgili tarafın
dan açıklanır. Ben bundan ya tatmin olurum 
veya olmam, görüşlerimi belirtirim. Bu haber 
basında üç gün evvel çıkmıştır. Sayın Bakan, 
bu hassasiyetini basında haberleri tekzip et
mek suretiyle gösterebilirdi. Burada bir mües
seseyi zedeliyerek ve isbatı mümkün olmadan 
birtakım sataşmalarda bulunmıyabilirdi. Ben 
iddia ediyorum ki, bu demir verilmiştir. Ne 
ile kim isbat edecek evet, Şevket Demirel 
200 ton demiri Haymak Şirketi adına almış
tır. Soruşturma açılmasını talebederim. (A.P. 
sıralarından «Allah, Allah?...» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müda
hale etmiyelim. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Sayın 
Salâhattin Kılıç, burada şahıslara iftiralarda 
bulunulduğunu, tecrübeli politikacıların bun
lara tevessül etmemesi lâzımgeldiğini, dışar-
da pazarlanan birtakım iftiralara milletvekili 
olarak alet olmamak lâzımgeldiğini ileri sür
düler. Bunu ısöyliyen evvelâ, kendisi iftiralara 
ve pazarlamalara alet olmamalıdır. (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Salâhattin Kılıç'ı politika hayatına 
elinden tutarak sokmuşumdur. (C.H.P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Sayın Salâhattin Kı
lıç'n Gaziantep'ten kontenjan adayı olarak 
göstermişizdir, 1965 seçiminde. (A.P. sırala
rından gürültüler). Sayın Salâhattin Kılıç, bu
gün hararetle müdafaasını yaptığı Sayın De-
mirel'in köy köy dolaşarak Mason olduğunu 
söylemiştir. (C.H.P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
alâkası olmıyan mevzulara temas ediyor. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Sataşmanın 
bununla ne alâkası var? 
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BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğüs, müsaa
de buyurun efendim. 

Müsaade buyurun, Sayın Yaşar Bir... 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Ve bu

gün Demirdin müdafaasını yapıyorsunuz. (A.P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN -— Sayın Ali ihsan Göğüs, lütfen, 
sataşmaya cevap verin. 

Sayın Göğüs, «sataşma» diye size söz veril
miştir. Sataşmayı cevaplandırın ve yeni sa
taşmalara mahal bırakacak beyanlarda bulun
mayın efendim, istirham ediyorum. Sayın Gö
ğüs, bu çerçeve içinde görüşün efendim, lüt
fen. 

Sizler de lütfen, hatibe müdahale etmeyin. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — E, sataş

ma yapıldığı zaman, sataşana da sataşılır... 
BAŞKAN — Efendim, o zaman müzakere

ler çıkmaza girer, Sayın Ali ihsan Göğüs, is
tirham ediyorum. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Binaen
aleyh, eğer bir iftira varsa, iftiraların mucidi 
kendisidir. Pazarlamalara iştirak fiili varsa, 
o pazarlıkları en iyi yapan kendisidir. Bu Mec
liste, pazarlık konusunda, Sayın Salâhattin 
Kılıçla yarışacak başka arkadaş yoktur, ar
kadaşlar. 

Saygılarımla. (O.H.P. sıralarından alkışlar) 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Adana) — Sataşma dolayısiyle söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, nedir söz talebiniz? 

Siz, gündem dışı söz talebettiniz, verdim, Sa
yın Bakan. (A.P. sıralarından «Sataşma var» 
sesleri) 

Müsaade buyurun, kendisi söylesin efen
dim. 

Sayın Bakan, talebiniz nedir? 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Adana) — Sataşma dolayısiyle söz istiyorum 
ve ayrıca bana aidolmıyan bâzı hususlar bana 
isnadedilmiştir, sataşma yapılmıştır... 

BAŞKAN — Anlıyorum, içtüzüğün 95 nci 
maddesine göre söz istiyorsunuz. Yalnız bun
ları tavzih etmek üzere, buyurun efendim. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Allah, kazara 
onları bastırdığı yere kimseyi bastırmasın... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo
rum efendim. (C.H.P. ile A.P. sıraları arasın
da gürültüler) 
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Efendim, istirham ediyorum karşılıklı gö-
rüşmiyelim, oturduğunuz yerden. (Sayın Ataöv, 
Sayın Bayramoğlu, istirham ediyorum. 

Sayın Bakan, buyurun. 
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 

(Adana) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım ; 

Bendeniz, Türk basınında intişar eden, bir 
sözlü soruyu da içine alan bir haber dolayısiy
le, ağırlık merkezini bu sözlü sorudaki habere 
hasrederek gündem dışı bir konuşma yaptım. 

Sayın Ali ihsan Göğüs, kendisine sataşıldığı 
mucip sebebiyle kürsüye geldi ve beni elimden 
tutarak Cumhuriyet Halk Partisi saflarına al
dığını ve mebus yaptığını söyledi. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Yalan 
mı? (C.H.P. şıralarından «yalan mı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da 
bunu hatip cevaplandırsın. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Doğru, benim Cumhuriyet Halk 
Partisinden Genel Merkez Kontenjanından Mllet 
Meclisine girdiğim doğrudur. 

Bunun yanında başka doğrular da var. 
Sayın Ali ihsan Göğüs, Ulus Gazetesinde, 

65 kampanyasında uydurma bir adresle Sayın 
Süleyman Demirel'in ve Sayın Mehmet Tur
gut'un, Antep'te gazeteyi ele aldığımız zaman, 
mason olduğunu iddia eder. Size gelerek, «Bu, 
son derece yalan bir iftiradır, adres bile yan
lıştır» demedim mi? Allah'la ikimiz varız... 
(A.P. sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evet, o sabahki Ulus Gazetesini bulurum, 
«Ev adresi dahi yanlıştır, bu çok çirkin, bu 
açık bir kâğıdın doldurulmasından ibarettir» 
diye, bizzat ben size dedim. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Hayır, 
Mehmet Turgut hakkında... 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Evet, beyefendi... 

Sayın Süleyman Demire! hakkında bu iddia
ları çok öne sürenler oldu ve cevaplarını al
dılar. 

Şimdi, gelelim Halk Partisinden mebus ol
duğuma. 

Ben politikada olan bir arkadaşınız değil
dim. Bir gün Halk Partisiyle hesaplaşmak mu-
kaddermiş. Aslında Halk Partisiyle değil de 
- samimi söylüyorum - Halk Partisinin bir ka-
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nadı ile hesaplaşmak mukadderoniş ve o gün bu 
ana rasladım. 

Şimdi, ben de içinizde bulundum. 65 seçim
lerinden 3 gün sonra Sayın Turhan Feyzioğlu, 
çıkıp kürsüye «ortanın solu» nu reddetmedi mi? 
Samimi olarak ortanın solunu reddedenlere, sizin 
gayretinize Muammer Erten beyi şahit gös
teriyorum. Hüdai Oral Beyi şahit gösteriyorum. 
(O.H.P. sıralarından gürültüler) 

Bir dakika, bir dakika başka gerçekler var. 
Ben, bu ideolojiyi kabul etmiyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
İdealin yok ki, ideolojin olsun. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Siz, evet, sizler Halk Partisinde 
benim en yakın arkadaşımdmız, ama siyasi fi
kir ayrılığı sebebiyle sizlerin karşınıza geçtim, 
Halk Partisi içerisinde mücadelemi verdim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
iyi ki ayrılmışsın, kurtulduk. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, istirham edi
yorum efendim. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — inşallah, siz de hadiseleri yaşar, 
öğrenecek kadar idrak ve mesuliyetleri hisse
der, bir gün," benim niçin ayrıldığım hususun
daki durumu siz de öğrenir, siz de ayrılmak 
durumunda kalırsınız. 

Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldım. 
Ortanın solunun karşısındayım. Bugün Adalet 
Partisi içinde yerimi buldum. Fikirlerini savu
nan, candan inandığım fikirlerini savunan ar
kadaşlarımla beraberim. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler) Ocak başı... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Zapta geçiyor, söyledikleriniz zapta geçiyor.. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, istirham edi
yorum, müdahale etmeyin efendim, «zapta ge
çiyor» diyorsunuz, siz söylemeseniz de geçiyor. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Kendilerine samimiyetle inan
dığım Adalet Partililer, mucip sebebiyle beni 
bağırlarına basmışlardır. Bana, hayalimden da
hi geçmiyen Türkiye Cumhuriyetinin Sanayi 
Bakanlığı gibi, gece gündüz. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Demek 
ki, lâyık değilsin. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Ona millet karar verir. Kimin lâ
yık olmadığına millet karar verir. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, hatibe 
müdahale etmeyin efenidm. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ 
(Devamla) — Gece gündüz çalışarak millete 
hizmet etmek imkânını sağladım. Bu benim için 
son derece büyük şereftir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A.P. sıraların
dan alkışlar) 

2. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in be
lediye sınırları dışındaki karayolları boyunca açı
lacak akaryakıt tesisleri hakkındaki Yönetmeliğin 
uygulanmasından Petrdl Ofisinin zarar gördüğü
ne dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, İçel milletvekili Sa
yın Turhan Özgüner arkadaşımız, Bayındırlık 
Bakanlığının belediye sınırları dışındaki kara
yolları boyunca yapılacak ve açılacak akarya-
kıt tesisleri hakkındaki Yönetmeliğin tatbika
tında, yahanc?. şirketlere nazaran, Petrol Ofis 
gibi bir millî kuruluşun büyük zarar gördüğünü 
belirtmek ve Bayındırlık Bakanının dikkatini 
çekmek üzere gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurur, Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş-

kan, sayın milletvekilleri, 
6 Ağustos 1966 tarihli Resmî Gazetede ya

yınlanan Bayındırlık Bakanlığının bir yönet
meliği üzerinde konuşmak için söz almış bulu
nuyorum. 

Bu yönetmelik, «Belediye sınırları dışında
ki karayolları boyunca yapılacak ve açılacak 
tesisler hakkında Yönetmelik» adını taşır. 

Bu yönetmeliğin kapsamı, bilhassa 1 nci mad
desinde, belediye sınırları dışında karayolları. 
kenarlarında kurulacak olan benzin istasyonla
rı, akaryakıt depoları, umumi garaj, taşıt 
parkı, servis İstasyonu vesaire gibi tesislerin 
bu yönetmelik hükümleri dâhilinde bulunduğu 
şekilde belirtilir. 

Arkadaşlarım, mühim olan yönetmeliğin 6 
ncı maddesinin 1 nci bendidir. Huzurunuzda 
bu maddeyi okuduktan sonra görüşlerimi akar 
yakıt satış istasyonu ve tek millî kuruluşumuz 
Petrol Ofise rağmen, bu yönetmeliğin nasıl, 
ters işlediğini ve değiştirilmesi ve gözden geçi
rilmesi gerektiğini beraberce münakaşa ede
lim. 

6 ncı maddesinin 1 nci bendi şöyledir: «Her 
türlü giriş ve çıkış yolları, trafiğin emniyetini 
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azalttığından bütün hizmet dallarını havi mev
cut akaryakıt istasyonları esas alınarak, ay
nı transit trafik doğrultusunda 5 kilometreden 
daha yakın bir mesafe içinde son ruhsatlı ya
pımın işletme ruhsatı tarihinden itibaren 5 yıl 
zarfında ikinci bir akaryakıt istasyonu açı
lamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, madde açık. Tür
kiye'de, karayolları dâhilinde, belediye sınır
ları dışında bir akaryakıt istasyonu açılmış 
ise, işletmeye açıldığı tarihten itibaren 5 yal 
içerisinde onun yakınında, 5 kilometre dâhilin
de her hangi bir akaryakıt istasyonu açıla
maz. 

Ne bakımdan? Emniyet mülâhazası bakımın
dan. Arkadaşlarım, görülüyor ki, ilk bakışta 
trafik emniyeti mülâhazasiyle madde kaleme 
alınmış gibi görünmektedir. Oysaki madde dik 
katle tetkik edildiğinde, trafik emniyetinden 
ziyade, bir evvel inşaatı ikmal edilip de işlet
meye açılmış olan müessesenin menfaati gö
zetilmektedir, istenmiyerek, onun üzerinde du
racağım. Bii', «atlama» tâbir edelim, bir atla
ma var. 

Diğer değişle, trafik emniyeti değil de, da
ha evvel işletmeye açılmış, bir akaryakıt şir
ketinin menfaat emniyeti âdeta sağlanmıştır. 

Bu yönetmelik 1966 tarihinde neşredilmiştir. 
Şüphesiz, iyi niyetle hazırlanmış ve iyi niyetle 
tanzim edilmiş olabilir. Ancak gözden kaçan 
çok önemli bir hu^us vardır. Bu yönetmeliğin 
neşrine kadar Türkiye sınırlan dâhilinde ka
rayolları güzergâhında mühim noktalar Mobil, 
Shell ve BP gibi yabancı şirketler tarafından 
âdeta parsellenmiştir. 

Adının başında «Türk» olmasına rağmen, 
yabancı menşeli olan Türk Petrol da bunlar ara
sındadır. Bunların karsısında bir tek millî ku
ruluşumuz olan Petrol Ofis ise, bu yönetmelik 
karşısında kendi özvatanmda himayesiz kal
makta ve bir ölçüde üvey evlât muamelesi 
görmektedir. 

Sebep... Çünkü karayollarında, en önemli 
hatlar üzerinde Petrol Ofisin 5 kilometrelik 
tahdit dışında çok defa bir karış yer bulabilme
si mümkün değildir. En mühim mevkiler ya
bancı şirketler tarafından işgal edilmiş bulun
maktadır. İskenderun'dan Antalya'ya kadar, 
Güney sahil şeridi tamamen böyledir. Toroslar 
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böyledir. Bilhassa, İzmir karayolları güzergâ
hı. tamamen yabancı şirketlerin inhisarına geç-
miştii'. 

Yönetmelik, trafik emniyeti bakımından ha
zırlanmış ve öyle görünmektedir, ama aynı 
maddede şöyle bir ibare mevcut, deminki oku
duğum 6 ncı madde trafik emniyeti mülâhaza
siyle kaleme alınmış olmasına rağmen,, şöyle 
devam ediyor: 

«5 kilometreden daha yakın bir mesafe içe
risinde son ruhsatlı yapmın işletme ruhsatı ta
rihinden itibaren 5 yıl zarfında ikinci bir akar 
yakıt istasyonu açılamaz.» 

Arkadaşlarım, yönetmelik; trafik emniyeti 
bakımından hazırlanmış görülüyor. Ancak, «Son 
ruhsatlı işletme ruhsatı tarihinden itibaren ve 
beş yıl geçmedikçe beş kilometreden daha ya
kın bir mesafede ikinci bir akaryakıt istas
yonu açılamaz» denildiğine göre trafik emniye
tinden ziyade, daha evvel açılmış olan işletme
nin 5 senelik menfaati ağırlık taşımaktadır. 
Daha evvel işletmeye açılmış bir akaryakıt 
istasyonu, demin de söylediğim gibi çok defa, 
çok yerde, umumiyetle Şhell, BP, Mobil ve Türk 
Petrol gibi. yabancı menşeli müesseselerdir. 

Arkadaşlarım, bu sebeple Tüm vatan sathın
da yegâne millî akaryakıt istasyonu olan Pet
rol Ofis, demin işaret ettiğim gibi bu yönet
melik karşısında himayesiz ve âdeta eli kolu 
bağlı bulunmaktadır. 

işin ilgi çekici bir tarafı daha mevcuttur. 
Yönetmelik, trafik emniyeti bakımından 5 ki
lometreden daha kısa mesafelerde istasyon 
açılmasını menetmiştir. Bu, belediye hudutları 
dışında. Ancak, trafik emniyetinden ziyade bi
raz da millî emniyeti gözetmek gerekir. Oysa 
ki, bu da gözden kaçmıştır. 

Şöyle ki, arkadaşlarım, halen Türkiye Ka
rayolları güzerhâgmda Millî Savunma tesisle
rinin hemen yanı başında veya karşısında âde
ta nizamiye nöbeti tutarcasına yabancı akar 
yakıt istasyonları Türkiye Karayolları üze
rinde mevcuttur. 

Bunlar, sıra sıra dizilmiştir, âdeta. Hattâ, 
Esenboğa Havaalanının girişinde, methalinde 
yabancı akaryakıt istasyonları boy göstermekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bu yönetmelik şüphe
siz, benim de arz ettiğim iyi niyetlerle hazır-
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lanmış ama, gözden çok mühim hususlar kaç
mış ve yegâne millî akaryakıt satış istasyonu 
Petrol Ofis âdeta mağdur edilmiştir. Bugün, 
Türkiye Karayolları güzergâhı üzerinde ni
rengi noktaları diyebileceğimiz en mühim nok
talar bu yönetmeliğin çıkmasından evvel parsel
lenmiş. Şimdi bu yönetmelik gereğince Petrol 
Ofise, âdeta, «bulabilirsen bul?» «Nerede?» 
«Ücra bir yerde, beş kilometrenin dışında çok 
yer var» deniliyor. Arkadaşlar bu böyledir ama, 
ben diyorum ki; bu 6 ncı madde, eğer trafik 
emniyeti bakımından isdar edilmiş ise o halde, 
bu trafik emniyeti bakımından daha evvel 
5 kilometreden çok sıkı mesafelerde; karşılıklı, 
yan yana kurulmuş, BP, Shell, Mobil, Türk Pet
rol gibi yabancı menşeli müesseselerin, yine tra
fik emniyeti mülâhazası ile kapatılması gerekir
di, eğer trafik emniyeti bahis mevzuu ise. Tra
fik emniyeti bahis mevzuu ise,tabiî kapatılması 
lâzımdır. E! Vaktiyle yapılmıştır, müktesep 
hak.. Olur mu? Trafik emniyeti bakımından, 
müktesep hakka rağmen, tazminat gerekiyorsa 
verilir, ama aynı maddede, «5 sene zarfında, 
bu 5 kilometre dâhilinde açılmış bir akaryakıt 
istasyonunun yakınında açılamaz» denilmek su
retiyle; BP, Shell, Mobil, Türk Petrol gibi ya
bancı müesseselerin, 5 sene zarfında âdeta 
amorti edilmesi, bilerek, bilmiyerek, şüphesiz 
kelimeyi hassaten kullanıyorum, bilmiyerek, da
ha doğrusu atlanarak bu maddeye konmuş ve 
böylece Petrol Ofis gibi tek millî müessese mağ
dur edilmşitir. 

Arkadaşlarım, yine şunun üzerinde durmak 
lâzım: Bilhassa bu yabancı satış istasyonlarının 
millî savunma tesisleri askerî ve sivil hava mey
danları yakınında,, «Demoklesin kılıcı» gibi di
kili durmasına artık bir son vermek lâzımdır. 
Bakınız, bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde, şüp
hesiz çok iç açıcı havadis: «Nihayet hata anla
şıldı, yabancılara verilen 6 boraks işletmesin
den 5 i iptal edildi.» 

Arkadaşlarım, bu iç açıcı haberlerin çoğal
masını hakikaten canû gönülden isteriz ve il
gilileri tebrik ederiz. Ancak, aynı millî hassa
siyetin akaryakıt istasyonları mevzuunda da 
gösterilmesini bilhassa beklemekteyiz. 

Trafik emniyetine dayalı olan yönetmeliğin 
6 ncı maddesine, şüphesiz iyi niyetlerle olduğu 
için katılıyor ve diyoruz ki, trafik emniyetine 

ı «evet» fakat böyle bir sloganın arkasında, bu 
yabancı şirketlerin âdeta menfaat emniyeti ve 
tek millî kuruluş olan Petrol Ofisin üvey ev
lât muamelesi görmesine artık «hayır» deme
liyiz. 

Arkadaşlarım, bu maruzatımı, şüphesiz, Pet
rol Ofis eski Genel Müdürü ve şimdi aramız
da bulunan A. P. Sayın Milletvekili Mehmet Ali 
Oksal, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı es
ki Genel Müdürü ve şimdiki Bayındırlık Ba
kanı Sayın Turgut Gülez ve eski ve yeni Sayın 
Enerji Bakanları ve eski ve yeni Bayındırlık 
Bakanları ve keza bu konu ile uzaktan yakın
dan ilgilenen sayın üyelerin şüphesiz haklı kar-
şıkyacaklarını ümidetmekteyim. 

Arkadaşlarım, yönetmeliğin millî menfaat
lerimiz açısından bir kere daha gözden geçiril
mesini candan diler, hepinize saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Kurulmasına karar verilen ve üç defa 
yazılı tebligata rağmen Başkan, Sözcü ve Kâtibi
ni seçip görevine başlıyamamış olan bir Karma 
Komisyonun durumu hakkında Genel Kurulca 
karar ittihazı. 

BAŞKAN — «Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları: Kurulmasına karar verilen ve 
üç defa yazılı tebligata rağmen Başkan, Sözcü 
ve Kâtibini seçip görevine başlıyamamış olan 
bir Karma Komisyonun durumu hakkında Ge
nel Kurulca karar ittihazı.» 

Muhterem arkadaşlar, bu Başkanlık sunuşu
nun bugünkü gündemin başında yer almasının 
gerekçesi ve nedenleri şudur: 

Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, Millet Mec
lisince kabul edilen metni üzerinde Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklik Millet Mec
lisi Genel Kurulunca benimsenmemiş olduğun
dan, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 
dörder üye alınmak suretiyle kurulacak bir 
Karma Komisyonda görüşülmesi, Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 24 . 11 . 1969 tarihli 9 ncu 
Birleşiminde kabul edilmiş idi. 

Başkanlığımız bu Karma Komisyona tes-
I bit edilen oranlar dâhilinde dörder üyenin se-
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çilerek adlarının bildirilmesini 27 . 11 . İÖÖO 
gün ve 4903 sayılı yazı ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığından ve Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu Başkanlığından rica etmiş idi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 24.12.1969 
gün ve 5851 sayılı yazısı ile Karma Komisyon 
için istenen 4 Cumhuriyet Senatosu üyesinin 
isimlerini bildirmiştir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan
lığına yazdığımız yazı 5 . 1 . 1970 gün 758 sa
yı, 12 . 1 . 1970 gün 4903 sayı ve 26 . 1 . 1970 
gün 758 sayılı yazılarla tekit edilmiş olup,, mez
kûr Komisyon Başkanlığı 29 . 1 . 1970 gün ve 4 
sayılı cevabi yazısı ile istenen 4 üyenin isimle
rini bildirmiştir. 

Karma Komisyon teşkil edecek 8 üyenin 
isimleri tesbit edildikten sonra Başkanlığımız, 
seçilen sayın üyelere Başkan, Sözcü ve Kâtip 
seçmek üzere 29 . 1 . 1970 gün, 4 . 2 . 1970 gün 
ve 11 . 2 . 1970 gün ve 4903 sayılı yazılarla top
lanmalarını rica ettiği halde, bu sayın üyeler 
bugüne kadar kendi aralarında toplanıp Baş
kan, Sözcü ve Kâtibini seçemedikleri için Kar
ma Komisyon çalışmaya başlıyamamış bulun
maktadır. 

Başkanlığın 29 . 1 . 1970 tarihinde yaptığı 
tebligat üzerine 2 . 2 . 1970 tarihinde yapılması 
istenen toplantıya sadece üyelerden Ankara 
Milletvekili Cengizhan Yorulmaz gelmiştir. 

Başkanlığın 4 . 2 . 1970 tarihinde yaptığı 
tebligat üzerine, 6 . 2 . 1970 tarihinde yapılması 
istenen toplantıya hiçbir üye katılmamıştır. 

Başkanlığın 11 . 2 . 1970 tarihinde yaptığı 
tebligat üzerine, 13 . 2 . 1970 tarihinde yapıl
ması istenen toplantıya sadece Balıkesir Cum
huriyet Senatosu Üyesi Nuri Demirel katılmış
tır. 

Komisyona seçilen Konya Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Sedat Çumralı ise 5 . 1 . 1970 ta
rihinden itibaren 3 ay izinli bulunduğundan, 
toplantılara katılmak imkânını bulamamıştır. 

İşin önemi ve uygulamada mâruz kalınan 
güçlükler sebebiyle konu hakkında Başkanlık
ça başka bir işlem yapılması da düşünülemedi-
ğinden, olayı Genel Kurulun ıttılaına arz ediyo
ruz. 

Yüksek Heyetinizin, bu konuda bir işlem 
yapılacağı hususunda, konuya ışık tutucu mü
talâalarına intizar etmekteyiz. 

Sayın Kodamanoğlu, buyurun, bu konu üze
rinde söz istemiştiniz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin 
vazifesini engelliyen bir rahatsızlığa ilişkin ol
duğu için Başkanlık Divanının bu maruzatı üze
rinde, sizi bir parça meşgul etmek pahasına da 
olsa, durmak istiyorum. 

izin verirseniz meselenin mahiyet ve seyri
ni, dosyasında yaptığım incelemeye dayanarak 
kısaca arz etmek isterim. 

Bilindiği gibi, parlâmentomuzun dış ilişkile
rini, Meclisin salâhiyet ve iktidarına yakışır bir 
tarzda düzenlemek ve işletebilmek için 378 sa
yılı Kanun çıkarılmıştı. Bu kanunun 1 nci mad
desi, her iki Yasama Meclisinden üyelerin mut
laka temsil edilmelerini sağlıyacak tarzda ted
vin edilmediği için, Anayasa Mahkemesi tara
fından, 40 senatörümüzün açtığı dâva üzerine, 
iptal edildi. Gerçekten yerinde bir iptal idi ve 
dış temaslarda iki Meclisin birden, hakkaniyet 
ölçüleri içerisinde temsil edilmesinin zarureti 
aşikârdı. Bu fırsattan istifade ederek, Anaya
sa Mahkemesinin karan ile meydana gelen 
bir boşluğu doldurmak ve o zamana kadar dış 
ilişkilerimizin işleyişindeki tecrübelerden isti
fade ederek;, diğer bâzı kusurları da giderebil
mek için, bâzı milletvekili arkadaşlarımız, Sa

yın ismail Arar da dâhil olmak üzere birtakım 
kanun teklifleri verdiler. 

Bu teklifler Meclise 25 Temmuz 1967 de ve
rildi. Yüce Mecliste kabul edilişi 28 Mart 1968 
dir. Hemen Cumhuriyet Senatosuna gönderildi, 
Cumhuriyet Senatosunda 4 Nisan 1968 de gün
deme alınıp, 14 Kasım 1968 de değişik şekilde 
kabul eâildi. Tabiî değişik şekilde kabul edildi
ği için,- Anayasamızın ilgili hükümlerine göre, 
2 . 12 . 1968 de Karma Komisyona havale edil
di. 

Her nedense Karma Komisyonda bu mesele 
seçimlere kadar bekletilmiş bulunmaktadır. Son
ra seçimler yapılıyor, nihayet seçimleri mü-
taakrp 27 . 11 . 1969 da tekrar Karma Komis
yon kuruluyor, incelenmesi isteniyor. 

Aziz arkadaşlarım, Karma Komisyona üye 
vermesi için, Anayasa Komisyonuna Başkanlık
ça üç kez yazı yazılıyor. Birisi 27 . 11 . 1969 
da, birisi 5 . 1 . 1970 de, birisi de 12 . 1 . 1970 te. 
Ve üç tekidi mütaakıp iki ay geçtikten sonra 
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ancak Anayasa Komisyonu, üyelerin ismini lüt
fen bildiriyor. 

Bu tarihleri arz etmek sebepsiz değildir. 
Çünkü, bugün Başkanlık Divanını bu sunuşu 
yapmaya mecbur eden olaylar, birtakım tabiî 
mazeretlerin, ya da aksi tesadüflerin meydana 
getirdiği bir akıbet olarak kolay kolay tefsir 
edilemiyor. Biraz sonraki maruzatımda bu tered
düdümde haklı olduğumu siz de teşhis buyura
caksınız. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Siz nasıl 
tefsir edeceksiniz;, onu da görelim... 

NURt KODAMANOĞLU (Devamla) — An
lamadım Sayın Köseoğlu.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sizin tef
siriniz nasıl olacak, ona da bakalım. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmiye-
Mm, müsaade buyurun Sayın Köseoğlu, konuşu
yorlar efendim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ev
velâ izin verirseniz bendeniz olup biteni, dosya
dan öğrenebildiğim ölçüde arz edevim ve bunu 
nasıl değerlendirdiğimi de ifade edeceğim. 

Bu yavaştan alınan muamelelerden sonra ni
hayet komisyonun teşekkül etmesi gerekiyor, bu
nun için de ilk iş Başkanlık Divanının seçimidir. 
Bu defa Yüksek Başkanlık üç defa Komisyonu 
davet ediyor, Başkanlık Divanının seçilmesi için. 
Komisyon, biraz evvel de ifade edildiği gibi, bir 
türlü toplanıp, Başkanlık Divanını teşkil edip, 
aşağı-yukarı son safhasına gelmiş bulunan bir 
kanun teklifinin kanunlaşmasına imkân vermi
yor. 

Bu ihmalin hâsıl ettiği fiilî durum şudur ar
kadaşlar; halen Mecliste şu arz edeceğim hü
kümleri kabul edilen, Senatoda kabul edÜlen bu 
kanun teklifi çıksaydı, meselâ, Parlâmentolar-
arası Türk Grupunun dış ülkelerde vazife göre
cek üyelerinin seçimlerini gruplar tesbit edecek
ti ve böylece hizmete daha ehil arkadaşların tes-
biti mümkün olacaktı. Bu konularda gerekli 
dilbilğisine sahip arkadaşlarımızın tesbiti müm
kün olacaktı. 

Şimdi bu ihmalle fülî durum devam etmekte
dir. Yani, özel dernekler misillü, yönetim kuru
lu kendi aralarında, hattâ diyebilirim ki, mah
dut şahıslara inhisar eden bir temsil hizmetini 
yürütüp gitmektedir. Demek oluyor ki, Yüce 
Meclis, dış ilişkilerimizi daha sıhhatli ve daha 
iyi yürütebilmek için birtakım hükümler koy

maya çalışıyor, Senato bu hükümleri ıslah ede
rek geliştirmeye çalışıyor, fakat bâzı arkadaşla
rımız, usul icaplarından istifade ederek bu mu
amelenin yürümesine bir türlü izin vermiyorlar. 

Kanun teklifinin Yüce Meclise veriliş tarihi 
11 . 7 . 1967, bugün 23 . 3 . 1970, yani iki yıl se
kiz ay on gündür iki Meclisin genel kurulların
da, birtakım tedvin ile ilgili hükümlerin hiçol-
mazsa tezahür etmiş olmasına rağmen, usul icap
larından bilistifade bir türlü hizmet yürüyeme-
mektedir. Bunun açık anlamı, Yüce Meclisin ka
nun yapma yetkisi birtakım arkadaşlarımızın 
müsaadesine mütevakkıftır, bunun anlamı bir 
çeşit bu oluyor. Yani, bâzı arkadaşlarımız usul 
icaplarından istifade etmezler, hizmeti hemen 
yürütürlerse biz kanun teklifi yapabileceğiz, Mec
lisler hemen karar verebilecek, bir teşriî vazife 
yerine getirilebilecek. Şayet o arkadaşlarımız 
buna lüzum görmezler veya bunu şu veya bu se
bepten, ihmal ederlerse Anayasanın bize verdi
ği kanun teklif etme ve yapma hakkı yürüyemi-
yecektir. 

Arkadaşlarım, bu, Meclisin itibarını da, hiz
met anlayışına da gölge düşürecek yanlış bir 
tutumdur. Bunun için meseleyi ciddiye almamız 
icabettiği kanısındayım ve mesele üzerinde işti
yak ile, İsrar ile durmamın sebebi, bu hak üze
rinde naçiz bir mensubunuz olarak titiz olmam
dan doğuyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu davranış tek değildir. 
Bu davranış, birçok örnekle çoğaltılabilir. Me
selâ, Sayın Bilgicin geçen dönemde önseçimle
ri ve Seçim Kanunundaki diğer aksaklıkları ıs
lah eden teklifi vardı. Bunun yürümesi için, 
Meclis çoğunluğu tarafından Karma Komisyon 
teşkil edilmiş idi. Karma Komisyona, yine bel
li bâzı komisyonlar - Anayasa Komisyonu dâ
hil - üye vermiyerek aylarca Karma Komisyon 
teşkilini imkânsız kıldılar, seçimlerden önce he
pimizin şikâyetçi olduğumuz, hattâ millî irade
nin tezahürüne gölge düşürdüğünü yanayakıla 
anlattığımız birtakım aksaklıkların giderilmesi 
imkânsız oldu. Meclisin murakabe hakkiyle il
gili soruşturma komisyonlarının durumu ise 
daha birkaç gün evvel huzurunuzda, aynı ihma
lin akibetine uğradığı için, acı acı tartışıldı. 

Ben bunları daha çoğaltıp sizi üzmek İstemi
yorum. Fakat anlaşılıyor ki, bendenizin gençli
ğimde bir âmirimden duyduğum formül bugün 
Meclisimize musallat olmuştur. 
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«Türkiye'de» demişti o âmirim: «icrai me
suliyet vardır, fakat ihmali mesuliyet yoktur. 
Bir icra yaparsınız, bunun her tarafından he
sap sorulur, ama siz dilediğiniz kadar ihmalkâr 
olunuz, bunun hesabı Türkiye'de sorulmaz.» de
miş idi. Daha meslekimin ilk adımında böylesi
ne derin bir hastalığa o âmirim, Allah rahmet 
eylesin. O değerli insan benim dikkatimi çek
miş idi. Şimdi görüyorum ki, Yüce Meclisin 
kanun yapma hakkına kadar sirayet eden bir ih
mal içindeyiz. Buna müsamaha edemiyeceğiz ka
naatindeyim. 

O halde ben şu maruzatımla, belki bir parça 
acı bir üslûpla da olsa, olayı nasıl değerlendir
diğimi arz ettiğimi sanıyorum. 

Şimdi kalıyor, meseleyi şikâyetle iktifa et-
miyerek, bir çözüm yoluna ulaştırmanın tedbi
ri ne olabilir? Bu konuda da düşündüğümü kı
saca söylemek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, kanaatimce ilk tedbir; 
bu vazifeyi geciktiren, zamanında yapmıyan ar
kadaşlarımıza bir müeyyide uygulamak. Evve
lâ şu noktada, zannediyorum, Yüce Meclis ben
denizin anlayışımı tasvibedecektir. Biz Genel 
Kurula devamsızlığı önlemek için birtakım ka
rarlar aldık. Bununla maksadımız Meclisin işle
mesini, kendine düşeni zamanında yapmasını 
sağlamak idi. E, şimdi bir Meclis Genel Kuru
lu olarak çalışabilmenin tedbirini alır da, bu Ge
nel Kurula İçtüzük icabı hazırlık yapması lâ-
zımgelen heyetlerin çalışması için aynı tedbirle
ri almaz isek, o zaman biz burada oturup soh
bet etmekten başka bir durumla karşılaşamıya-
cağız, iş göremiyeceğiz. Onun için bendeniz ga
yet mantıki ve tabiî olarak düşünüyorum ki, 
Genel Kurulun çalışmasını sağlayıcı tedbirleri
mizin, otomatik olarak o kurula niyabeten vazi
fe yapan komisyonlara da uygulanması lâzım
dır, tabiîdir. Hattâ eğer Yüksek Başkanlık mü
samaha gösterirlerse bunu uygulamayışlarmı da 
yadırgadığımı arz etmek istiyorum. Bu, kana-
timce re'sen uygulanabilir bir karardır, uygu
lanması lâzımdır. 

Binaenaleyh, hem komisyonlarda çalışmıyor
sunuz, hem de Başkanlık Divanını itham ediyor
sunuz tarzında bir siteme mâruz kalmamak için, 
Başkanlığın da bu konular karşısındaki güçlük
lerini anlıyabildiğimi sanıyorum; yani, tüm bir 
anlayışsızlık ile «Neye şunu yapmıyorsunuz?» 

diye Başkanlığı suçlamak istemem. Fakat, öyle 
görünür ki, bendenize, Genel Kurulun Heyeti 
Umumiyeyi çalıtşırmak için ittihaz ettiği tedbir
lerin kendiliğinden, başka bir karara ihtiyaç ol
maksızın, kendisine niyabeten vazife görecek 
küçük heyetlere de şümulü vardır, uygulanabi
lir ve uygulanmalıdır. Mahaza, eğer mâruzâtım 
gerçekten bir ciddi ihtiyaca cevap teşkil etti 
ise ve Yüce Meclisiniz gerçekten su kaygı verici 
manzaraya biran evvel son vermek lüzumunu 
duyuyor ise, Riyaset Divanımn tereddüdünü 
giderebilmek amaciyle bir önerge yazdım. Bu 
önergemde, 23 . 1 . 1970 tarihinde ve 30 ncu 
Birleşimde Genel Kurula mazeretsiz ve izinsiz 
devam etmüyen, hizmete gelmiyen, bir defa de
ğil, üç defa ardarda gelmiyen üyelere uygulan
masına karar verdiğiniz müeyyidelerin, olduğu 
gibi, komisyonlara da uygulanmasını istiyorum. 
Bu önergemi Başkanlığa takdim ediyorum. 

Tekrar ediyorum, kanaatimce böyle bir öner
ge vermeye, yeni bir karar almaya ihtiyaç yok
tur, çünkü, Heyeti Umumiye kendisini hizmette 
gereği gibi çalıştırabilmek için aldığı kararla
rı, onun her cüzü için almış sayılır. Ama, ma
dem ki, Riyaset Divanı tereddüt içindedir, bu te
reddüdü yenmek maksadiyle bu önergeyi vermiş 
bulunuyorum. Bu müeyyideler uygulandığı tak
dirde göreceksiniz ki, Yüce Meclisin kanun yap
ma iradesinin birkaç arkadaşımızın hizmeti 
ciddiye alıp almamasına bağlı kalması gibi, ger
çekten düşünülecek, hattâ bizi hukukan da, si-
yaseten de, manen de mesul edecek bir tutuma 
nihayet verilmiş olacaktır, vermeye mecburuz. 

Mâruzâtımı lütfedip dinlediğiniz için teşek
kür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci, buyurun. 
Konu üzerinde diğer söz alan arkadaşların 

sırası da şöyledir efendim : 
Sayın Talât Köseoğlu, Sayın Reşit Ülker, Sa

yın İhsan Kabadayı, Sayın Turhan Özgüner. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendenize öyle geliyor ki, bu müna
sebetle yeni bir usulü müzakereye şahit oluyo
ruz. O da Sayın Başkanlığın sunuşlarının Genel 
Kurulda müzakere edilmesi. 

Benim kısa tecrübem, şimdiye kadar sunuş
ların müzakere edilmediği merkezindedir. Baş
kanlık Divanı meseleyi kendi Divanında tezek
kür ettikten sonra belirli bir teklifle gelir, Mec-
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listen bir karar ister. Bu mesele üzerinde «Mec
lis ne düşünür?» şeklinde belirli bir fikre var
madan gelmiş olması, bendenize yeni bir usuli 
müzakere, yeni bir şekil gibi gözükmektedir. 

Kaldı ki, Karma Komisyon olması itibariyle, 
yalnız Millet Meclisinde bir neticeye varmamız
da bendeniz isabet görmekteyim. Bu komisyo
nun dört tane de sayın senatör üyesi vardır. 
Olsa olsa böyle bir müzakerenin Birleşik top
lantıya sunulmasında, kanaatimce, daha çok, 
isabet olurdu. Çünkü, şimdi biz bu kararı almış 
olsak bile bu Karma Komisyonda üye bulunan 
Cumhuriyet Senatosu üyelerini, zannederim, il
zam edemeyiz, bağlıyamayız. 

Eğer Sayın Başkanlığın sunuşunda Komisyo
nun hangi günkü davetlerinde toplantılarına 
kimlerin geldiğini, yahut gelmediğini tasrih eden 
bir kısım olmasaydı huzurunuzu işgal etmiye-
cektim. Anayasa Komisyonundan, o belirtilen 
Karma Komisyona, seçilmiş bir arkadaşınızım. 
Samimiyetle takibettim. Başkanlılk Divanı da, 
gerçekten Sayın Başkanımız da büyük bir has
sasiyet ve dikkatle bu komisyonun toplanıp va
zife taksimi yapmasını ve çalışmalara başlaması 
hususunu takip buyurdular. 

Aldığımız davetlere göre, Anayasa Komisyo
nunda toplanacak idik. Geldiğim her toplantıda 
başka bir arkadaşa şahidolmadım. Komisyon kâ
tiplerini şahidolarak arz ediyorum, bir yoklama 
yapıldığına da şahidolmadım. Yani, Sayın Baş
kanımızın şu arkadaşlar geldi, şu arkadaşlar 
gelmedi, şeklindeki beyanlarında «Cengiz Ekinci 
de şu iki gün geldi» diyecekler diye, âdeta bek
ledim, demediler. Ama gelmiştim. Gelmediğim 
ahvalde ise telefonla kâtiplerden takibetmiştim. 
Belirli bir tesbit, ciddî bir yoklama yapılmadı. 

Şunu da arz edeyim, 'Kodamanoğlu'na bura
da katılıyorum, kendi haline bırakıldı. Mesele
nin hususiyeti de var, esası müzakere ettiğimiz 
zaman bunu açıkça göreceğiz, birtakım hususi
yetleri de var. Fakat takipte, toplantının ger
çekleşmesi için davetin ötesini aşan, meselâ bir 
yoklama falan yapılmadığı cihetle - biraz samimî 
söylüyorum - ferdenferdâ geldik, çoğunluk bul-
madik, çalışmak imkânı olmadı. 

Sayın Kodamanoğlu arkadaşımızın teklifi 
bendenizce de gayet isabetlidir. Sayın Başkanlık 
Divanı tatbika lüzum yok, müeyyideleri hatır
latmak suretiyle zannediyorum ki, bu komisyo-

I nu derhal çalıştırabilir. Başkanlığın bu komis
yonu feshettirip yeni bir komisyon seçtirmesi de, 
kanaatimce Birleşik Toplantıda görüşülmek şar
tına vabestedir. 

Teşekkür ederim, başka bir maruzatım olmı-
yacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun 
efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Sayın Kodamanoğlu, bu komisyonun çalış
mamasına bâzı engellemelerin sebebolduğu şek
linde bir tatlı, ama iğneleyici konuşma yapma
sı, bendenize kürsüye gelme ihtiyacını hisset
tirdi. 

Bendeniz de bu komisyonda, Anayasa Ko
misyonundan seçilmiş, bir üyeyim. Sayın Ekin
ci'nin biraz önce izah ettikleri gibi, bu komis
yonun çalışmasını arzu eden bir üyeyim. Şunu 
arz edeyim ki, milletvekillerinin, Türk parlö
manterlerinin vazifeleri umumiyet itibariyle 
ağırdır. Türk parlömanterlerinin içinde bulun
duğu siyasi ortam, sosyal ortam, iktisadi ortam 
bize büyük yükler yüklemiştir. Bendeniz beş ge
çici komisyonda, iki de daimî komisyonda, yedi 
komisyonda üyeyim. Hepsi de ağır komisyonlar, 
Maliye Komisyonu gibi, Anayasa Komisyonu 
gibi. Şuna inanıyorum ki, bütün arkadaşlarımın 
da durumları bu merkezdedir. 

Türk parlömanterlerinin talihsizliği şu : Sa
bahın erken saatlerinden gecenin geç vakitleri
ne kadar vatandaşların işlerini bizzat takibet-
mek, Parlâmento çalışmalarına hazırlanmak, ko
misyon çalışmalarına hazırlanmak, kendi iç me
seleleriyle uğraşmak, yani ağır mesuliyetler al
tında bu gibi komisyonlardan gereği kadar ıbir 
çalışma çıkmıyor ise bu, tamamen milletvelrille-
rine tahmil edilecek bir iş olmaması gerekir. 

Bunun birçok nedenleri vardır. Kaldı ki, 
bu meselede menfaatle ilgili bir husus da yok
tur. Sayın Kodamanoğlu 'nun dediği gibi, bu 
meselede bizim ne çıkarımız var? Ben şahsan 
bu meselenin bir siyasi menfaatle ilgili yönünü 
de göremiyorum; dış münasebetleri tanzinı... 
Bundan daha ideal bir kanun olabilir mi? Gayet 
güzel. Eğer görüşümüzün dışında bir hal şekli 
var ise, o komisyonda oturup, enine boyuna gö
rüşür, kendi görüşümüz istikametinde bir me-

I tin hazırlamaya çalışırız. Bundan daha tabiî ne 
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var .. Bunu enlgelliyeceğimize, kendi düşünce
mizi imal etmeye çalışırız, fikir teati ederiz ve 
onu o istikamette çıkartmaya çalışırız. Bunu ni
çin engelliyelim, Engellemek için hiçbir sebep 
yok. 

Bu husus, yalnız bu komisyon için değildir 
muhterem arkadaşlarını. Bundan evvelki komis
yonlarda, araştırma ve soruşturma komisyonla
rında bu gibi meselelere sık sık rastlıyoruz bu 
Meûlisitaıizde. Geçen gün Birleşik Toplantıda, 
7 - 8 tane komisyonun, devam edilmediği için, 
üyelerini yeniledik, bunu gördük ve burada acı 
acı dertlendik; niye toplanmıyoruz, diye. 

Bu hususta kusuru tamamen milletvekille
rine yüklemek de günahtır. İçinde bulunduğu
muz ortamın ağır şartlarını hesaba katmamız 
lâzımdır. Türkiye'de parlömanterlik yapmak, 
emin olun ki, dünyanın diğer memleketlerinde 
parlömanterlik yapmaktan en az on miisli daiha 
ağırdır, külfetlidir. Çünkü, biz, demokrasiyi de 
hazırlıyoruz, halkı da hazırlıyoruz, idarenin tı
kanıklıklarını da gidermeye çalışıyoruz, aynı 
zamanda da takipçiyiz. Soruyorum sizlere; he
piniz sabahın erken saatlerinden itibaren has-
tasiyle, iş takipçisiyle, teşkilâttan gelenleriniz
le belediye meclisi üyelerinizle, belediye başkan
larınızla haşır neşir değil misiniz, bütün günü
nüz bu şekilde geçmiyor mu? Bu kadar ağır iş
ler dolayısiyle komisyonlara gelemiyoruz, ha
kikaten 'doğru, gelemiyoruz, ama emin olun - ki, 
çok samimî söylüyorum - bu, içinde bulunduğu
muz şartların ağırlığındanldır, yoksa vazifeden 
kaçtığımızdan değildir. Vazifeden kaçan insan
ların şurada gönüllü olarak bulunmasına ne lü
zum var? Hepimiz gönüllü fedaileriz burada. 
Yani, aldığımız maaşların burada dökümünü mü 
yapacağız? Hepimiz biliyoruz. Bu vazifenin aş
kına işlerimizi, güçlerimizi bırakmışız, bu vazi
fe aşkı ile kıvranan insanlarız. O bakımdan ku
suru tamamen milletvekillerine yüklemek ve on
ların çalışmadığı şeklinde yorumlamak doğru 
değildir. 

Arkadaşlarım dediler ki: Engelleme için ya
pılıyor, diş münasebetlerde bâzı klikler var, 
v. s. Ben o kliklerin ne olduğunu da bilmem, 
böyle bir kliğin mevcudiyetinden dahi haberdar 
değilim. Bir kaç defa bana geldiler, şuraya âza 
falan di dediler, katiyen oraya âza olarak dahi 
girmedim ve yazılmadım. 
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/ Şimdi, böyle bu gibi konularda arkadaşları
mı biraz insafa davet ederim, içinde bulundu
ğumuz şartlar budur. Diyeceksiniz ki, Koda-
manoğlu'nun getirdiği teklife göre, efendim 
milletvekillerine, aynen Mecliste olduğu gibi 
bâzı müeyyideler tatbik edelim, komisyonlar 
daha iyi çalışsın.. Soruyorum sizlere, şu andaki 
durumumuz nedir? işte müeyyideler meydan
da, tatbik edilmektedir. Bir tek yoklamaya ge
liniyor, ondan sonra herkes kendisini bekliyen 
seçmenlerinin veya işlerinin peşine gidiyor, bu
rada kala kala 15 - 20 kişi kalıyor. Müeyyide
nin neticesi gözümüzün önünde. Sadece bir for
malite icabı müeyyide tatbiki isteniyorsa, bu
günkü durumu hepimiz biliyoruz; milletvekili 
gelir yoklamada bulunur, ondan sonra çıkar 
gider. Yüce Meclisimizde kanunların 25 - 30 ki
şi ile çıktığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz; 
müeyyideye rağmen. Müeyyide kâfi değil. Şu 
hale göre, bugünün şartlarının ağırlığı muva
cehesinde meseleyi değerlendirmek lâzımıdır. 
Yine çalışma gücümüzün son noktasına kadar 
çalışalım, komisyon ne şekilde kurulursa kurul
sun, zaten buna talip de değiliz, fakat; «Millet
vekilleri çalışmıyor, görev yapmıyor, müeyyi
desi hafiftir, müeyyideye bağlıyalım.» şeklinde
ki beyanlar tutarlı değildir, biraz insafın dışın
da kalmaktadır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, elbette ki bir komisyonun çalış
maması tasvibedilemez, çalışmasını istemek gö
revimizdir. Yalnız burada bâzı noktaların üze
rinde durmak mecburiyetindeyim. Evvelâ usul 
bakımından, Sayın Ekinci'nin de temas ettik
leri bir hususa değinmek istiyorum. Ortada bir 
karma komisyon, yani Millet Meclisini ve Se
natoyu ilgilendiren bir komisyon mevcuttur. 
Eğer burada alacağımız karar yalnız milletve
killerine aidolmıyacak ise, o komisyondaki mil
letvekillerine aidolmıyacak ise, elbette M, Bir
leşik Toplantıda konuşulması da mümkün ol
maz. Birleşik Toplantıda konuşulacak mevzu-

I 1ar bellidir. Demek ki, bir kısmını biz burada 
konuşuyoruz, Senatoyu ilgilendiren kısmını da 
Senato konuşur, şeklinde anlamak gerekir, öy
le ise biz, ancak milletvekilleriyle ilgili kısmı 

I konuşuyoruz, anlamına geliyor. 
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Şimdi, bir değerli arkadaşım konuşurken; 
«Komisyona gittim bulundum, ama ismim bu
rada geçmedi.» dediler. Çok haklıdırlar. Maale
sef komisyonlarımızda zabıt tutma diye bir usul 
yoktur, içtüzükte sarahat olduğu halde bir za
bıt tutma usulü mevcut değil. Zabıt tutulma
dığı için de, bir ihtilâf halinde meseleler karı
şıyor. Muhtemeldir ki, o arkadaşım çıkıp git-
tiîrten sonra bir başka arfkadaş yine gelmişti::; 
bir senatör gelmiştir, vardı yoktu, dağılıp gi'; 
mistir. 

Şimdi burada Sayın Başkanlığı uyarmak is
tiyorum; hep karşılaştığımız bir durum var; 
bir komisyona saat 10 da davet geliyor. Bu ko
misyonda acaba kaça kadar beklemek lâzımdır? 
İşimize geldiği zaman 10 dakika içerisinde da
ğılıp gidiyoruz, eğer partimiz veya kendimiz 
için hayatî bir mevzu varsa orada oturuyoruz, 
saat 11,5 oluyor, 12 oluyor, yarım oluyor, tele
fonlar ediliyor, arkadaşları toplamaya çalışı
yoruz. S, bıı, bir haksızlıktır. Orada, toplantı
nın saat 10 da yapılacağı ilân edilip, saatlerce 
«toplantı olacak mı» endişesi içinde vazifesine 
gelmiş insanin bekletmek doğru değildir. Bu
nun da halledilmesi lâzımdır. Saat 10 da yapı
lacağı ilân edilen toplantıda, nihayet bilemedi
niz 10,30 a kadar beklenir, bir zabıt yapılır, 
10.30 a kadar gelenler o zaptı imzalarlar, on
dan sonra gelenler de gelmemiş sayılırlar. Böy
le bir şey yok. Halbuki, burada buna benzer bir 
karar almış bulunuyordu!?. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımın da te
mas ettikleri gibi, onun yanında Mecliste nor
mal komisyon kalmamıştır. Normal komisyona 
sevk edilen kanunlar, ncvk edilip de çıkıp çık
maması üzerinde pek durıılmiyan kanunlardır. 
Böyle kanunlar normal komisyonlara gitmek
tedir. Onun dışında bütün işler geçicikomisyon-
lara - ona karma komisyon demiyoruz - sevk 
edilir. Bu geçici komisyonlar mütemadiyen ku
rulduğu için, hakikaten öyle günler olmuştur 
ki, 6 - 7 komisyona seçilmiş olan arkadaşlarımı* 
aynı günde bu komisyonlara gitmek zeruretir-de 
kalmışlardır, kendim de o duruma gelmişimdir. 
Bu meseleyi ele aldığımız zaman bunu da gö.7 
önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

Bunun yanında, komisyonlara devam edil
mediği zaman hangi hükümleri tatbik edeceği
mizi de göz önüne getirmemiz lâzımgelif. Sayın 
Kodamanoğlu arkadaşım, tıpkı Meclisin Umumi 

Heyetinde olduğu gibi, yoklama usulünün ya
pılmasını söylediler. Ben bunun, bugünkü İçtü
zük gereğince, mümkün olacağı kanaatini taşı
mıyorum. Çünkü, yoklama kararını biz, bugün
kü İçtüzüğümüzün 192 ve mütaakıp maddele
rinden, bilhassa 195 nci madedeki sarahatinden 
kuvvet alarak yaptık. Yani, bir İçtüzük deği
şikliği yapmadıkça başka türlü bir şey yapr 
mümkün değildir. «Birbiri ardına üç inikada, 
yapılan yoklamalarda veya açık rey istihsalin
de» diye, Umumi Heyet için bir sarahat var. 
Binaenaleyh, bu sarahat Umumi Heyetler için
dir, komisyonlar için değildir. Zaten olsaydı 
Sayın Başkanlık bu işe el koymuş bulunurdu. 
Buna mukabil İçtüzüğün, komisyonlar için ild 
imkânı var. Bunlardan bir tanesi İçtüzüğün 
45 nci maddesi: «Mazeretsiz veya haber verme
den mütevali dört inikatta hazır bulunmıyan 
encümen âzası, encümenden istifa etmiş addo
lunabilir.» demektedir. Şimdi bir yol bu. Yani 
üstüste dört toplantıya gelmiyen. 

Toplantılar daha sık tarihlerde yapılabilir, 
yani bir iş önemli ise uzun mesafelerde değil 
de daha kısa günlerde yapılır; bugün yapılır, 
üç gün. sonra yapılır, v. s. Bir yol budur. Bu (İP, 
Meclis tatbikatında biraz çapraşık gibi gözük
mektedir. 

Bendenizin savunduğum, hazırlık soruştur
ma komisyonları için de savunduğum bir başka 
yol vardır. İçtüzüğümüzün 36 nci maddesi: 
Muayyen bir süre içinde bir komisyondan gel
miş olan konu çıkmaz ise, doğrudan doğruya 
gündeme alınma hakkını tanımıştır ve bu as
lında çok doğrudur. 

Komisyona gidilmemişse ya bir isteksizlik 
vardır, bu isteksizlik siyasi bir isteksizlik de 
olabilir, siyasi sebeplerden meydana gelen bir 
isteksizlik de olabilir, bu takdirde 36 nci mad
dede belli edilen; «Encümenlere muhavvel bir 
lâyiha veya teklif, havalesi gününden nihayet 
1,5 ay içinde Heyeti Umumiyeye gönderilmek 
lâzımgeîir. Eğer encümen bu müddette müzake
reyi neticelendiremezse esbabı mucibesini He
yeti Umumiyeye bildirir. Aksi takdirde mezkûr 
lâyiha veya teklifin doğrudan doğruya ruzna-
meye alınmasını Hükümet veya sahipleri iste
mek hakkııv haizdirler.» hükmü mevcuttur. 

Şimdi, bu İçtüzük meselelerini biz yeniden 
bulacak değiliz, bulunmuş usuller var ve bizim 
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İçtüzüğümüz de sağlam ve esaslı hükümlere 
- boşlukları olmakla beraber - sahiptir. Görülü
yor ki, ya 36 ncı maddeyi işleteceğiz veyahut 
45 nci maddeyi işleteceğiz. 45 nci maddeyi iş
letmek istiyorsak; dör inikat olacak, zabıtlar 
ciddî olarak tutulacak, gelen gelmiyen belli ola
cak, dört toplantıya gelmiyen arkadaş istifa et
miş sayılarak burada yenisi seçilecek. Hattâ, 
her iki madde birden işletilebilir. 36 ncı madde
ye göre gündeme doğrudan doğruya almak yo
lu vardır. Bu, bu hâdiseye mahsus değildir, 
birçok hallerde olmaktadır. Meclis Hazırlık So
ruşturma komisyonlarından - ki hiç şüphesiz 
bu konuda çok daha önemli bir anayasal ko
nu ile, bakanların ve Başbakanların sorumlu
luğu ile ilgilidir, komisyonun çalışması için 
30 günlük müddet vardır, 30 günde artırıla
bilir - senelerdir Meclisin gündemine, bir türlü 
gelmiyen konular vardır. 

Yapılacak iş nedir? Vaktiyle teklif ettiği
miz gibi, aynı esastan hareket edilecektir. Bir 
komisyon Meclis namına çalışır. Komisyonun 
anlamı budur; Meclisin namına uzmanlardan, 
ihtisas elemanlarından kurulmuştur, öyle farz 
olunur, o komisyon meseleyi daha iyi incelesin, 
diye komisyona gönderilir. Eğer o komisyon 
meseleyi incelemiyor da uzatıyorsa, içtüzük hü
kümleri tatbik edilir, esas sahip Millet Mecli
sidir, Umumi Heyetlerdir. Umumi Heyet günde
me alır konuşur. Nitekim, bundan evvelki bir
leşimlerde iki kanun teklifini, Sayın Şükrü Ak
kan ve arkadaşlarının verdiği iki kanun teklifi
ni, muayyen sürede komisyondan çıkmadığı 
için doğrudan doğruya gündeme aldık, konuş
tuk, ve çıkardık, öyle ise yapılacak yol budur. 
İçtüzük değişikliği yapılmaksızın Mecliste kul
landığımız yoklama usulünün kullanılmasına 
imkân yoktur. Komisyonun da uzun zaman top
lanmamasını tasvibetmeye imkân sağlamaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı buyuru
nuz efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 

On yıllık bir Parlömanter arkadaşınız ola
rak yıldan yıla ve dönemden döneme uzanan 
başka komisyonların, sonra da Meclise sirayet 
eden bir havanın gerçeği ortadadır. Komisyon
lar çok kere çalışmadığı gibi, Meclisler de maa

lesef kimi zaman yeteri kadar çalışmıyor, ça
lışsa da yüz aklığı sağlıyacak, efkârı umumi-
yenin gözünü doyuracak, inşirah verecek ra
kamda arkadaşları burada toplamadığımız maa
lesef bir vakıadır. Gerek komisyonların çalış
maması, gerekse Yüce Mecliste yeteri kadar ço
ğunluğun, arkadaşların vazife duygusu ile bu
rada kalıp da sonuna kadar beklememesi, Tür
kiye'de kötü zihniyet taşıyan faşist unsurlarla, 
aşırı soldaki kişilerin diledikleri gibi bunu kul
lanmasına, her işlerine geldiği gibi sarf edip 
harcamasına vesile olmaktadır. 

Demek istiyorum ki, komisyonlar ve Meclis 
çalışmalı, arkadaşlar bütün çoğunluğu ile bura
da bulunmalıdır. Bu çalışmayış, rakam azlığı, 
Türk halkı önünde Yüce Meclisin itibarını, 
mehabetini sarsmaktadır, bu bir vakıadır. Buna 
temelden çare bulmanın zamanı ve vakti gel
miştir. Benden evvelki kıymetli arkadaşlar bu
nu çeşitli yönleriyle izah ettiler. Bu çare; va
zifeye gelmiyenleri Türk halkına basınla, radyo 
ile ilân etmek olduğu gibi, para kesme nokta
sında da yeni maddeler, umdeler eklenme du
rumlarına kadar da elbette varmalıdır. 

On yıllık Parlömanter olduğumu söyledim. 
Gerçeği söylemezsek huzur duymayız ve çare 
bulamayız. Yüce Meclisiniz - ben dâhil - seçmen 
i^ine çok karışmışızdır, «Dâne üzerinde durur, 
harmanı görmez» hale gelmişizdir. Gelen birkaç 
seçmenin işini görmekle belki onlar huzurda 
kalıyor, fakat birçok ciddî kanunların çıkma
ması, Meclisin çalışmaması Türk halkını ço
ğunluğu ile dertli ve mustarip kılıyor. Başta 
ben dertliyim. Meclis, lokantasından kulisine, 
koridorlarına varıncaya kadar bir pazar man
zarasında hınca hınç doludur. Bu kadar istilâ' 
ya uğramış, izdiham halini almış, koridoru lo
kantası ve kulis, izdiham halini almış bir Meclis, 
samimiyetle söylüyorum, huzur içinde vazife gö
remez. Kafası, aklı, fikriyatı, huzuru Meclise 
bağlı olarak vazife takibedemez. 

insan yaşantısıdır; bir dostu, bir arkadaşı 
koridorda, içerde otururken burada gelip bu
lunması, vazife görmesi gayrimümkündür. Ben 
bunun bu şartlar altında şahsımca sonunun gel-
miyeceğine inandım ve bu sebep tahtında bir 
karar aldım. Herkese de apaçık söylüyorum; 
«ihsan Kabadayı'yı arıyanlar yarımla ikibu.-. 
çuk arasında bulacaklardır. Bunun dışında ge-. 
lirseniz bulamıyaçaksmız, darılmayınız, gücen-
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meyiniz» dedim. Meclisin organları var, hepsine 
de bu tenbihatı yapmışımdır. 

Kapıların kapanması kâfi değil. Koridor
lar gazino gibi, bâzı âşinâ, tiryaki tipler var, 
her gün buradadır. Bu kadar donmuş, burayı 
gazino haline getirmiş kalabalıklar Yüce Mec
lisin iffetle, Türk haEanm dertlerine anadâva 
olarak hizmet yöneltmesine imkân görmüyorum. 

"Seçmen darılacakmış, darılır, seçmen, ama Türk 
halkı memnun kalın Kanunların çıkarılmış ol
masının huzur ve inşirahı hepimize yüz aklığı 
sağlar. Ben bunu, açıkça, mertçe söylemişimdir. 
Saatle mukayyet bir vazife anlayışına varmaz
sak, seçmeni samimî olanak bu anlayış ile eğit
mezsek Yüce Meclisin bu dertleri azalmıyacak, 
günden güne, aydan aya, yıldan, yıla daha çok 
artacak, vazife göremez ve ısonu gelmez bir bo
ğazda sıkıntılar çekecektir. Bunu bir nizama 
bağlamanın saati gelmiştir. 

Parlömanter, sabah daireleri gezer, özel işi
ni veya günlük işini takilbeder, ama saat iki
den sonra da arkadaşların seçmen işiyle meş
gul olmamalarını, anadâvanın, hizmetin burası 
olduğuna kabııl etmeliyiz ve seçmeni eğitme
liyiz. Ben bunun prensibini almışım, yapmakla 
huzur duymuşum, selâmet 'bulmuşum. Hiç bi
riniz de diyemezsiniz ki, Kabadayı seçmen işiy-
İ9 meşgul olmuyor. Elhamdülillah, en çok seç
men işiyle uğraşan insanım. Saatinde kesiyo
rum, saatinde de burada bulunuyorum, bir <ta-

~a gitmiyorum. Hele sizler de tatbik edin, 
rahatlık, huzur duyacaksınız. Her anlayışla 
:ârlı olacaksınız. 

Bunu böylece bitirdikten sonra, temelde ya
tan gerçeğin bu olduğunu muhterem arkadaşla
rıma duyurduktan sonra, konuya geliyorum. 

Karma Komisyon Meclis ve Senato kanatla
rından verilen üyelerle kurulmuştur. Madem 
ki iki kanattan "iyeler vardır, bu kararı birleşik 
oturumda almamız, her iki Meclîsin müşterek 
olduğu bir toplantıda almamız gıerekir. Bina
enaleyh, bu mevzuda karar alışımızın pek de 
müspet anlayışa sığmıyacağı inancındayım. Bu 
bir sunuştur. Cn yıldan beri ben bu tarzdaki 
ısumış üzerinde müzakere yapıldığını görmedim. 
Bu mevzuu, Başkanlık Divanının daha evvel 
konuşup bir karara bağlaması, bllâhara getirme
si icabettiği kanısındayım. 

Saygılarımla efendim, 

23 . 3 . 1970 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu

runuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri. 
Evvelâ esasa girmeden evvel komisyon üye

leri olarak konuşan iarkadaşlarıma ben de bir 
hususu hatırlatacağım. 

Ben şahsen bugün saat 15.00 ten itibaren 
iki komisyona davet edilmiş durumdayım. Bi
ri saat 13,15 te 6 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu, diğeri 16.00 da bir Geçici Ko
misyon. Arkadaşlarım, böyle Meclisin çalışma
sı gereken saatlerde davet edilirse komisyon 
üyeleri tabiî çalışamaz. Yani, bu bile büe lâ
des. Bunu istitraden arz ediyorum. Biz sızlan-
mıyalım. Divan bu hususa dikkati çeksin, Yüce 
Divanı temsilen Başkanlığın dikkatini çekelim. 

Komisyonların çalışma saatleri, Meclisin ça
lışma saatlerinin dışında olmalıdır. Biz Millet 
Meclisi üyesiyiz. Millet Meclisinin çalışma 
günleri saatleri muayyen iken, nasıll olur bu 
komisyonlar -sanki kasten gibi- Meclisin ça
lışma saatlerine denk getirilir? Ben saat üçtie 
Hazırlık Komisyonuna gitmediğim gibi, dört
te de şüphesiz gidemezdim. Zaten buranın yok
laması saat 16.00 da bitti. Bunu, böylece arz 
edeyim arkadaşlarım. 

îkinci arz edeceğim husus şu: Bu mesele bir
leşik toplantıya gelmeliydi. Çünkü, bakı
yoruz kaırma komisyonun toplanamamasının 
münakaşası yapılıyor. Karma komisyonda sa
dece sayın Meclis üyeleri yok, sayın Senato 
üyeleri de var. O halde bu mesele birleşik top
lantıya getirilmeli idi. Bunu, bir arkadaşım 
dile getirdiği için, bir kere daha dikkate sunu
yorum. 

Esas meseleye gelince arkadaşlar; ben bu 
meseleyi yeni bir mesele kabul etmiyorum. Ge
çen birleşimlerde, bilhassa birleşik toplantıda 
eriilne boyuna bunun münakaşası yapıldı. Bu 
mesele, orada münakaşa edildiği şekliyle Mec
lis karan ile halledilmişti. Ben şahsan ayrı bir 
gömüşteydim: Dedim ki; toplanamayan komis
yon zaten toplanıp görev bölümü yapmadığı 
için bunun müddeti bahis mevzu olamaz. Çün
kü, görev taksümi yapmayanın mevcudiyetinden 
babsedlemez. Otuz günü doldurmuştur, müna
kaşası yapılamaz. O halde yapılacak iş, Meoli-
so devam etmeyen veya vazifesini ihmal eden 
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üyelere tatbik edilmesi gereken müeyyideyi 
Divanın tatbik etmesi lâzımdır. Buna Yüce Mec
lis iltifat ötmedi. Önergeler münakaşa mevzii 
yapıldı. Biz, «Yeni bdr seçim gerekmez» dedik 
ve bir Önerge böyle dedi. öbürü «Müddeti uza
talım» dedi. Her iki önerge de reddedilmiş 
olmasına rağmen Meclisten, otuz gün uzatıGıma, 
şeddimde karar sadır1 oüidu. 

Simidi arkadaşlarım, mesele daha evvel böy
lesine münakaşa edilmiş olduğuna göre, zaten 
yemi bir mesele değildir. Meclis geçen oturum
larda yapılması gerekeni, evvelâ önergeleri röd-
detm'dk suretiyle, zannettim ki, ben aynı tezi 
savunuyoruz, müeyyidenin tatibükanidıe Divanı 
serbest bıraikmıışltır. Ancak, buna rağmen ye
niden bir otuz gün vermek suretiyle re}nni ve 
kjararını Meclis bir kere daha göstermiş olması
na rağmen burada» şimdi yeni bir meseıleymiş 
gibi, toplanamayan komisyonlara, Karma Ko
misyona yapılması gerekeni münakaşa etmek
teyiz. 

Arkadaşlarım, yeni bir mesele değildir, Mec
lis görüşünü beMrtmiştir, arfok Divan, Tüzü
ğü tatbik edecektir. Denilebilir ki, Tüzük ye
tersizdir. Tüzük yetersizse, içtüzüğün biran 
evvel hakikaten uygun bir şekilde, şu içitlmada 
yapılan mira aka.ş allar paralelinde gelmesine 
Divan çaba göstersin. Divan bu çabayı bir yana, 
©linin tersi ile itip de kendisinin yapması ge
rekli olan hususu, sabahleyin Divan olarak top
lanıp da buraya, «Biz bunun içlinden, çıkama
dık» dercesine getirmesini, çok özür dileyerek 
söylüyorum, niyetleri samimî ama bu bir nevi 
Meclisi, sına dağlar gibi meseleler varken, se
bepsiz işgal etanaktir4 arkadaşlar. Şurada bir 
saattir konuşuyoruz. Daha beükü bir o kadar 
daha konuşacağız ve haşladığımız yere yenMen 
döneceğiz, Diyeceğiz İri, ben şahııan diy&rmn ki, 
Divan mevcut Tüzüğe göre gereğini yardın. 
Bumm münakaşası burası değildir. Binaenaleyh 
bu Tüzüğü kullan ama yetersiz mi? Yeiterli 
bir tüzüğün gelmesine de yine Divan caba gös
termelidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym İhsan Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bankan, 
değerli arkadaşlarım. 

Konuyu yanlış bir yerden tuttuğumuz ka
naatindeyim. Meclisimizin kullandığı mevzuat, 

| bizim burada yapmış olduğumuz konuşmalar
la hemayar değildir. 

Şimdi Divan vazife yapsın. Divan, mer'i 
İçtüzüğe göre vazifesini yapıyor, komisyona 
vazifesini bir defa, iki defa, üç defa, dört defa 
•hatırlatıyor. Komisyon vazifesini yapmadığı 
zaman Meclis Divanının yapacağı bîr şey kal
mıyor. Parlömauter eğer kendi vazifesini bil
mezse, İsen dişine düşen vasifeye davet edildiği 
saman hareket tarzım ayarlamasına, Divanın ya
pacağı bir şey yoktur. 

Yapılacak olan, yapılan şu: Şimdi Dünya 
Parlâmentolar Birliği ve NATO Parlâmentolar 
BMJği Meclisimizin içerisindeki belirli arka
daşlar tarafından meydana gefeini İmiştir. Yani, 
realiteyi ortaya koyalım. Bu arkadaşlar, Divan
dan da kendilerine bâzı arkadaşlar seçmişler
dir. Divan da bunların idars heyeti ve birlik 
arkadaşları vardır. Şünıdi gruplarda bulunan 
araka feşlarımız, komisyonda toplanıp icaibeden 
üyeyi seçip vermiyorlar. Neden? İdare heyet
leri, yurt dışına gidecek üyeden kendileri se
çip gitmek varken, tutup bir komisyon seçip 
de bu kanunu biran evvel çıkarıp grupların 
Foçimiııa bıraJkmazlarki. O gaman kendi im
kânları kaybolur. 

Şimdi mesele şu : önce gruplardaki arkadaş
larımız ellerini vicdanlarına koysunlar. Dokuz 
senedir burada bulunanlar biliyorlar ki, yurt 
dışına bu konuda gidenler, dokuz senedir aynı 
arkadaşlardır. Seçilemiyenler hariç. Bu ne
den? Bu kombinezonu güzel yapıyorlar, idare 
heyetini ayarlıyorlar, idare heyeti içerisinden 
seçildi mi, idare heyetinde olanlar rahatlıkla 
yurt dışına gidiyorlar; o zaman o komisyonlar* 
da icabeden üyeler teşekkül edip de bu kanunu 
çıkarmak mümkün değil; Başkanlık Divanın
da da adamları var, komisyonda da adamları 
var, kendileri de idare heyetinde bu işi orga
nize etmişler.. Bunda Başkanlık Divanının bir 
kusuru yok. Bunda kusur, gruplarda bulunup 
da yurt dışına gitme imtiyazını nefislerinde 
tapulamış olan bâzı zevattadır, bu zevatın kul
landığı komisyonlardadır. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Komisyonları 
biz kullanamayız, Sayın Ataöv, rica ederim, 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Müsaade bu
yurun, biz biliyoruz; bize gelip de aidatımızı 

I da yatırmak suretiyle idare heyeti seçimine ça-
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ğıran arkadaşlar çok. Yani burada realiteleri 
söyliyelim ki mesele hal yoluna girsin. 

Bakın mesaimizin başladığı saatten şu za
mana kadar bir usulün üzerinde münakaşa edi
yoruz. Parlâmentonun bu kadar zamanını al
mışız ; kanun çıkarmakla vazifeliyiz, ilgili ko
misyonlar üçer, beşer üyesini verip de NATO 
Parlömanterler Birliğine, Dünya Parlömanter-
ler Birliğine gidecek olan arkadaşların grup
lar tarafından seçilmesine neden rıza göstermez 
idare kurullarınız, neden rıza göstermez komis
yonlarınız. 

Arkadaşlar, dokuz senedir Parlâmentodayım, 
Avrupa olarak gittiğim yer Edirne'dir; Edir
ne'den öteye geçmedim. Bu itibarla yurt dışı
na çıkmamış bir arkadaşınız olarak söylüyorum; 
üne idare heyetinde vazifem var, ne idare he
yetinde vazife isterim, ne böyle işe talepte bu
lunurum, fakat içim sızlıyor; şurada konuşan 
arkadaşlarımın feryadını dinliyorum, kimi 
tüzük eksikliğinden, kimi Divanın vazifesini 
yapmamasından, kimisi Parlâmentonun seçmen
ler tarafından işgal edilmesinden bahsediyor.. 
Bunlar değil, bunlar mesele ama, bu işteki mâ
ni bunlar değil, bu işteki mâni, komisyonlara 
Başkanlık Divanının dört, beş defa müzekkere 
yazmasına rağmen istenen üyelerin seçtirilme-
mesidir. Başkanlık Divanında bu idare heyet
lerinden adamlar bulunmak suretiyle, her par
tiden, her gruptan adamlar bulunmak suretiy
le bu işi güzelce ayarlamış olmasındadır. Bu 
ayarm dışına çıkarak vicdanlarımızın verdiği 
emri yerine getirir, Parlömanterlik vazifemizi 
yerine getirir, komisyon başkanlığı, komisyon 
üyeliği vazifemizi yerine getirirsek ve bu seçim
leri de gruplara bırakırsak o zaman Meclis Baş
kanlık Divanının yapacağı bir iş kalmaz; mev
cut tüzük içerisinde bunu yürütür, ama o vazi
fe yapılmadığı zaman komisyona ne ceza veri
lir? Mer'î İçtüzüğe göre bir ceza veremezsiniz 
ki... Meclis açıldığı günden beri hazırlanmış 
İçtüzük teklifi durur; içtüzüğün üzerine eği
lenlerimiz yok, içtüzüğü getirip bu problemle
ri çözenlerimiz yok, ama kürsüde mütemadiyen 
bu yanlış hareketlerin üzerinde ısrar edenleri
miz, onu tenkid edenlerimiz var. Gruplar ola
rak birleşelim. ıSayın Meclis Reisimizden istir
ham ediyorum; grup yetkililerini davet etsin
ler ve gruplar arasında bu meselenin çözümü 
için grup yöneticilerini vazifelendirsinler; 

grup yöneticileri kendi grupları içerisnde bu 
konuyu ele alıp bunu bir disipline soksun. Mec
lis Reisimiz için bu bir idari vazifedir. Yoksa 
mer'î içtüzüğe göre yapılacak başka bir şey 
yoktur. Gruplar bu vazifeyi alır, biran evvel 
grupların komisyonları üyelerini seçerse, bu 
kanun da buradan çıkarsa, o zaman yurt dışı
na gidecek arkadaşları gruplarımız seçer, bir
kaç tane idareci, ıbu işi güzel organize eden 
arkadaşlarımızın imtiyazından dışarıya bu iş 
çıkar. 

Benim istirhamım; sayın Meclis Reisinin 
komisyonlara yazdığı tezkerelere cevap alama
dığı bir sırada, bir de o «centilmen anlaşması» 
dediğimiz ve bundan evvel tatbik ettiğimiz za
man bazan faydalarını gördüğümüz yola 
girmek ve grup yöneticilerini davet etmek su
retiyle bu meseleyi gruplara maletmek ve bu
nun biran evvel neticesini almaktır. Yoksa bu
rada mütemadiyen içtüzükte vardı; o, komis
yonu seçmedi Meclis çalışmıyor, itibarı kal
madı gibi lâflar ilelebet devam eder gider. Bun
da günahı olmıyanlar da günahkâr oluyor. O 
bakımdan ben bu günah altına girmek istemi
yorum. Vicdanen söylüyorum; kusur doğrudan 
doğruya kornisyonlarmdır, kusur, gruplardaki 
arkadaşlarımızındır, kusur, yurt dışına gitmeyi 
inhisar altımda tutan ve bu iş için çeşitli yol
lara sapan değerli arkadaşlarımızındır. L.VJ-
giyle arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konu
yu bir sonuca vardırmak üzere İM arkadaşı
mı? tarafından verilmiş olan önergeleri okutup 
z?ibta geçirttikten sonra Başkanlığın da kusa 
bir mâruzâtını Yüce Heyetinize arz edeceğim. 

önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Riyaset Divanı seçimleri de dâhil olmak 

üzere her türlü komisyon çalışmalarına izin
siz veya mazeretsiz olarak art arda üç oturum 
katılmıyan üyelere Genel Kurula katılmıyan-
iar için 23 Ocak 1970 tarihinde ve 30 ncu Bir
leşimde alınan kararın uygulanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Mazeretsiz komisyon çalışmalarına katılmı-

yan ve bu hali iki defa tekerrür eden üyenin 
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kamu oyuna duyurulması için karar alınması 
ve bu kararın komisyon üyelerine duyurula
rak davet yapıHmasını arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Vahit Biozatlı 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşla
rım; Başkanlık Divanının sunuşları arasında 
yer alan bu konunun neden dolayı bugünkü 
gündemde yer aldığını, bunun nedenlerini ve ge
rekçelerini arz ederken, sayın üyelerin burada 
ileri sürecekleri kıymetli mütalâaların bu ko
nuda alınacak kararlara ışık tutacağını biraz 
evvel sözlerimin başında arz etmiştim. Şu iki 
önerge muvacehesinde ve bu iki önergenin dı
şında burada konuşan bâzı sayın arkadaşları
mızın bu önergelerle teklif edilen hususların 
tamamen aksi ve zıttı bâzı teklifleri de ortaya 
getirmiş olmalarını da göz önünde tutarak, bu 
konunun burada yapılmış olan görüşmeler ve 
ileri sürülen teklifler de nazarı itibara alına
rak, Meclisin teamüllerine de uygun bir yol 
tutulmuş olmak üzere, önce Başkanlık Divanın
da ve gerekirse siyasi parti gruplarının idare
cilerinin de fikirleri ve mütalâaları alınarak 
bir karara bağlanması ve bilahara Yüce He
yetçe bir karar ittihazı gerekiyorsa bunun hu
zurunuza getirilmesini Başkanlık olarak daha 
münaJsip görmekteyiz. Ancak, yapılmış olan gö-
rıi!şmel:rde ileri sürülen bâzı mütalâalara da, 
gene zabta geçmeisi ve ileriıki alınacak kararlar
da lehte veya aleyhte müessir olması bakımın
dan, bâzı hususlara değinımeyi de zorunlu gö
rüyorum. 

'Bâzı arkadaşlarımız bu konuda alınacak 
her hangi bir kararın birleşik toplantıda alın
ması gerektiğini, çünkü karma komisyonlarda 
senatörlerin de bulunduğunu söylediler. Baş
kanlığın görüşü, bu mütalâanın yerinde olma
dığı merkezindedir. Çünkü kurulan komisyon 

Anayasanın 92 nci maddesinin beşinci bendi
ne göre kurulmuş olan karma komisyondur, 
yani artık tamamen Meclis bünyesi içinde çalı
şan ve kuruluşu, denetlenmesi, çalıştırılışı ta
tmaman Meclis Başkanına mevdu olan bir ko
misyondur. Tabiî bunu bir mütalâa olarak arz 
ediyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız komisyona gittiklerini, 
koımisyon kâtiplerini şahit göstererek, söyledi
ler. Tabiî koımisyon üyesi olan arkadaşların bu 
hassasiyeti gayet yerindedir, ama hemen arz 
etmek istiyorum ki, Başkanlığın bu konuyu bu
raya getirmesi, komisyonlara devamsızlık gös
teren sayın üye arkadaşlanımızı burada teşhir 
etmek değil, tıkanan bir yolun açılması, işlenıi-
yen bir mekanizmanın işlemesini temin için si
zin kıymetli fikirlerinizden istifade etmek için
di. Kaldı ki, gelen veya gelmiyen üyeler, kavli 
mücerette kalan bir iddia ile söylenmiş değil
dir, komisyonun devam cetveli elimizdedir; 
buradaki imzalara göre bu neticeyi çıkarmış 
bulunuyoruz ve iki defa, üç defa davet edilen 
komisyonun iki toplantısı da Meclisin çalışma 
saatlerine değil, saJbah saat 10,30 a ve 11 e ras-
gelmektedir. 

Şimdi, Yüce Heyetinizin tasvibi lâhik olur
sa, Başkanlığın görüşü olarak arz ettiğim tek
lifi oyunuza arz edeyim; yani verilen önerge
ler ve görüşmeler sırasında ileri sürülen mü
talâalar da göz önünde tutulmak üzere, ko
nunun önce Başkanlık Divanında ve gerekirse 
siyasi parti grupları yöneticilerinin de müta
lâası alınmak üzere bir karara bağlanmasını ve 
alınacak bu kararın bilahara Yüoe Heyetin 
tasvibine arz edilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündem içindeki çalışımalara devam ediyo
rum. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
cğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması

na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) 

BAŞKAN -
rini alıyorlar.. 

Komisyon ve Hükümet yerle-

Geçen Birleşimde görüşülmesine başlanan 
bu teklifin bir maddesi Komisyonca geri alın-
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amiti. Sayın Akçal bunu yeniden tedvin et
tiniz mi Komisyon olarak? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, Komisyon olarak maddenin aynı şekilde 
kalmasını muvafık gördük. 

BAŞKAN — Efendim, geçen Birleşimdeki 
müzakerelerde Komisyonca geri alman geçici 
madde, şimdi Komisyonun beyanına göre, ay
nen ipka ediliyor, bu şekilde kalmasını tensi-
betmişler. 

Bu geçici maddeyi tekrar okutuyorum. 
Geçici Madde — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 

cetvelde gösterilen, kaldırılan kadrolarda olup 
da 5439 sayılı Kanun gereğince Yargıtayda 
fiilen görev ifa etmekte olan hukuk mezunu 
başkâtiplerin (3) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolara atanmaları, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren en geç bir ay içerisinde ya-
pjlır. Bunların raportör kadrolarına atanmala
rına kadar geçecek sürede eski görevleri devm 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Madde ürerinde söz istiyen olmadığına 
göre maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurudu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
'Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde, lehte veya aleyhte 
ıstöz istiyen? 

Sayın özguner aleyhte, Sayın Bozatlı aley-
Ihmde, Sayın Kabadayı lehinde. 

iSaym özgüner, buyurun efendim, tasarının 
tümü üzerinde ve aleyhte. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın arka-
cıa'şlarım, geçen Birleşimde münakaşası yapıl
dı bu teklifin. 

Burada üzerinde hassasiyetle duracağımız 
rjokta şu; gerekçeyi okuduğumuz zaman zaten 
kendiliğinden aleyhte konuşmayı gerektirir ve 
bu teklifin aleyhinde rey vermeyi gerektirir 

mucip sebep ortada. Nedir bu teklifin Yüce 
Meclise getiriliş sebebi? Gerekçede şu var: «Sa
yıları Otuz civarında olan Yargıtayda Yargıtay 
Başkanı ile daire başkanlarının vereceği görev
leri yapmak üzere hâkimlik ve savcılık mesle
kinden olmıyan Hukuk Fakültesi mezunu ra
portörler...» Bunları kadroya almak.. 

Arkadaşlarım, bu meslekin içinde olarak 
hep biliriz ki, Yargıtayda vazife gören bu 
şahıslara rağmen, sırada beklliyen, hâkimlik 
ve savcılık için gerekli usule uygun, prosedüre 
uygun bir stajı yapmış olanlar varken, bura
da 30 kişiyi, âdeta kollarcasına 30 kişi için 
buraya kanun getirelim... 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Yanlış an
lıyorsunuz. 

TUHHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biz 
yanlış anlıyoruz siz doğrusunu söyleyin. 

Şimdi arkadaşlarım, bunun yekûnu 30 ve 
mucip sebep de: -Adedi 30, bunun da bu ka
nun çıkmak sur *^J Valiye 'ye yükliyeceği 
külfet şundan ibaret. deniliyor. 

MMarı 30 - 40 - 50.. mühim olan, bunlara 
rağmen, şu kollanılmak istenen bir kısım Hu
kuk mezununa rağmen, usulüne uygun stajını 
yapimış, fakat buna rağmen gerekirse orada o 
kadroya bu kanun çıkmasa gelebilecek olanla
ra imkân vermemek ve orayı bunlar için, bun
ların menfaatini tıkamaktır. 

Ben bu sebeple bu kanun tasarısının aley
hinde bulunuyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin lehinde Sayın İhsan 
Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vaz geç
tim efendim. 

'BAŞKAN — Vaz geçtiniz.. 
Başka söz istiyen? Yok. 
Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayııl cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (1/180) (S. Sayısı : 80) (1) 

(1) 80 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Ziya 
önder'in bir önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet mamurları aylıklarının tevhit ve te

adülüne dair olan 3658 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı bölümüne yeni kadrollar eklenmesine 
dair kanun tasarısı bugünkü gündemin gelen 
kağıtlar bölümünde bulunonaiktadır. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üze
re, bu tasarı ile alınacak kadrolar, terfi edemi-
yen Hâkim ve savcıların terlilerini Dağlamak ve 
işlerinin artması sebebiyle yeni mahkemeler 
kurulması veya kadrolarının takviye edilmesi 
•gereken kaza çevrelerinin ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere kullanılacaktır. 

Bilhassa 1,5 seneden beri bulundukları dere
celerde terfi sürelerini dolldurup, terfie hak ka
zandıkları usulü dairesinde tesbit edilmiş bu
lunan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının daha 
fazla mağduriyetlerine meydan bırakılmadan 
terfi ettirilmeleri bu kadroların alınarak ken
dilerine tahsis edilmesi ille mümkün olacağın
dan, tasarının, gelen kâğıtlardan gündeme alın
masını ve 48 saat göçmeden, gündemde bulu
nan bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Ziya önder 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanının öner
gesi ile teklif ettiği üzere, bugünkü geden kâ
ğıtların raporlar bölümünde ve 14 ncü sırada 
yazılı bulunan; Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3658 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetveli ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadro
lar eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet 
ve Plân komisyonları raporlarının gelen kâğıt
lardan gündeme alınmasına ve 48 saat geçme
mesine rağmen ittihaz edeceğiniz kararla bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... Kaibul 
edilmiştir efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerindedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan rapor bizde yok, hakkında bir bilgimiz 
de yoktur. 

BAŞKAN — Efendim dağıtılmış, dağıtım 
tarihini arz ediyorum. Sayın Ahmet Şener, 
bugünkü gelen kâğıtlarda var, 21 Mart 1970 
iki gün evvel dağıtılmış, mahaza raporu da 
okutacağım efendim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporunu oku
tuyorum efendim. 

(Plân Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sa

yın Enver Turgut söz istemiştir. Buyurun. 
Siz de söz işitiyorsunuz Sayın Atagün ve 

Karaca. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; şu anda üzerin
de görüştüğümüz kadro kanunu dolayısiyle 
fcSaym Adliye Bakanından birkaç istirhamım 
olacak. 

Bugün Türkiye'de iş dâvaları bir hayli 
artmıştır. Bu kadro kanunu dolayısiyle, iş dâ
vaları çok olan büyük vilâyetlerimizde iş mah
kemelerinin ihdas edilmesi arzusunu duyuyo
ruz. Defalarca bu konu üzerinde ricada bulun
muştuk. Şimdi, bu vesile ile Sayın Vekilden, 
bu kadrolardan istifade ile istanbul, Ankara, 
Adana, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Samsun, 
tamir, Bursa ve buna benzer diğer vilâyetleri
mizde iş mahkemelerinin ihdasını istirham edi
yorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; beni buraya sevk 
eden sebep, tahmin ediyorum bütün arkadaş
larımın da derdi. Milletvekili olduğumuz gün
den bugüne kadar Adiliye Bakanlığının kapıla
rını aşındırmışızdır. Dairelerde zabıt kâtibi 
yoktur. Bâzı yerlerde de hâkim yoktur. Bâzı 
yerlerde de savcı yoktur. Gideriz; «kadro yok, 
tâyin mümkün değildir» derler. Adaletin tev
sii, hakkın tesbiti gereken bir müessesesinin ig-
liyebiimesi için taihmin ediyorum, hiçbir arka
daş Adalet Bakanından istediği kadroyu esir
gemez. Ben yine buraya bâzı endişelerle çık
tım. Şu alınan kadrolarla tesibit edilen hâkim 
kadrosu, tesbit edilen zaJbıt kâtibi, mübaşir 
kadrosu yine kâfi geOmiiyecek, gideceğiz; «efen
dim elimizde imkân yok, hâkim kadrosu yok, 
zabit kâtibi kadrosu yok» diyecekler ve bizi 
Bakanlığın kapısı önünden çevireceklerdir. 

Size kendi bölgemden basit bir misal vere
ceğim Sayın Bakanım alınmasınlar. 
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Suluova onbin nüfuslu bir yendir, iş hac
mi muazzam bir şekilde artmıştır. Bugün ken
dilerine ayrıca savcı beyin yazdığı mektubu da 
verdim; iki tane zabıt kâtibi vardır arkadaşla
rım. iki tane zabıt kâtibi ve namütenahi iş. 

Senim istirhamım Sayın Bakandan; bu 
ikadrolan Komisyon geri alsın. Türkiye'nin 
neresinde ve ne miktarda hâkim kadrosu boş, 
re miktarda zabıt kâtibi kadrosu boş, ne mik
tarda başkâtip kadrosu boş ise bunları kesin 
olarak tesbit etsin, Parlâmento önüne gelsin. 
Tahmin ediyorum iktidar ve muhalefet el ele 
gönül birliği ile bu kadrolan Sayın Bakanımız
dan esirgemiyeceklerdir. 

Mâruzâtım bundan ibaret, saygılar suna
rım, büyük Parlâmento üyelerine. 

BAŞKAN — Sayın Atagün buyurun. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Uzun seneden beri Adliyede çalışan hâkim 

ve savcı arkadaşların, mesleklerinin icabı çek
miş olduğu sıkıntılar ve kendilerine verilen va
zifelerin çokluğu, bütün vatandaşlar ve bihas-
sa adliyeci arkadaşlar tarafından yakından bi
linmektedir. Bu çekiliş ve işleriyle mesai saa
tinin haricinde baş başa olan bu meslekdaşlar 
maalesef, terfi müddetleri geldiği zaman terfi 
edememek gibi bir durumla karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. Sevk edilen tasarı, gerekçesi 
dikkatle okunduğunda, bugünkü istenilen kad
rolarla bile birçok hâkim arkadaşa terfi imkâ
nı sağlanmakla beraber, tahmin ediyorum ki, 
kanım tasansı Yüce Parlâmentonun tasvibiyle 
çıktıktan sonra yalan bir zamanda yine terfi 
edemiyen birçok hâkim ve savcı arkadaşlan gö
receğiz. Bundan ayrı olmak üzere de merkez 
teşkilâtında hâkim ve savcı kadrolarında, yani 
o sınıfta bulanan adliyeci arkadaşlarımızın da 
terfi edemedikleri bir gerçektir. Bu kanun ta
sarısı terfi edemiyen adliyecilere terfi imkânı 
sağladığı için, evvelâ sevk eden değerli Adliye 
Bakanına, adliyeci arkadaşlara ferahlık getire
ceği için, teşekkürlerimi sunarken, Yüce Parlâ
mentonun, terfi edemiyen bu arkadaşlara biran 
önce kanunu çıkarmak için gayret gösterecek
lerini tahmin ederek teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurunuz. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Saym Adalet Bakanının, hâkimler ve Cum
huriyet savcıları ve bir kısım adliye müfettiş
leri için getirmiş olduğu kadro kanunu tasarı
sının müzakeresinden memnuniyetimi ifade et
mek isterim. 

Ancak, bu kabil kanun tasarıları Adalet Ba
kanlığı tarafından çok seyrek olarak gelmekte
dir. Sayın Bakanımız bilmelidir ki, gerek bü
yük Türk Milleti ve gerekse onun aziz temsil
cisi bulunan Yüce Parlâmentomuz, eli ve gönlü 
imkânsızlık içerisinde bulunmasına rağmen 
Türk adliyecilerine her zaman için açıktır ve 
cömerttir. 

İfade etmek lâzımdır ki, Türkiye'de her yer
de hâkim ve savcı kadrosu çok azdır, ihtiyacı 
karşılamıyor. Türkiye'de otuz yıldan beri de
vam etmekte olan men'i müdahale dâvaları var
dır. Birçok hâkimler terfi edemediği için muz-
tar durumdadır, çalışma şevkleri kırılmıştır. 
Kadrosuzluk sebebiyle birçok hukuk mezunları 
da mesleke alınamamaktadır. Bütün bu hâkim
lerin ve savcılann dışında adaleti denetlemek 
ve teftiş etmekle görevli bulunan müfettiş sı
nıfının ve müfettişlerin her nedense, her iki 
kadronun dışında, her kanun tasarısında oldu
ğu gibi bu defa da mağdur edildiklerine şahit 
olmaktayız;. 

Adalet müfettişlerinin, Türlüye'deki hâkim
lerin ve savcıların içerisinde mümtazen terfi et
miş, büyük liyakat göstermiş olan kimselerden 
seçilmiş birer adliyeci olduklarında hepimiz 
her halde ittifak halindeyiz. Adliye müfettiş
liği hâkimliğin ve savcılığın daha ötesinde çok 
daha kabiliyet, çok daha tecrübe ve bilgi is-
tiyen bir meslektir. Vazifelerinde büyük başarı 
gösteren savcılann adliye müfettişliğine atanıp 
beş - altı yıl veya on yıl adliye müfettişliği yap
tıktan sonra muayyen bir noktada kadro kifa
yetsizliği sebebiyle terfi ettirilememektedir. Bu 
sebeple adliye müfettişleri emsallerine nazaran 
kıdem ve maaş yönünden geri kalmaktadırlar. 
Neticede, Teftiş Heyeti Başkanlığı veya Ba
kanlık veyahut müsteşar tarafından kendileri
ne, kadro imkânsızlığı sebebiyet terfi edemiyor
sunuz, binaenaleyh adliye müfettişliği dışında 
bir başka göreve gitmeleri hususunda ayrı bir 
kapıda aralık gösterilmektedir ve bu sebeple
dir ki, Adliye Bakanlığında mevcut adliye mü
fettişlerinden son derece kabiliyetli, feyizli ve 
liyakatli olan müfettişlerin bir kısmı raportör-
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lüğe varıncaya kadar adliye müfettişliğini terk 
etmek suretiyle gitmişlerdir. Bir kısmı ise ka
zalarda hâkimlikliklere gitmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. Bu sebeple Sayın Bakandan istirha
mımız; bu tasarıda bir değişiklik yapmak sure
tiyle adalet müfettişlerinin, sadece başmüfettiş 
veya bu derecede olanların değil de bundan 
daha aşağı derecede bulunan müfettiş kadrola
rının da artırılması, çoğaltılması suretiyle bu 
arkadaşlara da terfi hakkının tanınmasıdır. 

Bir başka mâruzâtım daha olacaktır. Sayın 
Bakanın ve Yüce Meclisin benim bu konuşmam
da bu cümlemi ve bu kısmını mazur göreceği 
ümidiyle arz ve ifade etmek isterim ki, adalet, 
bağımsız mahkemeler, bağımsız hâkimler tara
fından yürütülmektedir. Her müessesede bir 
müşavir olduğunu duyduk ve gördük. Ama 
Türk adalet cihazında müşavir diye bir kimse
nin istihdam edilmesi doğru değildir. Temenni 
etmem ama, korkarım ki, bu yeni ihdas edilen 
adalet müşavirlikleri, kabiliyetli, fsyizli kimse
lerin siyasi iktidarlar olan dalaşmaları sonunda 
kızağa çekme gibi bir muamele olmasın arka
daşlarım. 

Adalet Bakanlığında, Ceza işleri Genel Mü
dürlüğü, Hukuk işleri Genel Müdürlüğü ve on
ların jrardımcıları ve bütün ilgili müesseselerde 
çalışabilecek kimseler mevcut iken üstelik mü
fettişler de mevcut iken, artık Adalet Bakanlı
ğında bir de, bir müşavirler kuruluna veya bir 
müşavire hiçbir suretle bence lüzum yoktur. 
Bir kimse adalet camiasına girdiği zaman ya hâ
kim sınırındadır, ya savcıdır, ya müfettiştir. 
Bunun dışında bir müşavir kadrosunun ihdas 
edilmesinin sakıncalı olacağı kanaatinde ve 
inancındayım. 

Hâkim kadrosu sıkıntısı Türkiye'mizde çok 
fazladır. Hattâ hâkimlik meslekinden, milletve
kili veya senatör olarak seçilip de bilâhara se
çimi kaybeden arkadaşlarımız, hakları olmasına 
rağmen, aylardan beridir Bakanlığa müracaat 
ederek hâkimlik veya savcılık istedikleri halde 
kadro imkânsızlığı sebebiyle bu dilekleri henüz 
yerine getirilmemiştir. Bu arkadaşlarımızın da 
dileklerinin yerine getirilebilmesi için durumla
rına uygun ve onların durumuna tekabül ede
bilecek kadroların da talebedilmesini isitirham 
etmekteyim. 

Saniyen, gerekçede yeni mahkemelerin ihdas 
edileceğini, kurulacağını memnuniyetle gör-
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mekteyiz. Ama malûmuâlinizdir ki, mahkemeler 
sadece hâkim ve savcıyla işlemez. Mahkemelerin, 
sağ kolu olan (başkâtiplere, zabıt kâtiplerine ve 
mübaşirlere ihtiyacı vardır. Yeni mahkemeler 
ihdas edilecekse, yeni mahkemeler ihitiyaca meb-
ni kurulacaksa, yeni kurulacak mahkemelerde 
ve adliyelerde idari memurlara da ihtiyaç var
dır. Bunlara müteradif olarak bu kadroların da 
kısa bir zamanda getirilmesini istirham etmekte
yiz. 

Son olarak mâruzâtımız, yürürlükte bulunan 
Anayasamızın 134 ncü maddesi, hâkimlerin ay
lık ve ödeneklerinin özel bir kanunla tanzim 
edileceğini emir ve ifade etmiştir. Parlâmento
nun Üçüncü Dönem Dokuzuncu yılına girmiş 
bulunmamıza rağmen, Anayasamızın 134 ncü 
maddesinde yazılı, hâkimlerin aylık ve maaşla-
riyle ilgili kanun tasarısı Meclise sevk edilme
diği gibi, henüz bu konuda bir çalışmanın da 
olmadığını istihbar etmekteyiz. Yeni yapılmakta 
olan, Meclise getirilmekte olan Personel Kanu
nunda adliyecilerin istifade etmeleri de şüpheli 
görülmektedir. Binaenaleyh Sayın Adalet Ba
kanından, hâkimlerin ve savcıların haklarının, 
aylık ve maaşlarının özel bir kanunla tanzim 
edilmesine dair Anayasanın 134 ncü maddesin
deki yetkinin ve emrin yerine getirilmesi husu
sunda bir gayret ve davranışın içerisine girme
lerini istirham eder, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Güllü, buyurun. 

ALÎ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Bütün adliyelerimizde aynen, «Adalet mül
kün temelidir» yazılıdır. Bir memlekette adalet 
tevzi eden müesseseler bihakkın tam randıman
lı olarak çalışmadığı müddetçe, o memleket
lerde huzursuzluk! başgösterir. Adaletin tevzi 
edildiği bu müesseseler, hepimiz bölgelerimiz
de bildiğimiz gibi, en ihmale uğramış müesse
selerdir. Bunun için ben sözüme başlarken şunu 
ifade etmek isterim ki, kanun tasarısının gerek
çesinde de ifade edildiği gibi, bugünkü isteni
len kadrodan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. 
Fakat bu ihtiyaçtan kısıntı yapılmıştır ki, büt
çenin ödenek faslının buna müsaade etmediği 
hususu gerekçe olarak gösterilmiştir. Bu, bu
günkü ortamda ve senelerden beri süregelen bir 
derde çare bulmamak için ileri sürülmüş bir ge-
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rekçeden başka bir şey değildir. Biz arzu eder
dik ki, Yüce Meclisin ittifakla üzerinde durmuş 
olduğu bu mevzuda daha şişkin, kabarık bir 
kadro ile Meclis huzuruna gelinmiş olsun. 

İBugün hepimizin bildiği gibi birçok kazalar
da tek savcı bulunmaktadır, izinli gittiği za
man eskilden başkâtipler* savcıların yerlerine 
vekâlet edebiliyorlardı. Ancak, Anayasa Mahke
mesinin, başkâtiplerin savcılara vekâlet etmesi 
hükmünü iptal etmesinden sonra, bu da müm
kün olmadığı için, başka bir yerden savcı arka
daşları vekâleten oraya gönderiyoruz ve vekâ
leten giden savcı arkadaşımız, yepyeni dosya
larla karşılaşıyor ve - meslekte hepimizin kar
şılaştığı husustur - dosyanın tetkiki için mehil 
talebediyor. Vatandaş bütün bu mehiller sebe
biyle günlerce mahkeme kapısını aşındırıyorlar. 

Yine memleketimizin en büyük dâvası, ma
lumuâliniz toprak davasıdır. Bugün yürürlükte 
olan bir Tapulama Kanunu var. Bu Tapulama 
Kanunu gayet ağır işlemektedir. Sebep, birinci 
olarak tapulama işlerine bakan hâkim kadrola
rının yetersizliği, ikincisi, ödenek faslının gayet 
az bir miktarda ayrılmış olmasıdır. Sene ortası 
gelir, ödenek kalmamıştır denir ve mahkemeler 
çalışmaz hale gelir. Bugün toprakla iştigal eden 
vatandaşımız, bu, fiilen daimî olarak tatbikatta 
karşılaştığımız hususlardır, vatandaş kredi te
mini için bankanın kapısına gittiği zaman, ban
ka hiçbir itiraza uğramamış tapu istemektedir, 
ama bugün Türkiye'de maalesef arazilerimizin 
yüzde sekseni itirazlı bulunmakta ve vatandaş 
on seneden beri tapulama mahkemesinin ka
pısını aşındırmaktadır ve hâlâ eline sağlam bir 
çaplı tapu alamamaktadır. Bunlar kadrosuzluk
tan ileri gelmektedir. 

Üzerinde hassasiyetle durulması lâzungelen 
üçüncü bir husus iş mahkemelerinin durumu
dur. Bugün Türkiye 1de sekiz mahalde iş mah
kemesinden başka mahkeme yok. Adana'da 
kendi seçim çevrem olduğu için söylemiyo
rum - feoskbca bir işçi muhitinde ve tekstil sa
nayiinin gelişmiş bulunduğu bir bölgede iş mah
kemesi yok. Malumuâliniz bugün mahkemeler 
artık ihtisaslaşmıştır, asliye hukuk mahkeme
leri, sulh hukuk mahkemeleri işçi mahkemesi sı
fatıyla dâvalara bakarlar, ama ihtisas istiyen 
'bir sahadır, bu itibarla işçi vatandaşlarımız da 
devamlı olarak bu kadrosuzluk yüzünden iş 

mahkemelerinin kurulamamasınldan mutazar
rır olmaktadırlar. 

Bu itibarla, sayın Bakandan bilhassa Tapu 
Kadastro mahkemeleriyle, iş mahkemeleri saha
sına ağırlık vermelerini hassaten istirham eder, 
Yüce Meclisinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. Bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Meclisinize, Adalet Bakanlığı tarafın
dan, hâkim ve savcılarımızın bir kısım ihtiya
cını karşılamak için Kadro kanun tasarısı geti-
rilmişltir. 

Gönül isterdi ki, bütün hâkim ve savcıların, 
hâttâ başkâtiplerin, zabıt kâtiplerinin de kad
roları tesbit edilsin ve eksiksiz gefein. Çünkü 
çıkarmış olduğumuz kanunlar, yamalı bohça 
gibi her gün tamamlanmak mecburiyetinde 
kalmakta ve Yüce Meclisimiz de bu şekilde 
oyalanmaktadır. 

Buna rağmen bu tasarı, az da olsa, bir kı
sım hâkim ve savcılarımızın beklemekte oldu
ğu kadroları verecektir. Hukukçu arkadaşları
mız btilMer; adliyeye gittiğimiz zaman savcı ve 
hâkim arkadaşlarımız kadrolarının zamanında 
gedmediğinden, bunların biran evvel çıkarılması 
gerektiğinden hepimize şikâyette bulunurlar. 

Kısmen de ols'a ihtiyacı giderecek olan bu 
kanun tasarısını getirdikleriden dolayı Adalet 
Bakanına teşekkür ediyoruz. 

Demokrasiye 1946 yılında girdik. Parlamen
to olarak, iktidariyle, muhalefetiyle bu demok
ratik rejimi yaşatmaya hepimiz kararlıyız. Sa
yın muhalefet liderinin ve diğer liderlerimüzin 
de bahsettikleri gibi, diktanın karşısındayız. 
Bu bakımdan, adalet müessesesinin, demokrasi
nin bdr unsuru ve teminatı olduğunu da unut
mamalıyız. Bugün seçimler dahi - yirmi senedir -
adaletin teminatı altında yapılmaktadır. 

Bugün hukuk devletini yerleştirmek, ger
çekleştirmek, hür yargı ide mümkündür. Biz, 
iktidar olarak hür parlâmentoya, hür yargıya, 
hür basına ve hür muhalefete inanmış insanla
rız. 

Bu bakımdan gelen bu kanun tasarısının 
bütün arkadaşlarımızca olumlu karşılanacağı
nı ümidediyorum. 

Adliye müessesesinin bir de Yüksek Hâkim
ler Kurulu vardır. Biz Adalet Bakanından şunu 
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da rica edeceğiz ki, hâkimlerimizin Anayasa 
çerçevesi içinde denetlenebilmesi için sürati© 
bir teftiş kurulu kanun tasarısmm dıa Yüksek 
Meclise getirilmesini temin etsinler. Maruzatım 
'bundan ibarettir, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. Buyu
run efendim, 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarını; 

Adalet teşkilâtı, tarihin her devrinde ve 
dünyanın her yerinde hakkın yolu, adaletin 
tevzii ve hakiki koruyan bir müessese olarak 
görülmüştür. 

Memleketimizde de adalet teşkilâtı, hâkim 
ve savcısından mübaşirine varıncaya karlar ge
celi gündüzlü, en gayrimüsait şartlar altında 
vs coğrafi mımtakalarda vazife gören bir teş
kilâttır ve sözlerimin başında dıa belirttiğim 
gibi adaleti tevzi eden, hakiki rahibine1 veren 
muhterem bir teşkilatımızdır. Her teşkilâtta 
elbette ki, çalışına emniyeti ve çalısına huzuru 
olacaktır. Çalışan memurun da maddi müza
yaka içilirle bulunmaması gerekir. 

Ama bütün bu müesseseler içerisinde adalet 
teşkilâtının mutlak ve mutlak huzur içinde, 
çalışma emniyeti içerisinde olması ve maddi 
müzayaka içimde olmaması gerekir. Hal böyle 
iken, maalesef birtakım formalite güçlükleri, 
kadro kifayetsizlikleri, kıymieiüi hâkimlerimizi 
maddi müzayaka içinde bırakmakta, huzursuz 
{kılmaktadır. 

Bunun belli başlı kaynağı da, kadroların ye
tersiz olugiiidur. Bütün bakanlıklarda üç üst 
derece verildiğinden kadro kifayetsizliği çeken 
teşkilât memuru yoktur. Fıakat maalesef Ada
let Bakanlığında görevli olan hâkim arkadaş
lara üç üst derece terfii imkânı Verildiği halde 
yine de kadro kifayetsizliğinin hüküm sürdü
ğü, pek çı3k hâkim arkadaşların kadro kifayet
sizliğinden dertli olduğu, bu yüzden de huzur
suz olduğu bir gerçektir. 

Bu tadil tasarımı verildiği sırada, 400 ü mü
tecaviz arkadaşın kadro kifayetsizliğini gidere
cek bir teklif idi. İllerdeki hâkimler ve savcı
lar için 100, Merkez teşkilâtında Hukuk işleri 
Genel Müdürlüğü için 2, Ceza İşleri için 5, Ceza 
ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü için de 21 
kadro bu tasarının verildiği sırada Adalet Ba
kanlığında çalışan hâkimler dâhil, diğer gö

revlilerin kadro kifayetsizliğini giderecek, on
ları huzura kavuşturacak bir teklif mahiyetin
de idi. Bu bakımdan bu tasarıyı getiren ilgili
lerle ve Sayın Bakana teşekkür ederim. Bir 
derdi 'dindirecek, dertli çalışan kıymetli hâkim
lerimize huzur verecek derim. 

Ama kanaatime ve haricen öğrendiğimle gö
re, bu kanunun çıkışı da tam olarak (derdi din-
diremiyecektir. Bir kısım hâkimler yine kad
rosuz kalacaktır. İnşaallah bunu getiren ve 
teklif eden muhterem Bakanımın bumdan öteye 
kalanların da dertlerini dindireceğini ümiidetti-
ğim tasarıyı bir an evvel getirmesini temenni 
eder, hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. Buyu
run. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Kadro kifayetsizliği yüzünden, Sayın Adalet 
Bakanının teklifi üzerine Hükümet tarafımdan 
getirilen bu tasarının, hâkimlere, savcılara ve 
memurlara yardımcı olması hususundaki düşün
celere biz de iştirak etmekteyiz. 

Ancak, işaret etmek istediğim bir husus 
var; bu nevi kadro kanunları geldiği zaman, 
gerek burada bulunduğum zaman ben ve gerek
se arkadaşlarım hemen hemen aynı noktaya 
parmak basarız; getirilen kadro kanunları ek
seriya kifayetsizdir. Şu anda getirilmiş bulu
nan bu tasarı da hemen hemen aynı niteliği ta
şımaktadır, yani memleketimizde hak ve huku
ku tevzi edecek olan kişilerle, ceza hâkimine, 
hukuk hâkimine »avcısına ve muavinlerine ve 
Bakanlıkta çalışan umum müdür ve yardımcıla
r a r>. verilmesi gereken bu kadroların kifayetsiz 
olduğunu ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Meclise Per
sonel Kanunu gelmek üzeredir. Ayrıca Bütçe 
Kanunu tasarısı da geliyor. 1970 yılı bütçesi 
çıkmamıştır henüz. 1970 yılı Bütçesinden mah-
subedilmek üzere üç aylık bir bütçe çıkarılma
sına yetki verdik. Bu durum muvacehesinde 
bu kadro kanununun portesi, ki istihbar ettiği
me göre 3 - 4 milyon lira tutuyor, bu çıkarı
lan üç aylık bütçede mevcut değildir. 

Muhterem (arkadaşlarım, biz bu kadroları 
verelim. Ancak Sayın Bakandan ve Komisyon
dan rica ediyorum, kaç ilde me kadar hâkime, 
savcıya ve yardımcısına ihtiyacınız vardır? Bu-
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mı bizte açıklayın, bilelim. Çünkü, yeter mik
tarda kadro verebilmemiz ancak bu hususun bi-
flinmesiyle mümkün olacaktır.' Ayrıca bunun 
yanında illerde vıe ilçelerde kurulması icabeden 
mahkemelerin de bilinmesi gerekmektedir. 

Gerekçede bu yazılmıştır. Deniyor ki; 332 
aded hâkim kadrosuna, 494 aded de Cumhuri
yet Savcılığı kadrosuna ihtiyacımız vardır. 
Ama bu gerçek yanında, halihazırda düşünül
müş olan kadrolar da malûm; ;60 aded hâkim, 
savcı ve savcı muavini kadrosu vardır, 100 
aded de başkâtip, başkâtip yardımcıları ve zabıt 
kâtipleri kadroları vardır. Bunun yanında bir 
de merkez kadroları vardır. Merkez kadroları
nın 17 adedi müfettişler için teftiş kuruluna 
verilmiştir, 2 şer aded de müşavir hâkim ve 
«avcı kadroları verilmiştir. 

Sayın arkadaşım Gıyasettin Karaca'nın 
'değindiği bir husus var : Bugün Türkiye'de ba
kanlıklar arasında müşavirlik kadrosu bulun-
mıyan tek bakanlık Adalet Bakanlığı idi. Şim
di bu kanunla bu bakanlıkta bir de müşavir
lik ihdas ediyoruz. Hâkimin müşaviri olmaz 
arkadaşlarım. Karar yetkisini haiz olan hâki
min müşaviri olmaz. 

Sayın Bakan «Zatişleri Müdürlüğüne bağlı 
iki müşavirlik diyor. Sayın Ceza işleri Umum 
Müdürlüğüne, Ceza ve Tevkifevleri Umum 
Müdürlüğüne birer müşavir deniyor. Neyin 
müşaveresini yapacak sayın Bakan veya Umum 
Müdür? Eğer bu gerçekleşirse yarın, öbürgün 
ağır cezada da bir müşavirlik kadrosu ihdas 
etmeye kalkacağız. Olmaz böyle şey arkadaş
larım. 

Ben size misal vereyim : öyle bakanlıklar 
vardır ki, bakan değiştikçe müşavirlikler do
ğuyor. O kadro umum müdürden alınamaz, 
hakkı müktesebidir, ,onu oradan alıp mecburen 
müşavir tâyin edecektir. Yani umum müdür
lük kadrosunda bulunanı müşavir tâyin etmiş
tir, öteki arkadaşı umum müdür yapmıştır. Müs
teşarı da öyledir, müsteşar muavinleri de öy
ledir. Ben Tarım Bakanlığından söyliyeyim, 
150 yi mütecaviz müşavir vardır, bakanlık 
müşavirleri ve umum müdürlük müşavirleri 
olmak üzere. Bunu bildiğim yer olduğu için 
söylüyorum. 

Şimdi Adalet Bakanlığında da müşavirlik 
ihdas etmeye başlıyorsunuz, ilerde bakanlar 

j değiştikçe bu müşavirlik kadroları artacaktır. 
Olmaz bu. Böyle güzel ve itimadımız olan bir 
müesseseye müşavirlik kadroları sokmamalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ağır ceza 
mahkemeleri kapasitelerinin çok üstünde çalış-

I maktadırlar. İfade edildiğine göre bunlar, 
200 - 250 arasında dosyaya bakabilecekleri hal
de, 250 - 500 arasında dosyaya bakmak mecbu
riyetinde kalmakta imişler. Bunu da gerekçe-

I den öğreniyoruz. Asliye ceza mahkemesinin 
500 - 750 dosyaya bakması lâzım olduğu halde 
750 - 1 250 dosyaya bakmak mecburiyetinde 
bulunduğu da ifade edilmektedir. Sulh ceza 
mahkemesinin de keza 1 00Q - 1 250 dosyaya 
bakması lâzımgelirken, bu da birhayli kapa
sitesinin üstüne çıkmak mecburiyetinde kalıyor
muş. Sulh hukuk mahkemeleri 800 - 1 000 dos
yaya bakması lâzımgelirken 1 000 ilâ 1 950 
dosyaya bakıyormuş. Asliye hukuk 750 ilâ 
1 000 arasında dosyaya bakması lâzımgelirken, 
1 000 ilâ 4 000 dosyaya bakıyormuş. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir dosya ye
kûnu karşısında getirilmiş olan, istenilen, il
lerdeki kadrolara 60 aded kadrodur. Bu da 
terfileri sağlamak içindir. Sağlıyacağına da 
emin değilim. Çünkü illerde, bilhassa Ankara, 
istanbul, izmir gibi büyük şehirlerimizde, 
nüfusu 100 000 den fazla olan şehirlerimizde 
bulunan hâkim arkadaşlarımızın elbette ki kad
roları yüksektedir, tıkanmıştır. Onlara birer 
kadro verilecek ve ondan sonra da onlardan 
artacak olanlardan, Zatişleri Genel Müdürlü
ğü kaydırmak suretiyle diğer arkadaklar da 
istifade edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, adaletin taksimini 
gayet uygun olarak istemeye hakkımız olan bir 
yerden, hâkim karar verirken, «Acaba benim 
terfihim geldi mi, gelmedi mi?» diye böyle dü
şünmemelidir, onun kadrosu rahatlıkla veril
melidir. Savcının da kadrosu rahatlıkla ve
rilmelidir. Üç sene çalıştıracaksınız, müspet 
tezkiye alacak, yeterlik fişi doldurulacak; sa
yın Bakanın önüne gidecek ; «Kadrom yoktur, 
veremem...» Olmaz öyle şey. 

Muhterem arkadaşların, Sayın Bakanın im-
kî.m belki de M~1JVO re y^pli'̂ h pasarlık bu fcü,-
'il-ır-iır. Doğru,,. Ama, p^;v;I ü:la b-v Devlet ida
resi olmaı;. 

EIFKI Drinr-JAIT (Ersuvum) — Ahmet 
I Boy, bv, pasaıî-ğj. çimdi &z yapıyorsunuz, 
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AHMET ŞENEE (Devamla) — Sayın arka
daşım, basan lâtife ile dostluğu, ahbaplığı ih
das etmek istiyorsun, doğrudur, onlar hiç bozul
maz. Ama, hakikatleri ortaya korken, elbette ki, 
bu böyledir. Ben devir söylemedim, sizin devri
nizi veya geçmiş devri de söylemedim. Bakanlık
lar veya Umum Müdürlükler mutlaka, bugünkü 
imkânlar ile kadro kanunları geldiği zaman, bu 
pazarlığa girişilir. Bu pazarlık altında, Bakan
lık ihtiyacı 1 000 kadro ise, 1 500 kadro ola
rak göstermeye mecburdur; çünkü, o 500 kad
royu kesince kendi kendine rahatlıyor, «Tamam» 
diyor. Halbuki, bu iş böyle değildir, bunun as
lını halledelim. Bizim dâvamız budur. 

Şimdi, bu kanunun çıkmasını bekîiyen va
tandaşlar, bilhassa bu kanımla ilgili arkadaşlar 
bu akşam radyoyu dinliyecekler. Ama, bu kad
roların hangisine isabet edeceği belli değildir. 
Gerekçesinde diyor ki, «350 hâkim, 495 te sav
cı kadrosuna ihtiyaç vardır. Ama biz bunlara 
mukabil 60 tane aldık.» (A. P. sıralarından «An
lamamışsın» sesleri). 

Şimdi bir arkadaşım diyor ki, «Anlamamış
sın». Arkadaşım, her çalıştığın yerin durumu
nu anlamak mümkün değildir. Şimdi, zannedi
yorsunuz ki, orada çalışırken ben bu personelin 
içinde yetiştim. (A. P. sıralarından «Böyle de
ğil» sesleri). 

Şimdi muhterem arkadayım, diyorsunuz ki, 
«Terfiler böyle değil». Siz hakkı, hukuku tâyin 
eder misiniz? Bir hâkimi bunun için çalıştıra
caksınız. 

Ben size bunun bir tarafını daha söyliye-
yim : Senelerden beri uzak yerlere de keşifler 
konmuştur. Hâkim, orada imkân bulunmadığı 
için keşif yapılmamıştır. Yetkili arkadaşlarım 
belirttiler: «20 senedir süren muhakemeleri var
dır» diyorsunuz. Ama tabiî, sen burada Umum 
Müdürlükte istihdam edildiğin için oradan pek 
haberin olmaz. Gittiğin bir kazada 3 - 4 sene 
kaldın, sonra imkânını bulup buraya geldin. O 
zaman oradakilerin derdini unutmaman lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşım, hakikat böyledir. Siz 
burada 10 tane kadro çıkarırken övünm'iyelim. 
Bu memleketin kaderi böyle değildir. Bu mem
leket bunu vermek imkânına sahiptir. Ben bir 
kazada 3 sene oturacağım, bana 100 lira terfih 
imkânı vereceksin. Sicilim temizdir ve yeterlik 
fişim tamamdır, Ama, kadrosuzluk yüzünden 

beni terfi ettiremiyeceksin. Bu mümkün mü
dür? Eğer benim hakkım varsa bu mümkün 
değildir. Bana diyorsun ki, «Sen terfi etmiye-
ceksin, iyisin, ama kadro yoktur. Bu halde de 
sen yine hak ve adaleti doğru tevzi et.» Ne ka
dar doğru tevzi edeceğini sen takdir et. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadroların ve
rilmesi bilhassa lâzım ise 60 tane değil, yeteri 
kadar verilmesi lâzımdır. Bir arkadaşım da ifa
de etti : icabederse Komisyon lütfetsin, geri al
sın. imkânları bir daha denesin ve bir imkân var 
ise buna göre getirelim. Yoksa bir sene sonra 
yine gelecektir. Bir sene sonra geldiği zaman 
da, nasibolursa göreceksiniz ki, bu terfilerde 
yine bir sıkıntı, daralma olacaktır ve o zaman 
bu mümkün olmıyacaktır. Bâzı arkadaşlar o za
man burada diyeceğiz kî; «Geçen sene söyle
dim, getirdiniz bu kadro kanununu; niçin şim
di bir daha getiriyorsunuz?» 

Sayın Bakan, bunu yaptılar getirdiler, ken
dilerine teşekkür ederiz. Belki, «İmkânlarımız 
bu kadar» diyor. Ama, ben de diyorum ki, «Bu
nu bir parça daha tetkik etsinler, imkânlar var
sa bu kadroların verilmesine taraftarız.» Buna 
Meclisten taraftar olmıyan yoktur. Adalet mü
essesesine yakışır bir şekilde, lâzım olan bu kad
ro kanunlarının çıkartılmasını, kadroların veril
mesini hep beraber savunalım, arzuladığımız bu
dur. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Yaşa» 
sesleri, alkışlar). 

Adalet Partisinden de bir alkış geldi, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir, 8 arkadaş da görüşmüş bulunuyor. 

Sayın Bakan, görüşecek misiniz efendim? 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Sivas) — Evet efendim. 
NEBİL OKTAY (Siirt) — Grup adına söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz, peki 

efendim. 
Sayın Adalet Bakanı, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekili 
arkadaşlarım; 

Konuşmacı arkadaşlarıma üzerinde durduk
ları mevzulardan dolayı teşekkür ederim. 

ıSayın Turgut, iş mahkemelerinin ihdas 
edilmesini temenni etmekteler. Bugün halen 
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Ankara'da 3, Zonguldak'ta 2, istanbul'da 4, 
İzmir'de 1 ve Bursa'da 1 iş mahkemesi mevcut
tur. Ankara ve Zonguldak'ta 1 er iş mahke
mesini 1969 yılı içinde açmış bulunuyoruz. 

Sayın Amasya Milletvekili Salih Beyfendi, 
«Bakan kadroları geri alsın. Hakiki ihtiyaç ne 
ise, onu tesbit etsin, huzurumuza ona göre 
gelsinler ve ihtiyaçları bulunan kadroyu iste
sinler» buyurdular. 

Bu, malûımuâliniz, bütçe meselesidir. Bu 
senenin bütçesinde ancak biz bu kadar kad-
ruyu çıkarmak imkânını bulduk ve çıkaraca
ğımız bu kadro ile de mevcut savcı ve hâ
kimlerin kademe ile olduğu için hepsinin 
terfihini sağlamış olacağız. Aşağı - yukarı 400 
kadar hâkim ve savcı, alacağımız bu 100 
kadro ile terfi imkânlarını bulmuş olacaklar
dır. 

ıSaym (riyasettin Karaca, «Adalet Bakanlı
ğından bu kadrolar seyrek geliyor» buyurdu
lar. Biraz evvel de arz ettim, bu bütçe mese
lesidir. Bugün bunu getiriyoruz, imkân bulur
sak önümüzdeki sene tamamiyle tatmin edecek 
bir kadro ile gelmeye çalışacağız. 

Müfettiş kadrolarının artırılması ve ço
ğalmasını arzu ediyorlar. Müfettiş kadrosu, 
bugün Bakanlığımızda 33 adeddir. Yalnız, 45 
sayılı Kanundaki Denetleme Kurulunda tasarı 
halinde Meclise arz ettik, halen komisyonda
dır. Bu kanun çıktığı takdirde, müfettiş kad
rosu da yeniden ihtiyaç nisbetinde talebedil-
miş olacaktır, karşılanacaktır. 

(Müfettişler için 17 kadro talebediyoruz, 
bunlar yüksek kadrolardır. Buna mukabil 12 
kadro çıkarıyoruz ve bu suretle müfettiş ar
kadaşlarımız da terfih etmek imkânını bul
muş olacaklardır.. 

Hâkimlerin, Anayasanın 134 ncü maddesine 
'göre, aylık ve maaşlarının özel bir kanunla ye
rine getirilmesini, temenni etmektedirler. Sev-
kettiğimiz Hâkimler ve Savcılar Kanununda 
yeni bir barem sistemi mevcuttur. Diğer me
murların durumu ile ilgili olduğu için önce, 
diğer memurların Personel Kanunundaki ala
cakları barem tesbit edildikten sonra hâkimlere 
ona göre yeni bir barem ayarlanması yapıla
caktır. 

Bugün 140 kazada çift savcımız vardır, 
494 kazada ise tek savcımız vardır. Yüce 
Meclisin sayın üyelerinin de arzuladıkları şe-
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kilde, kadro aldıkça biz bu miktarı kapatmaya 
çalışacağız. 

Tapu kadastro ve iş mahkemeleri sahasına 
lüzumlu ehemmiyeti vermenin gayreti içinde 
bulunuyoruz. Belki, bu alacağımız kadro ile 
bâzı yerlerde bu mahkemeleri açmış olacağız. 

ISaym Ahmet Şener, «Müşavirliğe lüzum 
yoktur» buyuruyorlar. Bunlar, haddizatında 
müşavir olarak çalışmayacaklar, «Tetkik Hâ
kimi» olarak çalışacaklardır. Yalnız, kadro 
ayarlaması bakımından imkân bulunamadığı 
için, bu unvanı koymak zorunda ve bu unvanla 
kadroyu almak zorunda kaldık. Onu arz ede
rim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Tetkik Hâki
mi ne demektir, izah eder misiniz? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Devamla) — «Tetkik Hâkimi» diyorum efen
dim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Bunların görevi ne olacak, ne yapacaklar? 
Bunu istirham ediyorum efendim. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Devamla) — Efendim, «Tetkik Hâkimi» nin... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlar, Bakandan soru sor

mak, kanun müzakerelerinde bütün milletve
killerinin hakkıdır. Ancak, bu husus, Sayın 
Bakanın konuşması bittikten sonra mümkün 
olur. Bu itibarla istirham edeceğim, Sayın 
Bakanın konuşması bitince soru sormak isti-
yen arkadaşlar varsa içtüzüğün o husustaki 
hükmüne uyarak, yani kısa soru halinde ve 
Başkana hitaben soru sorabilirler. 

Buyurunuz devam ediniz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Devamla) — Sayın Ahmet Şener, «Ne 
kadar savcıya ihtiyacımız var? Bunu bilelim» 
buyurdular. 

Hakkı vardır. Bugün savcı mecmuu 4 359 
dur. Halen mahkeme olarak da 76 aded mü-
rettep ağır cezada, 600 tane müstakil ağır ce
zada, 15 tane asliye ceza, 45 aded asliye hu
kuk, 35 aded sulh ceza, 8 sulh hukuk, 15 kaza
larda sulh hukuk, 18 sulh ceza ve 75 tek ha
kimli olan yerlerin çift hâkime çıkarılması, 
ki, 332 aded bugün için hâkime ihtiyacımız 
vardır. Sıra bekliyen hâkim adayı ise, 799 
adeddir, 
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Efendim, bu kanunu kabul buyurduğunuz 
takdirde, bunun en mühim sebepleri üç tane
dir : Teüfi edemiyen hâkimler ve savcılar ter
fihi imkânı hazırlanmış olacaktır. Kadrodan 
faydalanarak, iş sayısı önde olanlardan başla
mak suretiyle maJhkemeler kuracağız ve 100 
hâkim adayının da bu suretle açılan kadro ile 
yeniden Adalet Bakanlığına intisaJbmı temin et
miş olacağız. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakandan zan
nedersem sizin bir sorunuz vardı, buyurunuz 
sorunuz. 

YÛSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Efendim, bizim anladığımız mânada, Hâkimlik 
'.sınıfının mevcut, kadroları, hâkim - savcı ve 
müfettişlerden ibarettir. «Tetkik Hâkimi» diye, 
bu yeni tasarı iiîe bircim şimdiye kadar mut
tali olmadığımız bir üçüncü sınıf ihdas edilmiş 
oluyor. Sayın Bakan bizi bu hususta tenvir eder
lerse kendisine minnettar kalacağız. 

BAŞKAN .— Saym Bakan, bu soruya otur
duğunuz yerden d3 cevap verebilirsiniz, mik
rofon açıktır efendim. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Efendim, Bakanlıkta Umum Müdür
lük] enden müteşekkil görülmesi icabeden işler 
vardır. Bu işleri tetkik hâkimleri bizzat ya
pıyorlar, inceliyorlar. Yeni teşkilât kanunu ge
tirildiği vakit, bu cihet orada tanzim edilecek
tir. 

YUSUF SİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Birşey daha sormak istiyorum. 

Bu, mevcut bir sistemin ihyası mıdır? Yok
sa yeniden ihdas mı ediliyor? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
viSivaıs) — Devam eden, mevcudolan sistemdir. 

BAŞKAN — Şimdi, son söz olarak, Güven 
Partisi grupu adına Sayın Nebifl. Oktay, buyu
runuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA NEBÎL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adliye Teşkilâtımız, hakikaten ifa etmekte 
olduğu hizmetin önemi ve kudsiyeti ile mütena
sip bir rahat çalışma içerisinde değildir. 

Bu kanun tasarısı huzurunuza gelmişken 
ve Sayın Adalet Bakanımız da Mecliste hasır 

i bulunuyorken, bir iki hususa temas etmek iste
rim. 

Elbette ki, kadro meselesi mühimdir. Ama 
bütün bunlardan evvel bir adliye teşkilâtının 
rahat çalışma imkânları içerisinde olması lâ
zımdır. 

Bugün hizmet binaları Türkiye'nin birçok 
yerlerinde adalet teşkil âtının ve onun ifa et
tiği görevin hususiyeti ile taban tsjbaua zi'btır. 
Yurdun birçok köşelerinde adliye binaları ha
kikaten içinde oturıılarauyacak evsaf içerisin
dedir. Ben bunun maddi imkânsızlıkla izahına 
imkân görmüyorum. Tetkik buyurunun, köhne 
binalara 5 - 10 senede verilen kiralar o ilçenin 
adliye binasının yapılması için kâfi bir meb
lağdır. Yani bir tasarruf nisamı içerisin
de bir tasarruf zihniyeti içerisinde ha
reket edildiğinden değil; tamamen bir prog-
ramsızlığm, bir gelişi güzelliğin eseri. 

i öte yandan bakıyörsumız lüzumsuz bir 
teşkilâtta nerede ise bir »odacıya dahi bir ara
ba düşecek. Koskoca ağır ceza teşkilâtına ba
kıyorsunuz, günde 3 keşfi, 4 keşfi bulunan ağır 
ceza teşkilâtlı bir adliyeye bakıyorsunuz, ka
pısında bir köhne jeep dahi yoktur. Jeep yok 
ta, vasıta yok ta taasrruf mu ediliyor? Kati
yen. O ağır ceza teşkilâtının veya o asliya hu
kuk mahkemesinin bir yıl içerisinde yaptığı ke
şif masrafına bakınız, o keşif masrafı ile 3 ta
ne araba alınır. Halbuki bir yıl içerisinde veri
len keşif parası 3 ara/banın bedellini ziyadesiyle 
aşmaktadır. 

Bunun üzerinde bugüne kadar katiyetle du
rulmamıştır. Bunu ben bütçe imkânsızlığı ile, 

I ödenek imkânsızlığı ile izah edemem. Bu ta-
İ ma men bir programsızlığın, bir düzensizliğin 

eseridir. 
Ağır ceza mahkemelerine bakınız, kadro 

imkânsızlığı yüzünden iddia makamını 30 lira, 
35 (lira aslî maaşlı savcı rnuvainleri işgal et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, toprağın kadastro
sunun yapılmadığından şikâyet ederiz. Birçok 

j yerlerde kadastro işlerini henüz stajı bitirmiş 
i vs tatbikatın yanından da!hi geçmemiş hâkim-
| îer yapmaktadır. Bu da tamamen bir kadro im-
| kansızlığının neticesidir. Elbette ki, hâkimi:ri-
j iniz herşeydien evvel terfi zamanı geldiğinde 
| kadro imkânsızlığı yüzünden terfi edememek 
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gibi bir durumla karşı karşıya gelmemelidir
ler. 

Bu itibarla biz Yüce Meclise getirilen bu 
kanun tasarısının, hâkimlerimizin, savcılarımı
zın hakikaten mustariboldukları bir müşkile 
cevap vereceği kanaatindeyiz. 

Ancak ben işin bir başka yönüne bakmak 
istiyorum; hakikaten bir endişem vardır, bir 
şüphem vardır, bunu Yüce Meclisin huzurun
da ifade etmek ve Sayın Adalet Bakanından 
bu hususta cevap lütfetmelerini isterim. 

100 kadro istenmektedir. Eğer hakikaten bu 
kadrolar terfi sırası geldiği halde terfi edemi
yen hâkimlerimize, terfi edemiyen savcılarımıza 
tahsis edilecekse, fevkaJlâde iyi bir tutum; ama 
benim endişem bu kadroların dışarıdan gele
cek bâzı taleplere, dışarıdan gelecek bâzı baskı
lara cevap vermesidir. Bundan endişe ediyo
rum. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Meselâ? 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Meselâ; halen hakim değilken, savcı değilken 
veyahut da şunu da arz edeyim; çok daha (müs
tahak bir insan varken, seçim kaybetmiş, bu
gün savcılık ister, hâkimlik ister, müşavir mü
fettişlik ister. E!lbett3 ki, bu arkadaşların da 
bir yere yerleşmesi haklarıdır. Ancak onlara ev-
leviyetle takaddüm edecek kişiler vardır. Efen
dim, ben bu endişemi izhar ediyorum ve te-
ııenni ediyorum ki, verilecek olan bu kadro-
1-aY hakikaten müstahak olan, hakikaten terfi 
edemiyen hâkim ve savcılara verilsin. 

Sayın Adliye Bakanımızdan bu hususta 
cevap vermelerini istirham ediyorum. Benim 
bir kötü maksadım yok, tamamen bir hüsnü
niyetin ifadesi olarak bunu izhar ediyorum. 

Getirilen kanun hakikaten yerinde bir ka
nundur. Temennimiz; kadroların yerinde ve ha
kikaten lâyıkına kullanılmasıdır. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Bakan söz mü istediniz efendim? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Efendim, muhterem arkadaşım en
dişe buyurmıasınlar, Hâkimler Kanununun 
58 nci madesine göre, bu alınan kadrolar Yük
sek Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu ta

rafından tamamiyle hâkim ve savcıların terfi
leri için kullanacaklardır. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümüne ait müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Sivas 

Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeterliğin kabulü ile simidi tümü üzerindeki 
müzakereleri bitirmiş oluyoruz. 

Maddelere geçilmeden önce tasarının tümü
nün Komisyona iadesini teklif eden bir önerge 
vardır. Sayın Şinasi Özdenoğlu tarafından ve
rilmiştir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz önergem üzerinde 
kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Okuyayım da efendim... 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet hizmetleri için kadro istiyen kanun 

tasarısında belirtilen kadroların ihtiyacı karşı-
lıyamıyacağı bizzat Komisyonun Sayın Sözcüsü 
tarafımdan ifade edilmiştir. 

Şu durumda çok yakın bir gelecekte yeni bir 
kadro kanunu ile karşı karşıya geleceğimiz aşi
kârdır. 

İhtiyaçların tamamını kapsıyan yeni bir kad
ro kanunu tasarısının en kısa zamanda hazır
lanarak Yüce Meclise sevk olunmak üzere, gö
rüşülmekte bulunan tasarının Komisyonca geri 
alınmasını, arz ve teklif ederim. 

Şinasi Özdenoğlu 
Ankara Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdenoğlu. 
Önergenizi izaih sadedinde Yüce Heyete kısaca 
mâruzâtta bulunabilirsiniz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkam, çok değerli arkadaşlarım; 

Kanaatimizce mesele vuzuha kavuşmuş bu
lunuyor. Sayın Komisyon Sözcüsü de dâhil ol
mak üzere, söz alan arkadaşlarımızın çoğunlu
ğu gerçekten bu kadro kanun tasarısının ihti-
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yacı karşılayamıyacağı ve dört başı mamur bü
tün ihtiyacı kapsıyacak genişlikte bir tasarının 
Meclise getirilmesi zorunluğu üzerinde durdu
lar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yüce Meclis bir meseleyi ya kökünden hal

letmelidir, yahult da böyle değerli arkadaşım 
Şener'in ifadesiyle, «Palyatif tedbirlerle neti
ce almaya gitmemelidir.» Şimdi Türkiye'nin 
gözleri, bütün adliye camiasının gözleri bu ta
sarı üzerindedir. Biz Meclis olarak adalet hiz
metine yardımcı olalım diye adaletsizlik yap
mamalıyız. Bu tarzda bir tasarı ihtiyacı karşı
lamaktan çok uzak. 

Arkadaşlarımın da izah ettiği gibi bilhassa 
bir noktaya işaret etmek istiyorum; bütün ad
liye camiası için başkâtip, başkâtip yardımcısı, 
zabıt kâtibi, zabıt kâtibi yardımcısı ve müba
şirler için sadece 100 kadro verilmektedir ar
kadaşlarım. Bu 4 - 5 vilâyetin ihtiyacını dahi 
karşılamaktan uzaktır, öyleyse lütfedin, acele
ye de mahal yoktur; çünkü nihayet Komisyon» 
tarafından bunun geri alınması, ihtiyacı tam 
mânası ile karşılayacak şekilde hazırlanıp tek
rar getirilmesi meselesi güft meselesidir. Bu, kos
koca bir adliye camiasına haklarını verme me
selesidir. Öyleyse Meclise netice alacak bir 
tasarı getirmelidir. Zaten bu hava içerisinde de 
görülüyor ki, Yüce Meclisin anlayışı, getirile
cek olan ve tüm ihtiyacı kapsıyacak nitelikte 
bir tasarıya da, «Evet» diyecektir. Öyleyse Ko
misyon Sözcüsünün de işaret ettiği gibi; ihtiya
cı karşılamaktan uzak olan tasarının Komisyon 
tarafından geri alınmasına müsaade edilmesini 
ve değerli arkadaşlarımın bu istikamette oy 
kullanmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA KEVNİ NE-
DJMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi... 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Öyle bir usulümüz yok efen
dim. Yalnız önerge sahibi izah sadedinde söz alır 
ve Komisyona katılıp katılmıyacağı sorulur. 

Komisyon Sayın özdenoğlu'nun önergesine 
katılmıyor. Yani «Tasarıyı geri almak» diye bir 
talep Komisyondan gelmiyor. Bu bilgi ile Sa
yın Özdenoğlu'nun önergesini oyunuza sunuyo
rum. Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemişltir. 

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

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum;. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit va 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine 

dair kanun tasarısı 
Madde 1. — Devlet Memurları Aylıklımın 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne ilişik (1) sayılı cet-
volcle unvan, derece ve sayıları yazılı kadrolar 
eklenmiş ve 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar çı-
kaı,ılmıştn\ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Buyurun Sayın Asutay. 

EUKHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yıp. Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kadroların kâfi gelmediği, ihtiyaca cevap 
veremiyeceği, ileriki günlerde ihtiyaca cevap 
verebilecek gibi yeni bir kanun teklifinin geti-
rlmesi değerli arkadaşlarının görüşmeleriyle 
tesbit edildi. 

Sayın Vekilim, bu ilerideki ihtiyaca cevap 
verebilecek hususları da nazarı dikkate alaca
ğım söyledi. 

Kadrolar kâfi değil; ama cetvel açıldığı za
man iç acıtan bâzı rakamlar görüyoruz: En 
üst, birinci derecede maaş alan, 2,, 3,, 4, 5, 6 ve 
7 nci derecede maaşları tesbit edilenler için 
belki söyliyecek söz yok. Ama Vekâlet 9 ncu, 
10 ncu ve 13 ncü derecede yer alan odacılar, 
mübaşirler, kâtipler için 1 kilo zeytin parası dâ
hi uygun bulmamış.. Mübaşire 350 lira olarak 
13 ncü derecede bir maaş tesbit etmişiz. Zey
tinin kilosu 850 kuruş. Halbuki 14 liradan 1 ki
lo koyun eti alsak 420 lira eder. 
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Değerli milletvekilleri, 
Çalışma Vekâleti Türkiye'de asgari ücret 

leri tesbit etmiştir. Yani divers bir işçinin, sa-
natsız bir işçinin asgari ücreti tesbit edilmiş
tir. Asgari ücret; 18 ve 19,5 liradır. Ayda 520 
lira eder. 

Şimdi düşününüz,, günde asgari 500 - 600 ki
şiye dert anlatır. Bir ata sözü var «Davacının 
bilgisizi derdini mübaşire anlatır» derler. Ho
şuma gider bu söz, onun için tekrar ediyorum 
huzurunuzda. 500 - 600 kişiye dert anlatacak, 
yer gösterecek, gideceği yeri işaret edebilecek, 
kaleme gitmesi için adres verecek ve hattâ ad
res tarif etmek suretiyle ışık tutacak mübaşi-

* re 350 lira veriyoruz. Sonra iş bekleriz müba
şirden.. 

Gerekçede bir işaret var, diyor ki; «Bugün 
Adalet Teşkilâtında her kademede görev alan
ların mesai saatlerini dahi kaale almadan ça
lıştıkları tesbit edilmiştir.» Gerekçede bu.. Şim
di demek sabahın saat 8 inden dâva bitinceye 
kadar, saat 10 a kadar makina başında, 10, 15, 
20, 30 belki 50 tane varak kâğıdı dolduracak 
kâtip arkadaşımıza bu kadroya göre ödediği
miz maaş 500 lira.. Asgari ücrete daha gelme
dik.. Bir ağır cezada vazife alacak bir arka
daşımıza ödediğimiz para 600 lira. Yetersiz. 

Yeniden bir Personel Kanunu gelecek. Bir 
çok çalışan arkadaşlarımızın aydınlığa kavuş
masını temin edecek bu Personel Kanunu. Ama 
gelin sayın milletvekilleri, şimdiden biz Yüce 
Meclis olarak, 350 liraya bir insanın çalıştı
rılmasının mümkün olmadığını, hiç olmazsa 
7244 sayılı Kanunda tadadedilmiş olan sınıfla
rın, asgari olarak, 9 ncu dereceden başlaması
nı burada tescil ve tesbit edelim ve diyelim ki, 
mübaşirler 9 ncu derecede, kâtipler 9 ncu dere
cede, başzabıt kâtibi yardımcıları da 8 nci de
recede maaş alsınlar. Yani dereceleri burada 
tebdil edelim ve tadil edelim. Zabıt kâtibi yar
dımcıları 8 nci derecede, ayda 700 lira; kâ
tipler 9, ncu derecede ayda 600 lira, mübaşir
ler 9 ncu derecede ayda 600 lira alsınlar. 100 
lirasını gecekonduya verirse, 75 lirasını okul 
masrafı verirse, senede iki çift ayakkabı bir 
elbise alabilirse hiç olmazsa; arkadaşlarım her 
halde beni başka bir mânada anlamıyacaklar, 
ama 15 günde bir evine 1 kilo et girebilecek 
derecede bir ücret tadilâtı yapalım. 

Bu hususta bir önerge veriyorum,, takdir 
Yüce Meclisin. Şimdiye kadar bir çok takriri
mi kabul etmediniz, ama vicdanlarınıza sığına
rak bu takririmi kabul etmenizi arz ve istir
ham ediyorum. En derin saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. Sayın Asutay'm konuşmasında 
bahsettiği önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yapı
lacak tadil tasarısının 1 nci maddesinde yer 
alan cetvellerdeki zabıt kâtip yardımcıları, 
kâtipler, mübaşirlerin ekli cetveldeki dene-
celere yükseltilmesinin Heyeti Umumiyeye ar
zını rica ederim. 

Saygılarımla. 
D. 

8 Zabıt Kâtibi yardımcıları 700 
9 Kâtipler 600 
9 Mübaşirler 600 

îzmir 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA KEVNÎ NE-
DİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz efen
dini. 3556 sayılı Maaşların Tevhit ve Teadülü
ne dair olan Kanundaki sisteme göre, bunun 
umumi olarak mütalâa edilmesi icabeder. Bu
rada yapılacalk bir tadille bunu temin etmek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Evet, Komisyonun mütalâasını 
Yüce Heyetiniz duydu. Komisyon önergeye ka
tılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Tabiî bu kabul ilişik cetvelleriyle birlikte
dir. Kabulünüz ona da şâmildir. 

Geçici madde — Bu kanunun 1 nci mad
desine bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilen Ve kal
dırılmış bulunan Adalet müfettişliği kadrola
rında bulunanlardan üst kadrolara atanacaklar, 
atanıma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski 
görevlerine devam ederler. 
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BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz iıs-
tiyen Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenlıer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul edilmiştir. 

Tadarının tümü üzerinde vıe aleyhte Sayın 
Yusuf Ziya Yılmaz söz istemiştir. Buyurun Sa
yın Yılmaz. 

YUSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; benden 
evvel konuşan bütün arkadaşlarımız bu vesile 
ile kanun tasansındalki eksiklikleri belirttiler. 
Adalet mülkün temelidir, bu temele hikmet 
eden insanlara bütün kalbimle geniş kadrolar 
verilmesini arzu «den bir kimseyim. Kaldı ki, 
bu müessesenin içinden gelmiş bir arkadaşı
nızım. Fakat ne var ki, ya hep, ya hiç. Biri
ne kaıdro ver, diğerine bekle.. Bu olmaz iki
lik yaratır; liyakatsiz kimseleri liyakatli, ehli
yetli kimseleri ehliyetsiz hale getirir. 

Muhterem Bakan, bizzat tasarının gerekçe
siyle mh\% oMıığu veçhile, ifade etmişlerdir ki, 
her ne kadar su kadar kadroya ihtiyaç var ise 
de, ancak bütçe imkânları ile biz 100 kişiyi bu 
imkândan istifade ettirebileceğiz. Peki, diğer 
arkadaşlar arasında ne gibi bir tefrik yapacak
lar ve nasıl bir kıstas tatbik edeceklerdir ki, 
bu geniş kadro bekliyen arkadaşlar yekdiğeri
ne gücenmesin ve bağlı olduğu müesseseye itimat 
sağlasın? Bu mümkün değil. Bu arkadaşlar ara
sında bir kırgınlık, bir vazife lâkaydi verecek 
şekilde bir tasarıdır bu. 

Adliye demek, yalnız müfettiş, savcı ve hâ
kimlerden de ibaret değildir. Bütün arkadaş
larım ifade ettiler ki, gece - gündüz göz nuru 
dökerek başkâtip, kâtip, mübaşir, gardiyan ve 
hattâ odacılar sabahlara kadar mahkeme ka
pılarında geçimlerini temin için çalışırlar ve 
gecesi gündüzü olmıyan bir müessesedir bu. 

Şimdi bu tasarı ile muhterem Bakanım di
yebilecek midir ki, sıra bekliyen arkadaşların 
hepsinin derdine deva olacağız ve bütün kad
ro ihtiyaçlarına cevap vereceğiz... Bunu diye
bilecek midir? Hayır. O halde efradını cami 
bir kanun teklifi değildir. Gönül rahatlığı ile 
bizim buna oy verebilmemiz için, bizden evvel 
konuşan bütün arkadaşların arzu ettikleri şe
kilde, efradını cami, ağyarını, mâni olacak tarz
da bir kanun teklifi ile gelmeleri lâzımdı. 

Benim kendi vilâyetimden bir misal arz 
edeceğim. Ben Adıyaman Vilâyetinde avukat
tım. Ağır Cezada ben dosyalarımı devretti
ğim zaman 480 ağır ceza dosyası vardı, ve hâlâ 
Ağır Ceza Reisi yok. Bu bir hakikat. Peki, yal
nız 480 dosyası olan bir Ağır Ceza Mahkemesi
ni tasavvur edin, bunun kâtibini tasavvur 
edin... Her gün taksim ederseniz 50 - 60 dos
ya ile idam hükmü verecek, 30 sene hüküm ve
recek, müebbet hapse mahkûm edecek... Bü
tün bunlar kadro meselesi ve imkân meselesi. 

Bir arkadaşım çok güzel izah ettiler, dedi
ler ki; sağlık memurlarına kadar cip tahsis 
edildi. Burası mülkün temelidir; hakikaten 
bekçileri olan adliyecilere, hiç olmazsa savcıla
rına bir cip tahsis edilmemiştir bugüne kadar. 
Suçüstü ödeneğinin ne kadar çar - çur edil
diği de bir hakikattir. Gidersiniz bir iş için 
adliyeye, parası peşin olmadığı için «gelmiye-
ceğim, bana 300 lira yazarsanız geleceğim» de
nir. Bunlar hep başımızdan geçmiş hâdiseler
dir. 

Bunun için ffönül arzu ederdi ki, muhterem 
bakanlık daha cok etraflı, şümullü bir kanunla 
karsımıza ^elsevdi ve biz de rahatlıkla oyumu
zu versevdik. Gerçi vine vermeye vereceğiz 
ama gönlümüz razı değil, çünkü eksik gelmiştir. 

Savmlarımla. 
BAŞKAN —Tasarının tümünü oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı 
]*'Tfioii",ivnî oe kaTnıl edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 25 Mart 
Çarşamba minü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati r 18,55 

>3m* t a 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 NCU BİRLEŞİM 

23 . 3 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kurulmasına karar verilen ve üç defa. 
yazılı tebligata rağmen Başkan, Sözcü ve Kâti
bini seçip görevine başlıyamamış olan bir Kar
ma Komisyonun durumu hakkında Genel Ku
rulca karar ittihazı. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üye
si Ragıp Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi ; 28 . 1 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet ıSenatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 

(2/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile eski istanbul Milletvekili 
Kaya özdemir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu 
ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan seçi
len 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu-
yet Senatosu 2/226) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 18 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1317) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğ-
lu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu 
Kâmil Akman'in, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 2 . 1970) 
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3. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân, komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu {3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 

(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 
6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Zerin Tuzun'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Mesle
kî ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkaadşınm Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları 

öğretmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/1) (S. 
Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

7. — Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 
9 arkadaşı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

8. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yed«k As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

9. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raponr 
(3/51) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1970) 

10. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

...>.. '>&< ...<... 



Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (1 /180) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 1 . 1970 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-845/473 

MİLLET M E C L M BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Memurlarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Vatandaşın adalete olan güveninde .kararların âdil oılması ;kadar bu kararların süratli çılana 
sının da büyük rolü olduğu izahtan varestedir. 

Hal böyle olunca adalet teşkilâtının işi en kısa zamanda yenebilecek bir . seviyeye get inmek 
zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Bugün hâkim ve Cumhuriyet savcısından mübaşirine kadar, iadalet teşkilâtında her kademede 
görev alanlaran mlesai saatleri ile bağlı olmaksızın fedakârane çalışmalarına rağmen, zaman 
zaman vâki olan gecikmelerin, şikâyetlerin ve vatandaş huzursuzluğunun, artan iş haomiii kadısın
da kadroların ve teşkilâtın o nisbette genişliyem annesi ve ısosyal, iktisadi ve coğrafi) 'gelişmelerin 
karşısında anevîzuatın yetersiz hale düşmesi başlıca âmiil olmaktadır. 

İşte bu siebepiedir ki, Bakanlığımız çalışmalarını ilki yöne tevcih etmiş ve mevzuatı ıslah ede
rek sosyal, iktisadi ve coğrafi şartları uygun hale getimmeyi ve kadro ve teşkilâtı artan iş hacmini 
yeneceik güce çıkarmayı amaç edinımiiştir. 

Mevzuatla doğrudan veya dolayısîyle ilgili kanunlar, bilhassa usul kanunları hazırlanmış 
ve yasama organlarına sunuimuş olup bunların kanunlaşması onları uygulıyacak teşkilât ve 
elemanın da yeteri kadar olması ile birleştiği takdirde süratli, doğru ve ucuz adaleti sağlıyacağı 
cihetle, bu tasarımız teşkilâtın ihtiyacı olan kadroların hiç olmazsa bir kısmının temini için ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Filhakika kesin sonucu alınmış bulunan rakamları incelediğimiz zaman teşkilâtın genişletil
mesi lüzuımıu açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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Yargıtay haniçolımak üzere adalet dairelerine intikal eden iş sayısı: 1963 yılında 2 490 461 

1964 yıllında 2 648 235; 1965 yılında 2 983 679; 1966 yılında 3 042 787 ve 1967 yıllımda fiso yine üç 
milyonu geçmiş olup iş hacmındaki artış gözle görülmektedir. 

882 sayılı Kanunla verilmiş bulunan kadroların teşkilâta tevzi edilmiş ollması ve bunlardan 
faydaılani'laraik yeni mahkeme ve adalet daireleri kurulup ayrıca dşi artan yerlere kadro ilâve 
edilmiş bulunmasına rağmen son yıllın rakamilaınna göre teşkilâtın norımlal çalışması için ımeveut 
mahkemelerin sayısının çoğaltılması gerekmektedir. 

Bakanlık Müdürler Kurulu, Ibir hâkimin 'bakabileceği âzami ve asgari dâva sayısını uzıun ince
lemeler sonunlda tespit bitmiştir. Bu rakamlar ne kadar Üş içini bir mahkemenin kıırulmiasının ve 
ıbu iş için nıe kıadar kâtip kadrosuna ihtiyaç bulun daığunıuın ölçüleraldir. Çalışmalarımız buna Igöre 
yapılmiakltadır. 

İşte bıu rakamlara göre, bugünımıevcuıt mahkemelerilmizdeki işler itibariyle tan/im iedıilmiş cet
vellere nazaran : 

A) Müstakil ağır ceza mahkemelıeıri için normal :iş sayıısı 200 - 250 dir. Mevcut 75 ımahaldeki 
93 ağır ec'za .mlalhtoetmesinden 28 adedine âsaimi rakamı aşianı ve 250 'ile 500 arasaulda değişen iş 
gelmiştir. Binaenaleyh bu 28 mahalden hiç olmazsa ilk 20 sinide yeni ilâve ağır 'cezia mahkemesi 
•kurulması, 

B) 3119 sayılı Kananı gereğince kurulmuş bulunan 38 mahaldeki mürettep ağır ceaa mahke
meleri, Ibir hâkim ile o yerdeki hukuk ve ceza hâkiminin (katılması ile teşekkül etmektedir. Hu 
kuk ve oeıza hâlkiimıleırinin aslî görevlerini bırakıp 'bu 'mahkemeye çıkması melebıuriyetinim hiztmeti 
aksatması nedeni ile bu 38 mahkememin de müstakil hıale igetirümıesd, 

O) Asliye «eza mahkemeleri için mormal iş sayısı 500 - 750 dir. Bulgütn 'meVcfut lalsliye eeıza 
mahkemelerinden 24 'adedine gelen iş sayısı normali aşmnş 750 ile 1 250 taraşında değişmektedir. 
Bu itibarla hiç 'olmazsa Irajılardıan ilk sıtmadaki 15 yerde de ilâve yeni 'asliye ceza mahfoeımıesi ku
rulması, 

D) >Sullh ceza mıalhkemeleıd için normal iş sayısı 1 000 - 1 200 olup, 53 yerde sulh ceza mah
kemesine gelen iş sayısı ınlormali aşmış 1 200 ile 4776 anasında değişmiştir. Bu itibarla sulh ceza 
mıahkemelerinıde de hiç olmazisa ilk 35 yerde yeni İlâve sulh «eza mahkemesi kurulması, 

E) Sulh hukuk mahkemelerinin mıormal ilş sayısı 800 - 1 000 olup, 11 yerldıe sulh ktukluk mahke-
melerine gelen iş sayısı 1 000 ilâ 1970 arasında değişmekte olduğundan bu. 11 mahkemeden hiç. 
Oilmazsa 8 linin bulunduğu yerde yeni ilâve sulh hukuk mahkemesi kurulmlajsı, 

F) Asliye hukuk mahkemelerinin normal iş sayısı 750 ilâ 1 000 olup, $5 yarde yeni gelen iş 
sayısı 1 000 - 4 OOO arasında değiştiğinden en ıaz' ilk 45 yerde yeni ilâve 'asiliye 'hdktulk mahkemesi 
kurulması, 

G) Çift hakimli kazalarda hukuk ve ceza mahkemeleri için nıormal iş sayısı 800 - 1 250 okıp, 
mıevcüt 136 yerdeki çift hâkim1!i kazalardan 40 mda hukuk nıahfcemelerine 1 200 ilâ 3 073 tara.-. 
sırada, ceza mahkemelerine de 29 yer de 1 200 ilâ 2 526 arasında Ideğişem niormalin üstümde iş 
gelmiş ölüp, en .az 15 kazada sulh hukuk ve 18 kazada ftulh caza tmahkemelsi yeniden kurulması 
suretiyle hukuk ve ceza ma'hfcetmieletrinim ısulh işlerinin ayrılması, 

H) Tek hakimli mahkeme teşkilâtı bulunan yerler için normal iş sayısı 800 - 1 000 dir. 
378 mahaldeki tek hakimli mahkemeden 102 sine normalin üzerinde ve 1 000 ilâ 2 400 arasında 
değişen iş gelmiş olup, bu yerlerden de hiç olmazsa 75 inde çift hakimli mahkeme kurulması, 

Zorunluğu rakamların ifade ettiği bir sonuç olup, bu mahkemelerin kurulabilmesi için 332 
aded hâkim kadrosuna ihtiyacı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Trafik Kanunu, îş Mahkemeleri Kanunu ,Tapulama Kamunu gibi özel1 mah
keme kurulmasını emreden, kanunlarını icapları da taımJ mânasiyle yerine getirilememektedir. 
Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışındaki kaza çevrelerinde müstakil trafik1 mah
kemesi mevcut değildir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 80) 



— 3 — 

634 mahalde 634 müstakil iş ve tapulama mahkemesi bulunması gerekirken bugün müstakil 
iş mahkemesi sayısı 8 ve tapulama mahkemesi sayısı ise 66 dan (ibarettir. Bu mahkemelerin iş
leri de mevcut asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. 

Bunun yanında muhtelif kanunların mahkemelere görev yüklediği de nazara alınırsa 
yeni kadrolara ihtiyaç bulunuşu sebebi ortaya çıkar. 

Diiğer taraftan Anayasa' Mahkemesince mahkeme başkâtiplerinin Cumhuriyet Savcılarına 
vekâlet etmelerine imkân! veren ilgili kanun hükmü iptal' edildiği cihetle çok sayıda Cumhu
riyet Savcılığı kadrosuna ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bir kazanın savcısız kalması imkânsız 
olup, savcılık hizmetinin aksamadan; ve gecikmeden .ifasının! temini sebehiyle, izin, hastalık, 
münhal olma gibi hallerde bu hizmetin aksam amasını teminen, he? kazada en az iki savcı
nın bulunması zaruridir. Bugün 634 mahalden 494 yeıde savcı bulunduğu cihetle bu yer
lerin süratle çift savcılı hale getirilmesindeki zaruret aşikârdır. Aksi halde savcısızı kalan 
kaza çevresine bir başka yerden savcı gönderilmesi gerekecektir ki, bu işlem zaman kaybını 
icaibettireceği gibi, ayrıca masrafa ve yetkili gönderilen savcının) bulunduğu yerdeki hizmetin
de aksamasına yol açmaktadır. Zirai birden fazla savcı bulunan yerlerdeki kadro ancak o 
yere yetecek sayıda bulunmaktadır. O yerdeki iş hacminin genişliği sebebiyle birden fazla ilâve 
yapılmıştır. Diğer taraftan yetki ile gelen savcının mahkemelerdeki dosyalara vakıf bulun
maması, dosyayı okumak üzere mehil talebetmesi de, süratli adaletin tecellisini engellemekte
dir. 

Bugün hâkim adaylığı için sıra bekliyen hukuk mezunlarının sayısı 799 kadardır. Bunla
rın stajyer kadrolarına atanabilmeleri hâkim ve savcılık mesleklerinin yardımcılık sınıfında 
münhalı bulunmasına bağlıdır. Aksi, halde, stajlarını bitirdiklerinde >atanım'aJİan mümkün ola-
mıyacaktır. Bu itibarla alınacak Iher kadro .aynı zamanda sıra Ibekliyeıı genq hukulk mezunlarının 
da atanmasını sağlıyaealk ve zaman zaman basma kadar intikal eden bu konudaki sızlanmalaın ön-
liyeeefctir. 

Mahkeme kurulmam, teşkilâtın takviyesi, bir yere hâkim veya savcı kadrosu ilâvesi hiç şüphe 
yok ki; kalem kadrosu ile doğrudan ilgilidir. Kalemi bulunmıyan 'bir mahkeme, ızabıt kâtipsiz ça
lışabilecek 'bir hâkim veya eumlhuriyet savcısı düşünülemez. Kâtipler Adalet Dairelerinin kanunî 
unsurlarındandır. Bu itibarla yukarıdan beri açıklanan ihtiyacın 'giderilmesi için hâkim ve savcı 
kadroları alınırken o nisibette kalem kadrosunun da temini zaruri bulunmaktadır. 

Hakikî ve tesbit edilmiş ihtiyacolarak yukardan beri sayılan rakamların neticesi, 332 alded hâkim 
ve 494 aded Cumhuriyet Savcılığı kadrosuna ihtiyaç 'göstermesine ve ıbu nisbette de ıkalem kadrosu
na lüzum bulunmasına rağmen, tasarıya bağlanan cetvelde ıbu sayıların çok altında kadro talöbedil-
mesi, 'bütçe imkânlarının nazara alınmasının sonucu olmuştur. Talelbolunan kadrolar ıbu yıl ihtiyaç
ları en çok bulunan yerlere tevzi edilecek ve nok mıı kalan kadrolarımız gelecek yıllarda yeni kad
rolar istenmek suretiyle ihtiyacımızın tedricen gilerilmesi suretiyle 'bütçeye daha fazla bir yük ge
tirilmemesine çalışılmıştır. 

Kadroların miktarının yanında, derecesinin tespitinde, -üst 'dereceli kadrolara yer verilmiş olma
sı hiç şüphe yok ki, bu kadrolara atanacak hâkim ve Cumhuriyet 'Savcılarının da bu arada terfile
rinin sağlamak ıgayesine matuftur. 

Hâkim ve cumhuriyet savcısının huzur içinde çalışmasının (başlıca faktörlerinden biri de onun 
mayişet düşüncesinden uzak 'olması ile kabildir. 

Bir terfi süresi 'bekliyerek, kanunlarında yazılı şekilde terfie lâyık görüldüğü halde, kadro mü
lâhazası ile terfi edememek, ıhiç şüphe yok ki, üsücü ve meslekten soğutucu 'bir neticedir. 

İşte 'bugün, terfii edemez duruma gelmiş hâki n ve eumlhuriyet savcısı sayısının 'çoğalmış bulun
ması nedeniyle de kadrolar üst derecelerden teklif edilmiştir. Kalem kadrolarının tespitinde de aynı 
düşünce hâkim olmuştur. 

Bugün uisulü dairesinde terfie hak kazandıkları 'halde 1 760 liralık kadro bekliyen 5, 1 500 lira
lık kadro bekliyen 109, 1 250 liralık kadro bekliyen 264, 1 100 liralık kadro bekliyen 26, 950 lira
lık kadro bekliyen 2 ve 800 liralık kadro bekliyen 6 hâkim ve savcı ımevcuttıır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 80) 
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Bumdan ayrı olarak 3 ncü üst derece maaşını almış ve bu yıl içerisinde terfi edemez duruma dü

şeceklerin sayısı 'da 1 750 liralık kadroda 44, 1 500 liralık kadroda 167, 1 250 liralılk kadroda 279, 
1 100 liralık kadroda 240, 950 liralık kadroda 18, 800 liralık kadroda 12 hâkim ve savcı mevcut
tur. 

Talebedilen kadroların 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 58 ncıi maddesi hükümleri dairesinde 
tevzi ile kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen bir kısıım hâkim ve cumhuriyet savcılarının terfii 
sağlanırken, her yüksek kadroyu alacak olandan açılacak kadro bir alt derecedeki kadroyu ıbek-
liyene tevzi edilmek suretiyle teselsülen istifade çoğalacaktır. Bilfarz alınacak 15 adad 2 000 lira
lık kadro, bu suretle 120 hâkim ve cuimlhuriyet savcısının bir üst derece kadroya geçmesini sağlıya-
caktııv 

Diğer taraftan kurulacak mahkemelerin çeşitli bulunuşu, üst dereceli mahkemeleri kurarken bu 
mahkemelere yüksek ıdereceli hâkim atanmasını icabettireceğinden, yukarı derecedeki kadrolara bu 
itibarla da ihtiyacolacaktır. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 4 . 2 . 1970 

Esas No. ; 1/180 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 1 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne 
yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı», Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmesi 
üzerine, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca tetkik edilip 
müzakere olundu. 

Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerini sağlamak 
ve bu suretle temin edilecek kadrolardan faydalanmak suretiyle mahkemelerin takviyesi ve teşkilâ
tın genişletilmesi bu arada takviye edilecek ve genişletilecek mahkemelerin kalem kadrolarının 
temini ve bu kadrolarda çalışan ilk mertebe Adalet memurlarının da terfilerinin sağlanması mak-
sadiyle hazırlanmış bulunan Hükümet tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. An
cak, müzakereler sırasında verilen bir önerge ile Adalet Bakanlığının merkez teşkilâtında çalışan 
ve idari görev ifa eden hâkim ve savcıların da kadrosuzluk sebebiyle terfi edememelerinin ön
lenmesine dair yapılan teklif, teşkilâttaki hâkim ve savcıların terfilerini sağlıyacak kanun tasarı
sına parelel ve aynı maksatla vâki olmuş bulunduğundan kabul edilmiş ve tasarıda gerekli deği
şiklik yapılmıştır. 

Filhakika Adalet Bakanlığı idari kadrolarında çalışan genel müdür, genel müdür başyar
dımcıları ve yardımcıları ile adalet müfettişlerinin hâkim ve savcı sınıfından oldukları ve Bakan
lıkta bu hizmetlere tahsis edilen kadroların da sabit kadroılar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kad
rolardan genel müdürlere aidolan kadrolar daha evvel 884 sayılı Kanunla 2 000 liraya çıkarıl
dığı halde diğer kadrolarda bir değişiklik yapılmamış bulunmaktadır. İdari kadroya atanan ilgi
lilerin yetişmesi ve faydalı olması uzunca bir zamana ihtiyaç göstereceği cihetle bunların kadro 
almalarını teminen Bakanlık hizmetlerinden ayrılmaları hizmeti aksatacağı gibi, hizmette kalma
larında ısrar edilmesi ve terfilerine mâni olunacak mağduriyetlerini doğuracağından, bunların Ba
kanlık bünyesinde terfilerinin sağlanması daha çok faydalı olacağı ve Hükümet tasarısının birinci 
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plânda hâkim ve savcıların terfiini esas tutan maksadına da uygun düşeceği nazara alınarak bir 
imkân sağlanmasını hedef tutan önerge aynen kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeye uygun olarak 1 nci mad dede ufak bir değişiklik yapılmış ve tasarıya 
kaldırılan kadrolarla ilgili (2) sayılı bir cetvelin eklendiğine işaret edilmiştir. Bu cetvelle kaldı
rılan kadrolarla ilgili olarak da geçici bir madde tasarıya eklenmiştir. 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetveldeki hâkim ve savcılara ait kadrolarla kalem kadrosu aynen 
muhafaza edilmiş ayrıca Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtına bağlı genel müdürlüklerin kadrola
rına 1 500 er liralık 4 aded başmüşavir ve 5 aded 1 250 şer liralık 5 aded müşavir kadrosu ilâve 
edilmiştir. Bu unvanda kadrolar diğer bakanlıklar teşkilâtında da mevcut bulunduğundan, 
genel müdür bâşmuavm ve muavin kadrolarının yükseltilmesine gidilmiyerek teadülün bozulma-
masma dikkat edilmiştir. Bu müşavir kadrolarına atanacakların hâkim veya savcı olması da cet
velde gösterilmiştir. Bu sayede halen Bakanlık merkezinde çalışan hâkim ve savcıların bu kadro
lara atanarak eski hizmetlerine devam etmeleri de sağlanmıştır. 

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına da aynı gerekçelerle ve 1939 yılından beri artan 
iş hacmine ve genişliyen teşkilâta rağmen ilâve yapılmadığı da nazara alınarak, müfettişlerin de 
terfileri temin edilmek üzere 7 aded müşavir müfettiş, 5 aded başmüfettiş ve 5 aded birinci sınıf 
müfettiş kadrosu ilâve edilmiştir. Buna karşılık 2 nci ve 3 ncü sınıf müfettişliklerden 12 aded 
müfettiş kadrosu tasarıya bağlı (2) sayılı cetvelle kaldırılmış ve yapılan ilâve 5 adedden ibaret 
kalmıştır. 

Yukarıda izah olunan değişikliklerle kanun tasarısının kabulü Komisyonumuzca ittifaken ka
rarlaştırılmıştır. 

Ayrıca kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini öngören teklif de Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa say-
giyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. //. Tekinel 

Çorum 
A. Güler 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
R. Cinisli 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
T. Koraltan 

Sözcü 
îçel 

M. Arıkan 

Çorum 
A. N. TJlusoy 

İsparta 
Y. Uysal 

Malatya 
H. Gökçe 

Kâtip 
Diyarbakır 

B. Egilli 

Elâzığ 
S. Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Kaya 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sivas Sivas 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Erzincan 
S. Perinçek 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Ordu 
0. Vural 

İmzada bulunamadı 

V. Bozatlı A. Durakoğlu 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

MÜlet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 19 . 3 . 1970 

Esas No: 1/180 
Karar No: 25 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Kottnisyonumuza havale buyunılan (Devlet Memurları Aylaklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı böllüknüne yeni 'kadrolar eklenmesine dair 'kanun tasarısı) ile, önhavalesli uyarınca Adalet Ko
misyonu tarafından tasları üzerine düzenlenen rapor, Adalet Ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Adalete olan güvenin, kararların âdil olması kadar bu kararların intacmdaki sürat ölçüsüyle de 
sıkı sıkıya ilgili olduğu izahtan varestedir. 

Bugün, Adalet teşkilâtımızda her kademede görev alanların, mesai saatler/ini dahi kaale alma
dan fedakârane çalışmalarına rağmen gecikmeler ve bundan mütevellit şikâyetlerin önü alınama
maktadır. 

Artan iş hacmi ile kadro ve teşkilâtın orantılı olaralk genlişliyeımemesi, sosyal ve ekonomik ge-
Mgmeller muvacehesinde mevzuattın yetersizliği bu gecilönelere âmil olıan unsurlar olarak mütalâa 
edlilimdkte, 

Adalet Bakanlığınca çalışmalar bu iki yöne tevcih olunarak mevzuatla doğrudan ve dolayısiy-
le ilgili tasarılar hazırlanmış ve Meclislere sunulmuştur. 

Bu tasarıların kanunlaşması halinde ise bunları, uygulayacak teşkilât ve elemanın yeteri sevi
yeye ulaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Meclisimize sunulan tasarı bu maksatla hazırllaninıış olup, talebedd'len kadroların 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 58 nci maddesi hükümleri dairesinde tevzi ile kadrosuzluk nedeniyle terfi 
edömiyen bir kısım hâkliim ve savcının terfii sağlanabileceği gibi açılacak kadrolardan da teselsü-
len istifade imkânı olacaktır. 

Tasarıya bağlı cetvel tetlciik edildiğinde muhtelif derecelerden toplam 170 kadro istenilmek te-
d:ir. 

Yukarıda mâruz hususlar muvacehesinde tasarı tüm 'olarak kabule şayan mütalâa edilmekle be
raber, 

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalışan ve idari görev ifa eden hâkim ve savcıların da 
kadrosuzluk nedeniyle aynı sıkışık durumda olduklarını dikkatle alarak Adalet Komisyonunca ta
samda yapılan değişiklikler söz konusu Komisyon raporunda mündemiç gerekçe tahtında, uygun ve 
yerlinde mütalâa edilmiştir. 

Adalet Komisyonunca, tasarının 1 nci maddesinde ufak bir değişiklik yapılmış, tasarıya, kaldı-
rıüan kadrolarla ilgili olarak (2) sayılı bir cetvel ilâve edilmiş ve bununla ilgili olarak da kanun 
metnine geçidi bir madde konulmuş, 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetveldeki hâkim ve savcılarla kalem kadrosu aynen muhafaza edil
miş, buna (ilâveten Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı Genel Müdürlüklerin kadrollarına 1 500 er 
liralık (4) aded Baş Müşavir ve (5) aded de 1 250 şer liralık Müşavir kadrosu ilâve edilmiş, 

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına da aynı gerekçe tahtında (7) aded Müşavir Mü
fettiş, (5) aded Baş Müfettiş ve (5) aded Birinci Sınıf Müfettiş kadrosu ilâve ediknliş, buna kar
şılık da (2) 'sayılı cetvelde gösterilmek suretiyle 2 nci ve 3 ncü sınıftan (12) aded Müfettiş kadro
su kaHdınlmıştır. 
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Kömüsyonumuz bu değişikliMere ilâveten yaikm gelecekteki ihtiyaçları dikkate alarak Adalet 
Komisyonunca aynen muhafaza edilen, tasarıya bağlı (1) sayılı cetvelin üter bölümündeki 3 ncü 
dereceden (1 500) lira ayııklı (30) aded kadronun (60) aldede iblâğını uygun gömüş ve 1 nci mad
de bu değişik şekliyle, 

Adalet Komisyonunca metne yeniden ithal edilen geçiei madde bu şekliyle, 
Yürürlük ve yürütme maddeleri ise tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Kâtip 
Sakarya Rize Erzurum Ankara 

N. Boyar E. Y. Akçal R. Danışman A. Yalçın 

Bolu 
H. t. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

totaııbul 
h. Yurdoğlu 

İmzada ıbulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Boıkı 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Ayığı 

izmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada ibulunaımıadı 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Burdur 
iV. Yavuzkan 

Halfcay 
H. Özkan 

İzmir 
T. Oıöıon 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
K. Şensoy 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Edime 
M. Haımancıoğlu 
İmzada bulunamadı 

lç©l 
H. C. Ohyayuz 

Kare 
K. Okyay 

Tokat 
i. H. Bakı 

İmzada bulunıaanadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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Hükümetin teklifi 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni 
kadrolar eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — (Devlet Me
murları Aylıklarımın Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tad.il ve feklerinin Adalet Ba
kanlığı Ibölümüne ilişik cetvelde 
unvan, derece ve sayıları yazılı 
kadrolar cıldorınıiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
ylımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

AdaJlet Komisyonu 
Değiştirişi 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel île tâdil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümüne 
yeni kadrolar eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. —Devle t Me
murları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Ada
let Bakanlığı bölümüne ilişik 
(1) sayılı cetvelde unvan, de
rece ve (sayıları yapılı kadrolar 
eklenmiş ve 2 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun 1 nci maddesine bağlı 2 
sayılı cetvelde gösterilen ve kal
dırılmış bulunan Adalet müfet
tişliği kadrolarında bulunanlar
dan üst kadrolara atanacaklar, 
atanma işlemleri tamamlanınca
ya kadar eski görevlerine de
vam ederler. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiiştrir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Değiştirişi 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adalet Bakanlığı bölümüne 
yeni kadrolar eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komis
yonu değiştirişi aynen kabul 
edilmiştir. 

(GEÇİCİ MADDE — Adalet 
Komisyonunun geçidi maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nei maddesi 'aynen kabul edil-
mliştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi 'aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 80) 
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<Hiikümetin teklifi) 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 
Dışişleri Bakanı 

/ . S. Çağlayangil 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Oğuz 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Ticaret Bakanı 

A. Dallı 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Güm ve Tekel Bakanı 

A. 1. Birincioğlu 
Tarım Bakanı 

/. Ertem 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Çalışma Bakanı 

S. öztürk 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
JSnerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

8. 0. Avcı 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Cevheri 
îmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Orman Bıakanı 

/ / . Özalp 
«Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 
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(Hükümtin teklifine bağl§ cetvel) 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

9 
10 
13 

Adalet Bakanlığı 

IİLLER 

["Başkan, hâkim, üye, sulh' 
I hâkimi, Cumhuriyet Baş-
I savcı yardımcılığı, Cum
huriyet savcılığı, Cümhu-

«j riyet savcı yardımcılığı, . 
sorgu hâkimliği, Yargıtay 
üye yardımcılığı, icra hâ
kim ve yardımcı hâkimliği 

fBaşkâtip, başkâtip yar-"] 
dımcıları, zabıt kâtibi, za-1 

-{ bit kâtip yardımcıları ve j* 
[kâtipler J • 
Mübaşir 

20 
20 
20 
25 
15 

15 2 000 

25 1 750 

30 1 500 

800 
700 
600 
500 
350 

(Adalet Komisyonunun değiştirişine bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Basmüşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 500 
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 250 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Başmüşavrr (Hâkim veya Savcı) 1 1 500 
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı) 2 1 250 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 
Basmüşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 
Müşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 
Basmüşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 
Müşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Müşavir Müfettiş 7 1 
Başmüfettiş 5 1 
Birinci Sınıf Müfettiş 5 1 

500 
250 

500 
250 

500 
250 
100 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İLLER 

fBaşkan, hâkim, üye, sulh] 
1 hâkimi, Cumhuriyet B,aş-| 

savcı yardımcılığı, Cum-| 
2, huriyet savcılığı, Cumhu-

J riyct savcı yardımcılığı, l 
3 sorgu hâkimliği, Yargıtay I 

I üye yardımcılığı, icra hâ-1 
İkim ve yardımcı hâkimliği] 

7 [Başkâtip, başkâtip yar-] 
8 dımcıları, zabıt kâtibi, za-1 
9 *{ bit kâtip yardımcıları ve J» 

10 [kâtipler } 
13 Mübaşir 

(2) SAYILI CETVEL 

(Kaldırılan kadrolar) 

6 ikinci Sınıf Adalet Müfettişi 
7 Üçüncü Sınıf Adalet Müfettişi 

15 

25 

30 

20 
20 
20 
25 
15 

2 000 

1 750 

1 500 

800 
700 
600 
500 
350 

950 
800 

U. Memuriyetin Nev'i 

(Bütçe Plân Komisyonunun değişUrişine 
bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Başmüşavir (Hâkim veya 
Savcı) 1 

4 Müşavir (Hâkim veya Savcı) 1 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

3 ıBaşmüşavir (Hâkim veya 
Savcı) 1 

4 Müşavir (Hâkim veya Savcı) 2 

Adddi Maaş 

1 500 
1 250 

1 500 
1 250 

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü 
3 ıBaşmüşavir (Hâkim veya 

Savcı) 1 1 500 
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 250 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 
3 Başmüşavir (Hâkim veya 

Savcı) 1 1 500 
4 Müşavir (Hâkim veya Savcı) 1 1 250 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
3 Müşavir Müfettiş 7 1 500 
4 Başmüfettiş 5 1 250 
5 ıBirinci Sınıf Müfettiş 5 1 100 
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Meramrayetli'n »evH 

İ L L E R 

Başkan, hâkim, üye, sulh] 
hâkimi, Cumhuriyet Baş
savcı yardımcılığı, Cum
huriyet savcılığı, Cumhu-

•\ riyet savcı yardımcılığı, y 
sorgu hâkimliği, Yargıtay 
üye yardımcılığı, icra hâ
kim ve yardımcı hâkimliği 

["Başkâtip, başkâtip yar-" 
dımcıları, zabıt kâtibi, za-

-Jbıt kâtip yardımcıları ve 
[kâtipler 

'Mübaşir 

Aded Maaşı 

15 

25 

60 

20 
20 
20 
25 
15 

2 000 

1 750 

1 500 

800 
700 
600 
500 
350 

(2) SAYILI CETVEL 

Adalet Komisyonunun (2) sayılı cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

»>-•-« 
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